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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Lásková, M a r i e Deníky dívek. Praha: PedF UK, katedra psychologie, 2006 

Autorka získala deníky 5 pubescentních dívek, které zpracovala z hlediska vývojové psychologie a 
z hlediska textového. Práce je ve všech svých úkolech či kapitolách provedena dokonale, s vhledem a v pěkné, 
bezchybné češtině, používající s plným pochopením psychologické pojmy (termíny). 

Nesmírně zdařilá je celá teoretická část, včetně partie o mladším školním věku a o pubescenci, kde 
autorka suverénně kombinuje a komparuje badatele jako např. Kona, Eriksona (je opomenut v seznamu 
literatury) a Příhodu. Tipoval bych dokonce, že tak skvělé a citlivé podání bylo možná psáno nebo aspoň 
korigováno až na konec, když jí poznatky z deníků naplnily pojmy živým materiálem. Sama pak v Závěru píše: 
"...pomocí deníků jsem se snažila na reálných příkladech konkretizovat obecné poznatky vývojové psychologie" 
(s. 82). 

I část Výzkum je vlastně provedena, až na pár drobných prohřešků, vlastně dokonale. Materiál je 
skvělý, jeho výklady bezchybné. 

Celkový výsledek mě ovšem neuspokojuje tak, jak jsem očekával. Je to patrně nevhodnou strukturou 
interpretace a psaní, která odráží autorčinu oscilaci mezi dvěma oblastmi, mezi vývojovou psychologií a mezi 
použitím formy deníků na nějakou komunikaci se sebou, což by znakově odpovídalo rozdílu řekněme mezi 
denotací (co je láska v tomto věku) a konotací (jak se láska vyjadřuje a jak vyjádření, zde deníkové, patří 
к lásce). Pokud chtěla autorka opravdu konkretizovat obecné poznatky vývojové psychologie, měla zvolit zcela 
jinou strukturu textu: zde se měly obecné poznatky neustále prolínat s jejími zjištěními, a práce neměla mít 
zvlášť část teoretickou a zvlášť výzkumnou. Pokud chtěla napsat o denících, pak se měla věnovat více otázce, 
kterou bych nazval "exteriorizací identity". Tématická analýza je k tomu podle mě nedostatečný nástroj. 

Autorka nad rámec tématické analýzy uvádí ke konci (Deník a tajemství a Co přináší dívkám psaní 
deníku) vymezení funkcí deníku, asi úplné a chytré, ale ne zas moc objevné či překvapivé. Snad představa 
deníku (u Terezy) jako "blízkého kamaráda" přesahuje, co se dalo očekávat. 

Chápu, že napsat práci o exteriorizaci identity by bylo velmi náročné. Muselo by se asi jít do 
sémiologické teorie, otázek vztahu mezi vypovídáním a výpovědí, mezi zprávou a kódem a do podobných věcí. 
S přispěním takových pojmů nebo i možná částečně bez nich by se dalo studovat např. druh fiktivního kamaráda, 
jímž je deník, jejž oslovuji, a kamarádství, v němž také nějak mluvím: jaký je v těch dvou řečech rozdíl, jak se 
prolínají, jak se liší, za jaké situace v jedné nastupuje ta druhá apod. Jiným zajímavým, byť dílčím, ale asi 
obtížným tématem by byla třeba i určitá tělesnost: dívky ne stránkách občas používají lak na nehty a zdobí š i j e 
jako tělo, překreslují tam srdíčka a jména kluků, které píšu i jinde, na j i né plochy, ale třeba i "pod kalhotky", jak 
uvádí jedna pisatelka: co se stane, když se srdíčko přemístí do deníku? - opět by šlo o nějaký pohyb mezi médii 
zobrazení. 

Za nešťastné považuji transversální zkoumání, napříč deníky. To mohlo přijít až dodatečně nebo téměř 
ne, po podrobnějším prozkoumání jednotlivých spisovatelských identit než je to provedené. U takového 
vyvíjejícího se deníku Markéty jsou např. uvedeny zajímavé texty vlastně bez větší interpretace. Takto si čtenář, 
ale možná ani autorka dostatečně nezafixuje jednotlivé parametry pisatelek (jsou rozházené), aby se mohla dostat 
interpretačně dál. Veronika je navíc od určitého bodu vynechána. 

Možná by bylo bývalo lepší vzít si deník jen jedné pisatelky (maximálně dvou) a pracovat s ním 
opravdu detailně. 

Přes upřímný obdiv ke zjevně velkému talentu autorky i к její pracovitosti se kloním ke dvojce. 
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