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Diplomand předkládá k posouzení 112 stran textu včetně obsáhlého seznamu převážně 

cizojazyčné odborné literatury a příloh. Předložená práce, která je na vysoké úrovni obsahové 

i formální je členěna na pět tematických celků. Je třeba poznamenat, že už ze způsobu členění 

textu je patrná hluboká znalost tématu, dlouhodobý zájem o danou problematiku a schopnost 

tvořivě myslet.  

První část je věnována otázce genderu. Autor nejprve vymezuje pojem maskulinita a feminita, 

pokouší se vymezit charakteristiky těchto dvou pólů a věnuje pozornost generovým 

stereotypům. 

Druhá část se zaměřuje na sexualitu, sexuální chování sexuální postoje s důrazem na 

odlišnosti v těchto rovinách ve vztahu k projevům maskulinním a femininním. Za zmínku 

v této části textu jistě stojí pečlivé vymezení pojmu generová identita (více zdůrazněn 

sociokulturní aspekt) a pohlavní identita (více zdůrazněn biologický, snad reprodukční 

aspekt). V části sexuální chování a sexuální postoje autor předkládá meta-analýzu 

Petersonové, Hydeové sledující sexuální chování mužů a žen v konkrétních sexuálních 

kategoriích. Z nich autor detailněji popisuje jen některé vybrané kategorie, jež souvisí s 

výzkumnou částí DP.   

Třetí část předloženého textu považuji za myšlenkově velmi bohatou a skutečně přínosnou 

nejen jako teoretický základ této výzkumné studie. Tato část prokazuje schopnost diplomanda 

dané téma široce uchopit a jako by balancovat na rozhraní filozofie, či humanitních věd 

obecně a věd biologických. V tomto textu se plně projevuje stále více se prosazující 



paradigma sociobiologie. Tento moderní pohled na řešení diplomové práce je nesporně 

výsledkem hlubokého studia dané problematiky nejen v ČR, ale též v zahraničí.  Osobně tuto 

část diplomové práce považuji skutečně za nejvíce přínosnou.  

Čtvrtá část se věnuje popisu některých nástrojů, měřících maskulinitu a feminitu a to 

z hlediska historického i z hlediska současnosti. V této souvislosti autor představuje vlastní 

předvýzkum, ve kterém porovnává dva tyto nástroje: Inventář pohlavních rolí (BSRI) 

a dotazník Wyborkové  ( agency/communion). Předvýzkumu se účastnilo 121 osob a proběhl 

on-line. Diplomand představuje své výsledky z části předvýzkumu velmi kvalitně a za 

pozornost jistě stojí diskuse, která předvýzkum uzavírá.  

Ve výzkumné části si diplomand klade skutečně náročný cíl a to určit, zda se na sexuálním 

chování podílí více gender či pohlavní rozdíly v biologickém slova smyslu. Soubor tvořilo 

602 respondentů, kteří vyplnili 3 inventáře – pohlavních rolí, sexuálního chování a sexuálních 

fantazií - on-line. Diplomand provedl kvalitní statistickou analýzu, kterou v poslední části své 

DP řádně popisuje a představuje. Nejvíce je však třeba ocenit text obsáhlé (10 stran) diskuse, 

která je skutečným těžištěm předložené DP a nesporně prokazuje výrazný výzkumný 

potenciál diplomanda.  

Celkově lze shrnout, že předložená diplomová práce vysoce převyšuje obvyklou úroveň 

obhajovaných prací. Doporučuji některé její části publikovat v odborném tisku a doporučuji 

autorovi DP věnovat se výzkumům v této oblasti i nadále.  

Předloženou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.     
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