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Posudek na diplomovou práci lvy Rašínové na téma 

"Zisky a ztráty života bez otce" 

Práce má 70 stran + 7 stran příloh. 

Rozvedená manželství a omezený kontakt s otcem, protože děti j sou převážně 
(cca 90%) svěřovány do péče matek; stoupající počet svobodných matek 
(dobrovolně se pro tuto roli rozhodnutých); výchova dětí lesbickými páry. To jsou 
skutečnosti, které nutí odborníky se tímto směrem angažovat. Často -i když 
zjednodušeně vyjádřený argument psychologů zní, že neúplná rodina, poškozuje 
psychický vývoj dítěte. 

Práce je orientační sondou do postojů a názorů lidí, kteří žili jen s matkou a nikdy 
ne s otcem. Autorka si kladla otázku: existují i pozitiva života bez otce? A pakliže 
jsou - tak v jakém směru. 

Téma, jak ho autorka formulovala není (aspoň v dostupné) literatuře zpracované. 
Proto hodnotím pozitivně odvahu autorky tento úkol splnit. 

Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. 
V teoretické části jednotlivé kapitoly na sebe dobře, logicky navazují. V kapitole 

"Otcovská role dříve a dnes" podává autorka: nástin vývoje otcovské role z pohledu 
historie; vývoj socializace dítěte ve světle chápání nejvýznamnějších teorií; některé 
názory autorů o schopnosti otců pečovat o dítě; chápání otcovské role v součastnosti. 

V dalších kapitolách uvádí přínosy otcovské role pro život dítěte ( zvláštnosti 
otcovské komunikace, hry i vliv otce na vývoj budoucích partnerských vztahů). 
Kapitola "Vliv absence otce na některé oblasti života ditěte" obsahuje názory na 
genderovské role, vývoj kognitivních schopností a partnerských vztahů. Zajímavá je 
podkapitola s názvem "Kde může být absence otce přínosem". Žel ,autorka neměla k 
dispozici adekvátní práce (pravděpodobně neexistují) o tom, když absence otce je 
stálá. Dostupná literatura řeší otázky vlivu nepřítomnosti otce po rozvodu nebo když 
je vztah di tě - otec dysfunkční (nezájem otce, zaneprázdněnost, slabý kontakt s 
dítětem apod.) 

Za inovativní považuji kapitolu "Shrnutí teoretické části". Je dokladem, že 
autorka umí kreativně pracovat s literaturou, dokáže excerpovat podstatná východiska 
a názory autorů na dané téma. 

Autorka v závěru teoretické části konstatuje "samotný fakt absence otce v rodině 
nemusí znamenat ohrožení nebo narušení zdravého vývoje ditěte, v některých 
případech může působit i pozitivně" (str.44). 

Vzhledem na již uvedený problém nedostatku informací z literatury, se autorka ve 
své výzkumné části metodologicky opírala o východiska Grounded Theory, která se 
využívá v oblastech, v kterých je potřeba problém identifikovat. 

Jistou složitostí praktické části bylo najít respodenty v období ranné dospělosti, 
kteří nikdy nežili s otcem. Je nutno ocenit, že se autorka nevzdala. Přes různé 
připomínky diskusního charakteru, výsledky práce naznačují, že život bez otce může 



mít i své pozitivní stránky. 
Téma práce bylo náročné, přesto autorka splnila cíl s vysokou mírou odborné 

erudovanosti a kreativity. 
Předložená práce výborně splňuje požadavky kladené na magisterské práce a 

doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby. 

V Praze 5.9. 2006 Eva Drlíková 
katedra psychologie 


