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Maskulinita a feminita patří v psychologii k nejstarším diagnosticky zjišťovaným 

dimenzím. Snad právě proto, že jde o zvnitřnění a zjemnění jednoho 

z nejpatrnějších rozdílů mezi lidmi, a to rozdílu pohlavního. Dimenze 

maskulinity a feminity transformuje kvalitativní proměnnou na proměnnou 

kvantitativní, ale zároveň v sobě obsahuje ideu, že můžeme nejen odlišovat 

různou míru dimenze příslušející vlastnímu pohlaví, ale i dimenze pohlaví 

opačného, v duchu starého prohlášení, že duše pohlaví nemá. 

Dlouhá historie zkoumání dimenze maskulinity a feminity vede k rozsáhlému 

seznamu různých operacionalizací a teorií. Přidáme-li k tomu fakt, že zkoumání 

maskulinity a feminity může na jedné straně jít až k biologickým rozdílům (viz 

například nedávné práce Simona Barona Cohena), a na straně druhé se mohou 

týkat sociologických otázek a stereotypů, jde o oblast natolik rozlehlou, že je 

pochopitelné, že si z ní autor vybral v teoretické části pouze některé koncepce. 

Mezi nimi je to i mimo odbornou veřejnost rozšířená koncepce Bémové, která 

je atraktivní tím, že zavádí maskulinitu a feminitu jako dvě nezávislé dimenze, 

nikoli jako dva póly dimenze jediné. Koncepce androgynie je převléknutí staré 

ideje o sjednocení obou pohlaví, kterou bychom mohli vystopovat až 

k samotnému Hermafroditovi. Kromě dvojdimenzionálního přístupu Bémové 

připomíná autor také dvojdimenzionální koncept Spenceové, který převádí 

maskulinitu a feminitu na instrumentalitu a expresivitu. Následně zmiňuje další 

vícefaktorové modely maskulinity a feminity. Kritická analýza různých teorií 



uvolňuje autorovi pole pro vlastní pojetí maskulinity a feminity, o které usiluje 

v empirické části. 

Autorova metodika, navazující na dřívější výzkumy, obsahuje tři části –

hodnocení sebe, hodnocení vlastností typických pro chlapce a vlastností 

typických pro děvčata. Tato hodnocení  byla návazně na obvyklé statistické 

postupy zpracována diskriminační analýzou, která vedla ke konečné podobě 

dotazníku. Takto vytvořený, kognitivně zakotvený index maskulinity/feminity je 

konvergentně validizován korelacemi se souvisejícími pojmy. Konstrukci 

dotazníku a jeho následné prověření hodnotím jako originální a nadstandardní 

aplikaci psychometrických znalostí a dovedností. Vzhledem k tomu, že je 

diplomová práce uspokojivá i v dalších klíčových aspektech vědeckých studií, 

doporučuji její hodnocení známkou výborně.      
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