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Posudek vedoucí diplomové práce 
Katedra pedagogiky FF UK v Praze 

 
Jméno a příjmení studenta/-tky: Bc. Marija Zídek 

Název práce: Rodina, výchova a rodičovství z perspektivy otců 

Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.  

Oponent práce: doc. PhDr. Jaroslav Koťa 
 
Technické parametry práce: 
Počet stránek textu (bez příloh): 82 
Počet stránek příloh: 5 
Počet titulů v seznamu literatury: 46 (32 + 14) 
 
 
 
 
Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 

1 2 3 4 

 x   

  x  

 x   

x    

 x   

-----    

 x   

 x   

 x   

 x   

 x   

 x   



2 

 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

 
 Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  

1. Co byste vyzdvihla jako hlavní zjištění Vašeho výzkumu? Můžete prosím porovnat tato 
zjištění s výsledky zahraničních výzkumů?  
 

2. Každý výzkum by měl zahrnovat kritickou reflexi nejen použité metodologie, ale i 
teoretických východisek. Dokázala byste popsat, jaké jsou limity Vaší práce, v teoretické i 
metodologické rovině?  
 

3. Jakým směrem by se podle Vašeho názoru měl do budoucna ubírat výzkum otcovství? 
Na jaké výzkumné otázky by bylo vhodné se zaměřit, a jaké metodologické postupy by 
mohly být použity k získání reprezentativních závěrů?  
 

   Bc. Marija Zídek si pro svou diplomovou práci zvolila velice aktuální a mezioborově významné 
téma vnímání rodičovství z perspektivy mužů, a specificky mladých otců. Vzhledem k tomu, 
že v české společnosti dochází ke zřetelným proměnám genderových vztahů a začíná se 
akcentovat důležitost a schopnost otců pečovat o děti, je toto téma velmi potřebné. Potenciál 
práce však bohužel nebyl zcela naplněn, což bylo zčásti způsobeno nižší mírou komunikace a 
konzultací v průběhu psaní práce (i z důvodu omezení v důsledku covid). Zároveň má 
předložená práce i některé silné stránky, zejména v oblasti sběru dat (viz níže). Jako vedoucí 
práce dále oceňuji, že diplomantka projevovala o dané téma velký osobní zájem.  

Teoretická část prezentuje některá vybraná teoretická východiska a koncepty práce; nejvíce 
prostoru je věnováno historickým proměnám otcovství a charakteristikám nových podob 
otcovství (tzv. „nového otce“). Je škoda, že v teorii nejsou v dostatečné míře využity poznatky 
z oborů psychologie a z gender studies, ostatně v textu není ani definován pro dané téma 
klíčový pojem „gender“, což je s podivem. Celkově teoretická část práce prozrazuje spíše 
nižší obeznámenost diplomantky se standardy odborných textů. Práce v nadměrné míře 
čerpá z populárně-naučné literatury, chybí odborné články a monografie. Rovněž styl psaní 
odpovídá spíše eseji, nikoliv odbornému textu. Musím bohužel konstatovat, že řada tvrzení 
není nijak podložena, ale vyjadřuje pouze subjektivní názor autorky.    

Empirická část práce rovněž trpí nižší mírou odborné úrovně, avšak zároveň lze konstatovat, 
že metodologicky výzkum zahrnuje všechny základní náležitosti. Silnou stránkou je zejména 
sběr dat: diplomantce se podařilo realizovat obsahově bohaté a zajímavé rozhovory 
s dostatečným množstvím mladých otců. Výzkumu se účastnilo 10 participantů, což je na 
kvalitativní diplomovou práci zcela dostatečné. Výsledky analýzy jsou prezentovány 
přehledně, bohužel se objevují nadměrné generalizace.  

Přes výše uvedené výhrady lze konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje nároky 
kladené na diplomové práce, a doporučuji ji proto k obhajobě.  
 
Na práci oceňuji především: 

 Volba odborně i společensky relevantního tématu 

 Realizace rozhovorů s obtížněji dostupnou skupinou participantů 

 Získání obsahově bohatých a zajímavých rozhovorů  
 
Nedostatky práce jsou: 

 Nadměrné využívání populárně-naučné literatury (na úkor odborných zdrojů) 

 Nižší odborná úroveň textu (zejména množství subjektivních, daty nepodložených 
tvrzení), styl vyjadřování odpovídá spíše eseji, než odbornému textu 

 Diskuse je příliš stručná, chybí rozsáhlejší porovnání výsledků práce se zahraničními 
studiemi a teoriemi, chybí kritická reflexe limitů práce a implikace pro budoucí výzkum 

 Nadměrná generalizace při diskusi výsledků výzkumu 
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Doporučení k obhajobě: DOPORUČUJI   
  
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře 
 
V Praze, dne 31. 8. 2020                                                        Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.  


