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Jsme in ic iaT iva pRo kvaliTní  ž ivoT mužů

Prosazujeme 4 základní mužské hodnoty:

odpovědnost, odvaha, originalita a otevřenost

kdo je odpovědný, drží slovo a společensky se angažuje.

kdo je odvážný, odhadne své možnosti a také je posouvá.

kdo je originální, dokáže být svůj a vytváří něco nového.

kdo je otevřený, má svůj názor, a přitom dokáže vést dialog.

V zájmu kvality života mužů

nabízíme různorodé akce a poradenství.

Získáváme a šíříme informace a know-how.

sledujeme a rozvíjíme mužská témata.

podporujeme a sami vyvíjíme expertní, mediální 

i politické aktivity.

www.ilom.cz



nabízíme informace mužům, kteří jsou s dítětem doma na rodičovské, 

i mužům, kteří o tom teprve uvažují.  

podporujeme jejich aktivní otcovství a start vlastního podnikání.

na stránkách www.tatanaplnyuvazek.cz najdete rady, tipy, metodiky 

a příručky pro aktivní otce a pro zaměstnavatele, kteří chtějí 

podporovat aktivní otcovství svých zaměstnanců.

projekt Táta na plný úvazek je podpořený evropským sociální fondem ČR a státním rozpočtem ČR.

http://www.tatanaplnyuvazek.cz/

Euroface Consulting s. r. o.

euroface consulting s. r. o. realizuje vzdělávací a poradenské aktivity s hlavním zaměřením na podporu 

uplatňování rovných příležitostí ve vzdělávání a na trhu práce.

Rovné příležitosti aplikujeme:

U podporou aktivního otcovství, vzděláváním a poradenstvím k prosazování rovných příležitostí 

v rodičovství

U Realizací auditů uplatňování rovných příležitostí u zaměstnavatelů a vzděláváním manažerů 

a personalistů k zavádění opatření pro slaďování pracovního a rodinného života

U Tvorbou aplikací pro podporu jedinců se specifickými poruchami učení

U vzděláváním a poskytováním mzdových příspěvků pro sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva

na nabízené služby čerpáme dotace z evropských fondů, zapojujeme se do spolupráce v národním 

i mezinárodním měřítku v programech esF, llp a erasmus+.

Jsme členem asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s.

www.euro-face.cz

OLiVy

občanské sdružení olivy vzniklo v roce 2008 z potřeby mateřských center vytvořit zastřešující organizaci 

na krajské úrovni. Za šest let své existence má za sebou šest významných projektů kraje s nejrůznější 

tématikou a hlavně fungující síť spolupracujících mc a Rc z olomouckého kraje. Do projektů se tradičně 

zapojuje kolem 18 mc a Rc, pro které olivy pořádají setkání a semináře.

olivy využívají možností uskutečnit zajímavé projekty z esF, ať už samostatně nebo partnersky. velmi 

úspěšný byl projekt eenY meenY neJen plínY, který umožnil rodičům absolvovat intenzivní pobytový 

kurz angličtiny i s hlídáním dětí a následně zahraniční spoluprácí. partnersky se olivy podílely na dvou 

vzdělávacích projektech společnosti onYX engineering s. r. o. určených pro ženy a jejich lepší uplatnění na 

trhu práce. s lomem spolupracují olivy v současné době na projektu Táta na plný úvazek, který netradičně 

mapuje situaci mužů na rodičovské dovolené. pravidelný program rodinného centra nabízí aktivity pro 

rodiče a děti a dále řadu přednášek a kurzů především o výchově dětí.

www.olivy-os.cz
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Editorial

Krysa muže nezastaví

Jeden muž na  rodičovské mi vyprávěl tuto epizodu: Asi 
tak v deset večer, když jeho svěřenkyně konečně usnula, 
usedl k  notebooku, že ještě odpoví na  pár pracovních 
mailů. V  zamyšlení sklopil oči a  vyděsil se: pod stolem 
sedí krysa! Cože? Aha, ona je plyšová… Pár sekund hrůzy. 
Pak minuta smíchu. A s odstupem tři zásadní poznatky.

Zaprvé: Rodičovská není žádná dovolená. Rodič si ne-
odpočine, protože péče o  malé dítě vyžaduje jeho plné 
angažmá. Je to vlastně práce na plný úvazek. Unaví, vy-
čerpá, ba změní vnímání – jeden si nemůže být jist tím, co 
vidí. 

Zadruhé: Děti ignorují a překračují hranice. Než se na-
dějete, hravě vám smíchají osobní a pracovní prostor. Vaše 
projekty jsou vskutku dobrodružné: cíle se plynule ztrácí 
a vynořují v mlze, plány se tedy velmi operativně mění. 

A  zatřetí a  především: Rodič se může hodně naučit. 
Malé dítě ho totiž průběžně konfrontuje s  jeho předsta-
vami, očekáváními i slabinami. Co teď znamená její pláč? 
Jak je možné, že včera tu kaši jedl, a dnes ji plive? Čím to, že 
vydrží na houpačce hodinu? Proč ze sebe strhává oblečení? 
A mám na to všechno trpělivost? 

Pro muže zásadní poznatky. Pro ženy známé věci. Aby 
ne, když rodičovská je u nás zatím především ženskou zá-
ležitostí. Přitom – jak ukazují poslední výzkumy – muži 
o ni zájem mají. Jen narážejí na překážky: finanční ztráta 
rodiny, genderové stereotypy, přístup zaměstnavatelů… 

 Třetí číslo magazínu RaTATA, který vydává Liga ote-
vřených mužů, se specializuje na rodičovskou v podání 
českých mužů. Informuje o  ní komplexně: z  hlediska 
odborného, osobního, právního i  institucionálního. Na-
víc nabízí exkurzi do ciziny. Uvítáme, jestliže se do textů 
začtou nejen absolventi a  adepti rodičovské, ale také 
všichni aktéři veřejného života, kteří mohou zapojení 
otců do primární péče ovlivnit. 

Každý muž na  rodičovské má svůj originální příběh. 
A ten obsahuje spoustu epizod. Jako psycholog jich mám 
slušnou sbírku. Některé jsou zábavné, a jiné popravdě do-
cela nudné. Důležité jsou ale všechny. Neboť dítě tátu po-
třebuje. Nejen v epizodní roli. Při rodičovské si táta může 
zkusit i roli hlavní.

Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů



Generace otců v dnešní společnosti
Ivan Vodochodský, sociolog

Generační perspektiva je jednou ze základních možností, 
jak lze problém sociálních podmínek otcovství uchopit. 
Různé generace mužů žijících v  současné české společ-
nosti procházely a  procházejí zkušenostmi otcovství 
v  rozdílných společenských podmínkách, což zásadním 
způsobem ovlivňuje to, jak si jejich příslušníci otcovství 
představují, jak vnímají svou identitu otce a  také jak 
v rolích otců jednají. Tyto generační zkušenosti mají vliv 
rovněž na vztahy mezi muži navzájem. Generace jsou v so-
ciologickém slova smyslu věkové kohorty, které jsou for-
movány určitými historickými událostmi a zkušenostmi, 
které jejich příslušníci prožili v obdobných fázích životní 
dráhy. To utváří sdílený pocit sounáležitosti uvnitř gene-
rací a současně pocit odlišnosti ve vztahu k příslušníkům 
generací ostatních. Pro generace otců jsou tudíž důležité 
ty okolnosti, za nichž se utvářelo jejich otcovství.

Jaké různé generace otců lze z tohoto hlediska identifi-
kovat v současné české společnosti?

Generace „zakladatelů socialistických rodin“, v  součas-
nosti nejstarší žijící generace – muži narození většinou 
ve 30. letech, kteří rodiny zakládali v 50. a na začátku 60. 
let 20. stol., tedy v období nastupujícího socialismu a s tím 
spojených hlubokých společenských změn dotýkajících 
se rodiny mnoha způsoby. 

Generace „normalizace“, generace prarodičů dnešních dětí 
– muži narození většinou ve  40. nebo v  50. letech, kteří 
rodiny zakládali v  70. a  80. letech 20. stol., čili v  období 
pozdního – „normalizačního“ – socialismu. 

Generace „polistopadové změny“, muži narození většinou 
v  70. nebo na  začátku 80. let – generace dnešních otců 
malých dětí, kteří rodiny začali zakládat kolem roku 2000, 
a  jsou tudíž rodiči dnešních malých dětí nebo mladších 
teenagerů.

ExpErtní pohlEd
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Tyto tři generace mužů se někdy potkávají v rámci jedné 
rodiny, v rolích dědečků, synů a vnuků, ale není tomu tak 
vždy, a  to hlavně z  důvodů různě velkých mezer a  pře-
kryvů mezi generacemi a  rozdílných životních strategií 
jednotlivců. Každá z uvedených generací má v souvislosti 
s  rodinným životem specifickou „generační zkušenost“. 
Typická pro nejstarší generaci, která zakládala rodinu 
v  50. letech 20. století nebo na  začátku let šedesátých, 
byla zkušenost s  počátečními fázemi plánovaného soci-
alistického hospodářství, jehož součástí byla také státem 
řízená emancipace žen jejich téměř úplným zapojením 
do pracovního procesu a zřízením různých služeb, které 
jim měly usnadnit starost o rodinu, jako byla předškolní 
zařízení (jesle, včetně celotýdenních, školky), kolektivní 
stravování, osvobozená domácnost apod. Od  mužů se 
v této době nikterak neočekávalo, že převezmou část péče 
o děti a o domácnost, tu měly převzít právě různé státem 
zřizované instituce.

Prostřední generace, která zpravidla zakládala rodinu 
v 70. a 80. letech 20. století, tedy v období „normalizace“ 
po  roce 1968, zažila zcela jiný typ socialistické rodinné 
politiky. Ten byl namísto institucionalizace péče založen 
na štědré podpoře rodin s dětmi (prodloužením mateřské 
dovolené, zvýšením mateřských dávek, rodičovského 
příspěvku, zavedením novomanželských půjček atd.). Ani 
zde se však nepředpokládalo větší zapojení mužů do péče, 
jelikož většina výhod byla adresována ženám, např. ma-
teřskou dovolenou mohly čerpat pouze ženy. Typické pro 
tuto generaci bylo i to, že zakládala rodiny ve (z dnešního 
pohledu) velmi nízkém věku – u mužů často již kolem 21 
let, což také spoluutváří sdílenou generační zkušenost. 
Její typickou součástí bylo např. uzavírání sňatků z  dů-
vodu těhotenství partnerky, často v  době před základní 
vojenskou službou nebo během ní. Muži tedy často nebyli 
ranému věku svých dětí ani fyzicky přítomni, protože vy-
konávali vojenskou službu.

Naopak v 90. letech 20. století došlo ke známému poklesu 
sňatečnosti a  porodnosti, takže pro nejmladší generaci 
mužů je typické zakládání rodiny spíše až ve věku kolem 
30 let nebo ještě později. Zcela novou a  bezprecedentní 
zkušeností napříč stávajícími generacemi mužů je mož-
nost, či dokonce nutnost většího zapojení se do péče o děti 
a o domácnost. Ačkoli velká část mužů tuto možnost vítá 
a chápe se jí, problémem může být právě absence pozitiv-
ních vzorů, s nimiž by se mohli pečující muži identifiko-
vat. Muži, kteří rodiny zakládali v 90. letech, však nadále 
prožívali specifickou situaci, neboť ačkoli se rodina a její 

postavení ve  společnosti proměňovaly, přežívaly nadále 
mnohé stereotypy. Jako příklad přetrvávajících stereo-
typů může být zmíněn fakt, že některé porodnice nadále 
neformálně bránily účasti otců u porodu, neexistovala ro-
dičovská dovolená pro muže či institut střídavé výchovy.

Zkušenosti pečujících mužů s tím, jakého se jim dostává 
společenského přijetí a uznání (mimo jiné právě od mužů 
starších generací), jsou stále přinejmenším ambivalentní. 
Tato nejednoznačnost se dobře odráží např. v televizních 
reklamách. Na jednu stranu se snaží muže ukazovat z té 
laskavější a více pečující strany, zároveň ale také vzývají 
„drsňáctví“, a to i ve vztahu k ženám a dětem. Výsledkem 
může být u mnoha mužů pocit rozpolcenosti z toho, že ne-
mohou být „sami sebou“, neboť jsou podněcováni ke kon-
strukci „různého“ genderu, resp. maskulinit v  různých 
sociálních prostředích a kontextech (doma mají být jemní 
a pečující, v práci průbojní, mezi kamarády drsní a cyničtí 
atd.). Společnost takto různorodá a  protichůdná očeká-
vání a  do  značné míry především nároky klade zároveň 
také na ženy. Ačkoli totiž především oceňuje jejich „schop-
nost“ pečovat, požaduje od  nich současně spolupodílení 
se na finančním zabezpečení rodiny (viz např. časové řady 
ve výzkumech CVVM Role mužů a žen), či jejich naprosté 
finanční zabezpečení v případě žen samoživitelek. 

Popsané odlišnosti generačních zkušeností různých 
věkových skupin mužů–otců zakládají předpoklady pro 
obtížné hledání porozumění napříč generacemi. Pro muže 
nejstarší a prostřední generace může být stejně tak obtížné 
pochopit pečovatelskou snahu jejich vnuků, respektive 
synů, jako pro nejmladší muže porozumět její časté absenci 
u  starších generací. Navíc vzorce chování se často repro-
dukují uvnitř rodin, takže nejmladší muži mohou být ne-
zřídka konfrontováni s tím, že je od nich vyžadováno něco, 
co u svých otců a dědů nikdy neviděli. To může na jedné 
straně vzbuzovat určitou „závist“ a  volání po  návratu 
„starých dobrých časů“ a na druhé straně zase rozčarování 
z „neschopných otců“, kteří svou otcovskou a manželskou 
roli možná nevykonávali tak, jak mohli a měli.

Se vztahy mezi různými sociálními generacemi se muži se-
tkávají nejen v soukromé sféře, ale velmi často také ve sféře 
veřejné, kde se rovněž mezi sebou setkávají a střetávají pří-
slušníci různých generací mužů a otců. V době, kdy jsou 
čerstvými rodiči, jsou zpravidla v  mocensky podřízené 
pozici vůči mužům jiné – většinou starší generace. Tito 
starší muži bývají např. jejich učiteli ve škole, nadřízenými 
v  zaměstnání, jsou také často držiteli privilegovaných 



společenských pozic (vlivní a  úspěšní politici, zástupci 
soudní, zákonodárné a výkonné moci, podnikatelé, různé 
celebrity a podobně).

Generace v rámci jedné rodiny

Důležitou roli v  mezigeneračních vztazích žen ve  fázi 
rodiny s malými dětmi hraje více či méně očekávaná a oce-
ňovaná pečovatelská funkce babiček. V případě mužů–dě-
dečků se nepředpokládá samozřejmá schopnost pečovat 
o vnoučata, stejně jako se v době, kdy byli sami otci ma-
lých dětí, nepředpokládalo, že se budou se samozřejmostí 
starat o  své děti. Mezigenerační přenos zkušeností mezi 
otci, syny a vnuky tudíž probíhá zpravidla po jiné linii než 
po té pečovatelské, a sice předáváním různých dovedností 
(např. odborných nebo řemeslných), zvyků a  návyků 
(včetně např. kouření, chození do  hospody) či koníčků 
(modelářství, rybolov, fotbal) apod. 

