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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 

Typ posudku: vedoucí práce 

Autor/ka práce: Kateřina Simbartlová 

Název práce: Zapomenutý problém: otcové pečují po rozvodu o své děti 

 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 

Oponent/tka: Mgr. Kateřina Hanousková 

Navržené hodnocení: výborně (B) až velmi dobře (C) podle výsledků obhajoby 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Práce má jasnou strukturu. Jejím cílem je především upozornit na zapomenutý společenský jev – na 

roli otců, kteří by se rádi starali o své dítě, ale je jim v tom bráněno. Kateřina Simbartlová si klade 

výzkumnou otázku: „ jak je otcům, kteří projevují zájem, znemožňována po rozvodu péče o jejich 

děti?“ (s.4) Konkrétně se ptá: „Kdo nebo co otcům péči znemožňuje?“ A také: „ Jakými způsoby je 

(těmto) otcům bráněno v péči ...“ (s.4). V závěru práce odpovídá způsobem, který je do značné míry 

ovlivněn nedostatkem objektivizovaných dat o českých rodinách pečujících o děti po rozvodu. 

Závěry jsou tedy odpovídající celospolečensky nedostatečnému stavu poznání, který je obtížné 

změnit jednou bakalářskou prací. Přesto práce přináší dostatek evidence, která přesvědčí čtenáře, že 

se jedná o vážný celospolečenský problém. A to je po mém soudu třeba na bakalářské práci ocenit.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Autorka používá dostupnou českou literaturu i dostatek relevantní literatury zahraniční. (15 

relevantních cizojazyčných pramenů). Ještě je třeba provést podrobnější rešerši v odborných 

databázích statí v časopisech autorů ze severských zemí (především Švédsko, Norsko, Finsko, 

Dánsko), v nichž převládá model společné nebo střídavé péče rozvedených rodičů o jejich děti (na 

tuto skutečnost autorka správně upozorňuje). Reprezentativní české i zahraniční knižní i 

časopisecké publikace jsou rozhodně zastoupeny. Možná by mohly být více využity v teoretickém 

diskurzu. 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

Kateřina Simbartlová zvolila pro svou empirickou část práce trojici otců a provedla s nimi rozsáhlé 

hloubkové rozhovory. Doplnila je studiem jejich soudních spisů, znaleckých posudků a rozhovory 

s několika odborníky z relevantních institucí OSPOD, Český helsinský výbor a Unie otců. 

Navštívila soudní jednání a mluvila i se soudci zabývajícími se opatrovnickou péčí o děti po 

rozvodu jejich rodičů. Z pochopitelných důvodů nemělo smysl vyhledat matky dětí svěřovaných do 

péče (často do jejich výhradní péče o dítě/děti). Jejich výpovědi v soudních spisech jasně ukazovaly, 

že nevystupují vstřícně. Sběr dat byl proveden v souladu s metodologickými zásadami. Data jsou 

popsána podrobně, jsou v příloze na přiloženém CD a jsou využita v práci ve formě citací.  

K analýze dat nebyl použit software pro kvalitativní analýzu, byla provedena tematická analýza dat. 

Výpovědi otců však byly systematicky konfrontovány se stanovisky odborníků. Data jsou validní.   
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

Autorka vychází z poměrně podrobně rozebrané teorie. (str. 7-26) Opírá se také o platnou 

legislativu (s.12). Porovnává naši situaci s porozvodovou péčí v zahraničí (kap.2.4.3 str.22-

24)Teprve s touto oporou přistupuje k seznámení s příběhy otců. Na základě tematické analýzy 

postupně probírá jednotlivé problémy otců v úsilí, které projevují když se snaží pečovat o své dítě 

nebo děti. Opatrně formuluje možné hypotetické závěry. S vědeckou skromností nedochází 

k jednoznačným formulacím, což při množství empirických dat je třeba hodnotit spíše pozitivně. 

Upozorňuje na asymetrie v přístupu soudů, orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) i 

soudních znalců a dochází k dílčímu závěru, že praxe orgánů zabývajících se porozvodovou péčí o 

děti rozvedených rodičů straní ve většině případů matkám. Kateřině Simbartlové se na malém počtu 

případů celkem pochopitelně nepodařilo exaktně zhodnotit, které z popsaných příčin jsou 

rozhodující pro současnou situaci v ČR. Argumentuje však srozumitelně a přesvědčivě. Zajímavá a 

přínosná je zejména kapitola, v níž podrobně rozebírá, jak jsou splněny předpoklady pro střídavou 

péči u „našich otců“ (s.tr. 39-44). 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

Ano. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

V práci jsou řádně provedeny odkazy na použitou literaturu i prameny. Je dbáno na etické zásady 

vědecké práce. Údaje jsou v potřebné míře anonymizovány, i když dotazovaní otcové i experti 

souhlasili s uvedením svých jmen. Jmenovitě je uveden jen představitel Unie otců, který byl 

zprostředkovatelem provedených rozhovorů a s uvedením svého jména souhlasil. Práce je jazykově 

srozumitelná a neobsahuje gramatické chyby.  

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

Bakalářská práce Kateřiny Simbartlové by jistě mohla být ve svých závěrech průraznější, kdyby se 

autorce podařilo vstoupit do terénu vybavena robustní sociologickou teorií. Naopak předností práce 

je to, že je vybavena podrobnými přílohami (1-4 v textu a 5-14 na přiloženém CD). Znalecké 

posudky jsou řádně anonymizovány, výpovědi otců jsou dosti rozsáhlé, dokumentovány jsou i 

rozhovory s odborníky (OSPOD, Helsinský výbor, soudce, Únie otců). Bohužel uvedená 

problematika je v České republice nedostatečně pojednána a ani v zahraniční literatuře není běžně 

citována nějaká robustní sociologická teorie, která by mohla být studentce oporou. Opírala se tedy o 

dostupné teoretické poznatky, o zákony a o dostupná stanoviska odborníků. 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 

1) Popište vlastními slovy, jak byste postupovala v případě, že by existovala výzkumná opora 

dat o partnerských vztazích rodičů, propojená s daty o způsobu péče o jejich děti. Jak byste 

za takové situace testovala některou z hypotéz, k nimž jste došla ve vaší práci? 

2) Jaká data byste potřebovala, aby bylo možno spolehlivě a validně rozhodnout, jaká je role 

soudů a jaká je role orgánů sociálně právní ochrany dětí v případech těch soudních 

rozhodnutí o péči, která nejsou založena na dohodě rodičů? Kdo by mohl být posuzovatelem 

této praxe?  

 

Celkové hodnocení práce:  výborně  (B) až  velmi dobře (C) podle výsledků obhajoby. 

 

 

 

Datum:  27. května 2018   Podpis: 
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