
Posudek na bakalářskou práci 

Autorka práce:  Martina Brožová 

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

 

Bakalářská práce Martiny Brožové se zabývá životní situací genderově atypické dívky. Jedná se o téma na pomezí 

vývojové, sociální, kulturní psychologie a psychologie osobnosti. Práce přináší originální poznatky o procesu genderové 

socializace na pozadí žákovské role, vrstevnické skupiny a rodinného zázemí.   

S hlavní protagonistkou se autorka setkala v průběhu plnění povinností na kurz Psychologický výzkum, v jehož rámci 

sledovala jednu třídu základní školy. V ní byla velmi nápadná dívka, která se svým vzhledem a projevy vymykala 

zvyklostem zbytku kolektivu, specificky dívčí části třídy, a její odlišnost byla také komentována ostatními dětmi i 

vyučujícími. Autorka se proto rozhodla podrobněji studovat, jak dívka vnímá své postavení ve třídě, jak se k ní vztahují 

ostatní děti a učitel, nakolik je její odlišnost tematizována a dětmi reflektována jako zdroj postavení v kolektivu, jaké 

faktory ovlivňují způsob sebepojetí a projevů dívky. K zodpovězení těchto otázek autorka využila několik zdrojů dat – 

vedle pozorování a doprovodných technik (sociometrický dotazník, kresba odkrývající genderové schéma, pop-

pantheon) se jednalo zejména o opakované rozhovory s dívkou, s její matkou a s jejím učitelem. Ačkoliv část metod 

byla realizována v rámci plnění kurzu Psychologický výzkum, pro účely bakalářské práce autorka provedla další analýzy 

těchto dat a především velké množství nových dat shromáždila. Z  hlediska věcné validity výzkumu považuji za klíčové 

zdůraznit, že genderová atypičnost ve smyslu bytí „jinou než ostatní holky“ přitom byla reálným znakem, který vnímali 

a tematizovali samotní aktéři, nikoliv „nálepkou“, kterou by dívce přiřadila sama autorka.   

Bakalářská práce je koncipována jako silně empirická, ukotvená v datech. Proto se autorka rozhodla upozadit 

teoretickou část, respektive neprezentovat poznatky z literatury před samotným výzkumem. Naopak byla oproti 

zvyklostem rozšířena závěrečná diskuse konfrontující výsledky výzkumu s dosavadními poznatky. Ačkoliv zvolená 

strukturace práce je velmi náročná, považuji ji za dobře zvládnutou. Diskuse ukazuje, že Martina je schopna pracovat 

s odbornou literaturou a provádět adekvátní srovnání s vlastním výzkumem. Na druhou stranu ale některá témata 

v diskusi nejsou zahrnuta či jim není věnován takový prostor, jaký by si zasluhovaly (a jaký by pravděpodobně získaly 

v rámci samostatné teoretické části, která dovoluje i úvahy o tématu nad rámec vlastního výzkumu). Příklady takových 

témat jsou principy fungování žákovských skupin, koncept tomboy (včetně jeho problematičnosti) nebo potřeba uznání 

(a pocity méněcennosti). 

Analýza shromážděných dat kombinuje tradiční otevřené a selektivní kódování, tematickou analýzu orientovanou na 

gender a přístupy narativní analýzy uplatňující „rozvrhování“ sebe ve vztahu k významným osobám a životním 

kontextům. Tyto tři postupy autorka uplatňovala odděleně, což bylo jednak časově náročné, jednak znejišťující. 

Oceňuji, že Martina vytrvala, k analýze se průběžně vracela. Díky tomu jsou její výsledky dostatečně komplexní. Za 

klíčové považuji, že Martina byla schopná odhlédnout od apriorní genderové perspektivy a v dívčině životní situaci 

vyzdvihnout jiné, situačně důležitější faktory, např. vyrovnávání se s rozpadem rodiny. Na výzkumu si cením, že ukázal 

genderovou atypičnost jako cíl (zejména pohled matky), ale také jako prostředek k dosažení jiného osobnostně a 

sociálně významného cíle (zejména pohled dívky). Právě rodinné socializační zdroje vnímám v práci jako nejlépe 

zpracované, bohužel naopak vrstevnická skupina zůstala z hlediska komplexnosti rozpracována méně.  

Jak bylo naznačeno, práce reprezentuje výstup intersekcionální genderové analýzy, tj. analýzy zasazující gender mezi 

další sociálně-strukturační znaky. Bohužel reflexe samotného analytického postupu (při zasazení do aktuálních výzkumů 

genderové socializace) a tedy i jeho případných limitů nebyla v práci podrobněji rozvedena. Jedná se o téma, k němuž 

by se autorka mohla/měla vyjádřit v průběhu obhajoby.    

Formálně práci považuji za kvalitní. Struktura je přehledná a logická. Text má čtivý a jazykově správný styl.  

Závěr: Práce Martiny Brožové splňuje nároky kladené na bakalářský výzkum. Autorka prokázala badatelské dovednosti 

i schopnost systematické prezentace výsledků. V průběhu tvorby bakalářské práce autorka pracovala kvalitně, byla 

iniciativní, zvídavá, přemýšlivá, organizačně zdatná. Dominantní analytickou perspektivu autorka využívala s odstupem, 

a tudíž byla schopna od ní odhlédnout, pokud to data vyžadovala. Práci považuji za velmi zdařilou a v českém kontextu 

za originální. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.  

V Praze, 10. června 2013       PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.   


