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Studentka se rozhodla provést hlubší analýzu procesu identifikace se mužů s rolí otce a vývojem 

otcovství v prerodičovské a raně rodičovské etapě života sledovaných jedinců. Z hlediska volby tématu 

považuji téma za vhodné, zajímavé a přínosné. Psychologických studií tematizujících otcovství není 

velké množství, i když v posledních letech je i v českém prostředí tento fenomén předmětem zájmu 

výzkumníků.  

Teoretická část je cílena na přestavení fenoménu otcovství, roli muže v rodině i reflexi role otce 

v období těhotenství partnerky a raných vývojových stádií dítěte. Přehledová část je čtivá, oceňuji, že 

se diplomantka zaměřila hloubkově na téma otcovství, nepojímala téma příliš široce, jednotlivé 

subkapitoly na sebe plynule navazují a umožňují tak čtenáři velmi kvalitní vhled do problematiky. 

Pozitivně hodnotím zejména analýzu vývojových fází, z hlediska procesu vytváření otcovské identity 

optikou věku potomka.  Při prezentaci jednotlivých teorií či zjištění empirického charakteru se 

diplomantka mohla pustit do více komparativního a kritického módu.  

Celkově je teoretická část ucelená, dobře komunikující s empirickými pasážemi. Studentka pracuje 

s širokým spektrem bibliografických zdrojů, včetně podílu zahraničních autorů, vybrané zdroje mají 

dobrou reprezentativní úroveň. Citační norma je v textu dodržena.  

V metodologické části studentka představuje koncepci svého výzkumného projektu, proces výběru 

účastníků i tvorbu výzkumné metody – polostrukturovaný rozhovor. Cíle práce i výzkumné otázky 

jsou explicitně vyjádřené a odpovídají celkové koncepci práce. Kvalitativní design je zvolen správně, 

s ohledem na očekávanou hloubku získaných dat a možnost porozumět subjektivní zkušenosti sedmi 

mladých mužů s vývojem svého otcovství, a to ještě před narozením svého potomka až do doby dvou 

let dítěte. Autorka analyzovala data pomocí metody obsahové analýzy dat, kde pomocí kódování 

získala konečných 5 analyzovaných kategorií, všechny můžeme vnímat jako kategorie dynamické 

v čase i různorodostí obsahů.  

Výsledky jsou prezentovány čtivě, srozumitelně, vybrané autentické fragmenty z rozhovorů jsou 

zvoleny s citlivě a dobře korespondují s interpretací dat. Výsledky považuji za přínosné, zajímavé 

pro poradenskou praxi v oblasti rodinného či partnerského poradenství, ale i v oblasti vývojové 



psychologie. Reflexe otcovské identity a role a jejího vývoje není příliš popsaným fenoménem. 

Diskuze je vedena přesvědčivě, s vyspěle, tato část dokazuje, že studentka provedla hloubkovou 

sondu a svá data dokáže diskutovat s dalšími relevantními studiemi.  

Cíle práce byly naplněny, na výzkumné otázky je odpovězeno v souladu se zjištěním v datech, 

Nechybí ani sebereflexe badatelky a popis slabých míst diplomového projektu.  

Rozsah práce a její struktura odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou práci. Práce obsahuje 

všechny povinné části. Vzhledem k časové tísni před odevzdáním je škoda, že studentka již nestihla 

pečlivější finální korekturu práce – např. sjednocení citační podoby seznamu literatury, seznam 

příloh, apod.  

Spolupráci s Naďou hodnotím pozitivně, studentka přistupovala k tvorbě diplomové práce 

zodpovědně, aktivně, dílčí kroky se mnou pravidelně konzultovala.  

 

Diplomovou práci Nadi Kabancové doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 9.9. 2020 PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 


