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Anotace 

Bakalářská práce „Problematika mužských rolí v současné společnosti“ se 

zabývá zkoumáním mužství a mužské role v současné společnosti. Práce vysvětluje 

základní pojmy a koncepty týkající se tohoto tématu. Objasňuje mužsko-ženské vztahy 

v historickém kontextu. Práce sleduje tři sféry lidského života, a to partnerskou, 

rodičovskou a pracovní. Popisuje úlohu muže v těchto oblastech. Snaží se vyhledat 

možné způsoby zlepšení současné situace.  
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Annotation 

The thesis "Problems of Man's Role in The Present Society" is concerned with 

studying masculinity and the role of men in the contemporary society. The thesis 

explains the basic terms and concepts related to this topic. It clarifies men-women 

relationship in a historical context. The thesis follows three parts of people´s life, 

partner, parent and work. It describes a role of men in these areas. It tries to find some 

possible ways of improving current situation. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce nese název Problematika mužských rolí v současné 

společnosti, mnohé z nás v této souvislosti může napadnout: Mají muži vůbec nějaký 

problém? Na tuto otázku se snažím odpovědět popisem tří vybraných oblastí mužského 

života, na kterých ukazuji, že problematika mužské role je téma existující, aktuální  

a živé. Zaměřuji se na současné pojetí mužské role, a to ve sféře partnerské, rodičovské 

a pracovní. Cíl této práce spatřuji v popisu mužských sociálních rolí, objasnění jejich 

vývoje, změn a posunů v závislosti na okolí a historickém kontextu. Snažím se nastínit 

možnosti řešení problémů spojených s hledáním nové mužské identity.  

Jak vypadají naše představy o dnešních mužích? Jedni si možná vybaví 

sobeckého, sebestředného, soutěživého muže, který potřebuje cítit převahu a moc nad 

ostatními, neprojevuje své city. Jiní ho mohou vidět opačně, muže zženštilého, 

slabocha, nevyspělého chlapce, vnitřně zmatenou osobu, která ztratila svou vlastní 

identitu.
1
 Další si vybaví mnoho variant mezi těmito protipóly. Ať už jsou naše 

představy jakékoli, řídí se podle nich předpoklad rámce, v němž se má daný jedinec ve 

svých projevech pohybovat. Pokud nedodržuje stanovené konstrukty, nastává konflikt 

se společností i se sebou samým.  

Pokud se zabývám mužskou problematikou, nelze se nezmínit o ženách. Muži  

a ženy jsou dva prvky v jednom celku, propojené nádoby, vzájemně spolu souvisejí. 

Jeden bez druhého je neúplný. Vždyť právě spojením těchto dvou prvků vzniká nový 

život. Přesto v jejich vzájemném vztahu existuje napětí a mocenské boje. Tyto boje 

mezi jedinci se promítají do sociálních rolí, jsou odrazem nastavení společnosti a jejího 

pohlavně-genderového systému jako celku. 

Vztahy mužů a žen jsou v současné společnosti značně ovlivněny 

emancipačními snahami žen a feministickým hnutím. S těmito proudy přišly do 

stabilního světa mužské nadvlády změny, které jím otřásly. Situace vyvolala značnou 

nejistotu, krizi mužské role a identity. V 70. letech 20. století se k feminismu připojuje  

i mužské hnutí a jeho vědní obor men’s studies. Tato hnutí ukazují na řadu případů 

nerovných příležitostí. Snaží se změnit sociální konstrukt vytvořený na principu 

polarizace, posunout společnost k jinému vidění světa. 

Důvodem volby tohoto tématu bakalářské práce byl můj osobní zájem získat 

poznatky z této oblasti, které by mě osobně vedly k lepšímu pochopení mužů, a zároveň 

                                                 
1
 BADINTER, É. XY: o mužské identitě. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005, s. 125 – 128.  
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touha nabídnout toto poznání dalším lidem. Mám pocit, že mužské otázce je na rozdíl 

od té ženské zatím věnována jen okrajová pozornost, přitom muži a ženy spolu souvisí, 

poznáním pouze jednoho elementu nelze dojít ke kompletnímu porozumění. Doufám, že 

tato práce přispěje k upozornění na mužskou problematiku.  
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1 Mužství a ženství – základní teoretické pojmy a koncepty  

1.1 Gender 

Termín gender byl do češtiny přejat z angličtiny a překládá se jako rod. Český 

překlad se příliš neujal kvůli mnohoznačnosti významů a nedostatečné neutrálnosti.
2
 

Studiem vztahů mezi pohlavími se zabývají gender studies.
3
  

Z biologického hlediska jsou lidé rozděleni na dvě pohlaví, mužské a ženské, 

která jsou relativně neměnnou daností každého jedince. Sociologie používá ještě další 

termín gender, kterým se myslí sociální a kulturní aspekty pohlaví. Gender je tedy 

společenský konstrukt a jako takový do značné míry nemá jasná pravidla mezi 

společenstvími. Každá kultura si kdysi vytvořila své koncepty genderu, je přesvědčena 

o jejich správnosti a nyní vyžaduje jejich dodržování.
4
 

Gender je nadstavbou k biologické danosti. Naše kultura má dvě základní 

představy o tomto konceptu. Vyžaduje po mužích maskulinitu (mužství) a po ženách 

feminitu (ženství). Tyto charakteristiky jsou chápány jako příznačné, očekávané formy 

chování na základě pohlaví v dané kultuře.
5
 Společnost tedy předpokládá, že se ostatní 

budou řídit tímto společenským konstruktem. Tlak okolí je dostatečně silný, proto 

spouští u každého z nás vnitřní kontrolní mechanismus, který způsobuje porovnávání  

a zkoumání sama sebe. Výsledkem je zjištění, zda jsem dostatečně genderově vymezen, 

zda dostatečně dodržuji předepsaná pravidla maskulinity nebo feminity. 

Problém může nastat v souvislosti s tzv. genderovými stereotypy. Jedná se  

o zjednodušený souhrnný popis společenské skupiny, ať už negativní nebo pozitivní. 

Naznačuje, jak má vypadat „správný“ maskulinní muž a „správná“ femininní žena. 

Mezi pohlavími je velká polarita, která vymezuje, že muž nemá vlastnosti přisuzované 

ženám a naopak. Příkladem jsou vlastnosti typicky přisuzované mužům např. 

nezávislost, tendence prosazovat se, ovládat své city, technická zdatnost atd. Ženské 

vlastnosti jsou např. pasivita, závislost, citové založení atd.
6
 Je důležité si uvědomit, že 

                                                 
2
 PAVLÍK, P. Ženy a muži v genderové perspektivě: Gender přináší nový pohled. In: Příručka pro 

genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, 2007, s. 7. 
3
 GIDDENS, A. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, s. 134. 

4
 OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. 1.vyd. Praha: Portál, 2000, s. 121.  

5
 JANDOUREK, J. Sociologický slovník: I. svazek A-O. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 151. 

6
 RENZETTI, C. M. a D. J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, s. 20, 

21.  
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rozdílnost mezi pohlavími ve schopnostech, talentu atd., je menší než rozdílnost uvnitř 

samotných skupin žen a mužů.
7
 

Tento nepsaný předpis funguje mezi jedinci, je prostoupen celou společností  

a jejími institucemi na různých úrovních např. politika, hospodářství, vzdělávání atd. 

Z těchto pravidel a očekávání pak plyne i nerovnost a oceňování jedinců v nestejné 

míře.
8
  

Gender je koncept vztahový, asymetrický a androcentrický. Jeho vztahovost je 

dána tím, že všichni patříme do stejného rodu lidí (homo). Ten se dělí na muže a ženy, 

mezi kterými jsou vzájemně propojené vztahy. Nelze definovat jednoho (jednu) bez 

druhého (druhé). Nelze se vymezit z celku, ale vždy v opozici k něčemu (maskulinity  

k feminitě a naopak). V tomto vymezení je obsažena asymetrie, protože muž (mužství) 

z něho vychází jako norma lidství. Jako někdo nadřazenější, hodnotnější, jednoduše 

řečeno lepší než žena. Z tohoto tvrzení pak vychází poslední, již předeslaný koncept,  

a to androcentrismus (mužskostřednost).
9
   

1.2 Pojem muž a maskulinita 

Sociologie chápe pojem muž a žena jako třídící demografický znak  

a významnou sociální roli, vycházející ze speciálních znaků jednotlivce, ale i kultury  

a historie.
10

 Při porovnávání psychologických zvláštností mužů ve srovnání s ženami 

dojdeme ke specifickým mužským vlastnostem tzv. maskulinitě. Odlišnosti nalezneme 

např. v rovině zájmů, povolání, emocionality atd.
11

  

Maskulinita je také chápána jako: „Charakteristická forma chování očekávání 

v dané kultuře od mužů. Psychologické a kulturní představy spojené obvykle s mužským 

pohlavím, které však nejsou biologickým pohlavím deterministicky určeny.“
12

 Pro 

označení ženských prvků se používá pojem feminita. Tyto termíny jsou 

charakteristikami genderu, které mohou být zastoupeny v různé míře u obou pohlaví.
13

   

Maskulinitu nelze chápat jako jednotnou charakteristiku, nese s sebou mnoho 

podob. Nejžádanější z nich je označován jako hegemonní maskulinita, která je 

                                                 
7
 PAVLÍK, P. Ženy a muži v genderové perspektivě: Gender přináší nový pohled. In: Příručka pro 

genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, 2007, s. 9. 
8
 RENZETTI, C. M. a D. J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, s. 20, 

21. 
9
 PAVLÍK, P. Ženy a muži v genderové perspektivě: Gender přináší nový pohled. In: Příručka pro 

genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, 2007, s. 10. 
10

 Velký sociologický slovník: I. svazek A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, s. 653, 654. 
11

 Velký sociologický slovník: I. svazek A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, s. 653, 654. 
12

 JANDOUREK, J. Sociologický slovník: I. svazek A-O. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 151. 
13

 JANDOUREK, J. Sociologický slovník: I. svazek A-O. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 151. 



