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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: Téma vhodně zapadá do oboru studií občanské společnosti. 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 2 
Stručné slovní hodnocení: Autor pracuje s domácími zdroji v dostatečném rozsahu. Studie o mužských 
organizacích neexistují téměř žádné. Obecnou literaturu k OS autor využívá. Ze zahraniční literatury autor 
využívá některé důležité tituly, ale většinou z nich čerpá jen v omezeném rozsahu. 
 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2 
Stručné slovní hodnocení: Hlavní cíl – popsat scénu českých mužských OOS –  je formulován jasně a jde o cíl 
zajímavý i realistický. Nevychází ovšem z teorie. Autor neformuluje žádné další cíle, které by s teorií souvisely.  
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 
Stručné slovní hodnocení: Výzkumné otázky jsou formulovány, ale nejsou provázány s teorií.  
 
Splnění vytčeného cíle  2 
Stručné slovní hodnocení: Popisný a klasifikační cíl práce byl splněn. Některé výzkumné otázky – podoby mužství 
a koncept „nového mužství“ v českých OOS – nejsou zpracovány dostatečně do hloubky. 
 
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2 
Stručné slovní hodnocení: Metody byly zvoleny vzhledem k cílům vhodně. Analýza rozhovorů a analýza 
dokumentů byly provedeny pouze na základní úrovni. Chybí popis metody použité při zpracování rozhovorů. 
 
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) - 
Stručné slovní hodnocení: Práce není prakticky orientovaná, formuluje pouze doporučení pro další výzkum. 
 
Kvalita vlastních závěrů 2 
Stručné slovní hodnocení: Závěry odpovídají empirické analýze. Chybí jim širší teoretická kontextualizace.  
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: Odkazování odpovídá standardům.  
 
Formulační a gramatická úroveň 1- 
Stručné slovní hodnocení: Formulační úroveň je velmi dobrá, občas se objevují drobné nedostatky. 
 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: Bez výhrad. 
 
 
Celková známka před obhajobou:   2 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 

viz níže 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 
tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

Tématem diplomové práce jsou mužské organizace občanské společnosti v České republice 
v současnosti. V teoretické části se autor věnuje dvěma základním oblastem: 1. myšlení o mužství 
a mužské identitě v genderových studiích, psychologii a sociologii, 2. historickému vývoji mužského 
sdružování a mužského hnutí a jejich dnešním podobám. Autor v této části též představuje 
základní vymezení občanské společnosti a uvádí hlavní teorie vzniku OOS, které stručně využívá 
pro objasnění vzniku mužských OOS. Empirická část podává přehled o mužských OOS a 
neorganizovaných mužských skupinách nebo sítích působících v ČR. Autor do něj zařazuje všechny 
organizace „nového“ typu, to znamená ty, jež nejsou tradiční a zaměřené na jiná témata než muži 
sami, jejich identita a partnerské nebo osobní problémy (naopak mezi organizace „starého“ typu 
autor řadí například myslivce a rybáře, hasiče nebo bratrstva a lóže). Těchto „nových“ organizací 
autor našel celkem 11 a jeho přehled je informativní a užitečný jako východisko pro další sledování 
vývoje v tomto segmentu OS. Dále autor sestavuje typologii „nových“ mužských OOS: 1. 
organizace usilující o zlepšení života mužů, 2. organizace bojující za práva mužů a 3. mužské 
názorové platformy. Tato typologie se ve světle představených dat jeví jako vhodná a výstižná. 
Autor také analyzuje dvě organizace důkladněji, přičemž pro rozbor vybírá hlavní představitele 
prvního a druhého typu. Stručně se zabývá také rolí konceptu nového mužství v mužských OOS a 
motivacemi, které muže vedou ke členství v těchto organizacích. Rovněž zkoumá rozložení českých 
mužských OOS podle typologie navržené americkým profesorem filosofie Kennethem 
Clatterbaughem pro USA a zjišťuje, že česká mužská scéna je zatím ještě nedostatečně široce 
rozvinutá. 

Práce je informačně bohatá a přináší jeden z prvních pokusů o ucelené zpracování této ne právě 
hýčkané oblasti výzkumu občanské společnosti. Přináší velmi široký historický přehled o typech 
mužského sdružování, uvádí nejdůležitější celosvětové nebo evropské mužské organizace a jako 
jedna z vůbec prvních studií na toto téma mapuje české mužské OS. V této oblasti spočívá její 
nepopiratelná přednost a zásluha.  

