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K zvolenému tématu:  

Autor zpracovává téma, které je aktuální, dobře teoreticky zasazené, a které má 

potenciál využití v řadě oblastí psychologické praxe. 

 

K celkovému postupu práce:  

Autor zde ctí konvenci „nejdřív teorie – pak empirie“, což mu umožňuje náležitým 

způsobem položit výzkumné otázky. Empirická část jeho práce pak postupuje podle principu 

emergence, tj. nechává výzkumný náhled postupně vynořit, nejprve v analýze zkušenosti 

jednotlivých respondentů, poté pak v zobecnění společných témat a kategorií. V závěrečné 

diskusi se ukazuje, že autor si v teoretické části vybudoval dobrý konceptuální rámec 

ke kontextualizaci svých výzkumných zjištění. 

 

K zvolenému způsobu zkoumání:  

Výzkumné otázky se týkají zkušenosti a osobní identity, vzhledem k tomu je zde 

vhodným způsobem zvolená metoda IPA, umožňující na malém vzorku osob jít do hloubky 

zkoumané zkušenosti. Jako náležitou vidím také volbu jedné z variant této metody, kdy 

způsob analýzy postupuje ve dvou krocích: 1) analýza zkušenosti jednotlivých osob, 

2) analýza společných témat. 

 

Ke způsobu presentace zjištění a k diskusi:  

Výzkumná zjištění jsou předložena a diskutována srozumitelně a čtivě, autor dobře 

prokládá analyzující/interpretující text a ilustrativní příklady z rozhovorů. Takto splňuje 

kritéria validity kvalitativního výzkumu (IPA), jimiž jsou princip transparence (ukázání 

kroků, které vedly k předloženým zjištěním), a také princip přesvědčivosti (spočívající 

v koherenci a věrohodnosti „dobrého výzkumného příběhu“). 

 

K formálním aspektům práce:  

Práce obsahuje požadované formální náležitosti. 



 

Otázka k obhajobě:  

Domnívám se, že na otázky, které jste si v práci položil, vaše práce odpovídá velmi 

kvalitně a komplexně. Při četbě vaší práce, vašich dat a vašich analýz mi opakovaně 

vyvstávala otázka, nakolik a jak tu lze vidět nějaký posun či proměnu „obrazu otce“, ke 

kterému v současné době dochází v naší kultuře. I když toto není v centru vašich otázek – 

mohl byste se pokusit toto krátce pojmenovat? 

 

Celkové hodnocení:  

Práci Bc. Václava Škvařila považuji za kvalitní, originálně pojatou, dobře zvládnutou 

a inspirující. Publikace v bohaté míře splňuje kritéria a požadavky kladené na tento druh 

publikací. Proto jí vřele doporučuji obhajobě.  

 

 

V Praze 17. května 2019 

        Vladimír Chrz 


