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Aktuálnost tématu: Autorka si vybrala zajímavé téma aktivního otcovství a zaměřila se na 

mezigenerační změnu v otcovských rolích. 

Cíle práce a jejich naplnění: Ve své práci autorka zmiňuje hlavní cíl na dvou místech v mírně 

odlišných formulacích – v úvodu „Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaké postoje 

zastávají otcové na aktivní otcovství a zda se pohled na otcovskou roli během posledních let změnil“ 

(str.2) a ve čtvrté kapitole pak „Primárním cílem mého výzkumu je zjistit, zda se během dvou 

generací změnily postoje veřejnosti na aktivní otcovství a na zapojení otce při výchově dítěte.“ (str. 

23), což je formulace, která více odpovídá pozdější náplni práce, a takto formulovaný cíl studentka 

naplnila. 

Metodologie: Vzhledem k povaze práce si autorka vhodně zvolila kvalitativní výzkum, konkrétně 

polostrukturovaný rozhovor. Autorce se podařilo vyzpovídat tři dvojice otec-syn. Bylo by zajímavé, 

kdyby se ve výzkumu objevil i otec s vysokoškolským vzděláním, protože právě vysokoškolsky 

vzdělaní muži častěji využívají možnosti rodičovské dovolené.

Autorka zmiňuje také provedení sekundární analýzy (str. 24), ale v práci jsem sekundární analýzu 

nenalezla. 

Obsah práce: Práce je přehledně a logicky členěna. V úvodní části práce, konkrétně v první 

kapitole, se studentka zaměřuje na rodičovství, na roli otce ve výchově dítěte a genderové 

stereotypy v rodičovství. V dalších dvou kapitolách logicky navazuje zužováním problematiky na 

otcovství (kapitola 2) a posléze na aktivní otcovství (kapitola 3). Autorka zde prokazuje svou 

schopnost pracovat s odbornou literaturou. Výhradu mám však ke skutečnosti, že zde, stejně jako 

v celé ostatní práci, není použit jediný zahraniční zdroj. Výtku bych si dovolila i ke kapitole 3.1, 



kde bych očekávala zmínku i o dalších výzkumech a případně diskusi jejich výsledků. Není mi 

jasný záměr odstavce psaného kurzívou na konci str. 18, zda jde o záměr nebo omyl. V kapitole 3.1 

postrádám celkovou pointu kapitoly, protože např. s finální typologií otců (kap 3.1.3) není pak 

v analýze více pracováno. Očekávala jsem nějakou definici oblastí, ke kterým se aktivní otcovství 

vztahuje a s kterými by se dále pracovalo v analytické části. Spokojila bych se i s jasným 

vymezením autorky, jak chápe aktivní rodičovství on a na čem bude tedy ve svém výzkumu stavět.

Ve čtvrté kapitole se autorka dostává k samotnému výzkumu, který rozdělila do tří oblastí (podíl 

otců na každodenní péči o rodinu, rozdělení rolí v rodině a aktivní otcovství) a doplnila je výsledky 

z výzkumu Podoby otcovství v ČR z roku 2010. Za přínosné považuji, že se autorce podařilo 

zachytit posun v postojích dvou generací, přesto mám z výzkumné části dojem, že se autorce 

nepodařilo vytěžit veškerý potenciál. Někdy autorka nepodloží své tvrzení zdrojem nebo 

nedovysvětlí, např. na str. 33 uvádí „Ačkoliv se situace v posledních letech začíná zlepšovat, jsou 

jisté stereotypy stále patrné.“, ale již nám neříká, v čem se začíná situace zlepšovat (v postojích 

k otcovské rodičovské dovolené nebo v jejím praktickém využívání nebo v narůstající důvěře žen 

ve schopnost mužů postarat se o dítě) a ani odkaz na nějaký zdroj. Přitom by stačila třeba statistická 

data z posledních let o využívání rodičovské dovolené muži.

V závěru práce mne autorka překvapila některými výroky, které jsem nenalezla v předchozí práci, 

např. „Některé matky vnímají aktivní otcovství jako konkurenci mateřství, a nepřejí si, aby se muž 

angažoval ať už v domácích pracích, tak ve výchově.„ (str. 40) V textu sice autorka odkazuje na 

výsledky výzkumu, které poukazují na odmítavý postoj žen k rodičovské dovolené otce, ale 

nenalezla jsem informaci o nesouhlasu žen s angažovaností mužů v domácích pracích nebo že by 

důvodem jejich nesouhlasu bylo vnímání otcovství jako konkurence a ne např. nedůvěry ve 

schopnosti mužů se postarat o děti či domácnost. Obdobně se na str. 40 píše „…Jedná se o fenomén 

aktivního, nebo také nového otcovství. Zaměřuji se především na vztah otce a dítěte, ale také na 

vliv, který aktivní zapojení otce má na dítě.„, ale o vlivu aktivního zapojení otce na dítě je v práci 

jen několik zmínek v teoretické části. 

Formální úprava práce: Formální úprava práce je na dobré úrovni, text je správně zformátovaný a 

citace odpovídají normě. Nicméně v práci je řada gramatických chyb a překlepů.



Celkové hodnocení práce: I přes zmíněné výhrady je předložená práce zcela v souladu 

s požadavky na bakalářskou práci. Z výše zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit jako „velmi dobrou“.

V Praze dne 6. 6. 2014       Ing. Mgr. Olga Angelovská
                  oponent práce


