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Ve zpracovávaném tématu se odrážejí bohaté podněty pro vývojovou psychologii. Jak se bude vyvíjet 

dítě, o které do značné míry pečuje v prvních letech života muž, budou se lišit jednotlivé 

charakteristiky? Jde o opatření v nejlepším zájmu dítěte? Zpracovávané téma reflektuje aktuální a 

relevantní psychologický problém.

V literárně přehledové částí uvádí autorka tuzemskou i zahraniční literaturu v přiměřeném rozsahu. 

Je zřejmé, že jde u nás o problematiku z psychologického hlediska novou. Více než padesát let však 

existují výzkumy, které se zabývají odlišným působením ženy a muže při výchově malého dítěte. 

Soudím, že v kontextu práce bylo vhodné tuto kapitolu rozvinout více právě v tomto směru. 

Pravděpodobně by to přispělo k ještě většímu posílení dominance psychologického obsahu nad 

sociologickým a sociálním. Literatura je použita a uváděna adekvátně. Aniž bych zkoumal všechny 

literární zdroje, nalezl jsem některé odkazy v textu, které nejsou uvedeny v Literatuře.

V empirické části využívá přístup kvalitativní a výzkumný design mapující. Oba termíny mi přijdou 

příhodnější než „forma idiografická“, kterou autorka k popisu používá na str. 40. Jsem přesvědčený, 

že v textu lze dohledat veškeré náležitosti výzkumného projektu, ale z pohledu logiky bych 

doporučoval poněkud tradičnější řazení. Cíl výzkumu určuje další postup, leč je uveden až po výběru 

respondentů. Podobně popis výzkumného vzorku je uveden až po použitých metodách a po postupu 

analýzy dat. Vzorek pokládám za přiměřený. Rovněž prezentace výsledků i odpovědi na výzkumné 

otázky pokládám za adekvátní. Diskuse je přiměřená získaným nálezům.

Kapitola 7.4 je inspirativní a vhodná, ale jednak nevím, proč se jmenuje Hypotézy a současně v této 

podobě by se lépe hodila do Diskuze nebo do Závěru.

Závěr: Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na katedře psychologie FFUK a 

doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby. Navrhuji hodnocení velmi dobře.

PhDr. Václav Mertin

8. 5. 2018