13 

 

většinou naší kultury považována za normální a přirozenou formu. Muži jsou s touto 

podobou maskulinity konfrontováni, poměřují se s tímto ideálem. Podle teorie 

hegemonní maskulinity je správný muž dominantní, úspěšný, ambiciózní, racionální 

běloch heterosexuál.
14

 Značně zjednodušený a diskriminující model neodpovídá podle 

mého názoru většině mužů. Hegemonní maskulinita se vznáší ve vzduchu jako 

nedosažitelný koncept, ke kterému se možná mnozí muži chtějí přiblížit, aby dosáhli 

vnějšího uznání, a díky tomu vnitřního uspokojení.  

V sociální psychologii je maskulinita chápána z pohledu procesu identifikace 

s rolí svého pohlaví. Kulturní antropologové zjistili, že rozdíl v rolích mužů a žen je 

závislý na vlivu kulturních podmínek života. V minulosti tak vznikl prototyp role muže 

ve společnosti odvíjející se z jeho úlohy lovce, bojovníka a ochránce, díky tomu byl 

položen i základ dělby práce.
15

 

1.3 Společenské a genderové role 

„Společenská role je očekávaný způsob chování vázaný na určitý sociální 

status.“
16

  V sociologii se jedná o předem očekávané chování, v sociální psychologii  

o přijatá pravidla jednání. Role slouží k výkladu a předvídatelnosti jednání druhých. 

Zpřehledňují sociální okolí a odstraňují nejistotu v očekáváních.
17

 Rolím se učíme  

v průběhu socializace, která nás vede ať cíleně či nevědomě k jejich užívání.  

Jednotlivé role nejsou totožné pro muže a ženy, je rozdíl, zda jsem syn nebo 

dcera, otec nebo matka. Kvůli této zásadní diferenciaci rozlišujeme genderové role. 

„Genderová role je společenská role předepisovaná členům společnosti na základě 

jejich pohlaví.“
18

 Tyto role si osvojujeme nejprve v rodině, která nám je předává 

výchovou. Děti mohou být vystavovány trestům a násilným formám učení se genderu. 

Do této skupiny patří všechny ty poznámky typu: brečí jenom holky; jsi chlap, to 

zvládneš atd. Učení se genderovým rolím probíhá prakticky nepřetržitě od toho, který  

z rodičů s námi častěji tráví čas, přes hračky, se kterými si hrajeme, pohádky, jaké 

čteme a konče třeba u samotné interakce s vrstevníky.
19

   

                                                 
14

 PAVLÍK, P. Ženy a muži v genderové perspektivě: Gender přináší nový pohled. In: Příručka pro 

genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, 2007, s. 12. 
15

 Velký sociologický slovník: I. svazek A-O. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, s. 653, 654. 
16

 Velký sociologický slovník: II. svazek P-Z. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, s. 943 – 945. 
17

 Velký sociologický slovník: II. svazek P-Z. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, s. 943 – 945. 
18

 RENZETTI, C. M. a D. J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, s. 58.   
19

 RENZETTI, C. M. a D. J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, s. 93, 

94.  
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Pro lepší představu lze připodobnit teorii společenských rolí k divadelnímu 

prostředí. Jsou zde herci, jejich role, pódium, zákulisí atd. Hraní jednotlivých rolí tedy 

záleží na mnoha okolnostech jako místo, situace, společenský status jedince atd.
20

 Lidé, 

ať už vědomě nebo nevědomě, chtějí vytvářet určité dojmy, a proto dokáží být velice 

vnímaví a citliví k tomu, jakou roli právě použít.
21

 Všeobecně lze říci, že v blízkém  

a důvěrně známém prostředí např. rodiny se jedinec chová přirozeněji, než např. 

na pracovišti.  

1.4 Teorie vztahů mezi pohlavími   

Vztahy mezi pohlavími jsou ovlivněny nastavením pohlavně genderového 

systému, který se liší napříč kulturami a historickými obdobími. V této různosti 

nalezneme tři kulturní univerzálie, které jsou obsaženy ve všech systémech. První je 

sociální konstrukce rolí na základě biologického pohlaví. Druhým je dělba práce  

a svěřování určitých úkolů v závislosti na pohlaví, třetím společenská regulace 

sexuality.
22

 

Na oblast genderu můžeme nahlédnout sociologickou perspektivou, využít její 

pohledy a poznání k lepšímu pochopení problematiky. Vládnoucím sociologickým 

paradigmatem 40. až 60. let 20. století byl strukturální funkcionalismus, který vykládá 

vznik odlišnosti genderových rolí pomocí tělesné různosti mezi pohlavími. Muži jsou 

větší a silnější, ženy rodí děti a kojí je. Tato základní predispozice vede k rozdělení rolí 

na muže živitele rodiny, ženu matku a pečovatelku, k vymezení prostoru na veřejného 

muže a soukromou ženu. Jelikož je toto paradigma založeno na vrozených 

předpokladech, jeho proměna je přinejmenším obtížná. Tato teorie byla překonána 

feministickou sociologií, která uplatňuje model vědeckého myšlení zařazující gender 

mezi společensky utvářené kategorie. Při osvojování genderových rolí přiznává 

důležitost biologické predispozice, ale i učení. Existuje biologická danost, avšak její 

rozvíjení je závislé na vnějších podmínkách. Zastánci tohoto směru usilují o změnu 

pohlavně-genderového systému. Výzkumem se snaží poukázat na genderové 

                                                 
20

 GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: 

Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999, s. 25, 29, 30.  
21

 GIDDENS, A. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, s. 98.  
22

 RENZETTI, C. M. a D. J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, s. 21.  
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nerovnosti. Získanými poznatky přivést lidi k zamyšlení, ke zrodu skupinového vědomí, 

které bude jeho zastánci šířeno a přispěje tak k docílení změny.
23

  

Teorii genderu jako kulturně podmíněného fenoménu potvrzuje i výzkum  

M. Meadové
24

, která studovala souvislost mezi pohlavím a temperamentem u tří kmenů 

primitivních společností, které se mohly vyvíjet nezávisle na většinové kultuře. Výzkum 

potvrzuje variabilitu genderových rolí, která se odvíjí od sociálních vlivů jako je 

výchova a kultura. Ukazuje na závažnost kulturní podmíněnosti, kterou dokud si 

neuvědomíme, nemůžeme pochopit základ vykonstruovaných rolí správného muže  

a ženy v naší společnosti.
25

 

Koncepce tří optických skel S. Bem je propojením biologického a kulturního 

vnímání pohlaví.  Prvním sklem je genderová polarizace, kdy jsou muž a žena 

považováni za odlišné a společnost toto uvažování přijímá a následně uplatňuje. 

Androcentrismus považuje mužské vnímání za správné a muže za normu, uplatňuje 

jejich nadřazenost nad ženami. Třetím je biologický esencialismus, vycházející ze 

správnosti a obhajoby odlišností, vycházejících z biologických daností pohlaví. 

Snadným řešením by bylo odstranění polarizace a androcentrismu, to ale není reálně 

možné. Východiskem je použití optiky individuálních rozdílů, kdy nahlížíme na 

jednotlivce, vnímáme jeho charakteristiky, jednou z nich je pak pohlaví.
26

  

Většina z nás má v hlavě přednastaven program vidění světa mužů a žen jako 

dvou odlišných jedinců. Jedná se o model bipolarity, který nám diktuje, jak „vhodně“ se 

chová, obléká, vypadá atd., správný muž a správná žena. Pohlaví jsou od sebe striktně 

oddělena, není prostor pro jakékoli vybočení z přednastavených pravidel. Nový směr se 

snaží vymanit z modelu polarizace a přejít do kontinuity, kdy maskulinita a feminita 

jsou krajní položky úsečky. Většina mužů se nachází v blízkosti maskulinity, většina 

žen v okolí feminity. Mezi mini však funguje volný prostor, ve kterém se každý jedinec 

může najít a realizovat.
27

  

                                                 
23

 RENZETTI, C. M. a D. J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, s. 23, 

28, 30, 31, 35. 
24

 MEAD, M. Pohlaví a temperament u tří primitivních společností. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2010, s. 290. 
25

 MEAD, M. Pohlaví a temperament u tří primitivních společností. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2010, s. 290. 
26

 BEM, S. in RENZETTI, C. M. a D. J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 

2003, s. 103, 104. 
27
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1.5 Faktory formující mužskou identitu 

Faktory, které formují a ovlivňují mužství, jsou různé, dají se dělit na 

biologické, které jsou ve většině případů jasně dané a další jako např. kulturní, 

společenské atd. Biologické dispozice předurčuje naše vnitřní stavba, každý z nás má ve 

své první buňce obsaženo 23 párů chromozomů, poslední z nich obsahuje informaci  

o pohlaví jedince. Ženy mají XX a muži XY. Od rané fáze těhotenství se pak vyvíjí buď 

ženské, nebo mužské pohlavní orgány. Další vývojově důležitou fází je puberta, kdy 

dojde k rozvoji sekundárních pohlavních znaků. Jak moc velký vliv (zda vůbec) má tato 

genetická předurčenost na život jedince? Tato otázka je terčem dohadů vědců. Někteří 

tvrdí, že existují vrozené způsoby odlišného chování žen a mužů, jiní se přiklánějí 

k názoru, že hlavní roli hraje sociální osvojování ženské či mužské identity.
28

 

Sociokulturní faktory jedince výrazně formují, určují, jak se chová, co cítí, jak 

vypadá atd. Charakteristiky genderu si osvojujeme v rámci domácí kultury, jakmile se 

dostaneme do cizího prostředí, nechápeme, cítíme se nejistí. Celá společnost, ale hlavně 

vliv rodiny jako její významné části, mají na jedince vliv. V rodině se formuje identita, 

která se pak prezentuje na veřejnosti, zapojuje se do ní a spoluvytváří společnost jako 

celek. Že jsou mužské a ženské role spíše sociálními konstrukty, lze usuzovat na 

základě množství variant v jejich pojímání. Pokud by byly odvozeny biologicky, proces 

socializace by nehrál velkou roli. Ze zkušeností víme, že chování daného jedince je 

závislé na kultuře, ze které pochází. Rozdíly mezi pohlavími jsou dané hlavně tím, jak 

se členové kultury chovají k chlapcům (mužům) a dívkám (ženám).
29

  