Současně však platí, že šířka záběru většinou není zcela vyvážena hloubkou a přesností analýzy. 
V této oblasti mám k textu několik kritických připomínek:  

1. Zpracování velmi širokých témat, jako jsou gender, mužská studia, mužství, nebo i tradiční 
mužské organizace, je informativní a přehledné, ale také nevyhnutelně povrchní. Autor 
většinou pracuje s přehledovou literaturou, nemá čas ani příležitost důkladně analyzovat 
konkrétní pojmy a problémy. Tato témata v daným směrem zaměřené práci nemohl obejít, 
ovšem zpracovat je překlenovacím způsobem a vyhnout se přitom zjednodušením a 
zkratkovitosti je samozřejmě pro studenta magisterského cyklu velmi obtížné. Například 
různé charakteristiky typů mužství jsou někdy jen výčtem hesel, která s nimi spojili někteří 
vybraní autoři. Schází diskuse alternativních stanovisek, systematický popis vývoje, kritika 
pojmů. Podobně výklad o historii tradičních mužských organizací je zkratkovitý a dopouští 
se řady zjednodušení.  O řádech, bratrstvech, lóžích a elitních mužských klubech existuje 
rozsáhlá historická literatura v západních jazycích, často velmi kritická, z nichž autor 
nečerpá. Naopak se zde v několika případech až příliš spoléhá na mírně popularizující 
historickou literaturu. 
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2. Počet interview (7) považuji vzhledem k tématu i náročnosti získání respondentů za 

dostatečný a z výzkumných rozhovorů autor vytěžil zajímavá fakta i výroky respondentů. 
Avšak jsou tu i nedostatky. Postup analýzy a kódování rozhovorů není jasně popsán. 
Rozhovory jsou výzkumně využity v poměrně omezeném rozsahu, neslouží k induktivnímu 
budování teorie. Autor je používá jen jako zdroj faktických informací, na dokreslení širšího 
pozadí zkoumaných organizací nebo pro zjištění postojů respondentů, které dále kriticky 
nezkoumá. Tento poslední problém není triviální. Když autor referuje o postojích 
respondentů (zejména radikálních antifeministů nebo bojovníků za práva otců), není na 
několika místech dostatečně zřetelné, že jde pouze o vyjádření respondentů, a nikoli o 
autorův popis agendy a cílů daných organizací, který by měl být nezaujatý a kritický.  

3. Výzkumné otázky, v nichž autor vykračuje za popis a klasifikaci mužských OOS v ČR, jsou 
formulovány bez dostatečného propojení s teoretickými koncepty a zodpovězeny jen 
stručně a s velmi omezeným využitím dat. Jde o tyto otázky: 1. podoby mužství v 
„diskurzu mužských organizací“, 2. podpora konceptu „nového mužství“ v mužských OOS a 
3. motivace členů nových mužských organizací k podílu na jejich činnostech. K těmto 
otázkám mám – jen zcela stručně – následující výhrady: ad 1, diskurz mužských organizací 
autor nezkoumá dostatečně široce, nemá definovánu žádnou textovou nebo komunikační 
základnu, která diskurz tvoří, ad 2, příliš malý počet respondentů, problém validity pojmu 
nového mužství v rozhovorech (co tím respondenti i autor sám rozumí?) a osnova 
polostandardizovaného rozhovoru, která pro daný problém nemá otázku, ad 3, opět příliš 
malý počet respondentů, nedostatečně napojení na teorie motivace a vyhýbání se 
zobecňující odpovědi – autor jen prezentuje, co o své motivaci řeklo několik respondentů. 

4. Autorův výklad o novém mužství místy není dostatečně analytický a kritický. Když čerpá 
z autorů, kteří nejsou vědci, ale básníci a aktivisté (Robert Bly), je nutné uplatnit 
v maximální možné míře kritické myšlení a udržet si odstup od sloganů patřících spíš do 
new-age a svépomocného hnutí. Dále je v souvislosti s tímto pojmem vhodné zmínit, že 
označení „nové mužské organizace“, které autor používá pro skupinu českých mužských 
OOS, jež zkoumá, je mírně zavádějící (a mohlo to být autorem více zdůrazněno, i když si 
toho je nepochybně vědom). Nejde totiž o organizace, které by nutně musely přijímat 
koncept nového mužství za vlastní, ba mnohdy, jak autor správně ukazuje, to je přímo 
naopak (sdružení mužů bránící otcovská práva proti bývalým manželkám).   

5. Drobnosti: proč uvádí Maxe Horkheimera a kritickou teorii jako zdroj svého pojetí nového 
mužství? Část 3.1.4 nepatří do Designu výzkumu. Příloha 2 chybně mluví o 
standardizovaných rozhovorech.  

Autor se diplomní práci věnoval se značným nasazením a zřejmě i osobním zájmem a jeho text 
se během doby vzniku v mnoha ohledech výrazně zlepšoval. Z hlediska klíčových 
akademických kritérií však stále existuje prostor pro další zlepšování, zejména by bylo třeba 
posílit analýzu a rozšířit teoretickou základnu studie.   

Diplomní práci doporučuji k přijetí a ohodnocení známkou 2. 

 

V Praze dne 26.9. 2011 

………………………………………………. 

Podpis vedoucího práce  
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