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Posudek vedoucího práce

Jan Hrdina se ve své práci Utváření skupin mezi chlapci ve čtvrté třídě (Frajer versus 
vynálezce) věnuje problematice sociální identity chlapců ve čtvrté třídě základní školy a 
percepce této sociální identity badatelem.

V první části práce uvede čtenáře do souvislostí přátelství ve škole a letmo se dotkne 
potenciálních teoretických zdrojů (otázka kulturního kapitálu u Bourdieu, vrstevnických 
skupin u Daviesové a PSŠE). V další části se pak autor věnuje charakteristice skupin 
Sportovců, Raubířů, Kliďasů a společenského solitéra ve třídě prostřednictvím postupných 
systematizovaných medailonků všech aktérů (u každého se sleduje stejná šablona). 
Zároveň také vymezuje vztah jednotlivých skupin vůči sobě a vůči dívkám. Na závěr se 
věnuje úloze her ve formování těchto skupin a pokouší se k tomu využít Cailloisovu 
typologii her. 

Jako vedoucí musím bohužel konstatovat, že práce zůstává na úrovni utřídění dat. Chlapci 
jsou kategorizováni podle svých zálib a preferencí, každý je nějak charakterizován z 
hlediska dojmu, kterým působí navenek. Kategorizační systém nesleduje nějaké émické 
kritérium, o kategoriích rozhoduje autor na základě pozorování zvnějšku a korelace 
podobného chování, například Kliďasové se spolu nebaví, jen se podobně chovají. Přitom 
ovšem ten třídící systém nevede k žádnému interpretačnímu nebo teoretickému přesahu. 
Je dokonce někdy kontraproduktivní, kdy například jako solitér je kategorizván někdo, kdo 
se baví se všemi a s kým se všichni rádi baví. Chlapci jsou tedy pojmenováni, uspořádáni, 
ale tím to vlastně končí. Ale v takovýchto pracech nejde o to dobrat se nakonec k 
utříděným datům, utřídění (kategorizace) je pouze nástrojem, který člověku umožní 
artikulovat nějakou teoretickou myšlenku, týkající se nějak dynamiky, příčin a důsledků 
sociálních jevů či psychických stavů
. 
K tomuto účely by snad byly bývaly mohly posloužit inspirace, převzaté z Bourdieu nebo 
Cailloise, nicméně tak daleko se autor (zdaleka) nedostal. Ale i kdyby se držel pouze 
etnografických dat, tak  více péče věnované například interpretaci interakcí mezi Raubíři a 
holkami (celé to provokování, násilí atd.) by mohlo vést mnohem dál, než vedlo.

Jako vedoucí práce jsem měl bohužel jen malou možnost práci nějak efektivně ovlivnit, 
protože si autor na konzultace se mnou vyhradil málo času. Nedostatek času, který si 
patrně i sám dal na zpracování textu se podepsal také na formálních nedostatcích a 
jazykové úrovni. Domnívám se, že kdyby práci věnoval více energie, výsledek by byl o 
hodně lepší, než je nyní, protože citlivost a intelektuální a literární schopnosti k tomu má. 

Jako vedoucí práce neznámkuji a nenavrhují hodnocení, to přenechávám komisi a 
oponentovi na základě obhajoby.
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