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Tématem bakalářské práce Anny Hrudkové je vyjednávání identity dětí (teenageru), které  jsou 
umístěni do situace ústavní výchovy v dětském domově se školou (DDŠ). Tuto situaci autorka nahlíží 
prizmatem procesů integrace a asimilace, tedy vychází z premisy, že změna výchozího prostředí 
vyžaduje pro jedinci přizpůsobení se nové situaci (adaptace/coping) a následně dochází v kontextu 
sociálního ne/přijetí k ne/integraci do nového prostředí/sociálního prostoru. Přičemž sociální 
prostory, o nichž mluví, nazývá kultury. Kultury, které se zde setkávají, jsou tři: původní  kultura 
(venku), institucionální kultura DDŠ a vrstevnická skupina, resp. kontrakultura. Autorka zde vyslovuje 
zajímavou myšlenku, že identita (možná lépe procesy identifikace – Brubaker) je nástrojem integrace, 
resp. sebesituování se do nového prostředí. Většinou se o dynamice integrace uvažuje obráceně, 
nicméně je zajímavé chápat problém z druhé strany. 
 
Svoji studii autorka staví na přesně zacílené rešerši odborné literatury. Vytváří tak užitečný 
interpretační rámec, který přímo směřuje k řešení výzkumné otázky: „jak ve školní třídě dochází k 

integraci dětí z etnických menšin z hlediska vrstevnické skupiny a určit tím jakým způsobem 

probíhá etnické diferenciace a integrace v kontextu školní třídy.“ (s. 17) Data, o něž opírá své 
interpretace, se vztahují k třídě  8.-9. ročníku sledované školy a jsou zaměřena na pět konkrétních 
žáků. Jejich volba není vysvětlena. Nicméně se zdá, že důležité bylo, že všech pět teenagerů tvořilo 
v kontextu pobytu v ústavní péči kontrakulturu. Ta ale asi není jediným způsobem zvládání (coping). 
V této souvislosti by se nabízela studie E. Goffmana Asylum, který hovoří o proměně identit lidí 
v totální instituci. V rámci obhajoby by bylo tedy dobré vysvětlit, proč si autorka zvolila právě tuto 
skupinu a do jaké míry lze o kontrakultuře uvažovat jako o dominantní pozici, proč není věnována 
pozornost jiným pozicím, byť jsou naznačeny, resp. hrají důležitou roli při vyjednávání etnických 
identit. 
 
Těžiště bakalářské práce spočívá v  empirické části (nikoliv praktické), resp. v kapitole 5. Analýza dat. 
Zde autorka prokazuje, že analyticky (neprvoplávově a nebanálně) uvažuje nad daty. Vytváří logickou 
strukturu jejich interpretace. Vede čtenáře od výchozí konfigurace vztahu původní kultury –osobního 
mýtu (něco jako profil) – sebesituování v instituci, přes ustanovování kolektivních identit v rámci DDŠ 
až „zpět“ k segmentu identity vázané na původní kulturu – k etnicitě.  Autorka ve své studii ukazuje, 
1. jak jsou identity v DDŠ relační a situační, stejně jako2. jak  etnicita (založená na maistreemovém 
stereotypu – schématu) vstupuje do hry v tak izolovaném světe jako je DDŠ. Ukazuje se, že původní  
kultura nemůže být zapomenuta, přestože se o to teenageři snaží. Zároveň ale ukazuje, že stejně tak 
izolovaný sociální prostor DDŠ dokáže naplnit schéma etnicity jinou emocí (z negativní v pozitivní). 
Tuto intelektuální práci studentky je třeba rozhodně ocenit. A tato vyústění jejího výzkumu pokládám 
za relevantní závěr práce. Naopak bych se bránila úvahám  o tom, kdo si jak uchoval původní  
etnickou identitu. Problém je tak komplexní/mnohovrstevnatý, jako identita sama, a proto je třeba se 
vyvarovat absolutních soudů. Možná by bylo dobré hovořit o komunikované identitě, než si myslet, 
že Nikola zapomněla na své češství  a že Patrik a David neuvažují  o svém romství,  že ho neprožívají (i 
v textu se píše, že jsou konfrontováni s touto etnicitou a nijak se tomu nediví ). Jde spíše o to, že 
kontexty (situace a relace) neopodstatňují komunikovat či aktivovat danou složku identity.   
 



Práce má i svá slabá místa. Není zdůvodněna volba informátorů (viz výše), asi vypadly informace o 
průběhu výzkumu, jeho limitech (z metodologického hlediska by bylo zajímavé sdělení, proč byl 
výzkum ukončen ze strany vedení), situovanosti autorky ve výzkumu.  Práci kazí i formální pochybení. 
Autorka jistě lituje, že do systému nahrála práci, z níž se ztratily celé kusy textu ( s. 14, 15 a 20). 
Nedůslednost je v citacích, a to jak v nejednotné citační normě, chybách v citacích (roky vydání), tak 
především poměrně rozsáhlé absenci bibliografických údajů textů, na které autorka odkazuje 
v závorce v jednotlivých kapitolách (např. Osgood 1956, Riceour 1991, Freud, Bruner 1996, Helus 
1968, Gordon 1984?, Čeněk,Smolík, Vykoukalová 2016).  
 
Závěrem lze konstatovat, že práce Anny Hrudkové má logickou strukturu. Je založena na úspěšně 
zvládnutém terénním výzkumu. Interpretace dat korespondují s teoretickým rámcem. Interpretace 
jsou zdařilé a směřují k zodpovězení výzkumné otázky.  Práce má vážné limity po formální stránce. 
 
Bakalářská práce Anny Hrudkové odpovídá žánrem, rozsahem a obsahem povaze kvalifikační práce 
na tomto stupni pregraduálního studia. Práci doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze 14. 9. 2017 
 

Dana Bittnerová 


