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Autor předkládá k posouzení 137 stran textu + přílohy a rozsáhlý seznam odborné literatury 

české i zahraniční. Téma, které si zvolil je nyní ve společnosti vysoce aktuální, ale v ČR je 

dosud systematicky, odborně a výzkumně jen velmi málo zpracované. Předložený text lze 

považovat za interdisciplinární, neboť autor svými hledisky balancuje na pomezí mezi 

psychologií (klinickou, sociální, vývojovou), sociologií, kulturní antropologií, filozofií. Autor 

se tématu věnuje již několik let a z textu je to patrné.  

Práce je členěna klasickým způsobem na část teoretickou a empirickou, přičemž osobně 

považuji za těžiště DP část teoretickou, zatímco část empirickou považuji za jakési předpolí 

(aniž bych tím chtěla snižovat její stávající kvalitu) pro obsáhlejší zkoumání autora 

v budoucnu.  

Teoretická část se věnuje v dobré logické struktuře čtyřem tematickým okruhům. V prvním 

z nich autor detailně vymezuje vybrané pojmy – gender, patriarchát a krize mužství. V druhé 

kapitole obsáhle vymezuje pojem maskulinita, a to z biologických, sociálních a 

psychologických hledisek. Zde lze považovat skutečně za cennou část textu, věnující se 

rozboru identity a především mužské identity s důrazem na vývojové hledisko. Následuje pak 

jakési hlubší psychologické zamyšlení ještě nad procesem socializace v období dospívání 

s důrazem na generovou socializaci. Zde lze spatřovat základní přínos této diplomové práce. 

Poslední kapitola je zaměřena na mužské vzory. Důraz je kladen na rituály, či spíše 

přechodové rituály a na význam otcovské postavy, kde autor prokazuje hluboký vhled do 

problematiky, který je pravděpodobně dosti ovlivněn jeho vlastní výcvikovou zkušeností. 



Empirická část je kvalitativní, jedná se o polostrukturované rozhovory se šesti muži, přičemž 

výzkumná metodologie je řádně popsána. V této části diplomové práce bych ráda vyzdvihla 

především velmi propracovanou strukturu rozhovoru, která svědčí o dobré psychologické 

erudovanosti diplomanda i o jeho obsáhlém vhledu do tohoto dosti specifického tématu.  Dále 

bych kladně hodnotila schopnost autora vytvořit sledované kategorie a jednotlivé kategorie 

vhodně propojit s fragmenty rozhovorů tak, aby celek vytvořil dobrou základnu pro další 

hlubší úvahy o zvoleném tématu a případně pro další výzkumnou práci.  

Celkově lze shrnout, že předložená práce splňuje zcela jistě požadavky kladené na 

diplomovou práci. Jedná se o problematiku, která tematicky obohacuje výzkumné oblasti 

současné české psychologie. Autor ve zpracování své diplomové práce projevil dobré znalosti 

nejen psychologické. Pozitivně též hodnotím, že nesklouzl k levným „ klišé“, která se v této 

oblasti současného „ genderového boje“ někdy projevují a jeho text je zcela neutrální a 

skutečně odborný. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 Domnívám se, že by bylo vhodné alespoň některé části této diplomové práce publikovat.  
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