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Rodinné soužití v současné společnosti vykazuje značnou diverzitu, existuje řada možných forem 

partnerského a rodičovského fungování. Přitom poznávání podmínek, možností či různých 

proměnných rozvoje dětí a dospívajících, představuje stále aktuální otázky pro psychologický 

výzkum i praktické aplikace. Z širšího spektra možností si diplomandka  vybrala pro svůj diplomový 

projekt právě otce jako jednoho z rodičů a zaměřila se na jeho rodičovskou roli v interakci s dětmi 

různého věku. Vlastní empirické šetření zaměřila na skupinu dospívajících Arnettem 

pojmenovanou jako emerging adulthood  (v DP přeloženo „vynořující se dospělost“).  Jde o jistě 

zajímavé téma, které může přispět k rozšíření portfolia aktuálních poznatků o současné české 

rodině. 

Diplomová práce je tematicky jasně ohraničená, je jako obvykle členěná na část literárně 

přehledovou a část výzkumnou, v obou je dobře strukturovaná. V literárně přehledové části se 

autorka ve třech návazných kapitolách nejprve věnuje rodině a jednotlivým rolím v rodinném 

uspořádání. Dále už se důsledně zaměřuje na roli otce, což je hlavní téma jejího zájmu v obou 

částech diplomového projektu. Roli otce představuje poněkud šířeji v rámci sociálně kulturního 

paradigmatu, konkrétněji se zaměřuje vývojové hledisko. Celá třetí kapitola obsahuje řadu 

poznatků, výsledků výzkumů z různě metodologicky pojatých šetření.  Diplomandka výborně 

zpracovala rozsáhlý soubor odborných převážně psychologických, ale též sociologických pramenů 

(seznam literatury uvádí více jak 140 převážně zahraničních titulů) a vytvořila si přesvědčivé 

východisko pro empirickou část v metodologické, realizační a analytické rovině. 

Výzkumná část je tradičně uvedena metodologickou částí. Autorka seznamuje s výzkumnými cíli, 

výzkumnými otázkami, hypotézami a předpoklady; operacionalizuje zvolené proměnné. Adekvátně 

zvolila kvantitativní design. Soubor respondentů tvoří 449 žen a mužů ve věku 18 – 25 let a je 

stručně popsán, stejně jako zvolené metody – standardizované dotazníky pro zjišťování kvality 

života a způsobu výchovy otce v rodině a pro účely výzkumu sestavený dotazník vztahu s otcem. 

Výsledky šetření jsou pečlivě zpracovány a přehledně prezentovány podle formulovaných hypotéz. 

Tvoří soubor zajímavých asociací sledovaných proměnných, které je třeba vidět ve vzájemných 

souvislostech.  Výsledky týkající se stylu výchovy otce potvrzují výsledky z jiných výzkumu 

rodičovských stylů výchovy na katedře psychologie dlouhodobě realizovaných, ale zároveň 

poukazují na nové asociace s vybranými charakteristikami působení otce a kvality života probandů. 

Autorka některé výsledky (např. charakteristiky „dobrého otce“) vhodně ilustruje autentickými 

odpověďmi probandů.  

Celou diplomovou práci uzavírá bohatá a strukturovaná diskuze, kriticky nahlížející na předložené 

poznatky i výsledky a nabízející další možná témata pro výzkum. Závěr je věcný a obsahově bohatý. 



Několik otázek do diskuze: Zajímalo by mě, jaké výsledky šetření autorku nejvíce zaujaly? Jaký 

směr pro další zpracování získaných dat preferujete, jak by bylo možné data doplnit? V jakých 

oblastech psychologické praxe je možné poznatky využívat?   

Diplomandka pracovala soustředěně, postupně zpracovávala poznatky z rozsáhlého souboru 

odborných zdrojů, výsledků různých šetření a na základě opakovaných a zajímavých diskuzí a 

konzultací nad předmětnou problematikou. Domnívám se, že celá diplomová práce dokladuje, že 

autorka se výborně orientuje v problematice role otce v rodině ve vztahu k dítěti jak z hlediska 

teoretických, tak praktických souvislostí. Oceňuji, jak vyplývá z analýzy množství zpracovaných dat 

empirického šetření, že umí rozlišit dílčí a podstatné souvislosti, dovede je přiměřeně zobecňovat a 

propojovat do relevantních poznatků o úloze a roli otce ve výchově ve prospěch rozvoje dětí a 

dospívajících.  

Závěr: 

Bc. Patricie Rosalie Woloszczuková předložila práci, která bezezbytku splňuje požadavky na 

diplomové práce kladené. Doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby na katedře 

psychologie FF UK. Zároveň komisi navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou výborně. 
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