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Bakalářská práce řeší problematiku mužské role v současné české společnosti. Autorka tím 
reaguje na stále intenzivnější prezentaci tohoto tématu v odborné literatuře i ve 
společenských médiích. Na jedné straně považuje změny v sociálních rolích můžů (i žen) a 
jejich chápání v moderní společnosti, projevující se ztrátou orientace a jistot mužů a 
vedoucí až k jejich sociálně patologickému chování za závažný problém. Na druhé straně 
však připouští, že tento problém nemusí být reálně tak závažný, protože může jít spíše o 
problém virtuální vykonstruovaný médii. Proto se nezabývá pouze samotnými změnami 
v sociálních rolích mužů, ale také se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry jde reálně o 
závažný problém. Vzhledem k tomu, že se práce de facto zabývá kulturními změnami 
probíhajícími v moderní společnosti, zejména v jejím hodnotovém systému a v systému 
kulturních vzorů, je zvolené téma relevantní pro kulturologický výzkum. 

První část práce (kapitoly 1 až 3) obsahuje vymezení klíčových pojmů (gender a generová 
identita, maskulinita a mužství, patriarchát, stereotyp a sociální role) a teoretická 
východiska pro konceptualizaci a řešení dané problematiky (zejména vývoj mužské role a 
její reflexe). Úroveň zpracování této části svědčí o tom, že diplomantka věnovala 
dostatečnou pozornost studiu dostupné odborné literatury a dokázala přitom vybrat a 
skloubit relevantní poznatky z různých společenských věd. 

Následně, v kapitole 4, autorka uvádí výsledky analýzy řady materiálů o krizi mužství, 
uveřejněných v časopise Reflex. Význam zařazení této kapitoly nespočívá jen v tom, že 
tyto materiály mimo jiné inspirovaly autorku k volbě tématu práce, ale i v tom, že 
přehledně shrnují všechny klíčové teze, jež jsou obvykle v médiích v souvislosti s krizí 
mužství prezentovány. I když se vzhledem k rozsahu analyzovaných textů a účelu analýzy 
nemohlo jednat o standardní obsahovou analýzu, ukázala zde autorka schopnost zpracovat 
analytickou rešerši textů pro potřeby konceptualizace a operacionalizace empirického 
zkoumání řešeného tématu. 

Další část práce (kapitola 5 a závěr) je věnována vlastnímu výzkumu, který autorka sama 
připravila a provedla jako elektronické dotazníkové šetření. Cílem šetření je zjistit, jak roli 
muže vnímá česká společnost, jak se její aktuální vnímání liší od představ o tradiční 
mužské roli a jak chápe současná společnost ideální mužské a ženské role. Autorka zde 
uvádí vstupní hypotézy, které se snažila šetřením verifikovat, podrobně popisuje použitý 
dotazník, popisuje průběh sběru dat a uvádí charakteristiky získaného výběrového 
souboru. Poté podrobně prezentuje výsledky šetření a jejich interpretaci z hlediska shody 
se vstupními hypotézami.  

Přestože velikost souboru a způsob jeho vytvoření nedovolují výsledky příliš zobecňovat 
(čehož si ovšem je autorka vědoma), považuji některé zjištění za obohacující a inspirující 
pro případné další kulturologické zkoumání dané problematiky. Zejména poznatek, že 
v současné populaci existuje silně zakořeněné představa o tom, jaké bylo chápání mužské 
role v minulosti, i konzistentní představa aktuální mužské role, přičemž došlo k určitému 
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posunu, ale tradiční pojetí mužské role má dosud silný vliv. A to zejména, pokud je o roli 
muže jako živitele rodiny a roli ženy jako garanta zajištění chodu domácnosti. Na druhé 
straně předpoklad, že kvůli probíhajícím změnám mají muži problém s generovou 
identitou, což se projevuje jejich sociálně patologickým jednáním, se jednoznačně 
nepotvrdil, i když v malé míře jej výsledky šetření podporují.  

V poslední kapitole autorka formuluje dva obecnější a nejpodstatnější závěry. Za prvé,  že 
universální dichotomie mužských a ženských sociálních rolí pomalu mizí. Základní schéma 
mužských a ženských rolí a způsobů chování ovšem zůstane stejné, jen se změní forma. 
Dochází tedy pouze k redefinici mužství, jako kulturního konstruktu, který se i v minulosti 
měnil a bude se měnit dál v budoucnosti. Za druhé, že na otázku, zda je krize mužství jen 
mediální fikcí, nelze proto jednoznačně odpovědět. 

V této části autorka prokázala dobrou schopnost operacionalizace zkoumaného tématu, 
volby a aplikace vhodných výzkumných technik a analýzy dat a interpretace výsledků 
spočívající ve verifikaci a modifikaci vstupních hypotéz. 

K práci mám dotaz částečně metodologické povahy. Vzhledem ke způsobu dotazování a 
charakteru otázek nelze v interpretaci výsledků jednoznačně rozlišit, do jaké míry 
vypovídají o skutečném chápání mužských a ženských rolí v populaci (tj. vyjadřují vlastní 
chápání těchto rolí respondenty) a do jaké míry vypovídají o domněnkách respondentů o 
převažujícím chápání mužských a ženských rolí v populaci. Nedalo by se to interpretovat 
tak, že nedochází jen k reálným změnám v chápání mužských a ženských rolí, ale také ke 
změnám, které jsou jen fiktivní, protože lidé se pouze domnívají, že k nim dochází, mimo 
jiné pod vlivem médií? A neznamenalo by to přeci jenom, že problém krize mužské identity 
je alespoň z částí mediální fikcí? 

Práce splňuje požadavky, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

V Praze dne 5. září 2012 
……….….……………………………. 

                                                                                       PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D. 

 