Velkou roli při utváření naší osobnosti hraje způsob naší výchovy, socializace  

a prostředí okolo nás. Od mládí jsou v nás zakotveny jakési základy naší povahy  

a způsoby chování. Chlapci v dětství podstupují více kritiky, trestů, jsou vedeni 

k ochraně dívek, oproti nim získají dříve větší prostor k pohybu. To přispívá k rozvíjení 

jejich nezávislosti a odvahy. Jejich výchova vede k vyšší sebedůvěře, menší pasivitě  

a ke snížení strachu z kroku do neznáma. Socializační model chlapců je veden v duchu 

soutěživosti, výhry, postavení nejsilnějšího, instrumentalisty, vědotechniky, násilí, 

výsledku, překonání ostatních, zápasu o moc, získání společenského vlivu atd. Dívky 

jsou naopak zaměřeny na mezilidské vztahy, domácí estetické zájmy, sféru psychiky  

a intimity. Hlavním výsledkem je rozdílná sebedůvěra mužů a žen, nerovnoměrnost ve 

                                                 
28

 GIDDENS, A. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, s. 71.  
29

 MAŘÍKOVÁ, H. Muž v rodině: demokratizace sféry soukromé. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 

1999, s. 13. 
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vztahu k moci, odlišné hodnoty a přístupy k životu. Mužská identita je vystavěna na 

principu konkurence, jak mezi muži, tak i ženami. Principiálně dochází prostřednictvím 

výchovy k rozdělování sféry vlivu, na soukromou ženu a veřejného muže. Dnes ženy 

pronikají do veřejné sféry, ale zároveň si chtějí v rámci individualistických hodnot 

ponechat a obsadit tradiční soukromé teritorium. Vzniká tak nevyvážená situace soutěže 

mezi pohlavími.
30

  

Tolik k mužům a ženám ve smyslu genderového konstruktu. Nyní se budeme 

věnovat zejména mužům, nejprve v historických souvislostech, které posléze měly vliv 

na současnou společnost a mužskou roli v ní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30
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2 Vztahy mužů a žen v historické perspektivě 

V tomto krátkém historickém exkurzu bych ráda přiblížila vzájemné vztahy 

mužů a žen v historii a jejich vývoj až do současnosti. Lidskou společnost nelze chápat 

v jednotné vývojové linii, jedná se o komplikované schéma, které se časově  

a prostorově značně liší. Tato práce se zaměřuje na euroamerickou kulturní sféru, 

v jejímž vývoji postihuje všechny podstatné okamžiky.  

Společnost je v následujících odstavcích rozdělena na čtyři období, a to 

archaické, tradiční, moderní a současné, přičemž tyto etapy nelze chápat jako uzavřené 

celky, nýbrž je důležité ujasnit si jejich přesahy a vzájemná propojení. V každé 

kategorii se společnost průběžně mění, k oddělení jednotlivých etap dochází na základě 

velkých, skokových změn, které byly často následkem ideologických, ekonomických  

a společenských převratů. Transformace se dále přenášejí do nižších sfér jako je odlišná 

organizace práce a rodiny.
31

   

Obraty ve společnosti s sebou často nesou nejistotu, projevující se obavami 

z nového uspořádání, jinak řečeno může se objevit krize. Přichází s proměnou 

stereotypního chápání zavedeného mužského paradigmatu. Názory na krizi maskulinity 

se různí, krajní odborníci tvrdí, že probíhá permanentní krize mužství. Ta může být 

příčinou dominantního chování mužů, kteří chtějí ovládat veřejný prostor. Jiní autoři 

nahlížejí na problematiku pohledem jedné nebo více od sebe oddělených krizí 

mužství.
32

  

Já vycházím z názorů francouzské historičky a socioložky E. Badinter, která 

hovoří o třech velkých krizích maskulinity. Dvě z nich mají společensky omezený 

rozsah, týkají se vládnoucích a vyšších tříd, probíhaly na přelomu 17. a 18. století  

a v 19. století. Poslední, řekněme dnešní, se týká každého muže bez rozdílu. Krize se 

vyvinuly z potřeby změny dominantních hodnot v těch společnostech, kde měly ženy 

poměrně velkou svobodu.
33

  

2.1 Archaická a tradiční společnost 

Od začátku lidské existence na této planetě je náš život spojen s určitými, 

v průběhu dějin proměnlivými potřebami. K základním patří obstarávání potravy, která 

                                                 
31

 BADINTER, É. XY: o mužské identitě. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005, s. 20. 
32
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33
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se získávala lovem a sběrem, společenství se štěpí na základě této dělby. Archaické 

společnosti známe díky studiím vědců, je tedy obtížné je autenticky popsat a neudělat 

chyby při generalizaci poznatků.   

Skupiny nebyly v této době příliš početné, tvořilo je okolo 40 lidí. Existuje 

v nich společenská, kolektivní soudržnost. Postupně se objevují rozdílnosti, které jsou 

dány hlavně věkem a pohlavím. Důležitý rozdíl je v dělbě práce, muži jsou lovci, ženy 

se starají o sběr potravy, děti a vaří. Odlišnosti v majetkové a mocenské sféře tu nejsou 

příliš velké. O důležitých věcech rozhoduje rada starších mužů.
34

  

Podle P. Bourdieu nás poznatky o dávných kulturách přivádějí ke zjištění 

nepatrných stop androcentrického pojetí světa. Tento koncept se nese dál v našem 

nevědomí od archaických společenství až dodnes bez rozdílu pohlaví.
35

 Podle této 

koncepce jsou v našem kolektivním nevědomí reprezentace, které předurčují se 

souhlasem všech, tedy i žen, nadřazenost mužskému pohlaví. 

Postupně se společnost dále vyvíjí, objevují se početnější skupiny pastevců  

a zemědělců. Pastevci mají rozvrstvenější společenskou strukturu, vůdci kmene  

a válečníci mají větší moc než zbytek skupiny. Zemědělci žijí usedle, díky tomu 

navazují pravidelné obchodní a politické vazby. Z tohoto důvodu u nich vznikají větší 

majetkové a mocenské rozdíly.
36

  

Tradiční, někdy se používá pojmu neprůmyslové společnosti, se objevily 

přibližně před 6 tisíci lety. Od archaických se liší daleko větším počtem členů  

a rozsáhlejší společenskou organizací, např. dochází k rozvoji měst. Tyto společenství 

těží z rozvoje obchodu a válečnictví. Dochází k dalšímu rozvrstvení na vládce  

a aristokracii.
37

  

Nyní opustíme tuto dávnou historii a přeneseme se o něco blíže k dnešním 

dnům. Do doby, kterou už si dokážeme lépe představit. Z historického hlediska se na 

našem území jedná o středověk a část novověku. Objevuje se komplikovanější dělba 

práce, její rozdělení nepramení pouze z odlišností na základě pohlaví, ale také z rozdílů 

ve společenském postavení.  

Privilegované skupiny vládnoucí či církevní sféry měly právo obsazovat pozice 

na vyšší úrovni a byly tzv. na vrcholu společenského žebříčku. Je třeba říci, že se 

jednalo hlavně o muže, ženy byly v domácnosti, jejich funkce byla hlavně 
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reprezentativní. Pokud vstupovaly do politiky, tak spíš jako zákulisní hráčky. Muži se 

častěji zabývali specializovanějšími povoláními jako obchod, vojenství atd. Ženám 

připadala starost o sféru soukromou, domácnost a děti, dále pracovaly na poli.
38

 

2.1.1 První krize mužské identity 

Podle E. Badinter je první krize mužské identity spojena s osvícenskou dobou, 

probíhající od poloviny 17. do 18. století ve Francii a Velké Británii. Jednalo se  

o komplexní zásadní změnu evropského myšlení. Krize zasáhla hlavně vyšší společnost, 

otřásla tradičně zavedené společenské hodnoty. Změna byla nastartována preciózkami, 

to byly emancipované ženy, které bojovaly proti tradičnímu společenskému uspořádání. 

Scházely se k intelektuálním debatám ve francouzských salónech. Požadují změny 

v oblastech veřejných jako je vzdělávání, důstojnost, ale hlavně v soukromé sféře. 

Toužily po lásce a v jejím jménu po oddaném, jemnějším muži. Razantně odmítaly 

domluvené sňatky, autoritářské otce a manžely, mateřská role jim nebyla příliš blízká 

(často si najímají chůvy). V Anglii požadují ženy rovnost práv, změny v rodině, 

manželství, a dokonce i sexuální svobodu (právo na rozkoš).
39

  

Jak na situaci zareagovali muži? Většina se cítila ohroženě, měli strach ze 

zpochybnění mužské role a identity. Obávali se převracení genderových rolí, poženštění 

mužů (vznikají zárodky homofobie). Jednali podle hesla nejlepší obrana je útok, a tak 

začal boj. Projevoval se nelichotivými narážkami a posměšky mužů na adresu žen. 

