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Autorka zvolila za téma své diplomové práce specifickou oblast, kterou se zvláště 

v poslední době vlivem vysoké rozvodovosti zabývá jak vývojová psychologie, tak sociální a 
dětská klinická psychologie. Ve své práci čerpá především ze zahraničních pramenú. Nelze 
opomenout ani osobní zkušenost diplomantky s touto problematikou, jež v práci přiznává a 
dokázala dobře využít nejen ve výzkumné části. 

Teoretická část je rozčleněna do kapitol, které na sebe logicky navazují. Postupuje od 
krátkého historického přehledu o pojetí otcovské role až do dnešní doby. V dalších dvou 
kapitolách podrobněji analyzuje jak přínos otce ve vývoji dítěte, tak i vliv jeho absence. 
Podařilo se jí velmi kvalitně danou problematiku zpracovat a zvláště pozitivně oceňuji 

propojování teoretických poznatkú s vlastními zkušenostmi. Tato část je navíc přehledně 

uzavřena shrnující kapitolou. 

Výzkumná část má kvalitativní charakter. Autorka zde zpracovala 9 nestrukturovaných 
rozhovorú s devíti respondenty vyrústající bez otce. Získané údaje a odpovědi respondentú 
obsahově analyzovala a utřiďovala do obecnějších kategorií. Výsledky této obsahové analýzy 
pak celkem přehledně a pečlivě uvádí v samostatné kapitole a ve zdařilé diskusi a závěru vše 
shrnuje. Celá práce je řádně doložena seznamem použité literatury. V závěru práce jsou 
připojeny dvě přílohy, obsahující přepis jednoho rozhovoru a CD s přepisy ostatních rozhovorll. 
U popisu výzkumného vzorku bych uvítala podrobnější údaje o jednotlivých respondentech 
(nap!". věk, vzdělání, bydliště, charakteristika jejich rodinné situace během dětství, tzn. od kolika 
let žili bez otce, jak dlouho bez náhradního, bytová situace rodiny, širší rodina apod.). 

Ráda bych, kdyby autorka v diskusi při obhajobě své práce zmínila svou zkušenost 
s výběrem a získáváním respondentů pro spolupráci na výzkumu a možnosti dalšího zkoumání 
zvolené problematiky. 

Celkově hodnotím práci kladně. Autorka splnila zadaný diplomový úkol, prokázala 
schopnost kvalitně zpracovat dané téma. Autorce doporučuji pokračovat v zaměření na zvolené 
téma i nadále a využít své zkušenosti v širším výzkumu. Předloženou práci mohu doporučit 
k obhajobě. 
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