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Co jsou korektní a co nekorektní závěry výzkumu? 

Myslí autorka termínem „mladí otcové“ mladé otce věkem nebo otce, kterým se nedávno 

narodilo dítě? 

Diplomantka předložila k posouzení práci, které obsahuje 12 kapitol textu, 13tá jsou 
závěry a 14tá kapitola je diskuse. Zabývala se zkoumáním role otcovství a tím, jak je 
současnými otci pojímána. 
K práci lze vznést některé připomínky: 
Kapitola 1. – 3. tvoří nejslabší součásti celé práce. Autorka zmiňuje některé výzkumy, ale 
u části z nich není jasné, kdy a kde vlastně proběhly. Uvádí také, že realizovala 
předvýzkum, ale referuje o něm formou „cestovní zprávy“ – tedy bez jakýchkoliv dat o tom, 
co vlastně se v předvýzkumu odehrálo, čím je informace o něm pro čtenáře bezcenná. 
Stanovená výzkumná otázka 2 „Jak mladí otcové vnímají společenské změny v oblasti 
rodičovství?“ není šťastná. Jednak není jasné, co autorka míní „mladými otci“, za druhé: 
jaké společenské změny má na mysli? Od které doby a do které doby? A dále pak je 
otázkou přesného vyjadřování, co se míní slovem „vnímají“, protože společenské změny 
se nevnímají, ale reflektují… mimochodem otázka v rozhovoru (viz příloha 2. je na toto 
téma velice vágní). Na s. 78 se píše o vnímání vlastní role jakožto otce – ale opět by mělo 
jít spíše o reflexi role jakožto poměrně složitého jevu. V průběhu hodnocení výzkumu 
autorka vkládala do hodnocení a závěrů výzkumu odstavce, které podle mého soudu 
v tomto textu už nemají co dělat (ukázka: např, text 11.1 na s. 58neo stať 11.2 na s. 61 a 
další obecné úvahy, které nejsou předmětem zjištění, ale jakéhosi obecného pojednání 
o… Striktně řečeno: lze také uvést, že neměla být řeč o výzkumu, ale o výzkumné sondě, 
a to kvůli miniaturnímu a nereprezentativními vzorku respondentů… V odkazech se nepíše 
str. ale pouze s. V textu se vyskytují formulace typu, že „dnešní otcové… jsou k dětem 
citlivější a aktivněji fungují v rámci domácnosti, než tomu bylo dříve.“ Ukazuje jednak na 
nelegitimní závěry, jednak na vágnost formulací: co je to u autorky „dříve“?  
 
Celkové hodnocení: z textu je zřejmé, že autorka nekonzultovala řádně a průběžně text 
s vedoucí práce, čímž by se vyhnula mnoha sporným formulacím a projasnila si 
metodologii výzkumu. Její práce je hodně sociologizující, kdyby se na otce podívala 
z hlediska psychologie a psychoanalýzy a dalších terapeutických proudů, byl by text o 
něčem zcela jiném. Šetření bylo silně poznamenáno nástupem koronaviru, ale tato 
skutečnost měla být reflektována v popisu výzkumné sondy. Ocenit lze to, že autorka se 
věnovala roli otců, která se v pedagogické, psychologické, ale i sociologizující literatuře 
stále poměrně málo zkoumána ve srovnání s úlohou matek ve výchově dětí a 
dospívajících..   
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