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Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na velmi aktuální problematiku otcovství a 

vnímání situace v oblasti porozvodové péče otci samotnými. Balakářská práce vychází 

z teoretických poznatků o změnách ve společnosti i v rodině, které tvoří širší rámec práce a 

základ pro požadavky odpovídajících změn v uspořádání porozvodové péče. Tuto rovinu 

v práci ověřuje empirická část, která je založená na kvalitativním výzkumu, 

zprostředkovávajícím tři pohledy současných otců na uspořádání porozvodové péče o děti. 

Práce je tedy teoreticko empirická studie  této aktuální oblasti. 

Co se týká struktury práce, autorka postupuje přes specifikaci změn ve společnosti a rodině, 

rozbor vývoje a současné výše rozvodovosti  k fenoménu porozvodové péče o děti a popisuje 

nejčastější strategie v přidělování dětí do péče . V oblasti dopadu porozvodové situace na děti 

se autorka opírá o psychologické  a sociologické poznatky, které uzavírají teoretickou část 

práce. Výsledkem je kategorizace otců v rozvedené rodině. 

Empirická část práce přináší tři pohledy otců (každý odráží jinou porozvodovou zkušenost) a 

také rozboru internetových stránek otců, bojujících proti zažitým strategiím, přidělujícím děti 

do péče matkám. Výsledky kvalitativního výzkumu (polostandardizované rozhovory, jejichž 

přepis je v příloze práce) přinášejí informace o konkrétních způsobech vyrovnávání se 

s porozvodovou situací, které se autorka pokouší shrnout a doplnit o názory otců v rámci 

různých sdružení a internetových  fór. Interpretaci získaných dat považuji za velmi zdařilou. 

Celkově považuji bakalářskou práci za dobře zpracovanou. Autorka prokázala schopnost jak 

teoretického uchopení problematiky, tak jejího empirického ověření., to vše na úrovni, 

odpovídající požadavkům na bakalářské práce. Práce byla průběžně konzultována, proto k ní 

nemám závažnější výhrady. Vždy je možno něco vylepšit: v tomto případě  to mohlo být 

strukturovanější shrnutí teoretických poznatků a v závěru práce pak jejich větší propojení 

s empirickými nálezy autorky,  mohly zde být  i  konkrétnější náměty de lege ferenda. 

Bakalářskou práci doporučuji předložit k obhajobě a hodnotit jako výbornou. V rámci 

obhajoby se autorka může vyjádřit ke zmíněným diskusním námětům. 
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