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Černodrinská, Viola, Dvojčata v sociokulturní perspektivě. Praha: UK FHS, 2017, 97 stran. 

Předkládaná diplomová práce Violy Černodrinské je svým způsobem v českém prostředí 

unikátní, jelikož se dosud nikdo nezabýval problematikou dvojčat ze sociokulturní perspektivy. 

Autorka po delším tápání a rozhodování v tom, čemu se bude v rámci svého diplomního 

výzkumu věnovat, objevila jeho objekt „v sobě“. Pochází z dvojčat, dlouho si všímala jiných 

dvojčecích párů a problematika ji natolik zaujala, až usoudila, že by se jí dalo zabývat detailněji 

a využít ji pro vlastní antropologický výzkum. Celoživotní dvojčecí zkušenost a pozorování 

jiných dvojčat pomohlo autorce zformulovat hlavní cíl budoucí diplomové práce: interpretovat, 

jak mohou různé kulturní stereotypy a vzorce definovat vnímání dvojčecí identity. A dále: co 

znamená „být dvojčetem“ z vlastní (insiderské) perspektivy. 

Celá práce je poněkud schematicky členěna do dvou, rozsahem přibližně stejně dlouhých částí 

(teoretické a empirické). Zdá se, že v teoretických kapitolách diplomantka vytěžila téměř 

maximum, když se jí podařilo shromáždit řadu studií, které se v minulosti v historické, 

sociologické, antropologické nebo biologické perspektivě studovanému tématu věnovaly. 

Autorka si nejprve všímá mýtů a legend, v nichž se vyskytují dvojčata, a dospívá k závěru, že 

ta jsou jejich prostřednictvím nejspíš zakódována ve všech společnostech. V některých, 

zejména afrických etnických skupinách (nejvíce asi u Nuerů a Jorubů) jsou dvojčata výrazně 

stigmatizována i v současnosti. Diplomantka se v této fázi v kontextu různých výzkumů dvojčat 

celkem logicky dostává k otázce, zda a do jaké míry hrají roli vliv prostředí a dědičnosti, nebo 

zda jsme více ovlivněni výchovou apod. (kulturní vs. genetický determinismus).  

Po zevrubné teoretické analýze doplněné řadou postřehů odrážejících autorčinu insiderskou 

pozici přistupuje k vlastnímu výzkumu, jehož jádrem jsou výpovědi pěti párů jednovaječných 

dvojčat. Toto rozhodnutí („dát hlas samotným dvojčatům“) vychází z pravděpodobně hlavního 

inspiračního zdroje, jímž je práce severoamerické antropoložky Dony Lee Davisové, jež sama 

pochází z dvojčete. To pak předurčilo poměrně obsáhlou metodologickou kapitolu (s. 49-65), 

v níž se popisují kritéria výběru informátorů, charakteristika vybraných párů dvojčat, vstup do 

„terénu“ a samotná realizace výzkumu, především prostředí a vlastní průběh rozhovorů. Za 

hlavní výzkumnou metodu lze považovat polostrukturované hloubkové rozhovory, které byly 

podrobeny řádnému kódování.  

Poněkud extenzivní teoretické pasáže a metodologická část tak do určité míry zastiňují vlastní 

výzkumné šetření, jak autorka nazvala 5. kapitolu své práce (s. 66-82). Pokud diplomantka 

uvádí, že tato kapitola je v podstatě nejdůležitější částí práce, mohla být důkladnější v analýze 

jednotlivých podkapitol („Lidi říkají“, „Tendence zírat“, „To nejsem já“ ad.). Ty sice vycházejí 

z řady autentických výpovědí, ale tím, že jsou minimálně propojeny s předcházejícími 

teoretickými úvahami, působí pak více jako sled epizod, které jsou určitě zajímavé či snad 

dokonce „neotřelé“, jak se autorka na jednom místě vyjadřuje, nicméně bez propracovanějších 

generalizací. K pozitivům práce patří snaha dosavadní poznatky shrnout do samostatné 

podkapitoly a nastínit možné otázky pro případný budoucí terénní výzkum (např. příčiny 

poměrně tabuizovaného fyzického kontaktu mezi dvojčaty nebo otevřená otázka týkající se 

sociální rozpoznatelnosti, kterou vnímají více ženy než muži ad.). Autorka si je tudíž vědoma 

toho, že se některým tématům nevěnovala, jiné pouze naznačila nebo ne zcela dotáhla.  



Celému textu by také neuškodila důkladnější jazyková revize. Na mnoha místech chybí přízvuk 

zejména v zakončení adjektiv, nejednou se objevuje nesprávné zakončení i/y v přísudcích, 

nesprávné užití tvaru příjmení (Mendela místo Mendeleho) atd. Navzdory nedostatkům, které 

v obhajované diplomové práci spatřuji, lze především ocenit autorčinu snahu najít poněkud 

netypický terén, jakým výzkum vnímání dvojčecí idenity nepochybně je. Diplomovou práci 

Violy Černodrinské doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením velmi dobře. 
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