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Aktuálnost tématu: Autorka si zvolila aktuální problematiku aktivního otcovství, které je součástí 

politické agendy Evropská unie a postupně se stává nedílnou součástí koncipování rodinných 

politik v řadě evropských zemí. 

 

Cíle práce a jejich naplnění: Autorka si v úvodu práce klade za cíl zjistit, jaká je institucionální 

podpora zapojení otců do péče o děti na úrovni ČR v kontextu ostatních zemí EU, identifikovat 

klíčové problémy v této oblasti a navrhnout optimální řešení v rámci české rodinné politiky, které 

by vedlo k většímu zapojení otců do péče o děti. 

V souladu s cíli práce si rovněž autorka pokládá výzkumné otázky, které v práci plně zodpovídá. 

 

Metodologie: Oceňuji propracovanou a pečlivě popsanou metodologii opírající se o relevantní 

metodologickou literaturu jak z oblasti sociologického výzkumu, tak i z oblasti analýzy veřejných 

politik.  Autorka vhodně kombinuje analýzu dokumentů s polostrukturovanými expertními 

rozhovory.  

  

Obsah práce:  Svou práci autorka zakotvila v teorii otcovství a teoretických konceptech sociálního 

státu. Prokazuje zde schopnost pracovat s četnou českou i zahraniční odbornou literaturou.  

Čtvrtá kapitola se z pohledu odborné literatury a expertních rozhovorů zabývá postavením otce 

v roli pečovatele a vychovatele. Projevuje se zde autorčina schopnost využít četné odborné 

literatury a zpracovat ji do kompaktního a logicky provázaného textu. 

Následuje detailní analýza situace v České republice. Autorka zde prokazuje mimořádnou schopnost 

analytické práce, kdy kromě expertních rozhovorů opět zdařile pracuje s četnou odbornou 

literaturou, veřejně politickými dokumenty a se statistickými daty. Dále se věnuje evropským 

trendům na úrovni EU a případové studii podpory aktivního otcovství ve Švédsku, kde má tento 

koncept již dlouhodobou tradici. 



 

 

 

Velmi oceňuji kapitolu osmou, kde se autorka s expertním nadhledem věnuje návrhům opatření pro 

posílení role otců v ČR. 

V závěru práce autorka stručně a jasně shrnuje nejzásadnější zjištění a návrhy řešení vzešlé z této 

velmi kvalitní a precizně vypracované kvalifikační práce. 

 

Formální úprava práce: Po formální stránce je práce bezchybně zpracována, je přehledná a 

doplněná úhlednými tabulkami a grafy. Autorka prokazuje výbornou stylistickou dovednost a 

správně cituje.   

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce jako celek ukazuje na vynikající vhled autorky do 

dané problematiky, schopnost hodnotit a odvahu navrhovat vlastní řešení. Tato práce zcela vyhovuje 

požadavkům na bakalářskou práci. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji 

předloženou práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „výbornou“. 

 

 

V Praze dne 11. 6. 2012          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