Existovala zde přímá úměra, čím vyšší byla úzkost, obavy a strach mužů z nového 

uspořádání genderového řádu, tím více aktivně a razantně vystupovali proti 

emancipačním snahám žen.
40

  

Vyskytla se i nepočetná, ale přesto poměrně vlivná menšina preciózů, tedy 

mužů, kteří sympatizovali s novým pořádkem. Jednali galantně, jemně a zdvořile, 

odmítali domácí tyranii a žárlivost. Zajímavostí je, že kopírovali ženskou módu, 

používali dlouhé paruky, rtěnky, zdobili se pery.
41

   

Nové hodnoty preciózek se ve vyšší společnosti dostaly do popředí, začalo se 

uplatňovat používání vybrané mluvy a chování. Mužské hodnoty ztrácejí na obdivu, 

válka ztrácí na své důležitosti a tradiční lov se změnil na povyražení a zábavu. Konec 

těchto nových pořádků přišel v prvním revolučním roce Velké francouzské revoluce 
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v roce 1789, kdy nebyla ženám uznána občanská práva. Došlo k potvrzení a obnovení 

teorie  

o rozdílnosti pohlaví. Úkolem žen je zastávat roli hospodyně a matky, neplést se do tzv. 

mužských záležitostí. Na druhou stranu i menšina „poženštěných“ mužů to neměla 

jednoduché, byla obviňována ze zrady tradiční maskulinity, a dokonce se tato zrada dále 

spojovala i s otázkou nedostatečnosti vlastenectví. To znamená, že otázku vlastenectví 

lze spojovat s mužstvím, pouze „mužný“ muž může být „správným“ vlastencem.
42

 

2.1.2 Ideální koncept mužství 

G. L. Mosse došel k závěru, že ideální koncept mužství vznikl v osvícenské 

době za Napoleonských válek (1803 – 1815) a šířil se díky kulturnímu a politickému 

vlivu Francie. Tento vzor je postaven na biologické odlišnosti pohlaví (z toho se pak 

začíná vyvíjet i koncept hegemonní maskulinity) a dále na řeckém ideálu krásy 

založeném na síle, rozumu, psychické a fyzické odolnosti, morálních hodnotách atd. 

Ideální maskulinita se vymezovala oproti tzv. anti-typům, k těm patřili většinou muži na 

okraji společnosti.
43

   

Od poslední třetiny 18. stol. se ideální koncept mužství prosazuje nezávisle na 

společenské třídě. Probíhají změny jako zavedení povinné vojenské služby a školní 

docházky. Veřejná komunikace je stále běžnější věcí, prosazují se tištěná média, která 

spolu se školou rozšiřují genderové stereotypy.
44

  

Ideální koncept maskulinity se natolik vžívá, že dodnes vnímáme mužské role 

touto optikou. Důvodem, proč koncept nelze jen tak přeměnit, je jeho zakořeněnost 

v základech moderní liberální občanské společnosti, kde symbolizuje např. 

samostatnost, rozvoj společnosti k lepší budoucnosti atd. Tyto ideály jsou stále živé, 

jsou neodmyslitelnou součástí naší společnosti, z tohoto důvodu může být ideální 

koncept mužství stále aktuální.
45
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2.2 Moderní a současná společnost 

Je tomu více než dvě staletí, co se tradiční společnost proměnila v moderní. Na 

počátku se odehrály dvě důležité události. Ve Francii došlo k revoluci, která měla za 

následek společensko-mocenský převrat (1789 až 1799). Probíhala vědecko-technická 

revoluce, kterou odstartoval vynález parního stroje (1765), následoval proces 

industrializace, využívání neživých zdrojů energie. Došlo k odcizení lidí sobě navzájem, 

ale i v jejich nitru. Důvodem byla urbanizace a změna v pracovní sféře, kde 

zaměstnanci nevidí přímé výsledky své práce. Typickými znaky moderní doby, 

v návaznosti na industrializaci a urbanizaci, bylo rychlé tempo inovací, rychlý životní 

styl, oba dva přispěly k rychlejším změnám ve společnosti.   

2.2.1 Druhá krize mužské identity 

Nástup industriální společnosti, změny v oblasti hospodářství, politiky, 

vojenství, to vše přispělo k další, a tentokrát hlubší krizi maskulinity na přelomu 19.  

a 20. století. Byly to opět ženy, které rozproudily klidné vody, začaly postupně 

ohrožovat ustálené hranice dané genderovým řádem, chtěly něco, co jim nebylo tímto 

systémem přiděleno. Toto období se nazývá první vlna feminismu, probíhá mezi 

vyššími třídami společnosti. Ženy požadují stejná občanská práva (hlavně volební 

právo), vzdělání a možnost pokračování studia na univerzitách, chtějí pracovat i mimo 

domov a za stejnou mzdu jako muži. Přitom se ale ženy nevzdávají rodiny a mateřství. 

Komunikace mezi pohlavími je tak říkajíc na bodě mrazu.
46

  

Muži z vyšších tříd znovu reagují nepřátelsky, nebojí se o nic menšího, než  

o ztrátu své identity a moci. Obavy pramení z pocitu, že se mohou stát ženami, z jejich 

nahraditelnosti a následného obsazení pracovních pozic. Snaží se obviňovat ženy, že 

jako lesbické mužatky ohrožují rodinu. Při těchto atacích ale obnažují zranitelnost  

a nejistotu vlastní mužské role. Podle E. Badinter se ventilem stává 1. světová válka, 

někteří muži si jdou na frontu dokazovat své „chlapáctví“, stávají se tradičními 

válečníky s puškou v ruce. Dojde k velkému rozpoutání násilí, které se naplno projeví 

až v 2. světové válce. E. Badinter říká, že válka je lék na selhání mužnosti. Problém je 

na chvíli utišen, objevuje se snaha o obnovení hranic mezi pohlavími. Doutnání se plně 

                                                 
46

 BADINTER, É. XY: o mužské identitě. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005, s. 24. 



23 

 

rozhoří ve druhé a třetí vlně feministického hnutí a pokračuje prakticky až do dnešních 

dní.
47

  

Druhá vlna feminismu probíhala v 60. až 80. letech 20. století, za její počátek je 

považováno vydání knihy americké spisovatelky Betty Friedan Feminine Mystique.
48

 

Autorka upozorňuje na celospolečenský jev, který se neodehrává ve veřejné sféře, nýbrž 

na poli soukromém, v domácnostech. Ženy nežijí svůj osud, ale přežívají 

prostřednictvím a skrze životy svého manžela a dětí. Není divu, že pociťují obrovskou 

prázdnotu, pocit nenaplnění, v jejich životě chybí osobní rozvoj. Druhá vlna feminismu 

upozorňuje na přetrvávající genderové nerovnosti mezi pohlavími nejen na poli 

soukromé sféry, ale i veřejné, kde si mají být všichni rovni.
49

  

Velká francouzská revoluce, průmyslová revoluce a sociální změny v souvislosti  

s ženským hnutím, to vše přispělo k demokratizaci společnosti jako celku a rodiny jako 

její části. Současná společnost přehodnocuje genderový řád, představy o mužích  

a ženách a jejích vzájemných vztazích a postavení.
50

 Jak toto přehodnocení probíhá? 

Našly už protipóly společnou cestu? Do období současnosti zařazuji třetí vlnu 

feminismu, která začíná v 90. letech 20. století a pokračuje dodnes. Feminismus dnes 

není jednotný proud, dělí se do řady dalších směrů. Důraz je kladen na zohlednění práv 

všech žen, a to nehledě na věk, společenskou třídu, barvu pleti, sexuální orientaci, 

etnickou příslušnost atd.
51

  

České prostředí je v tomto kontextu specifické, snahy o emancipaci žen se 

objevují od 19. století v podobě aktivní účasti žen na spolkovém životě, kdy dochází ke 

snahám o vzdělávání v teoretických i praktických oborech. Od 20. let 20. století jsou  

u nás ženy zrovnoprávněny s muži v občanských právech. Za druhé světové války ženy 

musely zastat prázdné pozice mužů, přecházejí do výroby. Trend plynule pokračuje 

v éře socialismu, kdy je zapojení žen do práce na budování vlasti v podstatě politický 

cíl. Teprve v 90. letech se objevuje feministické hnutí, a to ve zhuštěné podobě, došlo 

k jakési kulturní zkratce ve vývoji.
52

 Pro ženy, ale i pro muže se otevírají zcela nové 
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možnosti. Důsledkem je zaměření se na pracovní a osobní svobodný život, odkládání 

rodičovství na pozdější věk.  

2.3 Men’s studies a mužské hnutí (maskulinismus) 

Reakce mužů na silnou emancipaci žen na sebe nenechá dlouho čekat, a tak 

mimo jiné vzniká mužské hnutí (maskulinismus) a men’s studies jako vědecký obor. 

Mužská emancipace se rodí na počátku 70. let 20. století, rozvíjí se hlavně ve Spojených 

státech a Velké Británii.
53

 Účastní se hlavně bílí muži, vzdělaní, často pracovníci 

z vysokých škol. Koncem 70. let dochází rozštěpení skupiny na dva hlavní tábory, a to 

mužsky uvědomělé a žensky uvědomělé.
54

 V 80. letech se začíná rozvíjet vědecká 

infrastruktura, v roce 1992 pak začíná vycházet i časopis The Journal of Men’s 

Studies.
55

  

Men’s studies vznikly jako rozšíření či doplnění gender studies, které soustředily 

vědecké poznání příliš na ženy, a také jako reakce na mužské hnutí, které je považovalo 

za proti-mužské. Mužská studia tedy vyplňují určitou mezeru ve vědeckém poznání  

a svoji činnost směřují na tato témata: zkoumání maskulinity (její historii, vývoj, typy 

atd.), příčiny vzniku patriarchátu, popis tradiční mužské role atd. Vědci došli k závěru, 

že odlišnosti mužů a jejich rolí nejsou ve většině případů dány opozicí muž – žena, ale 

důvodem je různost jednotlivých skupin mužů na základě rasy, třídního postavení atd. 