Vztahy mezi otci a syny bývají však někdy nefunkční už 
od období dospívání a skutečnost, že se ten mladší z nich 
stane sám otcem, na tom zpravidla nic nezmění. A naopak 
tam, kde dříve nedošlo k  narušení vztahu mezi otcem 
a  synem, má skutečnost, že se jeden z  nich stane otcem 

a druhý dědečkem, mírně pozitivní vliv. U žen je situace, 
kdy se dcery samy stávají matkami, pro další utváření 
vztahů mezi dcerami a  novopečenými babičkami častěji 
komplikovaná a  zlomová. Babičky mají pochopitelnou 
snahu svým dcerám předávat své vlastní mateřské zku-
šenosti, na což mohou dcery reagovat různým způsobem, 
od naprosté vstřícnosti až k naprostému odmítnutí. Důle-
žitou roli hraje v dnešní době také to, zda jsou prarodiče, 
včetně mužů–dědečků, ochotni v souvislosti s narozením 
vnoučat nějak proměnit svůj zpravidla doposud aktivní ži-
votní styl a stát se ve vztahu k vnoučatům více pečujícími.

Dalším důležitým a  dosud nezmapovaným aspektem 
mezigeneračních vztahů mezi muži uvnitř jedné rodiny je 
to, zda a nakolik jsou schopni a ochotni pečovat o své stár-
noucí otce, nebo zda tuto péči přenechávají pouze v rukou 
profesionálních pečovatelů (většinou žen) v nemocnicích 
a domovech pro seniory nebo ženských příslušnic vlastní 
rodiny. Na toto téma by bylo žádoucí zaměřit výzkumnou 
pozornost, protože se jedná o důležitou a dosud opomíje-
nou oblast.



→

Ratata s. 4—5

A v neposlední řadě, k mezigeneračním vztahům můžeme 
samozřejmě počítat také vzájemný vztah mužů mladé 
rodičovské generace a jejich malých synů. Zde je důležitá 
především otázka, zda a nakolik se v tomto vztahu repro-
dukují tradiční genderové role, které si otcové zpravidla 
přinesli od  svých otců ze své původní rodiny, nebo zda 
muži svou vlastní více pečující roli promítají také do toho, 
jakému chování učí vlastní syny – ve vztahu k ostatním 
dětem, k ženám i mužům. Lze však předpokládat, že zde 
opět velkou roli může hrát přirozená nápodoba, a tudíž se 
dnešní chování otců více či méně reprodukuje v součas-
ném i  budoucím chování jejich synů. Stále důležitějším 
aspektem vztahů mezi otci a  syny je jejich fungování 
v situaci po rozvodu, který oba – i jejich vztah – zpravidla 
hluboce zasáhne.

Specifika dnešní generace otců

Jak bylo výše nastíněno, společenská očekávání od otců se 
mezigeneračně výrazně proměnila. Neznamená to však, 
že by vznikla nějaká nová jednotná představa dobrého či 
správného otcovství. Trend je však jasně patrný: vedle ži-
vitelské náplně otcovství je stále častěji očekávána i vyža-
dována mužova citová investice a aktivní zapojení do péče 
o děti. Toto očekávání se rovněž projeví, když partnerství 
selže – otcové po rozvodu, kteří výrazně investovali svůj 
čas do péče a výchovy svých dětí, oprávněně požadují, aby 
intenzivní kontakt s dětmi pokračoval. 

Přesto se v různých sociálních a kulturních vrstvách prak-
tikují různé podoby otcovství. Záleží na hodnotové orien-
taci partnerů, na jejich vzdělání, na tom, zda žijí ve velkém 
či malém městě atd. Obdobně to platí i  pro kulturně (či 

etnicky) smíšené či odlišné rodiny, v  jinak minoritních 
podobách rodinného soužití (například gay a  lesbickém 
rodičovství). Zejména se na  možnostech, jak si otcovství 
(a mateřství) v rodině zařídit, podepisuje finanční situace 
a pracovní příležitosti.

Obecně platí, že takzvané moderní otcovství snáze uplat-
ňují ti, kdo si to mohou (ekonomicky) dovolit – s výhra-
dou, že svoji roli zde pochopitelně hraje také vzdělání 
nebo zažitý rodinný model. Přitom však mají někdy i tyto 
ekonomicky dostatečně zajištěné vrstvy velmi tradiční 
představy o mužské a ženské roli. V rodinách, kde rodiče 
pracují na  směny (a  třeba dojíždějí), se může stát inten-
zivní otcovská péče o děti nezbytností v době, kdy je part-
nerka v práci.

Nastavení rodičovské péče je ovšem zásadně ovlivňováno 
tržním prostředím v  kombinaci s  rodinnými politikami 
státu, eventuálně zaměstnavatelů. Současný model rodiny 
s  malými dětmi stále výrazně počítá s  péčí žen–matek 
a  finančním zajištěním (například splácením hypotéky) 
ze strany otců. Rodiny jsou v rané fázi v podstatě nuceny 
na tento model dělby práce přistoupit, a dostávají se tak 
do  začarovaného kruhu, kdy expertkou na  péči se stává 
čím dál více žena a  výrazně lepší výdělek zajišťuje muž. 
Kdo se chce z tohoto modelu vymanit, musí leckdy slevit 
z nároků na životní standard a také dbát na kvalitní part-
nerskou komunikaci.

Text je součástí Zprávy o sociálních podmínkách otcovství, kte-
rou zpracovala Pracovní skupina muži a rovné příležitosti žen 
a mužů působící v rámci Rady vlády ČR pro rovné příležitosti 
žen a mužů. 

Muži si dnes na rodičovskou troufají
Martin Jára, psycholog

Setkáváte se s  různými táty – s  těmi nastávajícími, 
s těmi, kteří už pečují o děti v kompletní rodině, i s těmi, 
kteří řeší péči o  děti po  rozchodu s  partnerkou. Pozo-
rujete v  této různorodé skupině mužů nějaký trend 
ohledně rodičovské dovolené?

Podle mne všechny tyto skupiny otců spojuje troufalost. 
V  tom dobrém slova smyslu. Péče o  malé děti je zajímá 
a  rodičovskou berou jako reálnou variantu. Někteří ov-
šem záhy dodávají různá ale: moje žena si to nepřeje, mám 

vyšší plat, moje ex-partnerka si dítě uzurpuje atd. Jestli 
jsou to ovšem výmluvy, nebo ověřené limity, to nechci 
soudit. Každopádně dnešní otcové si na rodičovskou věří. 
Podle výzkumu Táta na plný úvazek (2013) má o rodičov-
skou upřímný zájem každý desátý český táta… 

Pohled na  otcovství a  péči o  děti se ve  společnosti po-
malu mění, přesto starost o finanční zabezpečení rodiny 
náleží mužům. Jak to z vaší zkušenosti muži většinou 
vnímají, je to pro ně zátěž či nevýhoda?



Ekonomická role otců dnes není nesporná. Počet žen, 
které vydělávají více než muž, pomalu stoupá. Podle vý-
zkumu Podoby otcovství v ČR (2010) až 30 % žen–matek 
má dnes stejný nebo větší plat než jejich mužské pro-
tějšky. Přesto je finanční zabezpečení rodiny nadále domé-
nou mužů. Existuje sociologický názor, že tuto doménu 
muži ani opustit nechtějí – přináší jim výhody, zejména 
moc. Z psychologického hlediska bych to tak jednoznačně 
neviděl. Nutnost hlídat mandatorní výdaje, třeba splácet 
hypotéku, je pro mnohé otce velký stres. Jeden můj klient 
si připadá jako běžec na běžícím pásu, který nemůže zasta-
vit. Není mocný, je bezmocný.

Je podle vás něco, o  co se muži tím, že nevyužívají 
možnost odejít na rodičovskou aspoň na kratší dobu, 
ochuzují? 

LOM podporuje muže v  tom, aby aspoň část rodičovské 
vzali na sebe. Ze tří důvodů. Zaprvé jim to umožňuje navá-
zat hlubší vztah se svým dítětem, řekl bych tělesně ukot-
vený. Během prvních let života dítěte se totiž rodič musí 
svého dítěte často dotýkat: nosit ho, mýt, krmit… Zadruhé 
muži na rodičovské pochopí i docení svoji partnerku. Kaž-
dodenní péče o dítě je jistě radost, ale také náročná práce. 
A  zatřetí – rodičovská muže posouvá v  jejich osobním 
vývoji. Vyzkoušejí si stoprocentní odpovědnost za druhou 
bytost. A učí se různým dovednostem, třeba trpělivosti – 
to je pro mnohé muže velká výzva.

Jak se muži stavějí k  možnosti, že by část zodpověd-
nosti za  finanční zajištění rodiny přenechali svým 
partnerkám?

Stručně řečeno, čeští muži mají zájem o aktivní otcovství 
a zároveň si chtějí udržet roli živitele. V rámci výzkumu 
Podoby otcovství v  ČR (2010) až 80 % mužů souhlasilo 
s  výrokem, že jsou spíše pro tradiční rozdělení, tedy že 
muž by měl živit rodinu, zatímco se žena stará o  děti. 
Stejné množství mužů ovšem souhlasilo s  výrokem, že 
péči o děti by si měli rodiče spravedlivě rozdělit. Ano, je 
to rozpor, ale také zárodek změny. Mezi muži, kteří vidí 
svou roli ve  finančním zabezpečení rodiny, je tedy záro-
veň i velké množství aktivních a moderních otců, kteří se 
chtějí více zapojit do péče o děti.

Váš výzkum Táta na  plný úvazek (2013) ukázal, že po-
měrně dost žen si vlastně nepřeje, aby jejich partner zů-
stal s dítětem na rodičovské. Překvapilo vás toto zjištění?

To jsme opravdu nečekali… Jak si vysvětlit, že až dvě tře-
tiny českých žen mužskou variantu rodičovské nevítají? 
Nabízí se, že mnohé ženy u nás nechtějí opustit a přepus-
tit svoje tradiční teritorium. Že by taky (jako v  případě 
mužů–živitelů) byla ve hře moc a bezmoc? Každopádně se 
jasně ukazuje, že účast mužů na rodičovské je silné part-
nerské téma. Zaleží na  tom, jak k  němu přistupují a  jak 
o  něm komunikují oba rodiče – se svými názory, zkuše-
nostmi a předsudky.

Co by podle vás pomohlo tomu, aby na  rodičovskou 
chodilo víc mužů?

Bezpochyby musejí nastat systémové změny. Mám 
na mysli nejen vyrovnávání platů žen a mužů a státní pod-
poru zkrácených úvazků, ale i  změnu personální práce 
ve  firemním i  státním sektoru. Zaměstnavatelé se totiž 
řídí tradičními schématy: ve  výzkumu Podoby otcovství 
(2010) 77 % personalistů vyslovilo souhlas s výrokem, že 
je přirozenější, aby se o  děti starala matka. Sami otcové 
jsou, zdá se, progresivnější. Výzkum Táta na plný úvazek 
(2013) ukázal, že jen 27 % z nich rodičovskou nevyužilo 
z  toho důvodu, že se o  děti dokáže postarat lépe matka. 
Hlavní překážkou jsou – jak jinak – peníze. Podle stejného 
výzkumu by 70 % otců na  rodičovskou nenastoupilo 
z finančních důvodů… Tady by se zaměstnavateli měl spo-
lupracovat stát. Možná už i u nás nastal čas pro variantu 
rodičovské, kdy se v péči o děti rodiče střídají. Ne povinně. 
Ale dobrovolně s tím, že druhého rodiče (pravděpodobně 
otce) stát finančně podpoří. Aspoň do  té míry, že peníze 
pro něj – a pro celou rodinu – už nebudou překážkou ani 
středobodem rozhodování.

 Rozhovor vedla Anna Valouchová

Rodičovství je společná 
radost i sdílený úvazek.
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Ratata s. 6—7

Podoby aktivního otcovství
Hana Friedlanderová, socioložka 

Až do  roku 2010 disponovala Česká republika pouze 
omezeným množstvím dat, která by mapovala míru zapo-
jení otců do každodenní péče o děti. Tato situace se však 
výrazně změnila díky výzkumnému projektu Podoby 
aktivního otcovství, který byl realizován v rámci rozsáhlé 
komunikační kampaně „Táto, jak na  to?“ MPSV ve  spo-
lupráci s  LOM a  MEDIARESEARCH, a. s., a  za  podpory 
ESF ČR. Tento projekt přinesl do  této oblasti obrovské 
množství informací. Výzkum se zaměřil nejen na  zkou-
mání vlastní míry zapojení do  péče o  děti a  názorového 
vymezení českých mužů–otců, ale také na to, jak otcové 
vnímají podmínky, které jim k tomu, aby mohli pečovat 
o své děti, vytvářejí jejich zaměstnavatelé. 

Co nám o českých tátech říkají výsledky výzkumu?

Jsme rozdílní, ale snažíme se, vzkázali prostřednictvím 
výsledků výzkumu dotázaní otcové, což koresponduje 
s tím, že otcové tvoří poměrně různorodou skupinu, která 
se liší nejen z hlediska vzdělání, věku a počtu dětí, jež vy-
chovávají, ale také pojetím a vnímáním otcovské role, růz-
nými výchovnými metodami a  názory na  rozdělení rolí 
v domácnosti. Drtivá většina českých otců však považuje 
děti za to nejkrásnější, co je v životě potkalo (93 %), a tento 
fakt je také jedním z nejpozitivnějších zjištění celého vý-
zkumu. „Snažím se být táta, který se mu celkem věnuje, 
snažím se mu rozumět, hrát si s ním a povídat si a nějak ho 
dobře zaopatřit.“

Z  výzkumu je patrné, že některé konzervativní názory 
na otcovství ještě stále v myslích českých mužů přetrvávají: 
„Jsem spíš pro tradiční dělbu práce – žena se stará o děti a do-
mácnost a muž vydělává.“ (81 %), „V nemoci se o dítě nejlépe 
dovede postarat matka.“ (90 %), „Matky by se měly věnovat 
praktickému zajištění péče o  děti a  tátové hraní.“ (69 %). 
Zároveň však čeští muži již zastávají názory, které repre-
zentují spíše moderní přístup k rozdělení rolí v domácnosti 
spolu s vyšší mírou zapojení do každodenní péče o děti, jako 
je např. „Moje partnerka má stejné právo na  seberealizaci 
jako já.“ (89 %) a „Každodenní péči o děti by si měli rodiče 
spravedlivě rozdělit.“ (84 %). Tato názorová diskrepance 
svědčí o tom, že se česká společnost v současné době nachází 
v určité fázi, která by se dala označit jako období přechodu 
od tradičního pojetí otcovství k modernímu pojetí.

Jaká je skutečná míra zapojení českých mužů–otců 
do každodenní péče o děti? Je tato míra optimální?

Není snadné říci, jaká míra zapojení do každodenní péče 
o  děti ze strany otců je ta „ideální“. Hovořit o  50% míře 
angažovanosti je až příliš ambiciózní i s ohledem na to, že 
taková míra zapojení, jak se zdá, není obvyklá ani v těch 
nejprogresivnějších evropských zemích, jako jsou Švéd-
sko nebo Norsko. Výsledky výzkumu Podoby aktivního 
otcovství však poukazují na  to, že míra podílu českých 
otců na  každodenní péči o  nezletilé děti, která zahrnuje 
různé běžné činnosti od  přípravy jídla, zajištění odvodů 
do školek a škol přes hraní s dětmi, přípravu do školy až 
po finanční zajištění atd., je spíše nízká, u většiny běžných 
každodenních činností dokonce menší než třetinová. Jak 
se tedy podílejí čeští otcové na každodenní péči o děti? Co 
dělají především, a co naopak nedělají téměř vůbec?

