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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 

Stručné slovní hodnocení:Téma je vhodné a aktuální. 

 

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 

Stručné slovní hodnocení:Autor pracuje s rozsáhlou literaturou vč. cizojazyčné. 

 

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2 

Stručné slovní hodnocení:Autor má cíl deskriptivní, proto teorie nehraje zásadní roli. Dalším cílem je aplikace už 
existující typologie na nové mužské organizace. 

 

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1 

Stručné slovní hodnocení: S ohledem na cíle práce, hypotézy nejsou, ale výzkumné otázky jsou dobře 
formulované.  

 

Splnění vytčeného cíle  2 

Stručné slovní hodnocení: Cíl práce se podařilo splnit, ač nebyl nějak zvlášť ambiciózní. Při aplikaci typologie na 
výzkumný vzorek organizací se některé organizace nepodařilo úspěšně roztřídit.   

 

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 2 

Stručné slovní hodnocení: Metody jsou dobře zvolené, ale vzorek je příliš malý a nejednotný v tom smyslu, že 
rozhovor poskytl, kdo chtěl, nerozlišovalo se, že v jednom případě to může být ideový vůdce organizace a 
v jiném řádný člen, který se jím stal vložením příspěvku na webu organizace. 

 

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) 3 

Stručné slovní hodnocení:Na půl stránce po Závěru v kapitole Doporučení vlastně žádná doporučení nejsou. 

 

Kvalita vlastních závěrů 2 

Stručné slovní hodnocení:Závěry vypadají slibně, ale je jích opravdu málo a mohly se promítnout víc ve zbytku 
práce.  

 

Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 

Stručné slovní hodnocení:Titul Kera 2001 ze str. 87, chybí v seznamu literatury. 

 

Formulační a gramatická úroveň 1 

Stručné slovní hodnocení: 

 

Grafická úprava 1 

Stručné slovní hodnocení: 

 

 



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. 

 

 

 

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.) 
Na str. 11, autora překvapuje, že jsou feministky menšinou i mezi ženami, což vyvolává 
dojem, že není obeznámen s dějinami feministického hnutí, kdy ženy často bojovaly proti 
ženám za svá práva.  

Proč se autor domnívá, že gayové mají odpovědnější názory na sex? Také se mi zdá, že 
jeho typologie gayů a vliv na tradicionální mužství jsou trochu omezené.  

Na str. 26., autor uvádí termín „zmrzačený muž“ dle Badinter, ale není jasné, kdo z nich 
podléhá pseudo-freudismu, když vidí muže jako produkt vztahu s matkou a zcela opomíjí 
roli a zodpovědnost otce?  

Na str. 34 autor odkazuje na kriminalistické statistiky slovy „viz kriminalistické 
statistiky“. Kde je najít, resp. kde najít ty, které autor používá v argumentaci? 

O mytopoetickém mužství se autor zmiňuje v práci opakovaně. Na mně tento proud 
působí bizarně a považovala bych ho spíš za zvláštní alternativu, ale z práce mám dojem, 
že ho autor bere jako mainstream? Co je pravda? 

Část práce týkající se občanské společnosti obsahuje opravdu jen všeobecně (pro 
studující OS) dostupné a základní informace a proto se mi zdá zbytečně dlouhá.  

Organizace hasičů, rybářů, myslivců a střelců se mi zdají být arbitrárně vybrané (např. 
můžeme postrádat včelaře) a zcela, pokud jde o počet mužů takto sdružených, 
irelevantní. Též, jaký princip autor použil při uvádění, na str. 60, různých mužských 
organizací a proč do těchto skupin zařadil White Ribbon Campaigne? Některé skupiny, 
které uvádí mají nefunkční webové stránky a zdají se být úplně marginální, např. Men as 
Learners and Elders. Autor navíc občas přechází z roviny celosvětové na rovinu českou, 
např. uvádí, že u nás mužská sdruženi nenavázala kontakty s gay organizacemi, ale 
předtím se zdá, že mluví o obecném jevu, což není tak. 

Na str. 59, autor tvrdí, ze v USA jsou gayové a černoči dvě nejutlačovanější skupiny. 
Požádala bych o zdroj a vysvětlení. 



Výzkum se uskutečnil s pouhými 7 respondenty, navíc vybranými podle klíče, kdo je 
ochoten na dané téma mluvit.  

Kdo na stra. 74 tvrdí, že „podle objektivních zahraničních výzkumu jsou muži stejně 
často obětmi domácího násilí jako ženy“? O jaké výzkumy se jedná? Ověřil si autor toto 
tvrzení, které je, dle mých zjištění, zcela nepravdivé? 

Metodologicky je pak opravdu nepochopitelné, proč poté, co aplikoval typologii, autor 
uvádí charakteristiky jednotlivých organizací a to velmi rozsáhlým způsobem. Navíc, při 
zjišťování motivace jednotlivých mužů pro zapojení do mužských organizací, najednou na 
str. 99 „klesá“ na úroveň intimního příběhu, což, když vezmeme v potaz velmi malý 
výzkumný vzorek, opravdu výsledky relativizuje ještě víc.  

Neodlišuje se dostatečně tvrzení respondentů od tvrzení autora, např. kdo na str. 99 
tvrdí, že rozvádějící se otec fungoval spíš jako matka?  

V závěru pak autor krizi mužství zjednodušuje tím, ze její příčinu vidí pouze u rozvoje 
feministického hnutí. A nakonec se zdá, že autor zpochybňuje svůj, jinak v práci 
poměrně důsledně používaný, konstruktivizmus, když říká: „Podle mého osobního názoru 
je velmi důležité, aby zastávali nadále charakteristiky, které muže vždy charakterizovaly, 
které pro ně byly typické.“ Chtělo by to minimálně trochu víc v práci rozvést. 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

V Praze dne 16.10.2011 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 



 


