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Ústrednou témou tejto práce je spôsob akým laická verejnosť, v tomto prípade najmä muži v 
strednom a vyššom veku, vnímajú expertný pojem/ lekársku diagnózu (erektilnú dysfunkciu) 
a možné intervencie (prostriedky na skvalitňovanie erektilnej funkcie) a to v širšom 
historickom, kultúrnom a spoločenskom rámci. Túto tému autor spracoval s využitím 
prevažne kvalitatívnej metodológie - realizovaním fokusových skupín a spracovaním 
získaných údajov tématickou analýzou. Svoje zistenia doplnil kvantitatívnymi informáciami 
z dotazníkovej štúdie, informáciami z rutinných databáz či informáciami z iných zdrojov. 
Cieľom bolo zmapovať ako muži vnímajú koncept erektilnej dysfunkcie, kde sa tieto naivné 
teórie prelínajú či neprelínajú s názormi expertov a akým spôsobom je možné tieto naivné 
teórie vsadiť do rámca spoločenských kontextov a procesov. Skúmané bolo i prežívanie 
sexuality mužmi a zmeny vo vnímaní mužskosti a ženskosti v súvislosti s novými 
možnosťami liečby erektilnej dysfunkcie, komunikácia s odborníkmi v prípade problémov, 
respektíve vnímanie prostriedkov na skvalitňovanie erektilnej funkcie. V neposlednej rade sa 
autor venoval aj spracovaniu tejto témy médiami.  

Teoretická časť predstavuje čitateľovi základné pojmy a koncepty skúmanej problematiky v 
širšom spoločenskom a výskumnom kontexte, vybrané výskumné štúdie a poznatky a to 
veľmi pútavým spôsobom, ktorému z odbornej stránky niet čo vytknúť. Autor pracuje s 
literatúrou s hlbokým porozumením, prehľadom a v širokom historickom a kultúrnom 
kontexte, čo mení čítanie tejto práce na potešenie. 

Autor realizoval temer 30 fokusových skupín prevažne s mužmi vo veku 30 a viac rokov ale 
aj so ženami a špecifickými skupinami (napr. psychológovia) pochádzajúcimi  z rôznych 
regiónov, urbárneho i rurálneho prostredia. Výskum bol realizovaný  v rokoch 2000, 2003, 
2008 a 2012 čo mu umožnilo popísať i zmeny vo vnímaní daného fenoménu v čase. 
Kvalitatívne zistenia dopĺňa o kvantitatívne údaje z dotazníka a dáva ich do kontextu 
poznatkov z odbornej literatúry ale i rutinných štatistík. Poctivo rozoberá metodologické 
aspekty ale aj limity a etické aspekty a táto rozprava je veľmi inšpiratívna a prínosná i pre 
ďalší výskum. 

Habilitačná práca zrkadlí monografiu publikovanú v roku 2016 nakladateľstvom Univerzity 
Palackého v Olomouci (ISBN 9788024450315). Výskumné zistenia boli publikované v 
karentovanom časopise Čs. Psychologie (Masaryk R., Petrjanosova M.: Perception of erectile 
dysfunction in Slovak men and consequences for the therapeutic intervention Cs. Psychologie 
2005,49(4):357-362),  časopise Slovenskej Sexuologickej Spoločnosti SSS Sexuologia - Sexology  
a prezentované na mnohých vedeckých podujatiach s následným publikovaním vo forme 



abstraktov či príspevkov v zborníkoch. Výskumná, publikačná i pedagogická činnosť 
kandidáta je ale oveľa širšia. 

Je to odborne i štylisticky vyzretý text a citlivo spracovaná náročná téma.  Zároveň je to veľmi 
pútavý príbeh výskumníka, výskumného problému, fenómenu v laickom diskurze v 
konkrétnom časopriestore vsadený do odborného kontextu, čo považujem za fascinujúci 
prístup a veľmi významný prínos v oblasti sociálnej psychológie, respektíve psychológie 
zdravia s presahom do medicínskej klinickej praxe.  

OTÁZKA: Ostalo ešte niečo v danej téme nezodpovedané a ak áno ako by dnes, po temer 
dvoch dekádach formuloval kandidát výskumný cieľ a akú by zvolil výskumnú stratégiu? 

ZÁVER: 
Habilitačnú prácu „Erektilná dysfunkcia: príbeh diagnózy“ habilitanta PhDr. Radomíra 
Masaryka, PhD., odporúčam prijať na obhajobu a zároveň odporúčam udeliť akademický titul 
docent v študijnom odbore 3.1.13 Sociálna psychológia a psychológia práce 
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