Čeští otcové především zajišťují. V prvé řadě se jedná o fi-
nanční zabezpečení rodiny, to je také jedinou „činností“, 



ve  které ve  srovnání s  partnerkou muži dominují s  po-
dílem 67 %, což znamená, že v průměrné rodině 67 % fi-
nančních prostředků (i rozhodování o nich) zajišťuje otec 
(většinou také hlava rodiny). Mírně vyšší než poloviční 
podíl mají otcové též při zajišťování rodinné dovolené 
(54 %) a  vymýšlení a  realizaci sportovních akcí (54 %). 
Ve  druhé skupině činností, kde se ještě otcové relativně 
zapojují, jsou činnosti spojené s organizací volného času. 
Jedná se zejména o vymýšlení programu na víkend (47 %), 
nákupy sportovních potřeb (46 %), zajišťování a návštěvu 
kulturních akcí (40 %) nebo hraní s  dětmi (40 %). Co 
naopak čeští otcové zatím dělají poměrně málo (míra za-
pojení nižší než 30 %), jsou rutinní každodenní „neatrak-
tivní“ činnosti, jako je vyzvedávání dětí ze školek a škol, 
příprava jídla, večerní hygiena, rodičovské schůzky, pří-
prava do školy. Nejméně populární činnosti jsou však péče 
o  nemocné děti (15 %), nákup dětského oblečení (15 %) 
a návštěva dětského lékaře (16 %), v případě malých dětí 
do 3 let do této kategorie ještě spadá přebalování (15 %), 
krmení (15 %) a noční vstávání k dětem (17 %). Nízké za-
pojení mužů–otců v těchto činnostech přitom není dáno 
tím, že by tátové péči o  dítě nezvládali. Zejména u  dru-
hých dětí sebedůvěra otců významně roste – stejně jako 
u matek. „Teď už vím, že bych to zvládl v pohodě. Předtím, 
když je do toho člověk jakoby vhozený, tak je takový vyju-
kaný. Ale dá se to zvládnout, není to nic těžkého.“

Co tedy brání dnešním otcům zapojit se ve vyšší míře 
do  péče o  děti? Jaký vliv mají zaměstnavatelé a  pod-
mínky, které jsou otcům vytvářeny? 

Příčin, které brání otcům ve  vyšším zapojení do  každo-
denní péče o  děti, je samozřejmě celá řada, ať se jedná 
o  určité tradiční, konzervativní přesvědčení o  dělbě rolí 
v rámci rodiny a výchovy dětí (často vycházející z rodin, 
ve kterých sami otcové vyrůstali), nebo o skutečné bariéry 
vytvářené ze strany zaměstnavatelů, zaměstnání nebo 
partnerky, případně kombinaci hned několika příčin 
najednou. Co se týče přístupu zaměstnavatelů a  zaměst-
nanců–otců, hovoří výsledky výzkumu o  trochu alibis-
tickém přístupu k problému z obou stran. Otcové nevidí 
ze strany zaměstnavatelů příliš velkou vstřícnost (téměř 
polovina otců deklaruje, že jim zaměstnavatel každo-
denní péči o děti spíše neumožňuje), na druhé straně za-
městnavatelé ústy pracovníků HR oddělení oponují tím, 
že otcové na ně v tomto ohledu nijak „netlačí“ a o benefity 
tohoto typu se ani nezajímají. Zároveň však také připouš-
tějí, že firmy v současné době nevidí pro sebe významné 
benefity v podpoře aktivního otcovství.

Abychom však byli spravedliví, vyšší míře zapojení 
mužů–otců do  každodenní péče o  děti nebrání jen jejich 
vlastní předsudky, neochota ze strany zaměstnavatele či 
objektivní situace v jejich zaměstnání. Stejně jako je těžké 
pro některé muže slevit z tradičního pojetí mužské živitel-
ské role (hlavy domácnosti), tak je i pro řadu žen–matek 
těžké pustit partnery na  své výsostné území pečovatelek 
a hospodyněk. Jsou to tedy také partnerky, které se nechtějí 
vzdát svých rolí. Tento fakt nepřímo potvrzují i výsledky 
výzkumu Táta na plný úvazek realizovaného v Olomouc-
kém a Zlínském kraji v roce 2013. Dvě třetiny žen oslove-
ných v rámci výzkumu deklarovaly, že by si nepřály, aby 
jejich partner zůstal po  narození dítěte na  rodičovské 
dovolené.

Vyšší podíl mužů na péči o děti je bezesporu společensky 
žádoucí. Avšak jako všechny změny, i tato s sebou přináší 
některá úskalí v podobě vyšších nároků na míru komuni-
kace a dohodu mezi partnery, a to právě v případě každo-
denních běžných a rutinních maličkostí. V tomto směru 
samozřejmě přinášelo tradiční rozdělení rolí určité vý-
hody. Každý si na svém písečku rozhodoval sám, jak se co 
bude dělat, sporných míst bylo méně. Sdílení péče určitě 
vyžaduje větší dávku trpělivosti a  velkorysosti ze strany 
obou partnerů. Dítěti je zcela jedno, zda tatínek maže 
chleba jinak než maminka, ale není mu jedno, pokud se 
kvůli tomu, jak správně mazat chleba, pohádají. 

Závěrem trochu optimismu. Výsledky výzkumu na-
značují, že i  v  české společnosti dochází k  posunu 
směrem k modernímu pojetí otcovství s vyšší mírou anga-
žovanosti, o čemž svědčí mimo jiné významně vyšší podíl 
na každodenní péči u mladší generace otců (otců malých 
dětí) ve srovnání s generací starší. V rámci výzkumu Táta 
na plný úvazek (2013) ve Zlínském a Olomouckém kraji 
dokonce 10 % mužů deklarovalo odhodlání zůstat s  dí-
tětem na  rodičovské dovolené (pokud by v  dnešní době 
měli dítě), další necelá třetina mužů by tuto možnost 
alespoň zvažovala. Mění se i pohled celé společnosti. Muži 
na rodičovské dovolené dnes již nejsou očima veřejnosti 
vnímáni jako podivíni a  exoti, většina české aktivní 
populace chápe v  dnešní době muže na  rodičovské do-
volené jako něco zcela normálního (96 %). A všímáme si 
toho i v každodenním životě. Účast u porodu se stala tak 
samozřejmou, že dnes již nikoho nepřekvapí, stejně jako 
tatínkové na  dětských hřištích. Tátové se však začínají 
postupně objevovat i v dětských ordinacích a na třídních 
schůzkách, a tak jim držme palce! 



→

Ratata s. 8—9

Fandím pečovatelským formám otcovství
Iva Šmídová, socioložka 

Dnešní otcovství není, co bývalo. Podle mě především 
v dobrém slova smyslu. Vedle trendu otců, kteří z rodiny 
odejdou a  při výchově pak citelně chybějí, dnes často 
narazíme na  otce aktivní, v  péči o  děti angažované. Ak-
tivní otcovství je „in“ nejen v  západní Evropě, ale stále 
více i  v  České republice. Vzít děti na  nedělní vycházku, 
připravit pro ně dobrodružnou hru nebo je vytáhnout 
na výpravu za sportem či do přírody už není pro mnohé 
otce nic neobvyklého. Zkušenost mnohých z nich se však 
vyznačuje ve srovnání se starší generací i dalšími novin-
kami. Sugestivní otázky: Byl jsi u  porodu? Přebaluješ? 
Umíš uspat mimino? odrážejí některá z nových očekávání 
a pozvolna se měnící praxi.

Pečovatelské podoby otcovství se staly nepřehlédnutel-
ným fenoménem. Otcové, kteří se starají o  (velmi) malé 
děti, nacházejí podporu i  v  mediálním odrazu této zku-
šenosti, a  zesilují tak poptávku po  změnách v  sociální 
politice. Takové, která by umožnila mužům–otcům sladit 

rodinný život s pracovní kariérou. Tento jev si určitě za-
slouží důkladnější pozornost.

Domnívám se, že aktuální podoba aktivního otcovství, 
která nově zahrnuje i  onu pečovatelskou složku, je ná-
sledkem řady širších společenských procesů. Ty zažíváme 
napříč hranicemi států, tedy i v České republice, navzdory 
totalitní zkušenosti před rokem 1989, jen možná s určitými 
specifiky. Zmíním alespoň tři z těchto obecnějších změn.

Jednak se výrazně proměňuje povaha trhu práce a poža-
davků na jeho účastníky a účastnice, což se odráží i do or-
ganizace soukromých životů lidí a systému hodnot, které 
společnost považuje za žádoucí. Pracovní kariéra v place-
ném zaměstnání a realizace v profesi již není jen mužskou 
záležitostí, a  dokonce se stala podmínkou nutnou k  dů-
stojnému životu. Ovlivňuje možnosti, jak skloubit osobní 
životy s  rodičovstvím a s požadavky flexibility, adaptace 
a  inovativních přístupů v  placené práci. Ovlivňuje také 



nově formulované požadavky na  dělbu práce mezi ženy 
a  muže. Pro český kontext je pak typické pokulhávání 
sociálních politik za tímto diktátem trhu práce (nebo ra-
dostným naplněním profesní dráhy) a nastoluje nutnost 
nezměrné kreativity v  tom, jak péči o  – zejména malé – 
děti a  finanční zajištění rodiny zvládnout. Otvírací doba 
státních školek, pokud se tam dítě vůbec dostane, trénuje 
rodiče v nebývale aktivním nasazení. 

Řada sociologických výzkumů pak dokládá, že života-
schopnějšími modely uspořádání partnerských vztahů 
a  rodinného života bývají právě ty otevřené vyjednávání 
spíše než ty, které preferují tradiční role v dělbě práce a péče. 
V  tomto světle se aktivní, pečovatelské otcovství (které 
předpokládá také spoluúčastný přístup matky) může jevit 
jako adekvátní řešení komplikované životní etapy.

Druhá oblast společenských změn, která se bezesporu 
odráží v proměnách otcovství, je ženská emancipace jako 
taková. Ženské hnutí a feministické snahy o vyrovnanější 
zastoupení žen a mužů ve všech sférách společnosti jedno-
značně formulovalo (a také řadou výzkumů iniciovaných 
feministickými badatelkami doložilo), že „nové mužství“, 
„noví otcové“ a „noví muži“ jsou žádoucí odpovědí na tur-
bulentní sociální změny. Ať už formulováno jako výsle-
dek politického přesvědčení nebo každodenně zakoušené 
reality rodinného (rodičovského a  partnerského) života, 
sdílení rodinné péče i práce přináší vhled a porozumění 
tomu druhému světu. Osvícení otcové na  rodičovské 
„dovolené“ záhy odhalí, že být v  domácnosti není žádná 
selanka a že k manifestní péči o dítě se jaksi nabalí i sada 
neviditelných činností „práce v  domácnosti“. S  touto 
perspektivou pomáhají stírat zdánlivě nepřekročitelné 
rozdíly genderových vztahů. I  když každý z  nás pečuje 
po svém, doslova.

Třetím trendem je dozrávání samotných mužů do stavu, 
kdy rodinnou sféru nepřehlížejí a sami se v ní chtějí anga-
žovat. Poznají, že k dlouhotrvajícímu životnímu naplnění 
jim pracovní kariéra, spojená s  absencí v  „opravdovém“ 
životě, nepostačuje. Sami začínají hledat cesty a odpovědi 
na otázky, co v dnešní době znamená být mužem – a ot-
cem? Dobrým otcem, partnerem, sebou samým. A i na této 
jejich cestě je klíčový přístup blízkých lidí a  otevřenost 
k neprošlapaným cestám. Pokud mají muži rodinu, spolu-
práce partnerek, ale i mezigenerační vztahy hrají na cestě 
k pečovatelským, aktivním formám otcovství velkou roli. 

Příslib aktivního otcovství pro lepší mezilidské vztahy 
bývá zároveň vnímaný jako požadavek či minimálně 

velký závazek. Bylo by chybou jej interpretovat jako 
(další) nátlak (žen–matek) na  muže nebo jako výsledek 
politického tlaku shora či vně České republiky. Jakkoliv 
zakoušené pečovatelské otcovství je velmi osobní zku-
šeností a mnohdy se zdá, že jsou v něm otcové nuceni se 
plácat osamoceně, může pomoci podívat se na tohle téma 
z ptačí perspektivy. Plácáme se v tom totiž všichni.

Vztahy i  očekávání lidí, které se odehrávají na  velmi 
osobní úrovni, jsou ovlivněny širšími společenskými 
mantinely a požadavky. V nich manévrují jak otcové, tak 
matky i další zúčastnění. Jaké podmínky má zaměstnava-
tel, který podporuje sladění práce a rodiny? Jak je na tom 
finančně rodina, kde odejde na  rodičovskou dovolenou 
otec, ve srovnání s tradičním modelem? A proč je tak kom-
plikované se v péči po čase vystřídat? Proč nefungují školy 
a družiny déle nebo proč si nelze upravit pracovní dobu, 
aby šlo vše skloubit? Toto instituční nastavení je ještě 
umocněno mnohdy dobře míněnými (protože nezpochyb-
ňovanými) předsudky o  vhodnosti, předurčenosti žen 
a mužů k určitým činnostem. Polárně vnímané vlastnosti 
jako racionální – emocionální, aktivní – pasivní filtrují 
naše uvažování o tom, kdo se hodí do určité role. A znovu 
zkušenosti spolu-pečujících otců (a jejich partnerek spolu-
-živitelek) jen dokládají, jak adaptabilní člověk je nebo jak 
omezené ony stereotypy byly. Aktivní otcovství mimo 
jiné ukazuje, že muži–otcové umějí být pečujícími tak 
cituplnými, a zároveň mohou zůstat hravými, aktivními, 
soutěživými i ochraňujícími. A podobně si stojí i ženy.

Dlouhá léta je pro mne (jako socioložku a  jako bada-
telku v genderových studiích se zaměřením na takzvaná 
kritická mužská studia) a  pro můj výzkum inspirující 
hledání „jiných mužů“. Při hledání alternativ potkávám 
jak macho typy, tak muže, jimž se život žalostně nevyda-
řil, nahlížím do  řady oblastí mužských životů a  přitom 
zůstávám pozitivně naladěna. A  to navzdory rozličným 
záporům, které se časem u nových slibných trendů obje-
vují. Hledání nových cest pro spravedlivější vztahy mezi 
ženami a muži i snahy narušit duálně vnímaný svět mužů 
a žen a nastolit lepší vztahy otců a (jejich) dětí jsou totiž 
velmi rozmanité a přinášejí jak mnohé úspěchy, tak přiro-
zeně občas i komplikace. 

Mojí prací je na taková problematická místa poukazovat 
a nabízet je k širší reflexi těm, kdo takové životy žijí. Těší 
mě, že mám stále co zkoumat. A  těší mě, že mohu opa-
kovaně poukazovat na aktivní, prožité podoby otcovství 
nabízející inspiraci k tomu, jak prožít společně své životy 
naplno a dospěle.



→

Ratata s. 10—11 

pohlEd rodičů

Zkušenosti mužů, kteří bylI na rodičovské 
Petr

1. (Byl) Jste na rodičovské. Jak k tomu došlo?/Proč jste na ni šel?

Momentálně ještě jsem na rodičovské dovolené. Na tom, 
kdo z nás dvou zůstane s dítětem doma, jsme byli dohod-
nuti s partnerkou již před narozením syna. Důvodem jsou 
finance. Partnerka má větší plat. 

2. Co je pro vás na rodičovské nejlepší? Jaké tři nejlepší věci 
vám to dalo?

Nejlepší a  ten největší důvod proč jít na  rodičovskou je, 
že vidíte svoje dítě vyrůstat a  prožíváte s  ním každý den 
od rána do večera. 

 – Dítě naučí dospělého vnímat svět trochu jinak. 

 – Z velkých starostí se rázem stanou malé problémy. 

 – Každý den se snažím vnímat jako jednu velkou hru. 

3. Co je na rodičovské nejtěžší? Jaké tři věci vám to vzalo?

Narození dítěte člověku převrátí život vzhůru nohama. Je 
tu malé stvoření, které je na vás stoprocentně závislé. 

– Určité omezení osobní svobody. Už nelze např. něco 
podniknout najednou ze vteřiny. Vše se musí alespoň 
trochu plánovat. 

– Kontakt s lidmi. Pracovní kolektiv. 

– Dlouhý a poctivý spánek.



Tomáš

1. (Byl) Jste na rodičovské. Jak k tomu došlo?/Proč jste na ni šel?