Podle těchto výzkumů „nehovoříme tedy o vývoji jednoho konkrétního typu maskulinity, 

ale naopak o proměnách, vzniku a utváření mnohdy značně odlišných koncepcí 

maskulinity, závislých na společenské situovanosti konkrétního jedince v rámci národa, 

země či sociální vrstvy.“
56

 

Nyní přejdeme k mužskému hnutí, ve kterém jsou od konce 70. let 20. stol. dva 

hlavní proudy, mužsky uvědomělý a žensky uvědomělý. První mužsky identifikovaný 

směr má antifeministické vyhranění, kritizuje ženské hnutí, a naopak zdůrazňuje 

potřebu mužského hnutí, aby mohlo čelit ničivým důsledkům feminismu. Obviňuje 

feministické hnutí, že si chce vydobýt nový prostor a zároveň ponechat všechny tradiční 

výsady a úlevy (např. ženy neplatí na schůzkách). Ženy jsou podle tohoto proudu ve 
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výhodě, např. dostávají děti častěji do péče při rozvodech. Nahlížejí na problematiku 

z perspektivy nevýhodnosti a omezenosti mužských rolí. Tvrdí, že privilegované 

postavení mužů je iluzí, protože se nejedná o jejich dobrovolné rozhodnutí, ale  

o vynucované chování, které vede k poškozování jich samotných, ale také rodiny, školy 

atd. Cílem tohoto proudu je obrana mužských práv, návrat k tradičnímu genderovému 

řádu, kdy muž je hlavou rodiny. Ženám oficiálně přiznávají úctu, ale přeci jenom je 

považují za možné nepřátele a vyžadují od nich podřízenost.
57

 

Druhý proud mužského hnutí, tzv. žensky identifikovaný (profeministický 

přístup), se zabývá hlavně násilím mužů na ženách. Tradiční pojetí maskulinity je pro 

muže škodlivé, diskriminuje hlavně jedince, kteří nejsou nositeli tzv. hegemonní 

maskulinity. Chápou důsledky, které s sebou nese nadvláda mužů. Hlásají, že nestačí 

jen převedení toho, co mají muži na ženy a naopak, je třeba zásadnějšího přehodnocení 

genderových vztahů, získání větší části společnosti pro změnu a překonání 

antifeministických nálad.
58
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3 Vybrané mužské role  

V druhé části bakalářské práce se podíváme z různých aspektů na jednotlivé 

vybrané mužské role. Život každého z nás je složen ze sociálních rolí. Bývají dávány do 

větších skupin, které pak souhrnně označujeme termíny jako partner, otec atd. Role 

nejsou striktně odděleny, jedná se o živé formy, které podle potřeby využíváme. 

Navzájem se propojují, ovlivňují, rozdělují atd. Někdy souzní, jindy jsou v protikladu. 

Je třeba si uvědomit, že každý člověk je jedinečná bytost, která nakládá s využíváním 

sociálních rolí zcela originálním způsobem.
59

 

V následujících odstavcích identifikuji, z čeho se jednotlivé role skládají, co  

k tomuto uspořádání vede a jak se proměňují v čase. Pokusím se popsat problematiku 

v jejích „extrémních“ polohách a z této vymezené osy naznačit průniky a polohy 

jednotlivých aktérů bytí. Práce je rozdělena na tři následující kapitoly, které popisují tři 

hlavní složky života většiny dospělých mužů. Jedná se o roli partnera, otce  

a zaměstnance. Zaměřuji se hlavně na rodinu a dopady na ni. Rodina je část společnosti, 

která souvisí s vývojem dalších generací a společnosti jako celku. Jsem přesvědčena  

o tom, že způsob výchovy a péče o naše děti se posléze odráží v dalším sociálním 

vývoji.  

3.1 Mužství v kontextu partnerských rolí 

Partnerství se dá definovat jako vzájemný vztah, který za vysoké míry 

spolupráce a závislosti směřuje k určitému cíli.
60

 V této části se budeme zabývat 

partnerstvím a vzájemnými interakcemi mezi mužem a ženou. Tradiční systém jasně 

rozděloval role a kompetence podle pohlaví, muži se starali o ekonomické zabezpečení 

rodiny, ženy o dům a děti.
61

 K pochopení dnešních změn se musíme zaměřit na příčiny, 

které tuto vybudovanou strukturu nabouraly. Zavedené soustavy byly otřeseny 

především emancipační snahou žen, které již nechtěly přetrvávat v nevýhodném, 

podřazeném a závislém vztahu (viz. feministické hnutí). 

Partnerství je definováno jako vztah, díky kterému realizujeme „nějaké“ cíle. 

Slovo nějaké je pro dnešní dobu velice přesné a přiléhavé. V minulosti jako by byl cíl 

mladé generace navazující partnerské vztahy zřetelnější, jejich přechod do dospělosti 
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probíhal podle jasně daného scénáře: dokončit školu, najít si práci, odejít z domu, 

uzavřít sňatek a stát se rodičem. Odklony nebyly moc časté a působily nedůvěryhodně. 

Snem většiny dnešní populace není uzavřít manželství ve dvaceti letech, mít děti a až 

poté přemýšlet, co vlastně udělat se svým životem, jako to bylo v době socialismu. 

Současná mladá generace plánuje načasovat svou životní dráhu jiným způsobem. 

Možná se poučila z voleb svých rodičů, možná dává přednost pracovní sféře, vzdělání či 

cestování. Mladí lidé vidí mnoho možností, jak strávit svou ranou dospělost, nechtějí si 

založením rodiny uzavřít pomyslné dveře. Mít děti může být vnímáno jako „ušlý zisk“. 

Dochází k odkládání závazků partnerství a rodičovství na pozdější dobu.
62

 

S odkládání závazku partnerství na pozdější dobu souvisí i fakt větší míry 

požadavků na volbu budoucího partnera. Výběr protějšku ovlivňuje jednak biologické 

přednastavení. Bylo prokázáno, že při hledání partnerky muži častěji hledí na fyzický 

vzhled, zatímco ženy na finanční zabezpečení.
63

 Výrazněji pak sociální faktory. 

Přestože chceme být odlišní od svých rodičů, stále jsme produktem jejich výchovy, 

tudíž částečně shodní. Každý z nás má jinou osobní historii, jiné zážitky a zkušenosti, 

které vytváří naši představu o způsobu budoucího života, již si do vztahu přinášíme  

a chceme, aby byla sdílena naším partnerem. V partnerství je zároveň důležitá 

komplementarita, tedy vzájemné doplňování mužů a žen.  

3.1.1 Individualizace a variabilita   

Individualizace a variabilita jsou dva hlavní prvky, které charakterizují současné 

prostředí partnerských vztahů. Partnerství již není pod záštitou neměnné instituce, ale 

stává se věcí jedince. Velká míra odlišnosti rodin vytváří různé výchozí situace. Hledání 

vhodného partnera se tak pro každého z nás stává složitějším, to také přispívá  

k volnějšímu chápání partnerských vztahů. Co je dnes cílem partnerství? Není náhodou 

samotný trvalý vztah přežitkem minulosti? Oslabení tradičních vazeb je spojeno se 

světem práce a úspěchu v ní. V důsledku vytíženosti v zaměstnání narůstá počet 

různorodých, povrchnějších, nespolehlivých a labilních vztahů. Proces individualizace 

vede ke zdůrazňování „sobeckých“ priorit jedince, zároveň ale klade vyšší požadavky 

na intimitu, soukromí a emocionální stránku života. Toto zjištění vede zpětně k nárůstu 

přitažlivosti partnerství. Hledáme v něm štěstí, stabilní a intimní prostředí, které vytváří 
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naši spoluidentitu. Podle F. Singlyho existuje ve společnosti paradox, kdy toužíme po 

pevných vazbách, ale nechceme platit cenu, kterou je jisté omezení osobní svobody. 

Svoboda je hodnota, která převyšuje všechny ostatní.
64

 V jedinci dochází 

k rozpolcenosti, jakou z daných možností zvolit.  

Při volbě naší životní dráhy se uplatňují dva faktory. Prvním je osobní 

individuální rozhodnutí trajektorie životní dráhy, výhodou je flexibilita a volnost, 

nevýhodou pak menší míra předpověditelnosti, stability. Vyvázání se z tradičních 

návodů s sebou nese velkou míru rizika, spojeného se svobodným rozhodnutím, a to vše 

vede ke značné nejistotě. Druhým aspektem je společnost, která nám neposkytuje 

svobodu volby, ale nutnost volby, s podmínkou, že naše rozhodnutí by měla být ta 

správná. Jak je ale poznat? Některá jsou vnímána jako úspěšná biografie jedince, jiná 

jsou společností poměrně tvrdě sankciována. Po zvážení těchto faktorů nakonec lidé ve 

většině případů zvolí život v partnerství.
65

 Pro volbu tohoto rozhodnutí existuje ještě 

jeden vyšší princip, a tím je láska. Podle I. Chorváta přebrala právě láska v dnešní 

sekularizované společnosti úlohu novodobého náboženství. Stejně jako bůh v minulosti, 

tak láska v přítomnosti dávají lidem vědomí třídní společnosti, nejvyšší autority, 

zároveň omezují možnosti volby. Oba prvky poskytují lidem ochranu, stabilitu, bezpečí, 

necítí se osaměle, dávají identitu, pocit, že jsou součástí většího celku.
66

 

Partnerství se vyvíjí od tradičního uspořádání daného společností k novému, 

modernímu, individuálnímu řádu, založeném na komunikování.
67

 Proces 

individualizace potlačuje tradiční role mužů a žen a přináší s sebou různá pojetí ve 

vnímání těchto úloh.
68

 Stále větší oblast může být v kompetenci obou pohlaví. Aby 

došlo ke shodě, musí být kompetence mužů a žen vykomunikovány. Nároky na partnery 

se zvyšují. Většina dříve jasně stanovených bodů vývoje partnerství, jako je manželství 
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a plození dětí, se nyní stává předmětem diskuze. Mnoho párů se nechce brát, mnoho 

jich ani nechce mít děti. Některé páry děti mají, ale rozhodly se žít ve volném svazku.
69

 

Každá dvojice stojí před úkolem, vytvořit si vlastní pravidla, stanovit si priority, 

udělat si vlastní názor na své partnerství. Určit si, co očekávám od sebe  

a partnera, od našeho společného vztahu. Komunikací a určením životní strategie 

předejít problémům, dohadům a nedorozuměním. Nejdůležitějším prvkem je nastolení 

rovnováhy, která vyhovuje oběma zúčastněným. Každá nerovnováha vztah dělá křehčí, 

méně udržitelný, a tudíž vedoucí k rozpadu, popřípadě k destrukci jednotlivců.  

