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Předmětem předložené magisterské diplomové práce je teoreticko-empirická analýza 
dvojčetenství z hlediska poznatků a koncepcí sociální a kulturní antropologie. Věnuje se tedy 
tématu, které se těší dlouhodobému zájmu odborníků, antropology nevyjímaje. Práci autorka 
člení na dvě relativně samostatné části. V první teoretické části práce se diplomantka zabývá 
dosavadními vybranými poznatky na poli antropologického zkoumání dvojčetenství. Jelikož 
se dvojčetenství stalo již mnohokráte předmětem vědeckého zájmu, je logické, že 
diplomantka musela své vlastní téma zaostřit, konkrétně se věnuje otázce vlivu kulturních 
stereotypů a očekávání na utváření identity dvojčat (s. 13 pdf). Již samotný jazykový výraz 
identita je pertinentní, jelikož znamená jak zvnitřněné a uvědomované charakteristiky, toho 
čím jedinec je a současně se liší od všech ostatních, tak se výraz používá pro označení 
totožnosti ve smyslu naprosté shodnosti. Diplomová magisterská práce míří na klíčové téme, 
totiž jak se tedy utváří identita každého ze sourozenců z vícerčat ve společnosti 
upřednostňující individualismus a jedinečnost? Výskyt dvojčat v takovém typu společnosti je 
znepokojující a klade nároky na sociální rozlišitelnost.  

Rád konstatuji, že se diplomantce na omezeném prostoru teoretické části práce podařilo jasně 
vymezit klíčové pojmy práce a interpretovat hlavní teoretické příspěvky vztahující se ke 
zvolené problematice. V empirické části práce, kterou lze pokládat za její jádro, diplomantka 
prezentuje výsledky vlastního výzkumu, který provedla formou rozhovorů. Autorka jasně 
vymezila cíl výzkumu a následně i hlavní výzkumnou otázku: „Cílem je popsat vztah dvojčat 
a společnosti a odpovědět tak na otázku, s jakými stereotypy se dvojčata setkávají nejčastěji a 
jaká je tedy jejich odpověď na kategorizace, které je provázejí již od útlého věku“ (s. 50 pdf). 
Ve výzkumu si autorka položila následující hlavní výzkumnou otázku: „Jak kulturní 
stereotypy ovlivňují vnímání dvojčecí identity u dvojčat? “ (s. 50 pdf). Design výzkumu 
považuji za přiměřený formulované výzkumné otázce. Postup během výzkumu i jeho 
analytickou část považuji za vhodné a výsledky za přesvědčivé. 

Diplomantka se v souladu s dědictvím kritické a postmoderní antropologie nebojí zpřítomnit 
se sama v textu práce. Diplomovou práci otevírá vlastními zkušenostmi a reflexemi toho býti 
dvojčetem. Již v úvodních pasážích otevírá problematiku sociální rozlišitelnosti. Nabízí se 
však otázka, jak vlastní zkušenosti býti dvojčetem mohly ovlivnit řešení zvoleného tématu? 
Staly se pro autorky vhodnými průvodci, nebo se jí staly překážkou? V závěru práce k tomu 
autorka konstatuje, že jí vlastní zkušenost dvojčete disponovala k vyšší míře porozumění 
problematice. Zároveň píše, že to neznamená, že by se výzkumem dvojčat z émické 
perspektivy nemohl zabývat někdo, kdo sám dvojče nemá. A v čem by byl pak rozdíl? To se 
mi jeví jako případná otázka vzhledem k podstatě antropologie, jelikož antropologové za dobu 



existence oboru vyhradili většinu svého času zkoumání cizích společností a ne své vlastní. 
Lze z toho něco dovodit pro antropologii? 

Souhrnně lze konstatovat, že předložená magisterská diplomová práce Violy Černodrinské 
splňuje kritéria kladená na tento typ závěrečných kvalifikačních prací. Za hlavní nedostatek 
práce považuji její grafickou úpravu a absenci stránkování, což snižuje dojem z jinak velmi 
dobře zpracované kvalifikační práce. Autorka jasně formulovala předmět a cíl práce, jehož 
dosažení podřídila strukturu práce, která je promyšlená a logická. Diplomantka se při řešení 
zvoleného tématu opírá o relevantní zdroje, na které odkazuje v souladu s normou. Autorka 
píše čistým a kultivovaným jazykem. Doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou 
výborně. 
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