Ano, byl jsem na rodičovské dovolené zhruba 2 a půl roku.

Dítě jsme s manželkou plánovali, a tak jsme se také pře-
dem na mnoha věcech dohodli.

Na rodičovskou dovolenou jsem šel z několika důvodů:

a) Manželka měla v té době mnohdy dvojnásobnou výši 
mého čistého měsíčního příjmu.

b) Vyhodnotili jsme, že návrat do její pracovní pozice by 
mohl být daleko náročnější než do mé.

c) Má práce a mé činnosti se dají dělat daleko lépe z domova.

2. Co je pro vás na rodičovské nejlepší? Jaké tři nejlepší věci 
vám to dalo?

Nejlepší bylo:

– Přečetl jsem mnoho knih.

– Bylo více času na vzdělávání.

– Bylo více času se věnovat domácnosti, zahradě, rodin-
nému domu.

Dalo mi to:

– Možnost ovlivňovat daleko více výchovu mé dcery.

– Životní zkušenosti, které spousta mužů mít nebude.

– Získal jsem novou práci a nové příležitosti.

3. Co je na rodičovské nejtěžší? Jaké tři věci vám to vzalo?

Nejtěžší je:

– období, kdy dítě ještě nekomunikuje slovně (verbálně);

– nemocné dítě;

– finanční závislost na partnerovi.

Vzalo mi to:

– práci na 2 a půl roku.

Další 2 věci napsat nemohu, jelikož mne nenapadají. Pokud 
bych na ně za nějakou dobu přišel, nebylo to tak důležité, 
abych mluvil o ztrátě.



→

Ratata s. 12—13

Jakub 

1. (Byl) Jste na rodičovské. Jak k tomu došlo?/Proč jste na ni šel?

Žena dostala práci v cizině, byla to pro ni příležitost a  já 
jsem rád zůstal s oběma dětmi doma. S první ženou jsme 
měli děti, když jsem byl hodně mladý… a teď jsem to chtěl 
udělat jinak.

2. Co je pro vás na rodičovské nejlepší? Jaké tři nejlepší věci 
vám to dalo?

Užívám si volno, je to zábava, jednak jsem s dětmi a pak 
jsem se taky dostal k  pár věcem, na  které v  pracovním 

shonu nebyl čas. Mám možnost aktivně formovat své děti, 
vidět jejich každodenní pokroky. Měl jsem možnost zaku-
sit život v cizině.

3. Co je na rodičovské nejtěžší? Jaké tři věci vám to vzalo?

Někdy je to trochu náročné, třeba na trpělivost, i když já 
vlastně docela trpělivý jsem, tak ani nevím. Možná že jsem 
měl možnost zakusit život v cizině;).

Zkušenosti mužů, kteří NEbylI na rodičovské
Tomáš 

1. Proč jste nešel na rodičovskou dovolenou?

Chtěl jsem, ale nestálo by to za ty komplikace v zaměst-
nání. Šéf má takové lidi za padavky a nechce je ve svém 
oddělení. „Něco by se našlo“, abych se už nemohl vrátit 
do původní funkce.

2. Jaké tři největší výhody vám toto rozhodnutí přineslo?

Udržel jsem si místo a  ostatním bych stejně připadal 
divný. A táta taky říkal, že je to blbost.

3. Jaké tři největší nevýhody vám vaše současné rodinné 
uspořádání (vy v práci, žena doma) přináší?

Vlastně žádné, žena stejně nevydělá tolik co já.

Matěj 

1. Proč jste nešel na rodičovskou dovolenou?

 Z finančních důvodů.

2. Jaké tři největší výhody vám toto rozhodnutí přineslo?

Udržení zaměstnání, zachování kontaktů s  kolegy, pro-
fesní rozvoj.

3. Jaké tři největší nevýhody vám vaše současné rodinné 
uspořádání (vy v práci, žena doma) přináší?

Neférové rozdělení péče o potomky (péče převážně na jed-
nom z  rodičů), ztráta pracovních sociálních kontaktů 
u pečujícího – dlouhá doba mimo zaměstnání, pečující ro-

dič má blíže k dětem. Střídavá péče by v tomto ohledu byla 
pravděpodobně velmi dobrá zkušenost v rámci budování 
rodinných vztahů.

Richard

1. Proč jste nešel na rodičovskou dovolenou?

Z finančních důvodů.

2. Jaké tři největší výhody vám toto rozhodnutí přineslo?

Odpočinek v práci, finanční přínos, nevím.

3. Jaké tři největší nevýhody vám vaše současné rodinné 
uspořádání (vy v práci, žena doma) přináší?

Méně času stráveného s rodinou, větší pracovní zátěž part-
nera na mateřské při starání se o chod domácnosti.

Aktivní otcovství 
předpokládá každodenní 
péči o dítě a jeho životní 
prostor.



Na rodičovské ve dvou

Málokdo ví, že na  rodičovské může být zároveň otec 
i matka. Má to jeden háček: rodičovský příspěvek dostává 
jen jeden... Adam má se ženou Marií dva syny, Barucha (4) 
a Rubena (2) a už třetím rokem jsou oba spolu na rodičov-
ské dovolené. Adam pracuje jednou týdně na  soukromé 
klinice následné péče jako lékař. Jeho žena dělá jednou 
týdně prenatální diagnostiku v  soukromém gynekolo-
gickém středisku. V pondělí vodí staršího syna do školky 
Adam, pak jde do  práce a  je tam až do  úterý odpoledne, 
kdy ho zase vyzvedává. V úterý ráno ještě odběhne z práce 
opět zavést Barucha do školky. Ve středu má kluky na sta-
rosti celý den sám, žena je totiž v  práci. Čtvrtky, pátky 
a  víkendy tráví všichni spolu. Na  první pohled složité 
uspořádání, ale Adam jej hodnotí jako v  dané situaci to 
nejlepší.

Je středa ráno, půl sedmé ráno a budík budí nejdřív Ma-
rii s Adamem. Kluky, čtyřletého Barucha a dvouletého Ru-
bena, musejí z postele vytáhnout, ne jako o víkendu, kdy 
už jsou vzhůru klidně v  půl šesté. Společně se nasnídají 
a Marie odchází. Každou středu pracuje na soukromé gy-
nekologické klinice. Oba syny vypravuje Adam, probíhá 
to vlastně docela v klidu. Ne jako v pondělky, když vede 
do školky jen Barucha a sám potom spěchá do práce – to 
bývá hektičtější. Kluci se ráno ještě stihnou podívat na je-
den díl Rodiny Nessových, do baťohu si zabalí knížku „Jak 
jel Egu na konec světa“, aby jim cesta metrem a autobusem 
do školky líp utíkala. V lesní školce, kam Baruch chodí tři-
krát týdně, se loučí přesně v 8:30. A Adamovi s Rubenem 
začíná „klídek“. Obvykle si zajdou na farmářský trh na ná-
městí Jiřího z Poděbrad, zastaví se na kávu a chvilku stráví 
na hřišti. Buď jdou sami, nebo si dají sraz s nějakou kama-
rádkou s malými dětmi. Kamarádi mají čas pochopitelně 
spíš odpoledne. Tentokrát se potkáme spolu, a zatímco si 
děti hrají, můžu se vyptat, jak se žije muži na rodičovské 
dovolené. První otázka je jasná:

Jak ses vlastně na rodičovské ocitl?

Šel jsem na  ni ze dvou důvodů a  oba byly stejně silné. 
Zaprvé mě to v práci už dost štvalo. A zadruhé jsem tam 
trávil moc času, zato s  Baruchem, kterému byl tehdy 
rok, jsem byl strašně málo. Dělal jsem v  nemocnici a  to 
je hodně náročné – vlastně jsem do  práce odcházel brzy 
ráno jako dělníci do fabriky a vracel se pozdě večer jako 
manažeři.

Jak vás vlastně napadlo, že budete na rodičovské oba? Proč 
nešla tvoje žena zpátky do práce?

Nechtěla. Vadilo jí sice, že jsem hodně v práci, ale vymě-
nit si to nechtěla. Tak jsme pak přišli na  tohle řešení. Já 
jsem v  té době pracoval z  domova na  jednom projektu, 
což nám určitě rozhodování usnadnilo. A potom jsem se 
dostal k  současné práci, časem se to ustálilo a  nedávno 
začala znovu do práce na jeden den v týdnu chodit i Marie. 
Vždycky jsme ale věděli, že musíme mít nějaký přivýdě-
lek, bez toho by to nešlo.

Co na to říkali v původní práci?

Že to snad nemyslím vážně a že jsem za měsíc zpátky. Já 
jsem vlastně odcházel měsíc před uplynutím smlouvy 
na dobu určitou a ještě měsíc před tím jsem jim to ozná-
mil. Najednou mi změnili smlouvu na  dobu neurčitou. 
Nikomu jinému, tzn. asi pěti dalším kolegyním v  téhle 
situaci, se to nestalo, jen mně.

Čím to?

Podle mě nevěřili, že na rodičovské vydržím.

Před odchodem na  rodičovskou jsi měl poměrně dobře roz-
jetou kariéru v jedné pražské nemocnici, teď pracuješ „jen“ 
na klinice následné péče. Jak tuhle změnu vnímáš?

Na  to, jak jsem tam málo, si vydělám docela dost peněz 
a našel jsem si tam věci, které mě baví. Je to i odborně zají-
mavé, takže to není jen práce pro peníze a otrava. Akorát 
se mi to nezapočítává do přípravy k atestaci, což mě občas 
znepokojuje, ale zatím to neřeším.

Pomohlo ti to nějak v pracovním životě?

Určitě. Hlavně jsem se naučil samostatně rozhodovat. 
Jsem tam většinu času jediný lékař, za léčebný postup zod-
povídám jen já, to v nemocnici není. Tam se musí všechna 
důležitá rozhodnutí konzultovat s nadřízenými.

Jak reagují lidé ve tvém okolí na to, že jsi na rodičovské?

Většinou se spíš diví, že jsme na rodičovské oba.

Jak ti tohle uspořádání vyhovuje?

Je to to nejlepší řešení. Mně normálně docela trvá, než se 
na kluky naladím. Mít na to jen ty tři hodinky večer mi ne-
vyhovovalo, kdežto teď na to mám prostoru dost. A na těch 
„svých“ středách oceňuju, že mají jasný řád. Po dopoledni 
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na  hřišti nebo v  kavárně si buď zajdeme na  oběd někde 
venku, ale Ruben je dost vybíravý, takže v poslední době 
skončíme spíš doma. Uvaříme si, najíme se a  vyrazíme 
zase ven. Často jdu něco zařizovat a  on mi u  toho usne 
v kočárku, pak dojedeme pro Barucha, kluci si třeba ještě 
pohrají v  Toulcově dvoře nebo zajdeme zase na  hřiště. 
Často tam pak za námi přijde Marie. Je to dost pohoda.

Když jsme spolu všichni, je to složitější, není jasné, kdo 
je tam autorita, takže mnohem víc času a energie se spo-
třebuje na domlouvání, a s takovou nám často den jakoby 
uplyne pod prsty. A kluky taky docela dráždí, že když jsme 
doma oba, tolik se jim nevěnujeme, že si spolu povídáme, 
a oni mají pocit, že jim něco uniká. Když jsme na ně jen 
jeden, jedno který z nás, tolik se to nenastává a paradoxně 
máme víc prostor dělat si něco svého.

Řekl bys, že teď líp chápeš svoji ženu?

Ani ne, někdy spíš naopak. Ale zase cítím, že pro matku je 
tam ještě něco jiného, čemu nerozumím. Když na tohle za-
pomenu, můžu mít někdy pocit, že něco zbytečně prožívá.

Změnila ti rodičovská nějak vztah k dětem?

Nezažívám to, že jsou děti nadšené, když přijde táta 
z práce, a vrhnou se na něj a chtějí si s ním pohrát. Takový 
ten „táta hrdina“ prostě nejsem. Ale vlastně není po čem 
toužit, když je to vykoupené tím, že děti skoro nevidíš. 
S mladším synem to vlastně ani neznám jinak. Když jsem 
viděl, jaké v prvním roce dělá pokroky, docházelo mi, že 
jsem s  Baruchem tohle období strávil převážně v  práci, 
a vůbec jsem nechápal, jak jsem tam mohl nebýt. Od půl 
sedmý do šesti, ten hlavní čas, kdy děti žijí, jsem tam pro-
stě nebyl. A to říkám s dost velkou lítostí.

A jak to vidí Marie? Souhlasí s tím, že je to nejlepší uspo-
řádání – jen si původně myslela, že budou mít víc času 
na sebe. To se jim sice tolik nedaří, ale pořád je to lepší, než 
kdyby Adam pracoval v nemocnici a musel každou chvíli 
sloužit, aby se vůbec uživili. Vzpomíná, že býval hodně 
unavený a často i dost nespokojený: bylo vidět, že by s Ba-
ruchem byl rád častěji, a zvažoval, jestli mu za to ta práce 
stojí. A nespokojená pak byla vlastně i Marie, protože být 
na  to celý čas sama ji vyčerpávalo. Teď můžou přece jen 
žít méně rutinní život, než je obvyklé: zajít si dopoledne 
do kavárny, vyrazit na výlet i uprostřed týdne a nežít jen 
od víkendu k víkendu. Ani jeden není moc na plánování, 
tak se občas v té „hromadě volného času“ ztratí a najednou 
zjistí, že den je pryč a oni nezažili nic „převratného“, ale 
i tak je to spíš pohoda. Navíc Adam stále ještě přináší dost 
podnětů na neobvyklé akce, má víc energie zařizovat věci 
pro rodinu a to Marie hodně oceňuje.

Taky si myslí, že pro sebe mají větší pochopení, když za-
žívají roli toho druhého. Marie ví, jaké to je, přijít unavená 
z práce, a Adam zase ví, jak je náročná péče o děti. Oba jsou 
navzájem svědky toho, že se jim při tom ne vždycky daří 
všechno tak, jak by si představovali, což vede k větší sho-
vívavosti. Marie to komentuje: „Někdy se sice přistihnu, 
že vylepšuji hromádky s oblečením na druhý den, ale spíš 
se snažím pochválit třeba i maličkost, protože si dovedu 
představit, jak to byl náročný den.“

Samozřejmě, že je také ráda, že si Adam s dětmi buduje 
úplně jiný vztah, než když byl v práci na plný úvazek – je 
to vidět i  na  rozdílu mezi starším a  mladším synem. Ba-
ruch je pořád ještě trochu maminčin, ale Ruben už tohle 
tolik nemá. U staršího se to navíc dost mění, je vidět, že si 
teď společný čas s tátou oba užívají mnohem víc.

V neposlední řadě Marie oceňuje, že má možnost vidět 
zblízka i jinou cestu rodičovství, což je pro ni obohacující.



a co na to ženy? 
Shrnutí šesti rozhovorů 

Podle všeho není moc žen, kterým by standardní uspořá-
dání, kdy žena je doma s dětmi a muž v práci, zcela vyho-
vovalo. V našem vzorku nebyla žádná a někdy se jim spíš 
těžko hledala vůbec nějaká pozitiva, kromě vztahu s dítě-
tem. Do  opačného extrému, tedy vyměnit si to s  partne-
rem úplně se vším všudy, se jim ovšem taky nechtělo. Jako 
řešení navrhovaly, že by se s  mužem o  péči střídali buď 
během dne, nebo v rámci týdne. Případně, aby si to aspoň 
na nějaký čas vyzkoušel, třeba na půl roku. Celodenní sta-
rost o malé dítě nebo děti na dobré tři roky a někdy třeba 
i na déle by na muže přehodit nechtěly. Především by tak 
velikou zátěž nikomu nepřály, a  navíc ani samy netouží 
po tom, aby na nich ležela plná zodpovědnost za finanční 
zajištění rodiny. Kromě toho by nechtěly přijít o úzký kon-
takt s dítětem, jako se to děje u jejich pracujících protějšků. 
O ten by se nechtěla připravit žádná z dotázaných. Takže 
spíš touží po tom, aby se o starosti, ale i radosti mohly po-
dělit s tím druhým a také aby si muž vyzkoušel, co všechno 
to obnáší, a aby se pak lépe navzájem chápali. Všechny se 
totiž shodly, že „dokud to člověk nezažije, nepochopí“.