3.1.2 Vybrané teoretické koncepty uspořádání rodiny 

R. Eisler nahlíží ve svém konceptu na společnost jako celek. Její pohled 

zahrnuje širokou oblast. Vztahy jsou podle ní organizovány na základě dvou 

protikladných principů, jedná se o model dominační a partnerský. Uspořádání 

společenského systému vede k uplatňování  dominačního modelu, kdy je postavení 

partnerů vertikální, muž je držitelem moci a hlavní autoritou, stojí nad ženou.
70

   

Problémem se zabývaly A. Hochschild a A. Machung, které vypracovaly 

typologii tří typů rodin. První tradiční typ, kde je muž vnímán jako hlava rodiny a je 

jejím hlavním živitelem. Jeho manželka sice pracuje (většinou s výrazně nižším 

platem), ale sama sebou i manželem je vnímána hlavně jako manželka a matka. Dalším 

typem je egalitární rodina, kdy se muž a žena identifikují ve stejné sféře, buď kladou 

důraz na rodinu, nebo na práci či rovnováhu mezi nimi atd. V tomto uspořádání jsou si 

partneři rovni, podíl na moci a rozhodování je shodný. Třetím je typ přechodový, kdy 

žena staví svoji identitu jak na rodině, tak na práci. Muž setrvává v tradiční roli 

hlavního živitele rodiny, žena má hlavní odpovědnost za rodinu. Tento typ vede 

k nerovnostem, existuje nepoměr mezi mzdami, mezi množstvím volného času atd.
71

   

Zejména třetí přechodový typ je podle mého názoru přítomen ve středních 

českých generacích, kdy se ženy vlivem společenských změn v 90. letech 

přetransformovaly, ale muži si této změny nevšimli, nebo ji neberou na vědomí. Pokud 

ženy chtějí udržet stávající partnerství, nezbývá jim nic jiného, než sladit svoji profesní 

a rodinnou roli. Obě části vyžadují čas a energii, a tak jsou ženy pod velkým tlakem  
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a vypětím. Muži žijí ve svých tradičních rolích a nechápou (nechtějí pochopit), co se 

s jejich partnerkami děje. Dlouhodobé setrvání v tomto vztahu je pro účastníky 

vyčerpávající a vede buď k destrukci jedince, nebo k přehodnocení situace. Partnerství 

se tak může vyvinout zpět do tradičního typu, přirozenější je pak přechod do egalitární 

rodiny. Nejčastějším výsledkem je rozpad vztahu. 

I. Možný ve své teorii uvádí princip univerzality rolí. Tento přístup se v moderní 

společnosti začal nejprve uplatňovat ve sféře placené práce, ale postupně proniká i do 

dalších oblastí, mimo jiné i do rodiny, kde nejsou jasně rozděleny role podle pohlaví, 

ale každý zastává úlohu podle potřeby, dohody atd.
72

    

Tento koncept se stává současným trendem, zejména u mladých partnerů, kteří 

odmítají tradiční rozdělení dělby práce podle pohlaví. S touto společenskou změnou 

souvisí vyšší míra vzdělanosti žen a jejich pracovní vytížení. Z těchto faktů vyplývá, že 

z časových důvodů i vlastních preferencí ženy nechtějí vykonávat pouze roli matky  

a manželky. Tyto povinnosti musí být nově přerozděleny, část jich tak připadá na 

partnera. Princip univerzality rolí přináší i pro muže výhody, otevírají se jim nové 

obzory spojené s menšími nároky na živitelskou funkci, možností pečovat o děti, trávit 

více času doma s rodinou atd. Tento koncept stojí na dohodě partnerů, která umožňuje 

každému jedinci vlastní seberealizaci podle jeho přání, nehledě na zavedené 

společenské představy.  

3.2 Problematika otcovské role 

Většina mužů plánuje být otcem a také se jím jednoho dne stanou. Otázka ale 

zní: Kdy se tento okamžik odehraje? Je to v momentě početí potomka, jeho narození, 

anebo je to ještě jinak? Co pro muže znamená otcovství? Jak má (může) vypadat? Tato 

kapitola popisuje otcovství od minulosti do současnosti, snaží se zachytit významné 

milníky, které přispějí k pochopení dnešního stavu. Vymezuje otcovství z biologického 

a sociokulturního hlediska. Popisuje různé teoretické koncepty otcovství, se zaměřením 

na fenomén nového a nepřítomného otce.  

Často se mezi lidmi říká, že otec dítěte není nikdy jistý. Pravdivost tohoto 

výroku je v době moderních medicínských technologií a možnosti genetického testování 

rodičovství již minulostí. Dnes s jistotou dokážeme zjistit, kdo je biologickým otcem 

dítěte. Z dalších pohledů je situace komplikovanější, protože tento typ otcovství není 
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zdaleka jediný. Povaha otcovského vztahu nabývá v současnosti mnoha různých 

variant.  Kromě biologického, tedy sdílení části společné genetické informace, 

rozlišujeme např. otcovství právní nebo podle společného bydliště atd. Jednotlivé role 

může zastávat jeden muž, ale mohou se také různě prolínat, a dokonce mohou být zcela 

odděleny.
73

 Většina autorů se shoduje, že od 20. století se role otce začíná poměrně 

radikálně měnit, což má celospolečenský dopad a značný vliv na další generace.
74

  

3.2.1 Otcovství v minulosti 

Dějiny i současnost lidské společnosti spoluvytvářejí jednotlivé instituce, 

základní říkáme rodina, tu dále dělíme na menší části, z nich jednu nazýváme otcovství. 

Z tohoto principu vychází, že dané instituce nelze chápat odděleně, nýbrž jako 

propojený, na sebe navzájem reagující systém. Otcovství je trvalou a silnou součástí 

lidské společnosti už od jejího počátku, a jako takové se příliš náhle a intensivně 

nemění. Přesto lze v  dějinách pozorovat jeho určitý vývoj, který se v průběhu 20. 

století prudce zrychlil. Nastal obrat v chápání otcovství, dříve institucionalizované bylo 

nahrazeno jeho pojetím jako vztahové záležitosti.
75

 Otec přestal být hlava rodiny, ale 

stále zůstává zodpovědný za celek.
76

  

Od 2. poloviny 18. století, a pak naplno v 19. století, se začíná prosazovat 

koncept známý pod názvem otec jako hlava rodiny, a to hlavně ve středních vrstvách 

obyvatelstva. Tato pomyslná „hlava“ dominovala ve sféře veřejné i soukromé. Jednou  

z hlavních funkcí otce (muže) bylo materiální zajištění rodiny. Maskulinita byla dána 

jednak mírou úspěchu ve veřejné sféře, selhání v živitelské úloze bylo považováno za 

osobní prohru, ale také zdarem ve sféře soukromé, v rolích manžela a otce, hlavního 

člena rodiny, ke kterému jsou blízké osoby vázané silným citovým poutem, je pro ně 

symbolem soudržnosti a považují ho za hlavní autoritu a vůdce rodiny. Otcovství je 

tedy nepostradatelnou složkou určující mužství. Sféry veřejná a soukromá jsou 

navzájem propojené. Vně rodiny muž hromadí majetek, buduje kariéru a postavení. 

Důvod tohoto usilovného jednání je třeba hledat ve sféře soukromé. Cílem je předání 
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statků potomkům. Zároveň je třeba se postarat o zdar budoucí generace plněním funkce 

učitele, ochránce, garanta řádu a disciplíny.
77

  

Hlavním důležitým principem je vyváženost těchto sfér. Postupně dochází 

k velkému pracovnímu vytížení mužů, kteří jsou nuceni trávit mnoho času mimo 

domov. Povinnosti výchovy dětí jsou předány matce. Platí tady přímá úměra, čím více 

jsou muži v zaměstnání, tím více je jejich role v rodině nahrazována ženami. Jsme 

svědky postupného upozadění muže v soukromé sféře.
78

 

Nerovnovážná situace začíná komplikovat otcovskou roli. Muž se přiklání  

k reprezentaci rodiny ve veřejné sféře. Je stále její morální a kontrolní autoritou, která 

dbá o její zajištění a ochranu. Pro své děti je vzorem chování, přestože na něj nejsou 

tolik emocionálně vázané. Otec se stává pomocníkem matky v péči o děti, jeho role 

přichází často až v době dospívání dětí, kdy představuje obraz reálného světa mimo 

domov.
79

  

Vhodným shrnutím vývoje otcovství od minulosti do dnešních dní je teorie  

J. Plecka
80

, který tvrdí, že otcovství v západní společnosti prošlo čtyřmi etapami. První 

etapu představuje autoritářský otec, jeho úloha spočívala ve funkci učitele morálky  

a náboženství. Poté je otcovství vzdálenou institucí, jejíž hlavní funkcí bylo živit rodinu. 

Ve třetí etapě byl muž představitel modelu mužské role. Konečná fáze je tzv. nový otec, 

který je ztělesněním aktivně pečujícího rodiče, zapojujícího se do výchovy dětí už od 

jejich narození.
81

  

3.2.2 Otcovství jako biologický a sociokulturní fenomén  

Většina z nás ve svém dětství zažila určitou rozdílnost v chování tatínka  

a maminky. V dospělosti proto cítíme odlišnosti mezi mateřskou a otcovskou rolí  

a podle tohoto principu také jednáme s našimi dětmi. Otázka zní, zda je tento stav 
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přirozený, tudíž biologicky daný odlišným jedincům od přírody. Nebo naopak jestli se 

jedná o kulturně vykonstruovaný fenomén, který v podstatě ani nemusí existovat nebo 

může nabývat zcela odlišných podob, než jsme zvyklí.  

V protikladu na tuto tematiku stojí dva vědecké proudy konzervativní  

a konstruktivistický. Konzervativně smýšlející vědci tvrdí, že každé dítě potřebuje 

nejlépe od svých pravých biologických rodičů, tedy matky a otce, dva různé typy lásky 

a disciplíny. Odlišný názor mají zastánci konstruktivismu, kteří rozdílnosti mezi mužem 

a ženou považují za vytvořený sociální konstrukt, který nemůže být z podstaty 

považován za přirozený, neměnný a oprávněný. Empirické průzkumy tomuto názoru 

dávají za pravdu, vzájemné vztahy a interakce mezi otcem a dítětem jsou (mohou být) 

stejné jako u matky. Proč tomu tak není? Důvodem je vytvoření blízkého vztahu dítěte 

s rodičem, který s ním tráví nejvíce času od jeho raného dětství, a touto osobou je 

zpravidla matka, která je s ním doma. Žena se tedy postupně dostává do role odborníka 

přes výchovu, otec panuje v oblasti ochrany a uživení rodiny. Tyto rozdíly se pak 

projevují i v aktivitách, které potomci s rodiči podnikají. Otec s dětmi tráví kratší čas, 

který je naplňován předem naplánovanými aktivitami, zatímco matka musí být vždy 

připravena a ve střehu při změně aktuální situace.
82

  

Pokud se přikláníme více k názoru, že otcovství je spíše kulturní než biologický 

fenomén, nejsme u konce, na řadu přichází další velké téma, a to otcovství biologické 

versus sociální. Biologické otcovství má ve společnosti větší legitimitu, je právně 

zakotveno, je jasně dané, neoddiskutovatelné. Sociální otcovství je více proměnlivé, 

neuchopitelné a hůře popsatelné. Může jít ruku v ruce s biologickým nebo ho 

nahrazovat.
83

 

Výzkumy ukazují, že muži k tomuto tématu nezaujímají jednotný postoj. 

