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1) Aktuálnost tématu
Autorka si vybrala téma aktivního otcovství, které je v českém prostředí nové a aktuální. Zatím bylo 
v této oblasti provedeno jen několik málo studií. Autorka se zaměřila především na postoje 
k aktivnímu otcovství a přetrvávající stereotypy ve společnosti. 

2) Cíle práce, výzkumné otázky a jejich naplnění
Hlavní cílem práce je: „zjistit, zda se během dvou generací změnily postoje veřejnosti na aktivní 
otcovství a na zapojení otce při výchově dítěte“ (s. 23).  Z něj vyplívají výzkumné otázky: 
„Přetrvávají v naší společnosti stereotypy ohledně rozdělení rolí v domácnosti a při výchově dítěte 
v rodině? Jak se během let změnil postoj na roli muže v domácnosti a tedy i zapojení otce do výchovy 
dítěte? Pokud se tento postoj změnil, tak proč a jakým způsobem?“ (s. 24) Autorce se podařilo dobře 
formulovat i naplnit cíl a nalézt odpovědi na výzkumné otázky. 

3) Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů
V teoretické části autorka představuje rodičovství s důrazem na roli otce ve výchově dítěte a 
genderové stereotypy (kapitola 1). Kladně hodnotím, že zmiňuje různé přístupy a argumenty. 
Druhá kapitola se věnuje otcovství. Pomocí různých zdrojů ho definuje, popisuje vliv otce na 
výchovu a neopomíná ani historický vývoj otcovství. Schází ale srovnání s jinými kulturami a jejich 
formami otcovství. 
Třetí kapitola je zaměřena na aktivní otcovství. Autorka ho stručně definuje a poté popisuje výsledky 
již proběhlého výzkumu Podoby otcovství v ČR. Chybí širší kontext a hlubší propracování konceptu.

4) Metodologie
Autorka uvádí, že provedla sekundární analýzu již proběhlého výzkumu (Podoby otcovství v ČR) a 
následně realizovala polostrukturované rozhovory. 
Bohužel musím konstatovat, že sekundární analýza žádnou analýzou není, jde o popis (kapitola 3.1). 
Výsledky dříve realizovaného výzkumu jsou zajímavé a pro práci dozajista přínosné, ale jejich výčet 
by se neměl nazývat sekundární analýzou.
Autorka také provedla 6 polostrukturovaných rozhovorů. Protože se rozhodla zkoumat změny 
postojů v čase, dotazovala vždy respondenty ve vztahu otec-syn. Rozhovory realizovala ve 3 
rodinách a získala dostatečné informace od mladší i starší generace otců. Autorce se bohužel 
nepodařilo mít mezi respondenty otce, který by měl osobní zkušenost s rodičovskou dovolenou, ale 
to je vcelku pochopitelné. Jejich „výskyt“ v populaci je dosud velmi malý.
Výsledky výzkumu si rozdělila do 3 kategorií: podíl otců na každodenní péči o rodinu, rozdělení rolí 
v rodině a aktivní otcovství. To jí pomohlo při hledání odpovědí na výzkumné otázky. Porovnávala 
odpovědi starší a mladší generace otců, což jí umožnilo sledovat změny postojů. Spatřuji určité 



rezervy ve výzkumném nástroji (scénáři) a v hloubce dotazování, ale i přes to se autorce podařilo 
získat od respondentů dostatečné odpovědi. Závěry svého výzkumu věcně shrnuje - popisuje změny 
postojů otců k výchově a jejich vnímání aktivního otcovství – a naplňuje svůj výzkumný cíl. Chybí 
však srovnání s jinými výzkumy.

5) Využití literatury a dat
Autorka pracovala především s českou literaturou, chybí zahraniční zdroje a data. Bohužel i česká 
data byla využita nedostatečně. Autorka důkladně prostudovala výsledky výzkumu Podoby otcovství 
v ČR, ale schází další zdroje dat. V práci např. nikde není zmíněn počet otců na rodičovské dovolené, 
i když je tento údaj velmi dobře dostupný. 
Některé internetové zdroje dat, které autorka využila, jsou pro bakalářskou práci nevhodné. Např. 
webový časopis www.damy.cz, který není nakonec uveden ani v závěrečném seznamu použité 
literatury.

6) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace
Bakalářská práce má dle mého názoru jednu velkou „kosmetickou“ vadu. Název neodpovídá obsahu. 
Autorka se v práci prakticky nevěnuje roli otců v rodinné politice, ale konceptu aktivního otcovství a 
změnám postojů otců k výchově a rozdělení rolí mezi mužem a ženou. 
Výsledky výzkumu byly dostatečné k naplnění výzkumných otázek, ale chybí zasazení do širšího 
kontextu. 

7) Formální úprava a jazyková stylistika
Práce má velmi dobrou formální úpravu, ale značné jazykové nedostatky. Autorka opakovaně 
používání termín „otci“ (např. str. 13, 20, 27) místo „otcové“. Některé její formulace jsou velmi 
krkolomné a gramaticky nesprávné, s čímž se pojí i občasná absence čárek v souvětích. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě 
a hodnotit ji známkou „velmi dobře“.
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