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Předkládaná práce je  zpracována v klasickém formátu, rozděleném na teoretickou a empirickou 

část. V teoretické části autorka postupuje systematicky z od historie k současnosti, od širšího 

rámce a zobecňujících informací o roli otce a fenoménu otcovství v historii k současnému 

modelu a podobám otcovství v ČR. Čtenář textu je tak krok za krokem vtahován do tématu až 

k cílové kapitole Otec v prerodičovském a raně rodičovském období, která je pro empirickou 

část a její obsahové zaměření nejpodstatnější a nejvíce nosná. Velkou předností teoretické části 

je její literární zpracování, stylistická a formulační obratnost autorky. V kontrastu k této kvalitě 

pak vystupují nedostatky a zejména nesystematičnost ve způsobu citací a dodržování jednotné 

citační normy (text teoretické části i seznam literatury). Autorka v textu odkazuje na širokou 

zdrojovou základnu, což dokládá nastudování velkého objemu informací, ale celý text je ve 

výsledku kompilační mozaikou, ve které se snoubí postupně a dovedně vršené informace 

mnoha autorů.  Nedochází ovšem k žádné komparaci, nebo konfrontaci informací, vyvozování 

vlastních závěrů, na případná rozporná vyznění není reagováno. (Např. na str. 17. je popsán 

Nový /aktivní otec, který v posledních 30 letech vstupuje do role primárního pečovatele a stává 

se tak rovným partnerem matce,  na str. 23 uvádí autorka výsledky výzkumu Podoby otcovství 

v ČR, které však ukazují, že většina otců, vykazuje znaky „tradičního otcovství“ např.: 

…většina otců považovala roli matky v prvních letech dítěte za nezastupitelnou a starost o dítě 

aktivně nevyhledává“, na str. 25 jsou uvedeny informace české autorky, která uvádí, že 

v posledních 30 letech prochází role otce velkou proměnou ve směru zapojení do péče o dítě i 

domácnost). Všechny informace z různých zdrojů, které jsou předkládány, jako by měly stejnou 

váhu a vlastně obecnou platnost,  z textu není mnohdy jasné, zda jde o výzkumné zjištění autora, 

jeho názor, osobní zkušenost, nebo výsledek výzkumu (v případě výzkumů se neobjevují 

informace, např. o počtu respondentů). 

Empirická část, která je založena na analýze rozhovorů se 7 respondenty, je odrazem velmi 

systematické a pečlivé práce, výzkum je detailně popsán, metody i způsob zpracování dat je 

velmi transparentní. Autorka sice analýzou dospěla často ke kategoriím, které se výrazně neliší 



od původních okruhů otázek a nejsou tedy příliš překvapivé (např. autorka se ptá na změny 

v partnerském vztahu, zvládání otcovské role apod. po analýze se objevuje, kategorie Změny 

v partnerském vztahu, Zvládání otcovské role), nicméně v rámci těchto kategorií dokázala 

popsat a zprostředkovat plastický obraz prožitku vnitřních změn svých respondentů, což bylo 

také jejím cílem. V diskuzi dokazuje, že způsob, jakým data zpracovala, umožňuje podloženě 

zodpovědět výzkumné otázky a velmi dobře se orientuje ve výzkumech dané problematiky – 

výsledky s nimi srovnává.  

 

Otázka k obhajobě: V diskusi uvádíte, jaká vaše výzkumná zjištění jsou ve shodě se zjištěními 

jiných autorů. Dospěla jste také k nějakým výstupům, která by byla s jinými výstupy 

v rozporu nebo taková, která jsou překvapivá, nová? 

 

Práci doporučuji k obhajobě 
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