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Studentka předkládá práci na aktuální téma, které si vyžaduje multidisciplinární pohled. Úvodní 

část věnující se přehledu dosavadního poznání o mužství a mužích v partnerských vztazích je 

zpracována na základě pestré literatury. Nevychází pouze z vědecké psychologické literatury, ale 

také z literatury popularizující, z děl biologů i filozofů. Pro řešenou otázku je to funkční 

propojení. Ačkoliv se autorka odkazuje na volnější pojmy a typologie, neztrácí cit pro odlišení 

informací odborně relevantních. 

Teoretický přehled je vzhledem k obsáhlosti tématu též poměrně rozsáhlý. Jeho struktura je 

logická a trychtýřovitě se od obecného pojednání o identitě muže dostává k muži v partnerských 

vztazích. Téma je zdařile pokryto. Teoretická část je zajímavá a čtivá, ale celkový dojem bohužel 

narušuje celá řada formálních chyb, které při čtení rozptylují. Například není kompletní seznam 

literatury – v mnoha případech jsem si citované zdroje musela dohledat na internetu (Biddulph, 

Porter, Komárek, Willi). Zcela v souladu s požadavky na diplomové práce není ani řada 

sekundárních citací. V práci jsou také překlepy, nejednotné uvádění jmen autorů (např. str. 31 

Badinter – str. 28 Badinterová), je použito zájmeno jejich místo zvratného zájmena svůj (např. 

str. 59). 

Ve výzkumné části hodnotím pozitivně volbu metod, které jsou vtipné a odpovídající položeným 

výzkumným otázkám. Jak reflektuje studentka, ukázalo se např. vedení polostrukturovaného 

rozhovoru pro probandy jako obtížné. Získaný výzkumný vzorek odpovídá nárokům na 

diplomové práce. Výsledky jsou přehledně prezentovány – je patrná pečlivá práce při kódování 

pojmů. V kapitole „Zodpovězení výzkumných otázek“ (s. 101) je u otázky 2 a 3 odkázáno na 

předchozí kapitoly s výsledky. Této kapitole by slušelo shrnutí výsledků, a pokud by autorka 

chtěla práci publikovat, pak je jasná odpověď na výzkumné otázky naprostou nutností. Nechybí 

diskuse výsledků a spíše osobně laděný závěr.  

Práce je obsahově velmi zajímavá a studentka prokázala schopnost samostatné práce. Bohužel 

některé formální náležitosti jí ubírají na lesku a odvádějí pozornost od zajímavých výstupů. Pro 

oponenturu bych se studentky ráda zeptala, proč volila ve výzkumu dotazy k rodinné 

anamnéze? Dají se poznatky o manželství rodičů nějak vztáhnout k odpovědím probanda?   

Celkově práce splňuje nároky kladené na diplomové práce. Doporučuji práci k obhajobě 

s hodnocením velmi dobře. 
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