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Abstrakt: 

 

 

Autorka se ve své disertační práci zaměřila na fenomén „pečujících otců“, avšak 

nikoli primárně s cílem osvětlit proměnu podoby otcovství, nýbrž s cílem 

prozkoumat, zda přímá a celodenní péče o dítě ze strany otce vede k eliminaci 

genderových nerovností v rodině jak během období, kdy se otec zapojuje do péče 

o dítě jako primární pečovatel anebo jako spolupečovatel, tak i bezprostředně 

v období následujícím, kdy se navrací zpět na trh práce. Toto téma je tématem méně 

prozkoumaným v naší sociologii a vědách příbuzných než téma první. Participace 

otců na péči a výchově dítěte je přitom považována za jeden ze způsobů, jak narušit 

kulturní a sociální nerovnost mezi gendery.  

Autorka si v předkládané práci klade za cíl zodpovědět, zda v rodinách, kde se 

otcové zapojují do péče o děti v rané fázi jejich života, dochází k narušení 

genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná jen o modifikaci daného 

statusu quo. Klade si také otázku, kdy k nastolení genderové rovnosti v rodinách 

dochází (či může dojít) a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině 

a genderovou nerovností v širší společnosti. Studie vychází ze speciálně 

realizovaného kvalitativního výzkumu uskutečněného v roce 2006 a v roce 2009 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Cílem tohoto výzkumu bylo 

postihnout konstrukci rodičovských i nerodičovských rolí u komunikačních partnerů 

a partnerek výzkumu, stejně jako utváření a reflexi jejich rodičovské a genderové 

identity. Hlavní tezí předkládané práce je, že proces pronikání mužů - pečujících otců 

do sféry soukromé je procesem ambivalentním z hlediska dopadů na genderovou 

rovnost, a to jak ve fázi jejich aktivní péče anebo víceméně vyrovnané péče o malé 

dítě, tak i ve fázi následné. Při analýze zvoleného tématu se autorka neomezuje jen 

na vlastní výzkumný zdroj, ale vychází i ze zjištění a poznatků z jiných relevantních 

domácích a zahraničních výzkumů a studií vážících se k dané problematice.  

 

 

 

 


