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Název práce: Tomboy – případová studie dívky s nefemininními rysy na 1. Stupni ZŠ 

Ve své práci se autorka snaží prozkoumat vývoj identity a vnitřní prožívání genderově 

netradiční dívky na prvním stupni základní školy. Práce má charakter případové studie. Tři 

hlavní výzkumné otázky jsou tyto: 1) V čem spočívá Anny odlišnost? 2) Jak prožívá Anna 

svou odlišnost? Potýká se i s ostrakizací plynoucí z její odlišnosti? 3) jak vnímá její odlišnost 

nejbližší sociální okolí (rodina/škola)? K dosažení výzkumných cílů kombinuje autorka 

několik rozličných metod: rozhovory se samotnou dívkou, rozhovory s její matkou, rozhovor 

s třídním učitelem Anny, pozorování Anny a celého třídního kolektivu, sociometrii (SO-RA-

D V.), kresbu správné dívky/správného chlapce a analýzu osobních vzorů dětí (tzv. Pop-

pantheon).  

Z formálního hlediska práce splňuje všechny požadavky na klasickou kvalifikační práci. Je 

dobře strukturovaná a přehledná a má přiměřený rozsah. Možná je trochu škoda, že vymezení 

výzkumného problému autorka nevěnuje samostatnou kapitolu. Autorka se také rozhodla 

empirickou část předřadit části teoretické. Rozhodnutí vysvětluje hlavním důrazem na 

empirickou stránku. Určitou skepsi ale může vzbuzovat její deklarace již v úvodu práce, že by 

se chtěla „přimlouvat za genderově citlivější politiku školství a rodinné výchovy, vedoucí 

k rozpouštění rigidních vzorců správného ženství a mužství“. Autorka se následně střemhlav 

vrhá do analýzy dat s velkou vervou a její „gender-optika“ se nedá zapřít. V rozhovorech 

s Annou (v příloze) je rovněž znát její cílená snaha dozvědět se co nejvíce informací 

především v této oblasti. Nabízí se tedy otázka, s jakými předpoklady k analýze dat autorka 

přichází. Jaké ovlivnění určitou perspektivou při interpretaci může čtenář očekávat? Kapitola 

spočívající v této reflexi před samotnou analýzou dat by byla rozhodně ku prospěchu. Otázka 

nabývá na palčivosti především tehdy, když autorka označuje za primární rovinu neshod 

Anny s dívčím kolektivem odlišnou genderovou sebeprezentaci, přičemž se typicky odvolává 

na odlišný styl oblékání. K vysvětlení respondentky, že ji na dívkách ve třídě vadí 

pokrytectví, vytahování se úspěšnými a bohatými rodiči a konformita, se pisatelka staví 

poměrně kriticky a vykládá jej spíše jako racionalizační mechanismus. Do jaké míry jde při 

analýze o emergenci z dat a do jaké míry o deduktivní myšlení?  



Výše položená otázka by mohla být zodpovězena, kdyby autorka v průběhu psaní více 

argumentovala svá tvrzení citacemi z dat. Při odůvodňování identifikovaných kategorií uvádí 

v podstatě samé interpretace, které často budí dojem malé zakotvenosti v datech. Jako 

ilustrace může posloužit následující citace (str. 41): „Anna své sestře tyto vlastnosti závidí a 

brojí proti nim, protože také touží po pozornosti, ale nedokáže si o ní říct takto snadným 

způsobem“. Autorka se také podobným způsobem velmi odvážně pouští do interpretace 

matčiných motivů a obranných mechanismů. Tyto závěry jsou většinou založeny právě na 

kombinacích výzkumných zjištění a vlastních úvahách – jako takové by ale měly být 

prezentovány. Data, která tyto závěry sytí, by měla být více citována. Čtenář by tak měl 

možnost pochopit, proč autorka zastává právě takový názor. Závěry by potom mohly být lépe 

verifikovatelné, což je koneckonců zásadní kritérium vědeckosti. Nutno dodat, že autorčiny 

závěry o strategiích, kterými se Anna snaží prosadit v kolektivu a utvořit svou identitu, dávají 

smysl a dobře vysvětlují problémy v chování a citové výkyvy, kterými Anna po odchodu otce 

z rodiny trpí. Určitě by bylo zajímavé autorčiny interpretace shrnout do určitého modelu – 

kategorie tvoří dohromady pouhý výčet a vysvětlení jejich vzájemné provázanosti do způsobu 

konstruování identity Anny jsou rozesety v celé empirické části.  

Autorka přistupuje k mnoha informacím přímo od Anny s jistým podezřením. Interpretuje je 

často jako obranné mechanismy nebo potlačené tužby. Kromě pojmu „projekce“ zároveň 

vůbec nepoužívá názvosloví, které by člověk v tomto kontextu očekával, ačkoli jej 

významově naplňuje (racionalizace, reaktivní výtvor, aj.). Model konstrukce identity u Anny, 

který autorka předkládá, se v lecčems podobá psychodynamickým modelům a dal by se např. 

dobře vysvětlit v kategoriích A. Adlera (životní styl, usilování o nadřazenost, sociální cit, aj.). 

Ačkoli autorka inklinuje právě k podobnému stylu uvažování, v teoretické části se podobnými 

rozvahami vůbec nezabývá. V seznamu literatury uvádí pouze tři prameny, které se přímo 

netýkají gender-problematiky. Kdyby se autorka inspirovala i jinými hermeneutickými 

tradicemi, mohlo by to rozšířit její pohled na vlastní závěry. Navíc by jí takové utřídění mohlo 

pomoci v kompaktní prezentaci výsledků (viz výše). Svou schopnost teoretizovat data dobře 

prokázala např. kreativním spojením výsledků s teorií L. Kohlberga. 

Otázky k obhajobě: Interpretace autorky se většinou zakládaly na tvrzení, že se Anna silně 

identifikovala se svým otcem. Z kterých dat autorka v této úvaze vycházela? Projevily se 

teoretické předpoklady v interpretaci dat? A jak případně souvisí s „hermeneutikou 

podezření“, kterou pisatelka k některým tvrzením Anny zaujala?  



Závěr: Autorka v práci prokázala velkou schopnost samostatného myšlení a dobrou úroveň 

badatelských schopností. Na první pohled je také vidět, že projevila nesmírné úsilí o 

porozumění dynamice třídního kolektivu. Kromě zodpovězení výzkumných otázek tak 

autorka dospěla i k jiným zajímavým zjištěním, týkajícím se kultury dětských kolektivů, která 

relevantním způsobem vztáhla k již existujícím teoretickým konceptům. Práci proto považuji 

za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  

V Praze, 13. 6. 2013   

Mgr. Jakub Onder 

  



 