Aby mohl jít muž na rodičovskou, musí mít mimo jiné 
žena (a koneckonců i on sám) důvěru v to, že to zvládne. 
Ženy mají tři základní přístupy:

1. „Moc mu nedůvěřuju, určitě bych mu děti nesvěřila 
na delší dobu.“

Proč? Takové ženy se často bojí, že je muž nezodpo-
vědný. Všimly si, že si jejich protějšky tolik nevšímají 
„základních potřeb“ dítěte: nepoznají nebo nemyslí na to, 
jestli má dítě hlad nebo žízeň, jestli je mu zima nebo 
horko. (Zároveň ale třeba dokážou ocenit, jak děti zabaví 
a že si s ním užívají). Se svou pečovatelskou identitou na-
víc srostly natolik, že mívají tendenci si děti přisvojovat 
(„Nesvěřila bych mu je.“). Dostávají se tak ovšem do zača-
rovaného kruhu: když si to muž nevyzkouší, nemůže se 
to naučit, a žena je v tom lepší a lepší a muž horší a horší. 
(Jak to komentuje jedna z dotázaných: „Když muž nezná 
ten každodenní provoz, nemůže mít s  dítětem stejné 
souznění jako já. A pak si neví rady v nějakých situacích, 
protože je prostě nezná. Třeba já už poznám různé druhy 
pláče. Postupně jsem se je naučila rozlišovat.“)

2. „Chtěla bych dávat víc důvěry, ale ne vždycky se mi 
to daří.“

Ženy vědí, že to jejich partneři vlastně zvládnou, i když 
to možná dělají jinak. Uvědomují si, že děti si spíš užijí leg-
raci s tátou a nejde jim tolik o to, jak jsou oblečené. Přesto 
je jejich emoce někdy zradí a to si pak neodpustí po očku 
kontrolovat, jestli muž přebaluje dítě stejně „dobře“ jako 
ona, a  často pak sklouznou i  ke  kritice. Přitom jde často 
jen o to, že to dělají jinak, ne nutně „špatně“. A někdy tu 
jinakost dokážou ocenit a jindy se přes ni nepřenesou.

3. „Mám v něj důvěru, některé věci zvládá dokonce lépe.“
Každý se vypořádává se situací, kdy něco dělá poprvé 

a učí se to, jinak. Jedna z dotázaných zmiňovala, jaké ne-
jistoty s  prvním dítětem zezačátku prožívala: „Jak mám 
to dítě držet, abych mu neublížila? Jak si uspořádat věci 
na přebalovacím pultě? Co dělat, když se dítě při přebalo-
vání mrská? Ježíš, proč brečí, když právě pilo?“ Naopak její 
muž byl klidnější a víc si věřil, měl také víc zkušeností se 
svými malými neteřemi. A dítě jeho klid většinou vycítilo 
a reagovalo na něj lépe. Postupem času se to samozřejmě 
vyrovnalo a  v  některých aspektech možná i  obrátilo, 
ale to už je jiná kapitola. Navíc to, že některé věci muži 
zvládají lépe, připouštěla většina respondentek. Často 
mluvily o větší zábavě, schopnosti zaujmout dítě, být víc 
nad věcí a  neutopit se v  provozních detailech, o  umění 
více improvizovat a řešit až nastalé situace místo snahy se 
na všechno připravit.

Jedním z důvodů, proč ženám nevyhovuje model, kdy je 
ona doma a muž v práci, je to, že ženy mají pocit, že u nich 
v  rodině není vztah otec–dítě takový, jaký by mohl být. 
Bývá jim líto, když se dítě se vším vrhá k nim a muž zůstává 
stát vedle, když ho třeba i odmítají, pokud s ním mají zů-
stat samy apod. Zároveň si často ověřily, že když mají děti 
možnost trávit s tátou víc času, ne jen po večerech a o ví-
kendech, vztah se proměňuje, nabývá na  síle a  hloubce, 
a to jim vlastně všechny chtějí dopřát (zároveň se o to ale 
nechtějí připravit tím, že by samy odešly na plný úvazek 
do  práce). Zaznělo dokonce i  to, jak je otec důležitý pro 
syna jako mužský vzor. Jedna z dotázaných k tomu říká: 

„Taky mám pocit, že syn bude tátu potřebovat víc než 
dcera. Vlastně ho potřebuje jako mužský vzor už teď. 
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Znám hrozně málo mužských, co by byli fakt mužští, 
jsou to spíš kluci. Včetně mého táty. Ale můj muž a jeho 
otec jsou mužští v nejlepším slova smyslu, tou pevností, 
jistotou – jako hrad na skále, ne na písku. A to je podle mě 
tím, že většinu chlapů vychovávají ženy. Tráví nejvíc času 
s mámou, pak s učitelkami.“

Mluví se o  tom v  časopisech, v  příručkách o  rodičov-
ství, na kurzech pro nastávající rodiče – dítě je pro vztah 
prubířský kámen a dokáže s ním pořádně zamávat. O co 
vlastně jde? Kromě toho, že se oba rodiče zpravidla dostá-
vají do zcela nové situace, musí se rychle naučit spoustu 
nových dovedností, přeuspořádat si v  mnohém život, 
zároveň oba tuto „zkoušku“ berou většinou velmi zodpo-
vědně. Nikdo totiž nechce „pokazit“ výchovu svého dítěte. 
První dny, týdny a měsíce, které se brzy překlopí dokonce 
v roky, jsou zkrátka velmi náročné. To platí pro obě strany, 
nyní jsme se ale ptali jen žen. Nejvíce si stěžovaly na vel-
kou psychickou (a  často i  fyzickou) zátěž, nedostatek 
soukromí, nemožnost věnovat se sama sobě. To podle ně-
kterých způsobilo, že na povrch vyplula jejich „horší já“. 
Co bylo dřív potlačené a rozmělněné, se najednou koncen-
truje a vyjevuje. Když jsou podrážděné, netrpělivé apod., 
vztahu to samozřejmě neprospívá.

Velká část se také potýká s  nepochopením, s  ukřivdě-
ností, že je celá péče o dítě jen na nich. V tomto kontextu 
je zajímavé si připomenout, jak mluví o větším pochopení 
a toleranci k nedokonalosti druhého žena, která sdílí rodi-
čovskou dovolenou se svým mužem. 

Samozřejmě existují páry, kde mají role striktně rozdě-
lené a oběma to vyhovuje. Naše respondentky k nim ale 
nepatřily a  s  rolí živitele, na  němž leží celá váha zodpo-
vědnosti, nebyli úplně smíření ani jejich partneři. Mezi 
dotazovanými zaznívala spíše nespokojenost nad tím, že 
se na svých mužích stávají závislé. A nešlo jen o peníze. 
Chyběly jim také vnější podněty z jiné oblasti, než je péče 
o děti. Muž pak pro ně často představoval jedinou spojnici 
s „normálním“ světem. Hovořily o tom, jak mimo rodičov-
skou sféru ztrácejí sebedůvěru, umí mluvit už jen o  ple-
nách, nemají čas se nějak rozvíjet, ztrácí své „já“. O to víc si 
pak chrání „své území“, které ovládají, a často mají pocit, 
že je to to jediné, co jim zbylo, v čem se mohou realizovat 
a  v  čem jsou dobré. Není divu, že tam přestanou muže 
pouštět. Ti pak ale mohou pociťovat frustraci právě z této 
„nedostatečnosti a odstrčenosti“, nemluvě o břemenu zod-
povědnosti za finanční zajištění rodiny.



data

Každý muž by měl být alespoň chvíli 
na rodičovské dovolené.

Až 60 % otců si myslí, že by každý muž měl být 
alespoň na chvíli na rodičovské dovolené.

Pouze 17 % otců si myslí, že by muž na 
rodičovské dovolené být neměl.

Zdroj: Výzkum Českého národního panelu 
 Mediaresearch, a. s., 2014 (N = 400 otců)

Myslím, že není problém, když je 
muž v průběhu rodičovské dovolené 
doma s dětmi/dítětem, jedná se 
o rovnocennou náhradu matky.

Téměř ¾ otců si myslí, že není žádný problém 
v tom, aby muž zastoupil matku na rodičovské 
dovolené.

Pouze 16 % si myslí, že to problém je.

Zdroj: Výzkum Českého národního panelu, 

Mediaresearch, a. s., 2014 (N = 400 otců)
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Muži o účasti na rodičovské 
dovolené vážně uvažují.
U 12 % mužů by určitě chtělo zůstat na 

rodičovské dovolené, pokud by se jim 
dnes narodilo dítě.

U Dalších 79 % mužů by o této možnosti 
uvažovalo. 31 % z nich by na rodičovskou 
klidně šlo.

U Pouze 9 % mužů je rozhodnuto na 
rodičovskou dovolenou určitě nejít.

V praxi je na rodičovské 1–2 % mužů!

Zdroj: Kvantitativní výzkum Táta na plný úvazek. 
Mediaresearch, a. s., pro LOM, 2013. (N=506)

Rodičovská dovolená je pro muže 
výzva k navázání intenzivního 
vztahu s dítětem.
Jaké jsou hlavní důvody, proč byste spíše 
zůstal v současné situaci s dítětem nějakou 
dobu na rodičovské dovolené?

U Navázání intenzivnějšího vztahu se svým 
dítětem – 52 %.

U Rád bych to zkusil, zda to zvládnu – 47 %.

U bylo by to pro nás finančně 
výhodné – 28 %.

U Aby se partnerka mohla vrátit ke své 
profesi – 18 %.

Zdroj: Kvantitativní výzkum Táta na plný úvazek. 
Mediaresearch, a. s., pro LOM, 2013. (N=200)

Největší překážkou účasti mužů na 
rodičovské jsou finance a nejistota.
Proč byste nechtěli zůstat s dítětem 
na rodičovské dovolené?

U bylo by to pro nás finančně 
nevýhodné – 73 %.

U O malé děti se nejlépe dovede postarat 
jen matka – 27 %.

U Ztráta kariéry/zaměstnání – 23 %.

U Partnerka si to nepřála, chtěla by doma 
s dítětem zůstat sama – 21 %.

Zdroj: Kvantitativní výzkum Táta na plný úvazek. 
Mediaresearch, a. s., pro LOM, 2013. (N=137)

Muži na rodičovské nejsou žádní exoti.
U 65 % lidí si myslí, že muži na rodičovské 

jsou normální chlapi.

U Pro dalších 30 % jsou to dokonce frajeři.

U Jen 4 % lidí by je označilo za exoty, 
chudinky nebo neschopné uživit rodinu.

Zdroj: Průzkum veřejného mínění Táta na plný úvazek. 
Mediaresearch, a. s., pro LOM, 2013. (N=510)



Dnešní muže učí obstát v otcovské 
roli příbuzní a přátelé. Jejich tátové 
stojí stranou.
Kde podle vás získávají dnešní otcové 
informace pro to, aby jako otcové obstáli?

U od jiného člena rodiny (bratr, matka, 
sestra, ...) – 43 %;

U u přátel – 42 %;

U nikde (jednají intuitivně) – 30 %;

U v médiích – 25 %;

U od svého otce – 19 %;

U v knihách – 13 %;

U na seminářích – 1 %.

Zdroj: Průzkum veřejného mínění Táta na plný úvazek. 
Mediaresearch, a. s., pro LOM, 2013. (N=510)

Tátové jsou schopní starat se o dítě 
stejně dobře jako matky.
U 87 % lidí si myslí, že tátové se dokážou 

postarat o dítě stejně dobře jako matky.

U Zbývajících 13 % si to nemyslí nebo spíše 
nemyslí.

Zdroj: Závěrečný výzkum projektu MPSV Táto, jak na to?. 
Mediaresearch, a. s., 2011. (N=4002)

Možností, jak mohou zaměstnava
telé podpořit aktivní otcovství svých 
zaměstnanců, je celá řada.
Které z následujících benefitů nabízíte svým 
zaměstnancům–otcům ke sladění rodinného 
a pracovního života?

U možnost napracovat si hodiny a následně 
si vybrat volno – 57 %;

U flexibilní pracovní doba – 47 %;

U neplacené volno v době narození 
potomka – 46 %;

U neplacené volno z důvodu účasti 
u porodu – 38 %;

U podpora možnosti zůstat s dítětem 
na rodičovské dovolené – 30 %;

U placené volno z důvodu účasti 
u porodu – 17 %;

U možnost práce z domova – 15 %;

U možnost otcovské dovolené (placené 
volno v době narození dítěte) – 15 %;

U firemní školka/jesle – 9 %.

Zdroj: Výzkum značky Tátové vítáni. 
Mediaresearch, a. s., pro LOM, 2014. (N=355)



→

Ratata s. 20—21

5 mýtů o mužích na rodičovské

Muž na rodičovské je divný

Myslíte si, že „být jako chlap na rodičovské dovolené (RD) 
přece není normální“? Tak vězte, že zastáváte dnes již 
menšinový názor. Přesto, že pro muže stále není běžné 
na RD být, je jich kolem 5000. Výzkum agentury Mediare-
search pro LOM ukázal, že 66 % respondentů má muže 
na RD za normální věc a dalších 28 % je považuje za borce 
a „frajery“. Pouze 4 % jsou toho názoru, že takoví muži jsou 
exoti, neschopové, chudinkové. Z jiné části průzkumu vy-
plynulo, že 31 % mužů by pravděpodobně na RD alespoň 
na  chvíli šlo a  12 % je přesvědčeno, že na  RD nastoupí. 
Muž na rodičovské je tedy již považován za normální jev, 
i když zatím stále není běžné, aby na rodičovské byl. Ov-
šem i to se bude měnit.

Mateřská a rodičovská dovolená 
v jednom pytli
„Mateřská není rodičovská.“ Tyto termíny jsou velmi často 
zaměňované. I když mají muži ve výjimečných případech 
možnost jít na mateřskou dovolenou, tak v jejich případě 
mluvíme hlavně o  rodičovské dovolené. Mateřská dovo-
lená je období 6 měsíců (většinou 1 měsíc před porodem 
a 5 měsíců po porodu), kdy je hrazeno 70 % mzdy. Na rodi-
čovskou je možné nastoupit vlastně kdykoli po skončení 
mateřské a  může to být i  jen na  chvilku. Psychologové 
z  Ligy otevřených mužů doporučují, aby první rok byla 
s dětmi (nejen) z důvodu kojení spíše matka. Od prvního 
roku věku je pro dítě i celou rodinu přínosné, aby alespoň 
několik měsíců byl s dítětem doma otec.

S mužem na rodičovské přijde bída
„Jako živitel rodiny nemůžu jít na rodičovskou, protože by 
to pro rodinu byla veliká finanční ztráta a čekala by nás 
bída. Manželka nás neuživí.“ 

Pravdou je, že v naší společnosti je často stále hlavním 
živitelem rodiny muž–otec. Podle výzkumu platy.cz je 
rozdíl mezi mužskou a ženskou mzdou cca 6000 Kč. I sami 
muži v průzkumu Mediaresearch toto zmiňují jako hlavní 
důvod proč na  RD nejít. Personalisté též v  průzkumech 
uvádějí, že chtějí podporovat aktivní otcovství, a tedy i za-
pojení otců do péče o děti již v útlém věku, konkrétně pak 
na RD. LOM doporučuje otcům, aby si RD vyzkoušeli třeba 
na 2 či 3 měsíce, kdy by finanční ztráta nebyla taková a be-
nefit pro rodinu a pro vztah s dítětem ji dokáže vyvážit. 

