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Práce Ludmily Kalivodové přibližuje problematiku role otce v rodině v současné české 
společnosti. Jejím cílem je ověřit hypotézu, že se role otce v rodině ocitá v krizi, mající 
negativní dopad na zdárný psychosociální vývoj dítěte. Tuto hypotézu autorka chápe pouze 
jako cestu k dostupnějšímu cíli – k popisu problémů spojených s otcovskou rolí vůbec, v její 
komplexnosti a opodstatněnosti. V téměř osmdesátistránkové práci dochází k závěru, že 
navzdory mnohdy povrchním přístupům k fenoménu otcovské role dnes je třeba vidět 
zmiňovaný problém v závažnějších souvislostech, z nichž ty podstatné v práci rozvádí.  
 
Práce je v teoretické části přehledně rozčleněna do tří kapitol, těžících z výběru autorů 
zabývajících se 1) rodinou a otcem, 2) otcovskou rolí v kontextu rodičovských rolí a 3) pozicí 
otce v současné společnosti ze sociologického, vývojově-psychologického a pedagogického 
pohledu. Pro práci je důležitá praktická část, která ve čtvrté kapitole popisuje malý, ale 
zajímavý kvantitativní výzkum mezi sociálními pracovníky a studenty sociální práce na téma 
vnímání otce v rámci rodinného systému. S ohledem na poměrně malý počet a úzký okruh 
dotázaných nemá z kvantitativního hlediska pro obecný závěr práce významnou vypovídající 
hodnotu. Po kvalitativní stránce se však jedná o cenný materiál umožňující jeho další využití. 
Navzdory náročnému, zpočátku širokému a těžko uchopitelnému tématu práce splňuje cíl, 
který si autorka původně vytýčila a který si zároveň zúženou volbou spektra respondentů 
zajímavě upřesnila. Čtenář tak dostává v práci pohled na roli otce zejména z pohledu mladých 
budoucích pracovníků v pomáhajících profesích.  
  
Po formální stránce, zejména rozsahem a bibliografií práce bohatě splňuje požadavky 
bakalářské práce. Jako problematickou je třeba označit práci s interpunkcí, která spolu 
s několika překlepy a nejasnými formulacemi činí práci místy hůře čitelnou. 
Po metodické stránce je třeba zohlednit široký záběr práce, díky němuž nelze čekat výraznější 
kritickou práci s texty. Lze docenit dobré vystižení dostupných pohledů na roli otce, z nichž 
některé nicméně působí spíše dojmem populární psychologie než kritického pojednaní.  
Autorka si je toho vědoma, když s nimi pracuje s tím, že se jedná domněnky a nikoliv 
konkrétními výzkumy doložená fakta. Tento široký a do jisté míry povrchní záběr nelze 
považovat za vadu práce. Hodnotě práce by ovšem prospělo, kdyby tento fakt byl důsledněji 
zdůvodněn. 
Za cenný počin chápu pokus o dotazníkové šetření, jímž autorka prokázala schopnost ověřit si 
pojetí otcovské role mezi respondenty z oblasti pomáhajících profesí.  S ohledem na rozsah 
práce je škoda, že nemohla lépe vysvětlit teze, které výzkumem hodlala ověřit. Jejich 
vyhodnocení by mohlo být přehlednější a jasnější, spíše než aby čtenáře často poukazovalo na 
domýšlení si souvislostí.  
 
Zejména pro zmíněné formální nedostatky a některé obsahové nepřesnosti či zjednodušení 
(např. „povinnost“ biřmování s.47) navrhuji tuto práci k obhajobě se známkou dobře – C. 
 
K diskusi navrhuji vysvětlit závěr z vyhodnocení dotazníku, že ženy více věří v úspěšnost role 
muže při samostatné výchově dítěte, než si věří muži (bod B na s. 67).  Dále, aby autorka 
vysvětlila souvislost mezi otázkou č.5 a č.8 (viz s. 68), a zda vůbec je pro vývoj dítěte 
„pohlaví“ vychovatele – tedy přítomnost spíše otce než matky - důležité (s. 69 - bod C). 
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