Většina se přiklání k názoru, že podstatná je role biologická, dítě má znát svého 

biologického otce, který může plnit klidně pouze roli představitele a ručitele jeho 

původu. Tato skupina mužů tvrdí, že dítě je v jakémsi zvláštním spojení, propojení  

i s tím otcem, kterého nemusí často vídat nebo dokonce znát osobně. Oponenti 

propagující sociální otcovství říkají, že biologický otec není podstatný pro dítě, a to až 

do takové míry, že ho potomci ani nemusejí znát. Jeho společenské místo dokáže plně 
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zastoupit otec sociální, který je schopen mít s dítětem vztah jako by bylo jeho vlastní. 

Pokud má i biologického potomka, potom mezi nimi nedělá rozdíly.
84

  

Otcovství je tedy sociální fenoménem ovlivněný kulturou. Dnešní společnost 

dělí výchovné styly na typičtější pro muže anebo pro ženy. Příčina je zakotvena více ve 

společenských konstruktech a způsobu předchozí výchovy, než v opravdové biologické 

danosti. Muž častěji pracuje (nemá čas na výchovu), žena je vychovatelkou. Toto 

rozdělení jistým způsobem racionálně reaguje na biologickou schopnost žen kojit, ale 

na druhou stranu zcela eliminuje vývoj vztahu otce s dítětem. Skutečnost, že otcové 

netráví s dětmi hodně času v jejich raném dětství, patrně vede k jejich určitému 

oddělení. Pokud by naše společnost připravila vhodné podmínky a umožnila mužům 

podílet se na výchově od začátku, pouto mezi otcem a dítětem by bylo silnější. 

Důležitým faktorem jsou také oba partneři, vzájemně se podporující muž a žena, kteří 

jsou ochotni přistoupit na určitý kompromis. Muž např. omezí svou pracovní činnost, 

žena naopak částečně pracuje, pokud jsou finančně zajištěni, tak poskytne muži dostatek 

prostoru. Přístupy k výchově dítěte není třeba dělit na mužské a ženské, ale na typy 

výchovy ovlivněné individualitou jedince. Pro dítě je podle mého názoru přínosné 

poznat co nejvíce různorodých způsobů, které ho mohou obohacovat. 

3.2.3 Otcovská role v současnosti  

Dnešní otcovství vystihuje jedno slovo a tím je změna. Probíhá přechod od 

tradice k moderně. Zásadně se mění samotný pohled na roli otce. V minulosti se 

předpokládalo, že jedna oblast života odpovídá jedné roli. Dnes víme, že otcovská role 

je tvořena z mnoha dalších sociálních rolí, které jsou mezi sebou využívány (střídány, 

namíchány) podle individuálních potřeb a rozhodnutí aktéra.
85

 Vyplývá z toho, že stejně 

jako mužství, tak ani otcovství není jednotné. 

Situace v rodině se mění. Zaprvé, rodiny se často rozpadají, otcové mnohdy žijí 

v jiné domácnosti než jejich potomek. Důsledkem je nepřítomnost otců. Někteří se snaží 

s dítětem pravidelně vídat, jiní na svou otcovskou roli takřka rezignují. Za druhé, pokud 

otec žije s dítětem v bytě, opět hodně záleží, jaký postoj k otcovství zaujme. Někteří 

otcové se i přes možnost denního styku s dětmi o ně nezajímají. Jiní se projevují jako 

milující a pečující otcové. Existují různé typy otců: tzv. nový otec, který je odpovědný  
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a pečuje o své děti. V protikladu stojí otec tradiční, jehož hlavní úlohou je být živitelem 

rodiny. Výchovu dětí přenechává matce. Často dochází k nepřítomnosti otců, a to 

v důsledku velkého pracovního vytížení, nebo rozvodu partnerů.
86

   

Změny ve společnosti a v rodině se podepisují i v transformaci výchovy u dětí, 

jejímž cílem už není pouze předání mravních hodnot. Do popředí se prosazuje 

individuální přístup k jedinci, objevování jeho skrytých talentů a dispozic a následná 

pomoc při jejich zdokonalení a celkovém osobnostním růstu dítěte. Těmto nových 

funkcím se musí přizpůsobit jak matky, tak otcové.
87

     

Pojďme se společně podívat, jak vypadá situace v České republice. Ve většině 

rodin převládá tradiční uspořádání. Znamená to, že otcovská role je uskutečňována 

prostřednictvím práce. Až 90 % otců si klade hlavní úkol zabezpečit finančně svoji 

rodinu. Muž je živitelem rodiny, manželka vychovatelem dětí, připadají na ni i ostatní 

starosti o rodinu. Žena je často sprostředkovatelem otcovy citové vazby k dítěti. Matce 

je svěřena sféra výchovy, jedná bez otce (někdy v jeho zastoupení). Otec prakticky 

nejedná za sebe, buď je to pouze zástupce matky, nebo jednají společně. Oproti tomu  

v moderně uspořádané rodině navazuje otec sám za sebe blízký citový vztah s dítětem.
88

  

Pro konkrétnější popis současné situace na poli otcovství jsem si vybrala dva 

protikladné póly otců, a to tzv. nového otce a nepřítomného otce (v důsledku rozvodu). 

Možná černo-bílým pohledem na situaci lze lépe nahlížet na odstíny mnoha variant 

mezi nimi.   

3.2.3.1 Fenomén „nový otec“  

Fenomén „nového otce“ se objevuje na konci 20. století ve středních vrstvách 

společnosti. Staví na konceptu protikladu proti nesprávným krokům učiněných 

v minulosti. Jedná se o určitou revoltu, vymanění ze starého systému. Minulé 

uspořádání rozdělovalo sféry vlivu na veřejného muže a soukromou ženu. V mužském 

světě byl kladen přílišný důraz na racionalitu, která napomohla vyloučení otce 

z intimního vztahu s dětmi a připoutala ho k zaměstnání, k pozici živitele rodiny.
89

 Dnes 

dochází k posunu dřívější polarizace sfér vlivu. Ženy se zapojují do pracovního procesu, 

stávají se živitelkami dětí a zároveň jsou častěji nepřítomné v rodině. Muž přestává být 
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výhradním živitelem rodiny. Obě dvě pohlaví se vyrovnávají se společenskými 

stereotypy: maskulinní je vydělávání peněz, feminní výchova dětí a starost  

o domácnost.  

Největším problémem, který museli a musí noví otcové na své cestě překonat, je 

silný kulturní tlak, který je po dlouhou dobu nutil udržovat si od dětí fyzický  

i emocionální odstup. Podle A. Burgessové si muži nesou následky v podobě odříznutí 

svých nejněžnějších citů a odcizení se sám sobě. Tlak společnosti se projevoval ve 

formě odsuzování a zesměšňování citovějších otců. Nejprve byli nazýváni jako 

„budižkničemové“ a opilci, poté se pochybovalo se o jejich sexuální orientaci,  

a dokonce existovalo tvrzení, že každodenní péče o děti je může vykastrovat. Změny 

směřující k dnešnímu novému otci byly postupné.
90

 

 Rodící se nový otec si musí složitě hledat zpět cestu k dítěti. Nejprve se stává 

hravým otcem, který má s dítětem kamarádský důvěrný vztah. Při hře diskutuje, 

naslouchá a postupně se stává jeho výchova jemnější a demokratičtější. Další fází je 

opuštění schématu dělby práce podle pohlaví, vzdání se striktní role živitele.
91

 Cesta 

k dobrému otcovství vede, podle E. Badinter, skrze objevení ženské stránky  

a následném smíření se s ní. Tímto muž získá novou maskulinitu.
92

 Současní otcové 

nechtějí být vnímání černobílou optikou, nový otec není pouze pozitivní postava, ale 

reálný člověk se svými úspěchy a omyly.
93

 

Proměna otcovství je celospolečenský proces, ve kterém hrají důležitou roli 

jednotlivci a jejich osobní postoje. Je třeba se zamyslet, oprostit se od předsudků  

typu: když muž zůstane doma s dítětem, předpokládá se, že je to pro rodinu ekonomicky 

výhodné nebo nastala nějaká neobvyklá situace, která byla takto vyřešena. Popřípadě se 

spekuluje nad tím, zda se nejedná o nějaký nežádoucí jev (pedofilie). Otcové se na 

veřejnosti bojí projevovat svou pravou tvář, potlačují láskyplné, intimní projevy vůči 

svým potomkům. Stydí se hovořit o potřebě pečovat o děti.
94

 

Další změna by měla nastat mezi samotnými ženami, které si stěžují na 

přetíženost (rodina, práce, děti atd.), vypadá to, že skoro každá by doma uvítala 

„nového otce“, ale realita je asi trochu jiná. Tato myšlenka se zdá být zprvu paradoxní, 

vždyť přece každá žena chce, aby jí partner pomohl. R. Dudová se domnívá, že ženy ve 
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skutečnosti ulpěly v pasti tradice, kterou z nich nelze jen tak jednoduše vymazat. 

Mnoho jich vyrůstalo v rodině s běžným otcem, jsou na tuto realitu zvyklé, změna 

chování jejich partnera je pro ně matoucí, nevědí, jaký postoj mají zaujmout. Některé 

ženy přiznávají, že úplné převzetí mateřské role od jejich partnerů je jim nepříjemné. 