Doma jsou jen partneři dominantních žen

Dalším ze stereotypů laického uvažování o  tomto stále 
se rozrůstajícím fenoménu je, že na rodičovskou dovole-
nou chodí jen submisivní muži neschopní uživit rodinu. 
Zkušenost LOMu je taková, že na  RD chodí i  manažeři, 
lékaři a IT experti. Mezi muži se zkušeností z rodičovské 
dovolené jsou také známé osobnosti, herci či zpěváci. 
Za  všechny můžeme zmínit například Filipa Hrubého, 
ředitele korporátní komunikace Vodafone ČR, ekonoma 
Tomáše Sedláčka, herce Jana Dolanského či Michala Ma-
redu, zpěváka kapely Vypsaná fixa. 

Muži neumí pečovat o děti 
(tak dobře jako ženy)
„Na RD jako chlap nemohu jít, protože o malé děti se umí 
postarat pouze matka.“ 

Výzkum ukázal, že celkem 10 % mužů se domnívá, 
že by se o malé dítě neuměli postarat, a to samé si myslí 
téměř každá pátá matka. Může to však být jen výmluva, 
kterou používají jak muži, tak paradoxně i  ženy. Muži 
se tím zbavují zodpovědnosti za péči o děti a ženy si tím 
kolikrát brání své domácí teritorium. Běžná péče o děti je 
z velké části získaná dovednost. I matky se totiž musí učit, 
jak pečovat o dítě. Praxe ukazuje, že otcové, kteří zůstali 
se svými dětmi doma, a to třeba hned od narození dětí, se 
dokážou o  dítě postarat stejně dobře jako matky. Samo-
zřejmě vyjma kojení.

Aktivní otcovství rozvíjí 
osobnost, upevňuje vztah 
s dítětem i partnerské 
a rodinné vazby.



právní minimum
Stav k 1. 7. 2014

Rodičovská není mateřská.

Mateřská dovolená Rodičovská dovolená

Trvá 28–37 týdnů (při vícečetném porodu), z toho 
6–8 před termínem porodu a 20/22–29/31 
po porodu.

Trvá do 3 let věku (nejmladšího) dítěte. Po dohodě 
se zaměstnavatelem lze potom čerpat neplacené 
volno.

Pokud rodiče uzavřou smlouvu o péči o dítě, má 
na ni nárok i otec.

Rodiče žádnou smlouvu uzavírat nemusí, naopak 
mohou být na rodičovské zároveň (ale jen jeden 
rodič má nárok na rodičovský příspěvek).

Vypočítává se z ní řádná dovolená. Nezapomeňte 
o ni vy nebo vaše žena požádat.

Nevypočítává se z ní řádná dovolená.

Nesmíte při ní pracovat u svého zaměstnavatele 
na stejnou pracovní smlouvu, jste u něj vedený 
jako nemocný. Můžete si ovšem přivydělávat výko
nem jiné činnosti, třeba i jako OSVČ. Pokud ne
chcete platit zálohy na sociálním pojištění, hlídejte 
si limit daňového základu.

Omezení ve formě práce ani ve výši výdělku ne
jsou. Nezapomínejte jen na limit daňového zákla
du, pokud nechcete platit zálohy na sociálním 
pojištění. A také na počet hodin, na kolik můžete 
svěřit dítě mladší dvou let do jeslí či školky 
(46 h/měsíc).

Zaměstnavatel mi musí držet místo (pokud mám 
smlouvu na dobu neurčitou), ovšem podle pod
mínek pracovní smlouvy – může být problém, jeli 
definováno příliš obecně.

Zaměstnavatel mi musí držet místo (pokud mám 
smlouvu na dobu neurčitou), ovšem podle pod
mínek pracovní smlouvy – může být problém, jeli 
definováno příliš obecně.

Žádám u zaměstnavatele. Žádám u zaměstnavatele.



→

Ratata s. 22—23

Rodičovská dovolená není totéž co rodičovský příspěvek 
a mateřská není totéž co peněžitá pomoc v mateřství.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) Rodičovský příspěvek

Dávka nemocenského pojištění. Sociální dávka – nárok na ni není podmíněn před
chozí prací a placením nemocenského pojištění 
(je tedy i pro studenty, nezaměstnané, podnikate
le, kteří neplatí nemocenské pojištění).

Nárok vzniká, jeli dotyčný aspoň 270 dní v po
sledních dvou letech účastníkem nemocenského 
pojištění.

Nárok je podmíněn celodenní péčí o (nejmladší) 
dítě. Při péči lze využít i babiček, hlídaček nebo ka
marádek. Dítě mladší 2 let může strávit v jakémkoli 
předškolním zařízení maximálně 46 hodin měsíč
ně, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek.

Výše se odvíjí od předchozího příjmu příjemce. 
Dosahuje cca 69 %, je zde ovšem strop. Pro přesný 
výpočet existují na internetu kalkulačky.

Celkem můžou rodiče dostat až 220 000, Kč na 
jedno dítě. Je více méně na nich, jak rychle a v jaké 
měsíční výši celou částku vypotřebují. Jsou zde 
ovšem jistá omezení – viz níže.

Pobírá se v době mateřské dovolené. Rodičovský příspěvek lze začít čerpat buď hned 
po porodu dítěte, pokud nemáte nárok na PPM, 
nebo po skončení mateřské dovolené. Délka čer
pání závisí na výši měsíční částky. Nemusí se krýt 
s délkou rodičovské dovolené.

Vyřizuje okresní správa sociálního zabezpečení. Vyřizuje úřad práce, odbor státní sociální podpory.

Příslušné zákony

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
upravuje podmínky peněžité pomoci v mateřství 
a mj. i nárok na ošetřovné.

Podmínky výplaty rodičovského příspěvku 
upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře.

Mateřskou a rodičovskou dovolenou neboli 
překážky v práci upravuje § 195–198 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (ZP).

Viz také nařízení vlády č. 590/2006 k volnu okolo 
porodu.

Nárok na zkrácený úvazek je popsán v § 241 
odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ZP.



Často kladené otázky

Můžu jít na rodičovskou hned po porodu? 
Kdy můžu vlastně začít?

Nejdříve můžete na  rodičovskou dovolenou 6 týdnů 
po  porodu, tj. od  7. týdne věku dítěte. S  matkou dítěte 
musíte v  takovém případě uzavřít písemnou dohodu, že 
budete o  dítě pečovat. V  dohodě musí být uveden den, 
od  kterého budete o  dítě pečovat. Den porodu a  podpis 
matky dítěte musí být na  dohodě úředně ověřen nebo 
musí být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. 
pracovníkem příslušné okresní správy sociálního zabez-
pečení), datum podpisu dohody musí předcházet dni, 
od kterého má o dítě pečovat otec. Spolu s dohodou je ještě 
třeba doložit tiskopis „Žádost o peněžitou pomoc v mateř-
ství při převzetí dítěte do péče“ (www.cssz.cz: Nemocenské 
pojištění – Tiskopisy, pobočka ČSSZ) a „Příloha k žádosti“, 
kde zaměstnavatel uvedl započitatelný příjem žadatele 
za rozhodné období (mzdová účetní už bude vědět).

Musím být na rodičovské celé tři roky?
Samozřejmě že ne. Můžete se s partnerkou vystřídat. Exis-
tuje celá řada možností a stačí si vybrat tu, která vyhovuje 
právě vaší rodině. Některé z nich popisujeme v samostat-
ném článku „Práce, nebo dítě?...“ Pokud vás zajímá, jak 
se vystřídat v  čerpání rodičovského příspěvku, postup 
je následující. Navštivte odbor státní sociální podpory 
na úřadu práce (podle svého trvalého bydliště). S sebou si 
vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněný for-
mulář „Volba nároku na rodičovský příspěvek“ (ke stažení 
na  portal.mpsv.cz/forms). Změna se projeví od  prvního 
dne v  měsíci po  podání žádosti. Nezapomeňte, že znovu 
se budete moct vystřídat nejdříve za tři měsíce, a jestliže 
se zároveň střídáte i v čerpání rodičovské dovolené, musí 
s tím souhlasit váš zaměstnavatel.

Na co mám u zaměstnavatele nárok?
Na  rodičovskou dovolenou máte stejný nárok jako žena, 
a  pokud máte smlouvu na  dobu neurčitou, musí vám 
zaměstnavatel umožnit návrat na  původní místo podle 
podmínek pracovní smlouvy. V tom může být ovšem ně-
kdy háček, třeba když je pracovní pozice ve smlouvě defi-
nována jen velmi obecně (např. administrativní síla) nebo 
není uvedeno místo výkonu práce.

Pokud má váš zaměstnavatel pocit, že se bez vás 
opravdu neobejde, a vy mu chcete vyjít vstříc, zkuste zvá-
žit různé alternativy. Rodičovskou můžete bez problémů 
zkombinovat se zkráceným úvazkem pro původního za-
městnavatele, ze zákona to není nijak omezeno. Naopak 
do  15 let dítěte máte podle zákoníku práce na  zkrácený 
úvazek obvykle nárok. Na „mateřské“ ovšem musíte jinak 
definovat pracovní činnost a de facto i zvolit jinou formu, 
například přejít na DPP nebo DPČ. Tímto způsobem mů-
žete zaměstnavateli zaručit, že práci, ve  které vás nikdo 
jiný nemůže nahradit, pro něj zvládnete dělat.

Na  rodičovské se můžete také s  partnerkou vystřídat, 
pokud to bude vyhovovat jí i jejímu zaměstnavateli. A ne-
jde-li to jinak, zvažte aspoň kratší rodičovskou. Žena se 
například může vrátit v roce a půl dítěte a vy zůstat doma 
s  dítětem na  poslední půlrok (čerpáte-li zkrácenou vari-
antu příspěvku). Samozřejmě, že se můžete zase s partner-
kou vystřídat nazpátek, ale nezapomínejte, že se změnou 
délky rodičovské dovolené, takže i s jejím zkrácením musí 
zaměstnavatel souhlasit.

Jak to mám zařídit se zaměstnavatelem? 
Kdy s ním mám o svém odchodu 
promluvit?
Neexistuje na to žádná zákonná lhůta, ale pokud se chcete 
do  práce vrátit, bylo by fajn oznámit to tak, aby se váš 
zaměstnavatel stihl bez větších problémů nové situaci 
přizpůsobit, například za vás najít náhradu, nebo rozložit 
práci mezi ostatní (třeba v případě, že doma zůstanete jen 
na kratší čas).

Máte-li obavy, jak vaši žádost přijme, zkuste vysondo-
vat, jak se k  tomu staví, nadhoďte hypotetickou situaci, 
a třeba budete překvapeni.

A  jak tedy postupovat? Pokud jste se domluvili, 
oznamte to ještě písemně, na  personálním vám řeknou, 
co k  tomu budete potřebovat. Se sociálkou a  zdravotní 
pojišťovnou za vás vše vyřídí zaměstnavatel. Jen v případě, 
že se budete chtít začít starat o dítě dřív, než dovrší cca 22 
týdnů (5,5 měsíce), a přecházela by na vás výplata peněžité 
pomoci v  mateřství (více viz str. 25), budete od  mzdové 
účetní potřebovat „Přílohu k  žádosti o  výši započitatel-
ného příjmu“, kde vám mzdová účetní vyplní váš příjem 
za rozhodné období.



→

Ratata s. 24—25

Jak to bude s penězi?

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Pokud máte nárok na  peněžitou pomoc v  mateřství 
a chcete být doma už od 7. týdne věku svého dítěte (dřív to 
nejde), budete po dobu 22 týdnů čerpat tuto dávku – ta se 
odvíjí od výše vašeho platu, jednoduše si ji zjistíte pomocí 
kalkulaček na webu, např.:
http://www.penize.cz/kalkulacky/materska-presny-vypocet.

Nárok na PMM vyplývá z toho, nakolik jste platil nemo-
censké pojištění, konkrétně zda jste byl v posledních dvou 
letech účasten nemocenského pojištění aspoň 270 dní. 
Nárok na PPM není přenosný, tzn., že pokud chcete PPM 
čerpat vy, musel jste vy nebo váš zaměstnavatel platit ne-
mocenské pojištění. Jak to měla vaše žena/partnerka, není 
relevantní.

Jak si zažádat o PPM, se dočtete výše (viz Můžu jít na ro-
dičovskou hned po porodu?).

Rodičovský příspěvek

Rodiče, z  nichž nebyl ani jeden před narozením dítěte 
účasten na nemocenském pojištění, nemají nárok na peně-
žitou pomoc v mateřství a hned po porodu začnou dostá-
vat rodičovský příspěvek. Vypadá to následovně. Výplata 
rodičovského příspěvku se rozloží do 4 let věku dítěte tak, 
že do jeho 9 měsíců bude rodič pobírat 7600,- Kč a dále až 
do 4 let 3800,- Kč měsíčně.

Rodič, který se účastnil nemocenského pojištění, může 
částku 220 000 korun vyčerpat minimálně během 19 mě-
síců, maximálně do 4 let věku dítěte.

Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % 30ná-
sobku denního vyměřovacího základu pro výplatu PPM 
rodiče (posuzuje se mzda rodiče, který má vyšší příjem).
— Rodiče s  nízkými příjmy (70 % z  vyměřovacího zá-

kladu pro nemocenské dávky je nižší než 7600 Kč) 
mohou pobírat příspěvek v maximální výši 7600 Kč.

— Rodičovský příspěvek činí maximálně 11 500,- Kč mě-
síčně.



Musí se krýt doba čerpání rodičovské 
dovolené s délkou pobírání rodičovského 
příspěvku?

Nutné to není. Rodiče, kteří se nemocenského pojištění 
účastnili, nemusí rodičovský příspěvek pobírat celou 
dobu rodičovské dovolené. Když si stanoví maximální 
měsíční výši, tedy 11  500 Kč, po  19 měsících, tedy když 
jsou dítěti dva roky, mohou zpět do práce. Nicméně vyčer-
pání příspěvku nebrání tomu, aby byli rodiče, případně je-
den z nich, doma až do tří let dítěte, někdy i déle (do tří let 
dítěte se tato skutečnost zaměstnavateli oznámí, do čtyř 
let musí být souhlas zaměstnavatele a rodič čerpá nepla-
cené volno). Sociální a zdravotní pojištění zatím za rodiče 
doma platí stát.

Kde a jak se žádá o rodičovský 
příspěvek?
O rodičovský příspěvek se žádá na úřadu práce, na odboru 
sociální péče. Budete k  tomu potřebovat průkaz totož-
nosti, rodný list dítěte a „Žádost o rodičovský příspěvek“ 
(lze stáhnout z internetu).

Pokud máte nárok na  „zrychlené“ čerpání, budete po-
třebovat ještě „Potvrzení o denním vyměřovacím základu 
ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“. To je určeno 
pro osoby, které nepobíraly peněžitou pomoc v mateřství 
a  u  nichž se stanoví tzv. „fiktivní“ denní vyměřovací zá-
klad, což bude pravděpodobně váš případ. Tento formulář 
si stáhnete na  internetu a  necháte potvrdit na  příslušné 
správě sociálního zabezpečení (pozor, jedná se o formulář 
úřadů práce, proto ho většinou na  správě sociálního za-
bezpečení nemívají k dispozici).

Na rodičovskou nepůjdu, přesto se chci 
trochu víc starat. Co s tím?
Možná přese všechno nakonec na  rodičovskou ani 
na chvíli nepůjdete, třeba se vám pořád nechce a třeba to 
zkrátka nejde. V souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně 
máte přesto na ledacos nárok.

