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Posudek na rigorozní práci Mgr.Markéty Kačerové 

na téma 
Charakteristika otcovské role 

Komparati\ni anal~za \ \ro\ědi česKych a ťínsK~ch \YSOKOŠKOláKU 

Práce ma 139 stran včetně příloh. 

T ématick; pi'edložená práce zapadá do proudu aktuálních otázek současné 
společnosti. Zájem o problematiku otcovst\'Í se zintenzivňuje \ ruznych vědních 
oborech. pi"esto poznatku o \'~'znamu otce a jeho roli je málo. 
Jako \ychodisko této práce autorce posloužila její diplomová práce. Zvlášť je 

cenné. že autorka do práce promítla své názory a postoje. 
Obsaho\ ě se práce klasicky děl í na teore[ickou a empirickou část. 

T eoreticka část práce \'ychází z uvedení informací k otázce otcovství \ I. 
kapitole. z hlediska .. zanedbávánÍ.. a .. rehabilitace" otcovství a nacrtu \'ývoje 
otcovsví \ 2. kapitole. Po těchto úvodních kapitolách autorka metodicky vhodně 
pi"echází k stěžejním tématum práce začínající ti"etí kapitolou .. Role otců ve 
\ychově dětí". \e které se věnuje přínosu otce do vztahů \ rodině. vlivu otce na 
budmánÍ identit; dítěte. roli otce \ procesu socializace a jeho divu na 
intelektuální rozvo.i dítěte. Ctvl1á kapitola je věnovaná otcovské angažovanosti 
s důrazem na indi\'iduální. rodinné a enviromentální charakteristiky. 
\' závěrečne kapitole teoretické části se autorka zam:>šlí nad faktory. které 
mohou pomoci změnit postoje (často podmíněné pi"edsudky) k otcovství. 
-'\.utorka správně pi"edpokládá. že jde o komplex faktoru. vzájemně se 
mli\11uiícich. což dokládá \'\stižm>m a \'tipn~rm citátem na str. 43 - .Jl0\'Í 
otco\e potřebuj í nové matky". 

T em"etická část práce představuje dobi"e uspoi"ádan~ celek s vhodným 
\~'běrem kapitol. které na sebe logicky navazují. Autorka fundovaně informuje o 
současnem stavu informací na téma otec s bohat~lm \'yužítím naší i cizojazyčné 
I iteratuJ"\ . 

.ledna otázka na zamyšlení k uvodu práce- autorka uvádí citat T. Reika: .. Není 
složité b~:t otcem. avšak není snadné se jim stár'( str.6). Ptám se - není tomu 
naopak? .. Není složité stát se otcem. avšak není snadné jím b~,t"., 

Empiricka část práce je orientovaná na provedení komparativního šetření 

pomocí polostrukturovaného individuálního rozhovoru se 40 vysokoškoláky 
? FinskZl Cl CR. ph čemž autorka respektm'ala rozdělení podle pohlaví 
národnosti, 

Autorce se zdah 10 připravit \ehli dobré podmínky pro zběr dat ve Finsku i u 
nás. phčemž otázky směi'ovaly k zj i~tění pěti oblastí. které tvohly páteř 

rozhovoru. První tématick~' celek tvořily postoje k tradičnímu a dnešnímu 
modelu otcovství. V tématickém celku Faktory působící na výkon otcovské role 
se autorkZl zaměřila. jak na \'nithlÍ osobnostní předpoklady otců. tak na vlivy 



z \nějšího prostředí. \' Praktické úloze otce \' rodině (dalším tématickým 
celkem) autorka sledovala ,iak respondenti nahlíží na participaci otcu ve 
finančním d materiálním zabezpečení rodiny. tak na podíl otcu na domácích 
pracech apod. Ctvrtým sledovaný!m okruhem je role otce \e \'ztahu k dětem, t.z. 
jaké hodnot) 3 dovednosti b) otec měl předávat svým dětem a \ čem je 
diference \ phstupu matky. 

Poslední tématický okruh. je nazvaný .. Hlavní phnOS)i a omyly otců" 
Výzkumný projekt zaměřeny na dvě kultury odlišné svý'm historickým i 

kulturním \'yvojem \'yžadoval důkladní phpra\'ll nejen obsahu. ale též citlivou 
transformaci otázek s respektováním jazykových zvláštností. Podle mého 
názoru. i \'zhledem k respondentum finské a české národnosti, 
polostrukturovaný rozhovor a jeho \'yhodnocení pomocí obsahové analý'zy lze 
posuzO\at jako adekvátní metodu šetf-eni. 

Vyhodnocení 21 prezentace \'ýsledku je dobře zdokumentované \' pf'ehledných 
tabulkách s dobře čitelnÝmi Q:rat\, - '- . 
Liváděné jednotlivé tématické celky. které jsou výsledkem obsahové analý'zy 

rozhovoru pusobi promyšleným a pečl1vý!m dojmem. Autorce ani v této části 

práce nelze upht dobrou jazykovou vý'bavu a vyjadřovací schopnosti. 
Výsledky pot\Tzují. již na začátku práce pertraktovanou myšlenku. že 

problematiku otce je nutné nahlížet z vícero úhlu. čehož se autorka fundovaně a 
:.; nadhledem zmocňuje v diskusi. \e které prokazuje schopnost přemý'šlet 

\ psychologick»ch souvislostech. 
Zjištěním. ke kterým autorka dospěla nelze upřít psychologickou zajímavost. 

ale nepřekvapují. Práce je opatf-ena ještě dobře zpracovaným Závěrem a 
Shrnutím. 

Rigorozní práce je dobrý'm podkladem pro publikování jejich částí formou 
článku \ odborný'ch i populárních časopisech a splňuje nároky na tento druh 
prací kladenych a doporučuji. aby se stala předmětem obhajoby. 


