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Diplomandka předkládá k posouzení 122 stran textu + 10 stran příloh na zajímavé aktuální 

téma role muže v současných partnerských vztazích. Není sporu o tom, že se role muže 

v současné evropské společnosti mění a je tedy na místě se zabývat otázkou, jak tato změna 

probíhá, jaké jsou její současné projevy a jak ovlivňuje tato proměna roli muže v partnerských 

vztazích. Autorka prokázala dlouhodobý zájem o toto téma a vysokou motivaci ho výzkumně 

řešit, ačkoliv není jistě snadné ho výzkumně uchopit. Nejprve provedla důkladnou rešerši 

odborných zdrojů (seznam vhodně zvolené užité české i zahraniční literatury je na 12 stranách

předložené DP).

Posuzovaná práce je členěna klasickým způsobem na část teoretickou a část empirickou, 

přičemž obě jsou vyvážené po obsahové stránce i co se jejich rozsahu týče. 

V části teoretické autorka věnuje pozornost vývoji a utváření identity a odlišuje genderovou 

(rodovou) identitu od mužské identity. Popisuje koncepci maskulinity a tzv. cestu k 

„mužství“. Předkládá několik pokusů o jakousi typologii současných mužů, které se vyskytují 

v odborné literatuře.

Druhé téma teoretické části je partnerský vztah v mladé dospělosti, kde si nejvíce cením 

subkapitoly „ Očekávání současných mužů a žen v partnerských vztazích“.  Třetí téma je 

věnováno mužům v partnerských vztazích, kde jsou zmíněni muži s důrazem na různé aspekty 

jejich role v partnerských vztazích (příkladně muži a intimita, muži a láska, muži a finance, 



muži a volný čas, muži a výchova dítěte….). Volba těchto aspektů svědčí o autorčině dobré 

orientovanosti v partnerských vztazích a ve významných faktorech, ovlivňujících jejich 

kvalitu. 

Empirická část práce svědčí o zájmu diplomandky o otázky psychologické metodologie a 

statistiky. Tato část tvoří logicky utříděný a dobře obsahově soudržný celek. Autorka 

formulovala výzkumné otázky, pečlivě popsala vzorek respondentů a jeho výběr, popsala 

zvolené metody a odůvodnila jejich využití. V rámci výzkumné práce byla uskutečněna 

pilotní studie. Diplomandka popsala sběr dat i jejich zpracování. Neopominula zmínit ani 

etické aspekty výzkumu. Osobně si z této části nejvíce cením analýzy a interpretace 

výzkumných dat, kde autorka postupovala promyšleně a kreativně, dále pak kapitoly Diskuse,

kde autorka opět prokázala své znalosti a osobnostní zralost. Domnívám se, že některé části 

diplomové práce by měly být nabídnuty odbornému tisku. 

Celkově lze shrnout, že předložená práce splňuje požadovaná kritéria kladená na diplomové 

práce a lze ji doporučit k obhajobě s kladným hodnocením. Navrhuji hodnocení stupněm 

výborně. 
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