V souvislosti s porodem máte v současnosti nárok s ná-
hradou mzdy/platu pouze na převoz manželky/partnerky 
do porodnice a zpět. Bez nároku na náhradu mzdy máte 
nárok na  volno k  účasti u  porodu. To není moc. Mnoho 
čerstvých otců nicméně v  prvních dnech života dítěte 
čerpá řádnou dovolenou nebo neplacené volno. Některé 
firmy dokonce nabízejí jako zaměstnanecký benefit pár 
dní placeného volna. Informujte se, jak je to u vás. Třeba 

budete mile překvapeni. A  když ne, aspoň bude zaměst-
navatel vědět o vašem zájmu, a můžete tak prošlapat ces-
tičku svým kolegům (nebo sobě u dalšího dítěte).

Zákon ovšem pamatuje na  situace, kdy už nějaké dítě 
máte a musíte se o něj postarat. Zatímco je tedy vaše žena 
(partnerka) v porodnici, vy můžete čerpat volno z důvodu 
ošetřování člena rodiny a  zároveň dostávat příspěvek 
na ošetřovné. Tento nárok ale trvá jen prvních devět dní 
a k uplatnění dávky u zaměstnavatele je třeba potvrzení, 
které vám vystaví v porodnici.

A  jak je to s  nemocným dítětem? Většinou si berou 
volno na  ošetřování matky, to ale neznamená, že si ho 
za jistých podmínek nemůžete vzít i vy. Dokud vaše part-
nerka čerpá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský 
příspěvek, nárok na volno k ošetřování nemocného dítěte 
bohužel nemáte. Pokud ovšem není vaše žena nemocná, 
neutrpěla úraz nebo není v  karanténě. A  později, když 
začnete pracovat oba, je nárok rovnocenný, a  dokonce 
se můžete v  čerpání nároku a  odpovídajícího příspěvku 
jednou za  nemoc vystřídat. Roli zde může pak hrát výše 
příspěvku.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku?
Obraťte se na naši online poradnu:
www.tatanaplnyuvazek.cz/poradenstvi



→
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pohlEd zaměstnavatElů 

Zaměstnanecké benefity pro aktivní otce 
v České republice

Většina firem nenabízí specifické výhody pro zaměst-
nané otce, ale spíše pro všechny zaměstnance nebo pro 
rodiče. 

Nejčastějším benefitem, který nabízejí společnosti 
svým zaměstnancům–otcům, je flexibilní pracovní 
režim. Během výzkumu realizovaného společností 
Mediaresearch v  rámci projektu Ligy otevřených 
mužů Tátové vítáni (www.tatovevitani.cz) více než 
polovina oslovených personalistů uvedla, že nabízejí 

zaměstnancům–otcům možnost napracovat si hodiny 
a následně si vybrat volno, hned druhým nejčastěji uvá-
děným benefitem (47 %) je flexibilní pracovní doba. 
Poměrně běžným benefitem (46 %) je také neplacené 
volno v  době narození potomka, případně z  důvodu 
účasti u porodu (38 %). 

Pouze necelá třetina personalistů (30 %) uvedla, 
že jejich společnost nabízí zaměstnancům–otcům 
(v rámci benefitů) také podporu možnosti zůstat s dí-



tětem na rodičovské dovolené. Výrazně nižší je i nabídka 
placených benefitů jako placené volno v době účasti u po-
rodu nebo placené volno v době narození dítěte.

4 % personalistů uvedla, že jejich společnost nabízí 
zaměstnancům–otcům (a samozřejmě také matkám) vyu-
žití firemních jeslí/školky. Firemní jesle nebo školku na-
bízejí svým zaměstnancům pochopitelně častěji střední 
a velké společnosti. 

6 % personalistů oslovených v rámci výzkumu uvedlo, 
že v  současné době realizují nebo připravují v  rámci 
podpory zaměstnanců–otců nějaká speciální, originální 
opatření, akci nebo projekt k podpoře sladění pracovního 
a rodinného života. Většinou se jednalo o interní kampaň, 
úpravu náborového procesu, o něco méně potom o zave-
dení dalšího pro-otcovského benefitu nebo úpravu pra-
covního prostředí. Mezi konkrétně jmenované akce patří 
například pořádání sportovních akcí pro rodiny s dětmi, 
vánoční akce, podpora zájmových kroužků dětí atd.

Více než polovina personalistů (53 %) uvedla, že žádná 
speciální opatření k  podpoře sladění pracovního a  ro-
dinného života sice nepřipravují, ale jsou ochotni něco 
takového v  budoucnu realizovat. Zhruba dvě pětiny 
personalistů (41 %) žádná speciální opatření k  podpoře 
sladění rodinného a  pracovního života v  současné době 
nerealizují ani nepřipravují a  nejsou ochotni realizovat 
ani v budoucnu.

Zdroj: Zjištění podpory otců u zaměstnavatelů: 
výzkum Tátové vítáni.

Pro Ligu otevřených mužů zpracovala agentura 
Mediaresearch, a. s., 21. 11.–12. 12. 2013.

Co firmy otcům nabízejí?

Flexibilita práce: pružná pracovní doba, 
možnost napracovat si hodiny atd.

Otcovská dovolená: placená dovolená 
nad rámec legislativy v ČR v souvislosti 
s narozením dítěte (nabízí např. TMobile nebo 
SAS Institute Česká republika)

Semináře pro táty: např. semináře ke 
slaďování profesního a osobního života pro 
muže „Táta na roztrhání“ (Knihovna Jiřího 
Mahena, Magistrát města brno nebo lMC)

Informační materiály pro otce a rodiče: např. 
příručky Fandíme tátům (KPMG nebo DM 
drogerie markt Česká republika)

Jednorázové akce pro otce a na podporu otců: 
např. aktivní zapojení dobrovolníků do akce 
Tátafest na oslavu Dne otců (DM drogerie 
markt Česká republika), outdoor pro táty 
„Papas yes, mamas no“ (Magic Seven)

Podpora v krizových situacích: např. právní 
poradna na intranetu pro otce a rodiny (KPMG)

Firemní školky: např. zpřístupnění firemních 
prostor dětem (Symbio Digital)

Průzkum potřeb otců a plánování opatření 
na míru této cílové skupině: např. Komerční 
banka a SAS Institute ČR
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Z dobré praxe v Olomouckém a Zlínském kraji

Nevládní organizace OliVy, působící v  Olomouci, a  spo-
lečnost Euroface Consulting, s. r. o., sídlící v Kroměříži, se 
ve spolupráci s Ligou otevřených mužů věnují podpoře ak-
tivního otcovství. V rámci projektů realizovaných s pod-
porou Evropského sociálního fondu, jako je Táta na plný 
úvazek nebo Tátové vítáni, se podílí na  organizaci semi-
nářů, zabezpečení poradenství v rodinné, sociální a právní 
oblasti nebo také na  podpoře zahájení podnikání. Díky 
těmto projektům působí na rodinná centra, další organi-
zace a zaměstnavatele ve dvou moravských regionech.

Právě rodinná centra, jakkoliv jsou tradičně doménou 
matek, se pomalu stávají vedle zaměstnavatelů průkop-
níky aktivit vstřícných vůči otcům. V Uherském Hradišti 
tak např. MC Akropolis učí na svém webu otce, že se mo-
hou o děti starat nejen po práci, ale i na rodičovské dovo-
lené. Příležitostné i pravidelné akce pro táty pořádají např. 
rodinná centra Provázek a  Heřmánek v  Olomouci nebo 
Centrum pro rodinný život olomoucké arcidiecéze.

Jaká je podpora aktivního otcovství 
v regionu?

„Díky mateřským a rodinným centrům se 
zde toto téma již objevuje. U nás funguje 
otcovská skupina či otcovské dopoledne, 
problematice se věnuje také RC Provázek. 
V mladých rodinách tátové s dětmi třeba 
vyrážejí na dovolenou, aniž by byli organi-
zováni.“

(Nezisková organizace – rodinné centrum)

Zdroj: Kvalitativní průzkum Táta na plný úvazek, 

Mediaresearch, a.s pro LOM (2013)



pohlEd za hranicE

Caring Masculinities and affective Equality
Niall Hanlon, School of Social Justice, University College Dublin 

What comes to mind when we think of masculinity? 
What is the relationship between masculinity and in-
timate fathering? Generally masculinity is defined in 
terms of power, such as strength, control, autonomy, and 
resilience. Terms associated with caring and intimacy 
are typically equated with femininity and presumed the 
antithesis of manhood. Men’s caring is generally limited 
to supportive roles as secondary caregivers, whilst women 
are automatically presumed to be primary caregivers. 

But the way masculinity is defined as being careless and 
carefree compared to women, within society at large, is 
a major problem for men and for gender equality. These 
dominant definitions of masculinity write out caring 
from the script of what it means to be a man, thereby lim-
iting men’s interest and potential to develop the loving 
and caring capabilities all humans possess. Caring mascu-
linity can be a contradictory experience for men because 
they are often caught between a desire to have intimate 
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relationships and be nurturing and a  desire to be a  full-
time committed worker or to participate in other pursuits 
valued for men. Men can lack recognition from other men 
as primary caregivers or as care workers because it is not 
part of the story of what men are. Men’s caring, such as 
active fathering, not only contributes to gender equality 
for men and women, it plays a crucial role in transform-
ing masculinity. By doing caring work men can empathise 
with the challenges and burdens of having primary caring 
obligations as well as realise its benefits.

Men’s caring evokes nurturing versions of masculinity. 
Because caring takes both quality and quantity time, it 
challenges men to reconsider their use of time and make 
compromises about commitments to work, leisure and 
other pursuits. It calls on men to become more other-
centred and let go of a  preoccupation with investing in 
one’s own goals and life strategies. Embracing a  defini-
tion of masculinity that includes nurture in the script of 
what it means to be a man entails facing up to notions that 
caring is somehow unmanly. It challenges men to reas-
sess irresponsible care free and care less behaviour. Being 
aware of others (inter)dependency can help men to accept 
their own vulnerability, so often denied in the narrative of 
masculinity. Men can realise a new sense of self through 
caring and develop more emotionally satisfying relation-
ships with loved ones.

Caring for young infants is particularly important 
because this is very physically intimate work. Tactile 
emotional people-work is very different from industrial, 

technical and instrumental labour. Caring work can 
awaken qualities men are sometimes led to believe they 
don’t possess. Baby work requires gentleness, non-erotic 
touch, sensitivity and intuition. Meeting the challenges 
and stresses of caring (the constant washing, clean-
ing, food preparation, feeding and shopping, the sleep 
deprivation, the worrying about health and wellbeing, 
the planning for education and relationships, the inter-
rupted sentences, the minding and incessant demands of 
responding to the needs and demands of others), requires 
patience, sensitivity and responsiveness. Men’s experi-
ence of caring enables them to develop many practical, 
emotional and cognitive abilities including compassion, 
empathy and active listening and to be able to multitask.

Men’s caring is a  cultural revolution because it gives 
men an interest in institutionalising changes which sup-
port caring and holding dual roles in society as carer and 
worker. Even where both parents are committed part-
ners, caring calls for sharing and negotiation. For many 
separated or divorced parents such cooperation makes 
exceptional demands to overcome jealousies, rivalries and 
economic and other practical considerations and to fa-
cilitate relational equality between children and parents. 
Crucially children (girls and boys) who experience nur-
turing men grow up to appreciate that there are multiple 
valuable roles for men in society, that there are diverse 
and nurturing masculinities, and this can imprint caring 
models of masculinity in the next generation. 

Rodičovská od Reykjavíku až po Lublaň

Island

Rodičovská dovolená vztažená k jednomu dítěti trvá na Is-
landu 9 měsíců, z  toho 3 měsíce jsou určeny jen matce, 
další 3 jen otcovi a  o  zbylé se mohou rodiče podělit, jak 
chtějí – může ji využít jen jeden z  nich, nebo se mohou 
i v průběhu těchto 3 měsíců prostřídat. Mají při tom nárok 
na rodičovský příspěvek zhruba ve výši 80 % předchozího 
platu (tato částka má samozřejmě spodní a horní hranici). 
Neočekává se, že rodiče během rodičovské dovolené pra-
cují. Po zavedení tříměsíční dovolené jen pro otce se počet 
mužů čerpajících rodičovskou zvýšil na  zhruba 90 %. 
V  průměru čerpají dovolenou v  délce 97 dní, zatímco 

matky zůstávají doma okolo 180 dnů. Islandské výzkumy 
ukazují, že se po zavedení tohoto modelu zvýšila rovno-
právnost žen a mužů na trhu práce, a co je úctyhodné, že se 
také postupně zvýšila porodnost na cca 2,1 dítěte na ženu.

Německo
Podobně jako u nás, existuje v Německu rodičovská dovo-
lená a rodičovský příspěvek. Nárok na rodičovskou dovole-
nou (Elternzeit) má jakýkoli zaměstnanec během prvních 
tří let dítěte. Se souhlasem zaměstnavatele může jeden rok 
přesunout na dobu mezi 3. a 8. rokem. Během rodičovské 
nedostává od  zaměstnavatele peníze, ale může pracovat 



až 30 hodin týdně. Výše výdělku má ovšem vliv na  výši 
rodičovského příspěvku (Elterngeld). Pokud rodič zároveň 
nepracuje, odpovídá zhruba 65 % původní mzdy a  lze ho 
čerpat po dobu 12 měsíců. Pokud se partneři prostřídají, pro-
dlouží se doba, po niž dostávají rodičovský příspěvek, na cel-
kových 14 měsíců. Pokud pobírají příspěvek současně, doba 
se adekvátně krátí. „Svou“ dvouměsíční rodičovskou dovo-
lenou podle statistik čerpá až 20 % otců. Většinou ale tuto 
dobu nepřekročí. Na rodičovskou dovolenou i s příspěvkem 
mají nárok též nevlastní rodiče, případně prarodiče.

Norsko
V Norsku mají rodiče u jednoho dítěte celkem nárok na 49–
59 týdnů placené rodičovské dovolené, z  toho 14 týdnů 
náleží jen matce a  stejný čas jen otci, zbytek si mohou 
vyčerpat, jak chtějí. Rodičovskou lze také čerpat postupně, 
tj. v  kombinaci s  částečným úvazkem, nebo ji odsunout 
(nejpozději ale do 3 let dítěte), není nutné ji čerpat v kuse. 
Během rodičovské dovolené mají rodiče nárok na  příspě-
vek odpovídající zhruba 80–100 % původního platu či 
výdělku. Jako v jiných zemích, i zde existuje horní hranice 
pro státní příspěvek, někteří zaměstnavatelé ale rozdíl mezi 
příspěvkem a původním platem dorovnávají. Otcové mají 

dále nárok na 14 dní volna těsně po porodu. Na zaměstna-
vateli záleží, zda během nich dostává muž plat, nebo ne. 
Po zavedení tzv. otcovské kvóty se počet mužů čerpajících 
rodičovskou dovolenou zvedl na 90 % z oprávněných otců, 
a navíc se zvýšil i počet mužů, kteří doma zůstanou i nad 
rámec „svých“ 14 týdnů (v  roce 2012 to bylo 15 % otců). 
Po dlouhých debatách letos nová pravicová vláda snižuje 
nepřeveditelnou dobu na pouhých 10 týdnů.

Slovinsko
Ve  Slovinsku existuje mateřská, rodičovská i  otcovská 
dovolená. Mateřská trvá 15 týdnů. Otcovská dovolená je 
stanovená na zhruba 13 týdnů (90 dnů). Patnáct dnů z této 
doby je nutné vyčerpat do půl roku života dítěte a po tuto 
dobu dostávají muži finanční náhradu zcela odpovídající 
jejich původnímu platu. Zbylých 11 týdnů již pobírají 
otcové příspěvky, které jsou odvozené z minimální mzdy, 
což činní cca 80 eur měsíčně. Využívání otcovské dovo-
lené postupně narůstá. V  roce 2003 čerpalo otcovskou 
dovolenou 63 % mužů a  v  roce 2006 až 74,5 % otců. Ze 
statistik ale vyplývá, že otcové zatím nejčastěji využívají 
jen dobu 15 dní.
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Dost peněz na krátkou dobu – motivace pro muže

Jaká opatření tedy nejlépe motivují muže k  tomu, aby 
zůstali celodenně pečovat o  své malé dítě? Mezinárodní 
organizace Leavenetwork sbírá a  vyhodnocuje data 
ohledně rodičovské dovolené ve vyspělých zemích. Podle 
jejich zjištění využívají muži rodičovskou dovolenou 
především, pokud netrvá příliš dlouho a je zároveň dobře 
placená (většinou koresponduje s ušlým platem nebo jeho 
podstatnou částí). Takové nastavení totiž přispívá k tomu, 
že rodina po  narození dítěte nepocítí nijak výrazně po-
kles sociálního statutu a  partneři nejsou postaveni před 
dilema, kdo se úplně vzdá kariéry, a kdo na sebe naopak 
vezme břemeno kompletního finančního zajištění.

