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Předložená práce se dotýká několika v současné odborné literatuře probíraných témat , zejména
navazujících na genderová studia.
Věnuje se novému pohledu na rozdílnost mezi muži a ženami a to ve formě projevení se v nepříjemné
životní situaci, která je typická pro muže – tzv. acting out. Oproti tradiční depresi, která je spíše typická
neaktivitou a odtržením se od problému, je maskulinní deprese typická svou destruktivností a agresí
vůči okolí, nebo riskováním a menším ohledem n a vlastní zdraví.
Na prvních 36 stranách autor představuje teoretická východiska práce a vysvětluje pojmy, se kterými
bude dále v empirické části pracovat. Svá východiska Marian obhájil velmi konzistentně a to jak
s ohledem na výstupy předchozích studií relevantních pro genderová studia, tak vymezením oproti
depresi klasické dle standardních manuálů. Celkově je počet citací odborné literatury (47 + 10 online
odborných zdrojů) spíše průměrný, ale v podobně zaměřených pracích jde o dobrý základ, neboť
jednotlivý autoři mají velmi rozsáhlé teorie s mnoha implikacemi.
Dalších 80 stran je věnováno části praktické, která analyzuje data získaná z rozhovorů, která Marian
samostatně připravil a provedl. Tato část, včetně diskuse je, dle mého soudu, těžištěm celé práce, která
se však opírá o dobře vypracovaný koncept z teoretického úvodu.
Marian využívá v práci základní postupy kvalitativní analýzy textu, tzv. Mixed Grouded Theory
(ukotvená teorie), která dovoluje induktivní i deduktivní přístup a několikanásobnou re -analýzu dat.
Přesto, že v ryze kvalitativním přístupu jde o spíše méně užívaný prostředek, užil pro vyjádření četnosti
tabulkové vyhodnocení zjištěných projevů maskulinní deprese, což pomohlo přehlednosti
argumentace jedné z výzkumných otázek.
Výsledky práce jsou velmi zajímavé, některé rozporují dosud zažité představy o depresi a poukazují na
fakt, že muži na svízelné situace reagují velmi odlišně a tato jednání popisuje Marian ve své práci.
Celkově jde dle mého o práci, která zcela splňuje požadavky BP, autor odvedla mnoho práce
samostatně od přípravy rozhovorů, provedení rozhovorů, jejich zpracování. Zejména bych vyzdvihnul
autorův zcela originální přístup k problému a zcela individuální práci, kterou provedl před naším prvním
setkáním. Byť některé části textu ukazují, že odborný text není pro Mariana nejlehčí forma sdělení od
doby, kdy jsme spolu začali pracovat, se významně zlepšil, spolupráce s ním byla příjemná a věcná a
mnoho kroků bylo provedeno již před začátkem jakéhokoli formálního vedení, což u bakalářského

studenta považuji za velmi netypické. Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou až výbornou, s
ohledem na obhajobu, která doufám proběhne zcela bez potíží.
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