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1. Obsah a struktura práce

Posuzovaná bakalářská práce tematicky zapadá do aktuálního odborného zaměření 
pracoviště s tím, že reflektuje interdisciplinární podstatu řešené problematiky i aktuální 
trendy. Práce má teoreticko-empirický charakter. Provedená sekundární analýza výsledků 
výzkumného šetření realizovaného MPSV ČR a vlastní terénní šetření a interpretace jeho 
výsledků jsou komentovaným doplňkem teoretické části. Přinášejí, respektive potvrzují
některé skutečnosti relativně známé, nicméně výzkumně mezi cílovou skupinou 
zaměstnaných-otců dosud nijak významně nerozpracované. 

Autorka si jako cíle své práce stanovila „zmapovat problematickou situaci, kterou 
zaměstnaným otcům přináší … konflikt mezi pracovními a rodinnými rolemi, přiblížit změnu, 
která se v chápání otcovské role udála … a naznačit možné způsoby, jak mohou otcové 
skloubit pracovní a rodinný život“ (BP, s. 6–7). Práce je vzhledem k takto formulovaným 
cílům logicky členěná a doplňuje ji již výše uvedené terénní šetření. Práce svým rozsahem 
odpovídá požadavkům kladeným na bakalářský úkol.

2. Odborná úroveň

Teoretická část práce je kompilací relevantních zdrojů převážně původní domácí 
literatury. Odborné prameny autorka vybrala napříč obory sociálních věd a v textu sleduje a 
relativně soustavně dokládá vývoj řešeného problému na zvoleném příkladu zaměstnanců-
otců. V textu jsou uvedeny rovněž některé autorčiny vlastní názory, kterými potvrzuje 
základní tezi o měnící se roli otců v rodinách a dokládá zvyšující se míru jejich angažovanosti 
v rodičovské i dalších rodinných rolích. Vzhledem k životní zkušenosti autorky a současně i 
jisté nekonzistentnosti řešení uvedené problematiky ve zdrojových dokumentech je 
pochopitelně možné uvedené názory dále diskutovat. Například: Pomáhají otcové v rodinách 
matkám, nebo jsou role obou rodičů nezastupitelné a komplementární? (ke s. 18 BP) 
Zasazením řešené problematiky také do oblasti péče o lidské zdroje a poukazem na určité, 
avšak někdy i dosti zásadní rozdíly mezi rétorikou a realitou přispěla autorka provedeným 
terénním šetřením k možné širší diskusi o problematice zaměstnanců-otců. Takto viděno, 
naplnila práce deklarované cíle. 

3. Práce s literaturou

Podle Soupisu bibliografických citací využila autorka v textu 19 pramenů, z toho je 
ovšem pouze 1 pramen cizojazyčný; další 2 texty jsou uvedeny v Bibliografii (z toho je opět 1 
pramen cizojazyčný). Veškeré prameny jsou vzhledem ke zkoumané problematice a jejímu 
interdisciplinárnímu zaměření relevantní. Nicméně jistá závislost autorky na zdrojích, 
respektive kombinace vždy jen menšího počtu pramenů v dílčích kapitolách je zřejmá.
Autorka vybrané odborné prameny používá adekvátně a v souladu s interní normou. 



4. Grafické zpracování

Grafická podoba práce je na celkově spíše dobré úrovni – evidentním nedostatkem je 
nezarovnání obsahu (čísla stran), spíše za přehlédnutí je možné považovat zařazení subtitulku 
2.2 na konec stránky (BP, s. 17). 

5. Jazyková úroveň

Práce respektuje zásady odborného stylu. Je psána spíše jednodušším jazykem, ovšem 
bez zjevných nedostatků v používání odborné terminologie (výjimečně se objevuje zřejmě 
automaticky opravené generových m. genderových rozdílů – s. 38). V textu je relativně více 
chyb v syntaxi (zejména neoddělení vložených vedlejších vět čárkami) a nadužíváno je 
demonstrativum „tento“. Další drobné stylistické a gramatické nedostatky nejsou ani příliš 
četné, ani je nepovažuji za zásadní.

6. Podněty k rozpravě

K rozpravě nad bakalářskou prací navrhuji, aby se autorka pokusila predikovat další 
vývoj tzv. angažovaného otcovství a uvedla, jak ovlivní naplňování rodinných a pracovních 
rolí zaměstnanců-otců. 

7. Závěrečné hodnocení práce

Posuzovaný text splňuje požadavky kladené na bakalářské práce (s kritickými 
poznámkami uvedenými v předchozích bodech), proto ho doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení dobře.
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