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Zdeněk Ryba: Volba idolů ve školním věku (Pop-Pantheon). Bakalářská práce. – posudek 

oponenta 
 

 Těžištěm práce je rozbor odpovědí na otázku „Které máš nejoblíbenější známé 

osobnosti (herci, zpěváci, sportovci…)? Zkus napsat, co se Ti na nich líbí, případně proč si 

myslíš, že jsou oblíbení?“ (viz s. 36), a to od celkem 257 chlapců a 247 dívek z 27 tříd 

prvního až devátého ročníku základních škol – celkem je zpracováno 499 chlapeckých a 493 

dívčích voleb (viz s. 39). Cílem výzkumu bylo, ve stručné parafrázi, vstoupit do diskuse se 

dvěma předchozími výzkumy téhož (od Mikšíčka a Kravcové), a to na základě vlastní 

kategorizace dat a její kvantifikace (srovnej s. 33). 

 Na práci lze ocenit nejdříve mimořádný metodologický/vypravěčský nadhled, s nímž 

autor prezentuje nejen výsledky svého studia výzkumných zpráv svých předchůdců a díla S. 

Freuda a M. Kučery jako hlavních zdrojů inspirace pro pojmovou práci s daty, nýbrž v celém 

textu – tj. i při prezentaci vlastní teoretizace daných empirických dat, diskusi vlastních zjištění 

s Mikšíčkem a Kravcovou a závěrečné reflexi odvedené práce a jejích mezí. 

 Ocenit lze dále to, že a jakým způsobem dostál autor tomu základnímu a 

univerzálnímu imperativu vědeckého výzkumu – kontrolovatelnosti; a to na CD přiloženou 

Databází idolů, ve které jsou ke všem volbám v tabulkové podobě uvedeny kódy v rámci 

provedených třech třídění. 

A samozřejmě lze ocenit tři samostatné kategorizace dat – do značné míry vlastní, 

originální. První, tzv. fenomenologické třídění – vlastně dle ne/čitelnosti pohlaví. Druhé, tzv. 

sociologicko-výrokové třídění – jehož základem jsou profese/kulturní oblasti charakteristické 

pro zvolené objekty (herectví, sport, hudba a mocenské ovládnutí; do poslední rubriky spadají 

vlastně všechny zbývající „profese“ v tradičním slova smyslu: rytíř, ochranář zvířat, vědec, 

politik, chemik, spisovatel, horník, voják, režisér atd.). Třetí, tzv. 

KUčeraKravcováLAcanFreud třídění – vlastně reinterpretace třídění prvního, tedy 

interpretace psychologického významu ne/čitelnosti pohlaví zvolených objektů vzhledem 

k pohlaví volících dětí. 

Oceňuji to, že si autor je vědom toho, že v rámci druhého z třídění do jedné 

hierarchické struktury zapojil využití hlediska sociologického i tzv. výrokového. Nejsem si 

však jistý, že to byla šťastná volba, že po tom data vyloženě volala, že by nebylo vhodnější to 

výrokové hledisko nepoužít samostatně, a pak jej využít pro klasické třídění dle dvou 

dimenzí, resp. hierarchických struktur. Vyhnul by se tomu, že místo kategorie komik 

(„ksichty“; jako poměrně nezbytné rozlišení profese od herců) má kategorii Humor, ve které 

pak vyčleňuje krom podkategorie ksichty, též podkategorie u herectví, u animované postavy, 

u uměleckého hrdiny, u hudby, u non-glamorous nepříbuzní). Např. M1050 Fantomas je pak 

zařazen do kategorie Humor u uměleckého hrdiny; takže při čtení statistik o podílech voleb 

v rubrice Umělecký hrdina si musí člověk uvědomovat, že se zřejmě(?) jedná o všechny krom 

těch, kteří dle výroků dětí nebyli považovaní za nějak „legrační“ (případně krom dalších; jako 

např. M6090 Sheldon z fiktivního světa televizního seriálu Teorie velkého třesku, který je 

zařazen do kategorie Vnitřní vlastnosti). A v třetím z provedených třídění je pak daný 

Fantomas nakonec stejně kódovaný jako Identifikace se symptomem, tedy dle toho, že 

vystupuje jako postava ve fiktivním příběhu (stejně zmíněný Sheldon). 

Rovněž členění identifikace na imaginární, symbolickou a se symptomem, a pak 

adorace na imaginární, symbolickou, symptomu a erotickou – mi připadne zajímavé. Zajímalo 

by mne totiž, jestli dle Freuda je nutné uvažovat o tom, že to 

„imaginární/symbolické/symptomatické“ je jen něco, co zakládá vedle vzhledu či alternativně 

k němu sexuální přitažlivost objektu opačného pohlaví. Nebo zda Freud taky uvažoval o tom, 

že obsazení objektu a identifikace nejsou jen alternativní, případně vzájemně se střídající, 
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nýbrž že existují též případy, kdy při obsazení objektu současně existuje i identifikace. A 

pokud ano, proč autor o této možnosti neuvažoval u svých dat. 

Konečně a především lze ocenit to, že autor prozkoumal korelace svých třídění 

s pohlavím a věkem dětí a svá zjištění diskutoval s obdobnými zjištěními svých předchůdců, 

především Kravcové. 

Dovedu si představit, že zajímavé by bylo i prozkoumání korelace mezi tím druhým a 

třetím z provedených třídění. Např. zda oblasti sportu, hudby, herectví, uměleckých hrdinů,… 

jsou srovnatelně přitažlivé při volbě osob opačného pohlaví k adoraci, tedy k obsazení objektu 

(vs. k identifikaci). Dovedu si však představit, že rozsah práce pro tento rozbor a korelování 

výsledných kategorií s pohlavím a věkem dětí, po kterém by volal, by představoval rozsah 

další závěrečné práce. 

V souhrnu soudím, že cíl výzkumu se autorovi splnit podařilo. Troufám, že se jedná o 

bakalářskou práci, která patří k těm nejkvalitnějším. A tudíž, že práci mohu doporučit 

k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 27. 8. 2016      PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 


