
Posouzení diplomové práce Marie Láskové „Deníky dívek" 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem deníku, konkrétně několika deníky, 
které si psaly současné dívky ve věku mezi 10 a 12 rokem života. Pro psychologa je deník 
velmi zajímavým materiálem, ale s jeho výzkumným zpracováním se setkáváme dosti 
zřídka, proto tuto práci také velmi vítám. 

Autorka se na úvod věnuje právě „deníku", jeho podobám, historii, typům deníku i 
možnostem, v jakých je užíván v psychologii. Vybrané deníky píší dívky na přelomu 
dospívání, což je asi častý věk psaní deníku. V teorii je proto připojeno i sledování věkových 
charakteristik tohoto období, které se poté v deníkové tvorbě odrážejí. 

Větší část práce je poté dána zpracování datového materiálu - pěti deníkům dívek. 
Autorka sama zmiňuje (s.2), že deníky zkoumala ze tří pohledů: a) popis a základní představa 
o denících a autorkách, b) formy deníkových zápisů a jejich vývoj, c) témata, která se 
v denících dívek objevují. 

Každý deník je podrobně popsán, především v první úvodní části. V dalších dvou Marie 
Lásková sleduje materiál spíše napříč; formu deníku a jeho jednotlivých zápisů, způsoby, 
kterými je dívky tvoří, jak s nimi zacházejí, případně jak se jejich zápisy vyvíjejí v čase 
vzhledem к věku děvčat. 

Poslední část sleduje podobným způsobem témata zápisů do deníků pomocí několika 
kategorií, které se ukázaly jako nejvýznamnější v analýze obsahu záznamů. 

Následuje shrnutí a uvažování nad funkcemi deníku v životě dívek tohoto věku. 

Za podstatný výsledek práce považuji v první řadě to, že se autorce podařilo tak pěkně 
čtenáři přiblížit podoby sledovaných deníků. Tedy zejména popis materiálu a jeho prezentaci 
na několika rovinách. 

Dalším výsledkem práce je plastický obraz fungování deníku u dívek věku okolo 1 0 - 1 2 
let. Práce nám představila nejen to, jak dívky s deníkem pracují, jak jej tvoří, jak se vyvíjejí 
jejich dovednosti v zacházení s denními zápisy. Pro čtenáře deníky současně otevírají dveře 
do života děvčat; ukazují tak velmi dobře jejich starosti, plány, život v rodině i mezi 
vrstevníky, kamarádkami i láskou, jak na sobě pracují i jak se vidí, jak uvažují o světě ve 
kterém žijí. 

Deníky tak přesvědčivě poukazují na přetrvávající důležitost rodiny na prahu dospívání, 
nebo podobnosti přátelských a milostných vztahů, pomalé přesuny do světy vrstevníků. 
Výsledky posunují známé znalosti vývojové psychologie do přesnějších a případnějších 
kontur. 

Práce Marie Láskové se mi líbí. Splňuje nároky kladené na diplomovou práci a hodnotím 
ji jako výbornou. 

Praha 30.8. 2006 PhDr. Ida Viktorová 


