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Celkové hodnocení práce: 

Autorka se ve své závěrečné práci zabývá, jak je zřejmé zjejího názvu, fenoménem nových 

otců. Zvolenou problematiku zasazuje do širšího kontextu - předkládaná práce má logickou, 

na sebe navazující strukturu (kterou, předpokládám, při obhajobě autorka práce zmíní, proto ji 

zde explicitně neuvádím). 

Práce je postavena především (nikoli však výlučně) na analýze odborné německy psané 

literatury korespondující se zvoleným tématem. Autorka mnohde přebírá názory, na jiných 

místech ale uplatňuje snahu o vlastní interpretaci. Za nejinovativnější "počin" je možné 

považovat schéma "prostorové typologie otců" (viz s. 68). Práce je zpracována solidně, 

"řemeslně" velmi dobře, přesto ji lze vytknout některé níže uvedené nedostatky (viz konkrétní 

připomínky). 

Práce má velmi dobrou stylistickou i gramatickou úroveň, vyskytují se zde drobné prohřešky 

týkající se zejména interpunkce (které zde nekonkretizuji) a některé stylistické neobratnosti 

(viz níže), případně výjimečně gramatické chyby (jako například psaní velkých písmen pod 

vlivem cizího jazyka - viz "ve Spojených Státech" na s. 16). 

Autorka při zpracování práce prokázala schopnost samostatné práce (vzhledem kjejímu 

dlouhodobému pobytu v zahraničí bylo obtížné provádět osobní konzultace mající obvykle 

větší dopad a efekt na podobu práce), prokázala výbornou schopnost orientovat se v literatuře, 

stejně jako schopnost být do jisté míry inovativní a tvůrčí. Ne vždy však (podle mého názoru) 

autorka zodpověděla, resp. "sumarizovala" odpovědi na otázkylhypotézy, které si stanovila 

v úvodu práce jako například: funkčnost/dysfunkčnost role otce živitele či upřednostňování 

rodinného modelu u nových otců. 

Celkově hodnotím práci jako velmi dobrou. 



Konkrétní připomínky: 

- Termín ,Jádrová" rodina (s. 13), který autorka přebírá z Klofáče a Tlustého, působí 

"archaicky". Na jiném místě textu používá v české odborné literatuře více vžitý název 

"nukleární" (viz s. 16). 

- Při odkazování se na literaturu u tematiky placené a neplacené práce, sféry veřejné a 

soukromé by bývalo možná vhodnější odkazovat nikoli jen na německy píšící autory či 

autorky současnosti, nýbrž by bývalo bylo vhodné zmínit i "fundamentálnější" díla zpravidla 

amerických či anglických autorek (Oakley, Hochschild apod.). 

- Při citaci literatury do češtiny je vhodné uvádět rok vzniku originálu (tato připomínka se 

týká všech pramenů tohoto typu zmíněných v práci). 

- Formulace o blednoucím obrazu otce zploditele ve spojení s bezprostředně následujícím 

textem (na s. 26) působí "zkratkovitě". Autorka měla zmínit i vliv a důležitost medicínských 

objevů z počátku novodobé medicíny na proměnu vnímání role matky a otce - významu 

mateřství a otcovství, neboť ty významnou měrou ovlivnily formování následného 

dominantního medicínsko-biologického diskurzu (viz např. i v díle Badinter "Materská 

láska"(1980), Bratislava 1998). 

- s. 30 poslední odstavec na této straně obsahuje formulace "archaického" typu jako "veřejné 

povědomí", "zaobírat pocity viny" apod. Text pak působí těžkopádně a nečtivě. 

- s. 33 konec oddílu 3.2. formulace o ženách a jejich brždění snah mužů by bylo vhodné na 

tomto místě rozvést proč tomu tak nejspíš je (anebo dát přinejmenším odkaz na s. 44, kde se o 

to autorka již pokouši). 

- s. 35 místo výrazu rozdílnost by bylo možná vhodnější uvést výraz jinakost 

- s. 39 tvrzení, že muži přejímají především ony činnosti, které mají ve společnosti 

prestižnější charakter. Může to být ale i "naopak", jak to formulovala již Oakley v polovině 

70. let, a sice, že to, co dělají nebo začínají dělat muži má nebo získává vyšší společenský 

status, vyšší prestiž (koneckonců se to potvrzuje i u "pečujících" či "nových" otců na 

rodičovské). 
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