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Autorka předkládá k posouzení obsáhlou (130 stran včetně seznamu odborných zdrojů a 

příloh) diplomovou práci na velice zajímavé a nové téma, jímž jsou otcové na rodičovské 

dovolené. Text je rozčleněn do sedmi kapitol, z nichž pět lze považovat za část teoretickou a 

dvě za část empirickou. První kapitola pojednává o významu období raného vývoje – cca do 3 

let věku. Zde jsou vyzdviženy především potřeby takto malého dítěte a jeho socioemocionální 

vývoj. Dále je zde zmíněna úloha rodičů při narození dítěte. Ve druhé kapitole je věnována 

pozornost mateřské a otcovské roli, přičemž otcovská role je popisována v historickém 

kontextu. Třetí kapitola se věnuje samostatnému tématu, kterým je narození dítěte a jeho vliv 

na rodinné soužití. Ve čtvrté kapitole je probírána otcovská dovolená v ČR i v zahraničí 

s důrazem na legislativu. 

Za těžiště předložené práce lze pokládat nesporně pátou kapitolu, kde autorka detailněji 

probírá specifika rozhodnutí rodičů, že na rodičovské dovolené zůstane otec. Autorka věnuje 

pozornost motivaci takového rozhodnutí a snaží se zachytit nějaké obecnější znaky tohoto

rozhodnutí, příkladně osobnostní specifika otce a matky dítěte, či zcela pragmatické hledisko 

finanční. Kromě motivace autorku zajímal efekt nebo důsledek takového rozhodnutí. Je 

popisován dopad na partnerský vztah rodičů dítěte, na vztah dítěte s otcem, na vývoj dítěte 

obecně. Autorka zmiňuje také společenský rozměr tohoto nového společenského fenoménu, 

jímž je otec na rodičovské dovolené. V této části DP bych chtěla především vyzdvihnout 

trpělivost pisatelky při vyhledávání a zpracování odborných zdrojů, kterých dosud není v ČR 

ani ve světě mnoho. Také bych ráda zmínila logickou soudržnost na sebe navazujících kapitol. 

V empirické části práce diplomantka naplňuje formální kritéria, týkající se výzkumu v rámci 

diplomové práce. Popisuje výzkumný design, výběr respondentů, průběh sběru dat, etický a 

metodologický rozměr výzkumu. Formuluje cíl výzkumu, výzkumný problém, výzkumné 



otázky, řádně popisuje užité metody, jimiž jsou rozhovor a dotazník CSI. Seznamuje čtenáře 

s výzkumnými předpoklady a popisuje analýzu dat i výzkumný vzorek. 

Získané výsledky třídí a velmi přehledně je v subkapitole 6.9. předkládá čtenáři. V sedmé 

kapitole diplomandka provádí shrnutí získaných kategorií, vyjadřuje se k předpokladům a 

podává odpovědi na výzkumné otázky. Práci uzavírá zajímavá diskuse, kde autorka prokázala 

nejen dobré znalosti v této oblasti, ale také schopnost samostatně myslet. Prokázala také to, co 

je základním cílem empirické části diplomových práce, a to je formulovat výzkumné 

hypotézy, které se týkají aktuálního tématu společenské praxe, ověřit je samostatným 

výzkumem a získané výsledky formulovat tak, aby byly použitelné v oblasti psychologické 

aplikace. 

Celkově lze shrnout, že předložená diplomová práce naplňuje požadovaná kritéria a že ji lze 

doporučit k obhajobě s kladným hodnocením. Osobně navrhuji hodnocení stupněm 

výborně.
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