Ukázalo se také, že přestože ve  všech zemích častěji 
a  delší dobu zůstávají doma s  dětmi ženy, otcové ve  stá-
tech, kde jsou zavedena podpůrná opatření pro muže 
(např. část rodičovské vyhrazená jen pro otce), mají ten-
denci zůstávat s  dětmi i  nad rámec své „povinné“ rodi-
čovské o  něco více než otcové v  zemích bez takovýchto 
opatření (viz např. 2 % mužů čerpající rodičovský pří-
spěvek u nás a 15 % Norů, kteří zůstávají doma s dítětem 
na rámec nepřeveditelných 14 týdnů).

Samozřejmě že to, jak se zapojí otcové do péče, ovlivňují 
i další faktory. Například jak společnost vnímá nejen pe-
čující otce, ale i pracující matky, jestli se očekává, že péče 
o malé děti bude především v rukách rodičů (ať už matky 
či otce), nebo jestli je na jedné straně dostupný dostatečně 
variabilní podpůrný systém jeslí, školek, hlídacích klubů, 
chův, au-pair a podobně, a na druhé straně jak flexibilně 
si lze uspořádat práci (např. díky zkrácení úvazku, sdílení 
pracovní pozice, pracovní doby reagující na  sezonní vý-
kyvy, home-office aj.).

V této souvislosti stojí také za zmínku, že v zemích, kde 
jsou celodenně pečující tátové menší raritou než u  nás, 
najdou otcové větší podporu třeba i  prostřednictvím in-
ternetu: existuje více webů pro otce a také více blogujících 
otců, např. viz www.dad.info/dad-blogs nebo www.vaeter-
-zeit.de. I tam se ale stále vede debata, jestli jsou muži lepší 
v péči o děti než matky, nakolik jsou muži nepostradatelní 
v  zaměstnání apod. Právě v  tom ale podle mnoha mužů 
takzvaná otcovská kvóta pomáhá. Když mají zákonný ná-
rok, nemusí se tolik ospravedlňovat.



Bez podpory to nejde

Kolik mužů čerpá rodičovskou dovolenou v zemích, které 
ji mají tak, aby více podporovala aktivní otce? V podstatě 
není moc přehledných souhrnných údajů. Je to zejména 
proto, že se jednotlivé úpravy liší, nemají stejnou termi-
nologii a často bývají poměrně flexibilní. Navíc podobně 
jako u nás se sleduje spíše čerpání příspěvku než skutečná 

péče a čas jí strávený. Přesto jsme shromáždili aspoň orien-
tační data o tom, jak muži v zahraničí čerpají rodičovskou 
dovolenou a příspěvky. Z tabulky jednoznačně vyplývá, že 
muži zůstávají doma s dítětem, pokud to netrvá dlouho, 
nepřijdou o moc peněz, a kdyby na rodičovskou neodešli, 
rodina by o jejich částku přišla.

Země ČR Island Německo Norsko Slovinsko

Podíl otců čerpajících 
rodičovský příspěvek*

2 % 90 % 20 % 90 % 74 %

Nepřevoditelná RD pro otce Ne Ano Ano Ano Ano

Délka rodičovské obecně 
Část jen pro otce

3 roky
0

9 měsíců
3 měsíce

14 měsíců
2 měsíce

56 týdnů
12 týdnů

56 týdnů
12 týdnů

Výše rodičovského 
příspěvku

70 % platu 5 
měsíců, pak 
max. 11 500

80 % platu 
celou dobu

65 % platu 
celou dobu

80–100 % 
platu celou 
dobu

100 % platu 
15 dní, jinak 
cca 80 eur

(* V případě Islandu, Německa a Norska odpovídá číslo 
podílu mužů využívajících nepřevoditelnou část rodi
čovské dovolené, u Slovinska představuje podíl mužů 
využívajících 15 dní plně hrazené otcovské, v ČR, kde 
neexistuje doba jen pro otce, zahrnuje celkový podíl 
z rodičů pobírajících rodičovský příspěvek.)

Proč vlastně začaly některé vlády usilovat o větší zapojení 
mužů do péče o malé děti? Jako hlavní důvod se uvádí, že pří-
větivá prorodinná politika má vést k vyšší porodnosti a zaan-

gažování mužské populace do péče o děti má také umožnit 
větší ekonomickou aktivitu druhé poloviny obyvatel, tj. 
žen. V následující tabulce si můžete prohlédnout data pro 
uvedené země. Uvádíme v ní přirozený přírůstek obyvatel, 
neboli kolik narozených dětí připadá v průměru na každou 
ženu v  reprodukčním věku a  jaký je rozdíl v  průměrných 
platech žen a  mužů, což mj. nepřímo vypovídá o  tom, jak 
rovnostářská daná země je a nakolik se v ní udržuje stereo-
typ, že žena má pečovat o děti a vydělávat potřebuje muž.

Země ČR Island Německo Norsko Slovinsko

Platová nerovnost
(Gender pay gap) 2012*

22,0 % 18,7 % 22,4 % 15, % 2,5 %

Přirozený přírůstek 1,45 2,04 1,38 1,85 1,58

(* Tzn., že průměrný plat žen je o 22 % nižší než mužů.)
Připomeňme zde také, že v  České republice je například 
největší platová nerovnost mezi muži a ženami ve věkové 
kategorii 30–39 let a  že rozdíl v  nezaměstnanosti mezi 
pohlavími se začíná objevovat od  věku 25 let, což může 
souviset s tím, že v té době si ženy začínají pořizovat děti, 
nebo se to od nich očekává, a mohou být proto na pracov-
ním trhu diskriminovány.

Jedna z  cest, jak zabránit striktnímu rozdělení rolí 
na  živitele a  pečovatele, resp. pečovatelku, je dostatečná 
nabídka, jak umožnit skloubení rodiny s prací. Český sta-
tistický úřad uvádí pro rok 2010, že podíl lidí pracujících 
na částečný úvazek je v České republice čtvrtý nejnižší ze 
všech zemí Evropské unie. V prvním čtvrtletí dosahoval 6,2 
procenta, zatímco evropský průměr byl 19,3 procenta. Není 
tedy divu, že u nás zůstává doma s dětmi tak málo mužů.



→

Ratata s. 34—35

Rodičovská v podání norských politiků 

Předseda norské křesťanské strany Knut A. Haraide odešel 
těsně po vyhraných volbách a sestavení vlády na tříměsíční 
rodičovskou. Zastoupila ho jejich místopředsedkyně. Dceři 
Saře Margrethe byl v  té době necelý rok. Haraide nejvíc 
ocenil, že se s dcerou lépe poznali, navázali mnohem bližší 
vztah a jeho žena si mohla konečně odpočinout. Dokonce 
si pochvaloval, jak si zlepšil kondici – místo vysedávání 
v parlamentu chodil pravidelně běhat s novým speciálním 
„běžeckým“ kočárkem, který je na terén uzpůsoben.

Podobně si rodičovskou užíval i předseda Socialistické 
levice Audun Lysbakken. V době, kdy byl ministrem pro 
děti, rovnoprávnost a integraci, odešel na čtyřměsíční ro-
dičovskou. Dceři byl tehdy necelý půlrok. Nedávno se mu 
narodil syn a s ním se chystá zůstat doma přinejmenším 
stejně dlouho. 

O  své první rodičovské Lysbakken říká: „Byla to ho-
nička, hlavně ze začátku, ale užil jsem si to.“ Důležité pro 
něj bylo, že mu jeho žena dala prostor, aby si našel svou 
cestu. A  že to ze začátku rozhodně nebylo „bezchybné“. 
Punčocháče přes kalhoty se mu podařilo dát malé Auroře 
dokonce třikrát, než se to naučil správně, a doteď nemívá 
malá oblečení vždycky perfektně barevně sladěné. Ovšem 
v suchu a teple je dcerka pokaždé a to je pro něj to hlavní.

„Rovnoprávnost totiž neznamená, že děláme všechno 
stejně,“ komentuje to norský politik.

Podobně to vidí mnoho Norů: v diskusích na internetu 
na rodičovské nejčastěji oceňují kvalitu vztahu, který se 
svým malým potomkem navázali. Důležité pro ně bývá 
dokázat si, že to taky zvládnou. V neposlední řadě zmiňují 
i  to, že mohou na  krátký čas vypadnout ze zaběhaných 
stereotypů, získat odstup, přerovnat si priority a  třeba 
i zvážit nové směřování své pracovní kariéry. Pro mnohé 
z nich je to navíc prostě zábava.

Samozřejmě, že ne všichni muži v  Norsku si rodičov-
skou užívají. Pro populárního komika Tore Sagena to prý 
naopak bylo to nejhorší, co kdy zažil. Většinu času seděl 
sám doma a dostával z toho depresi. Jeho vyjádření v tisku 
ale obratem komentoval jeden z mnoha blogujících nor-
ských otců: „Čekal bych od vás víc. Trčet doma je pořádná 
blbost. Připravil jste se o neuvěřitelně dobrý zdroj zábavy 
a humorných situací. Stačilo se jen zvednout z pohovky 
a vzít své dítě ven za dobrodružstvím, když vás matka ko-
nečně nechala o samotě.“

Rodičovská v Norsku není stejná 
jako v Česku
Samozřejmě, že norská rodičovská není totéž 
co rodičovská v Česku. V Norsku mají rodiče 
dohromady nárok na 49–59 týdnů placené 
rodičovské ve výši odpovídající 80–100 % pů
vodního platu. Přitom z celkové rodičovské ná
leží 14 týdnů jen matce a stejný čas jen otci. 
Stát pochopitelně stanoví maximální částku 
příspěvku, nicméně někteří zaměstnavate
lé rozdíl mezi skutečným platem a maximální 
výší státního příspěvku vyrovnávají z vlastních 
zdrojů. Rodiče si navíc mohou výši příspěvku 
snížit a odpovídajícím způsobem si prodlou
žit dobu pobírání příspěvku. Zároveň v Norsku 
funguje relativně dobrá síť kvalitních jeslí/ško
lek, takže rodiče mají kam dát dítě, pokud se 
vracejí do práce.

Kvóta jako příležitost 
I v tak progresivní zemi se nicméně stále vede 
debata o tom, kdo je „lepším pečovatelem“ 
a kdo „lepším živitelem“. Často si také muži be
rou svou placenou část v létě, v době různých 
mistrovství, olympiád a podobně. Takzvaná 
otcovská kvóta ovšem otevřela dveře mnoha 
mužům, kteří by jinak s dítětem sami doma ne
zůstali. I v Norsku totiž před zavedením kvóty 
využívalo rodičovskou dovolenou jen mizivé 
procento otců.

Aktivní otcovství rozšiřuje 
možnosti pro profesní 
seberealizaci žen.
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sociálním fondem ČR a Státním rozpočtem ČR.

Nabídka seminářů Ligy otevřených mužů o aktivním otcovství

Muž u porodu
Připravte se na porod dítěte i na roli otce!
Seminář pro mužské účastníky předporodních kurzů.

Muž a rodičovská 
Dopřejte tátům zkušenost, která stojí za to! 
Seminář pro zaměstnavatele o benefitech v rámci 
podpory aktivního otcovství.

táta na roztrhání 
Naučte se rozumně kombinovat práci, rodinu i svoje 
osobní potřeby! Workshop pro zaměstnané otce. 
Uspořádat mohou zaměstnavatelé všeho druhu.

táta v centru
Otevřete tátům dveře! 
Workshop pro personál rodinných a komunitních 
center, která chtějí do své činnosti zapojit více otců.

Objednávky: sales@ilom.cz; tel.: 778 045 650; www.ilom.cz/nabidkasluzeb



nabízíme informace mužům, kteří jsou s dítětem doma na rodičovské, 

i mužům, kteří o tom teprve uvažují.  

podporujeme jejich aktivní otcovství a start vlastního podnikání.

na stránkách www.tatanaplnyuvazek.cz najdete rady, tipy, metodiky 

a příručky pro aktivní otce a pro zaměstnavatele, kteří chtějí 

podporovat aktivní otcovství svých zaměstnanců.

projekt Táta na plný úvazek je podpořený evropským sociální fondem ČR a státním rozpočtem ČR.

http://www.tatanaplnyuvazek.cz/

Euroface Consulting s. r. o.

euroface consulting s. r. o. realizuje vzdělávací a poradenské aktivity s hlavním zaměřením na podporu 

uplatňování rovných příležitostí ve vzdělávání a na trhu práce.

Rovné příležitosti aplikujeme:

U podporou aktivního otcovství, vzděláváním a poradenstvím k prosazování rovných příležitostí 

v rodičovství

U Realizací auditů uplatňování rovných příležitostí u zaměstnavatelů a vzděláváním manažerů 

a personalistů k zavádění opatření pro slaďování pracovního a rodinného života

U Tvorbou aplikací pro podporu jedinců se specifickými poruchami učení

U vzděláváním a poskytováním mzdových příspěvků pro sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva

na nabízené služby čerpáme dotace z evropských fondů, zapojujeme se do spolupráce v národním 

i mezinárodním měřítku v programech esF, llp a erasmus+.

Jsme členem asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s.

www.euro-face.cz

OLiVy

občanské sdružení olivy vzniklo v roce 2008 z potřeby mateřských center vytvořit zastřešující organizaci 

na krajské úrovni. Za šest let své existence má za sebou šest významných projektů kraje s nejrůznější 

tématikou a hlavně fungující síť spolupracujících mc a Rc z olomouckého kraje. Do projektů se tradičně 

zapojuje kolem 18 mc a Rc, pro které olivy pořádají setkání a semináře.

olivy využívají možností uskutečnit zajímavé projekty z esF, ať už samostatně nebo partnersky. velmi 

úspěšný byl projekt eenY meenY neJen plínY, který umožnil rodičům absolvovat intenzivní pobytový 

kurz angličtiny i s hlídáním dětí a následně zahraniční spoluprácí. partnersky se olivy podílely na dvou 

vzdělávacích projektech společnosti onYX engineering s. r. o. určených pro ženy a jejich lepší uplatnění na 

trhu práce. s lomem spolupracují olivy v současné době na projektu Táta na plný úvazek, který netradičně 

mapuje situaci mužů na rodičovské dovolené. pravidelný program rodinného centra nabízí aktivity pro 

rodiče a děti a dále řadu přednášek a kurzů především o výchově dětí.

www.olivy-os.cz
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Jsme in ic iaT iva pRo kvaliTní  ž ivoT mužů

Prosazujeme 4 základní mužské hodnoty:

odpovědnost, odvaha, originalita a otevřenost

kdo je odpovědný, drží slovo a společensky se angažuje.

kdo je odvážný, odhadne své možnosti a také je posouvá.

kdo je originální, dokáže být svůj a vytváří něco nového.

kdo je otevřený, má svůj názor, a přitom dokáže vést dialog.

V zájmu kvality života mužů

nabízíme různorodé akce a poradenství.

Získáváme a šíříme informace a know-how.

sledujeme a rozvíjíme mužská témata.

podporujeme a sami vyvíjíme expertní, mediální 

i politické aktivity.

www.ilom.cz