Důvodem může být již zmiňovaná nepřirozenost situace, samy nejsou zvyklé na takové 

věci z rodiny. Dalším je ztráta jejich přirozené role, prostoru, kde se umí s jistotou 

pohybovat a v neposlední řadě se bojí o ztrátu lásky dítěte. Často naráží na nepodporu 

z okolí, které je uvězněno ve starých představách uspořádání rolí.
95

 

Tyto staré představy vychází z androcentrismu, kdy muž je ve většině oblastí 

považován za všeobecně platnou normu. Oproti tomu žena je normou pro rodičovství. 

Důsledkem je bohatá diskuze o otcovství, a jeho „správných“ podobách, v porovnání 

s mateřstvím. Dnes již sice předpokládáme, že se muž může chovat „jako matka“  

a zároveň si uchovat mužskou identitu, ale péči otců o děti stále považujeme za 

ojedinělou odchylku. Ve společnosti zatím nepřevládl názor, že otcovství je (může být) 

přirozený instinkt.
96

 Je na nás, zda překonáme polaritu vyhraněných rolí (otec, matka)  

a začneme na tyto kategorie nahlížet s pohledu rodič dětí, který s nimi má intimní vztah 

plný důvěry, podpory a lásky.
97

 Na tomto místě, bych si ráda vypůjčila citát novinářky 

B. Ehrenreich: „ ole nejsou konec konců touhami dospělých, ale opakujícím se 

chováním lidí, kteří zapomněli na to, že tyto scénáře píší zase jenom další lidé.“ 
98

  

3.2.4 Otcovství po rozvodu manželů (nepřítomní otcové) 

V dnešní době se rozvádí více jak polovina uzavřených manželství, nelze se tedy 

divit, že se za novou formu otcovství považuje otcovství po rozvodu rodičovského páru. 

Současné právní normy považují vztah matky a dítěte za přirozený, zatímco vztah 

s otcem je mnohdy určen pravidly podle zákona. Častou soudní praxí je automatické 

svěření dětí do péče matky, aniž by byl případ nějak více přezkoumán. Někteří otcové 

s touto situací naprosto nesouhlasí, hovoří se o moci matek a potřebě rehabilitace 

otcovských práv, která jsou jim často nespravedlivě odepírána.
99
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Hlavní důvod nepřítomnosti otců spočívá podle R. Dudové v „nové moci 

matek“, která vystřídala starou absolutní moc otců. Od 60. let začínají ženy užívat 

hormonální antikoncepci, je povolena interrupce, dochází k nárůstu rozvodovosti. Stát 

svou sociální podporou matek zastupuje funkci otce jako živitele.  Muž tedy 

nerozhoduje o početí, narození ani výchově dětí. Jeho živitelská úloha je v jisté míře 

nahraditelná.
100

  

Otcovství je tak závislé na rozhodování matky a na tom, jaký vztah s ní otec má. 

V manželství muž ve vztahu k dítěti často nejedná za sebe, je interpretován matkou, po 

rozvodu toto její jednání ustane a otec se stává nepřítomným. Matka tráví s potomkem 

více času, je logické, že druhý rodič a dítě se začnou vzdalovat.
101

  

Příčiny nepřítomnosti otců lze rozdělit do dvou kategorií. První je praktická 

stránka, muži nechtějí své děti tahat po soudech, raději přistoupí na klidnější dohodu. 

Navíc intenzivnější snaha o péči vyvolává otázky proč, odpovědi často nejsou příjemné. 

Zároveň se otcové dostávají do mocenského sporu s matkou, která je pak chce za 

každou cenu s dítětem oddělit. Za druhé, většina mužů sama nezažila „ideálního“ otce, 

z pohledu dítěte se jedná o blízkou osobu, která je k němu pozorná a aktivně s ním tráví 

čas. Z tohoto důvodu nemají vzory pro své chování. Otcovská role není kodifikovaná, 

často nevědí, jak ji „správně“ uchopit. Věří, že je jednodušší nahradit dítěti otce, než 

matku. Navíc jsou to často matky, které otce svým způsobem zaměstnávají ve vztahu 

k dítěti, muži získávají na nejistotě, jsou zbaveni schopnosti výchovy.
102

 

Po zvážení uvedených informací je konečným důsledkem volba mezi dvěma 

možnostmi. Buď rezignovat na otcovskou roli a stát se tak nepřítomným otcem, nebo se 

snažit s dítětem vídat co nejčastěji i přes mnoho překážek, které mohou vést k frustraci 

jedince.
103

 Častěji si muži volí nepřítomnost. Poté je jejich hlavní funkcí, na kterou je 

kladen důraz spojený s velkým sociálním tlakem, být živitelem dětí. Mezi otci jsou 
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velké rozdíly, jak se této role ujmou. Někdo ji přijme bez výhrad, jiný chce aktivní, 

stejně živitelský podíl od matek. 
104

 

Výše uvedený popis se vztahuje na muže, kteří mají o své děti zájem, chtějí o ně 

pečovat. Realitou v České republice je, že existuje dlouhodobě velká skupina mužů, 

která po rozvodu dobrovolně rezignuje na svou otcovskou roli. Svůj nový život si 

zařizují nehledě na předchozí závazky. Na druhého z rodičů tak padá hlavní 

zodpovědnost za výchovu dítěte. Otec se po rozvodu může (ale nemusí) o potomka 

starat. Zároveň však pro něj musí být dítě k dispozici v případě zájmu.  Výsledkem je 

občasná péče, často zredukovaná na jednodenní zábavné činnosti (výlet, pobyt v parku 

atd.). Tento model je nerovný, matky se zpravidla musí starat, otcové mohou, pokud 

chtějí.  

3.2.5 Další vybrané teoretické koncepty otcovství v současnosti 

Slovenská socioložka B. Holubová
105

 systematizovala základní typy maskulinity 

ve vztahu k typům otcovství, které představují. První je představitel tzv. tradiční 

maskulinity, charakterizují ho rysy jako jeho tvrdost, drsnost, fyzickost, homofobnost, 

neschopnost empatie a projevování citů. Vyznává tradiční patriarchální hodnoty, 

vymezuje se vůči ženám, jeho pozornost je zaměřena hlavně na úspěch a moc mimo 

rodinu. Tito muži jsou často nepřítomní v rodinách, udržují distanc od dětí i od 

feminizované domácí sféry. V případě problémů se uchylují k uplatňování otcovské 

autority. Hlavní důraz kladou na roli živitele, v případě jejího oslabení u nich může dojít 

snadno např. ke krizi mužnosti.
 
Druhý je představitel hegemonní maskulinity, která je 

vládnoucím a dominujícím mužstvím, vymezující se vůči jiným mužům i ženám, chtějí 

udržet současné genderové uspořádání. Pokud se tento muž vůbec stane otcem, často 

totiž buduje nevztahovost, je silně orientovaný na své zaměstnání a úspěch v něm, 

hodně cestuje, často je mimo domov. Nezřídka kdy jeho manželství končí rozvodem.
 

Posledním typem je tzv. nová maskulinita, pod tímto pojmem se nachází muž schopný 

kombinace mužské a ženské stránky osobnosti, podle dané potřeby. Jako přítomný otec 
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a partner, se snaží naplňovat potřeby celé rodiny. Je citlivý a angažuje se rovným dílem 

ve výchově i partnerství.
106

  

F. Singly přichází s teorií nazvanou otec jako významný blízký, která znamená 

prolomení hierarchie dospělý a dítě. Současný otec má být protikladem otce minulosti, 

jehož témata byla hlavně autorita, morálka a živení dětí. Dnes se spolupodílí na 

výchově, která vede k rozvoji dítěte, odhalování jeho schopností. Nový otec má být 

syntézou staré autority a zároveň je naslouchající, blízký člen rodiny.
107

 

 Podle S. Biddulpha tkví hlavní problém v tom, že otcové nejsou vzorem pro 

své děti. Hovoří o téměř vymizelém umění být otcem. Podle jeho názoru vznikl 

problém před šesti generacemi v důsledku průmyslové revoluce. Dříve láskyplní, ale 

zároveň pevní otcové, učili řemeslu své potomky. Po průmyslové revoluci až do dnes 

otcové nejsou často doma, nepředávají chlapcům své znalosti a dovednosti. Nemají se 

syny nic společného, mnohdy jim ani nedokáží popsat náplň své práce. Výchova dětí je 

svěřena do péče matky, poté ji převezme jiná žena ve škole. Podle jeho názoru spočívá 

východisko v inspiraci funkčním modelem z minulosti. Otcové mají být přítomní pro 

své děti, aby byli schopni předat synovi (dceři) vzor, který jim usnadní pozici otce  

v budoucnosti. Situace se nemůže zlepšit, pokud mladší generace nevidí příklady 

dobrého mužství a otcovství u svého otce.
108

 

3.3 Problematika mužské role v pracovní sféře 

Pracovní sféra je trvalou součástí lidských životů, avšak její forma se v průběhu 

času měnila a vyvíjela. Dříve pracovali muži, ženy i děti pospolu, každý měl nějaký 

svůj specializovaný úkol, hlavním cílem bylo uživit se. S příchodem průmyslové 

revoluce odchází muži do továren. Dochází ke striktnímu rozdělení role mužů a žen, jak 

je prakticky známe dnes. Dlouho do 20. století je napříč společností zaměstnanost žen 

poměrně nízká, jedinou výjimku tvoří období válek, kdy zastoupily pozice mužů. Po 

konfliktu se vrací zpět, ale stav zůstává pozměněn. V západních zemích byla placená 

práce hlavní doménou mužů, i zde dochází v posledních desetiletích k obratu, stále více 
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žen se zapojuje do pracovního procesu. V bývalé socialistické společnosti byli nuceni 

budovat vlast muži i ženy, ovšem nebyla zde rovnost mezi pohlavími.
109

 

Převratnou změnou v československé pracovní sféře byl rok 1989, tedy přechod 

ze socialistické na kapitalistickou ekonomii potažmo společnost. Tato událost radikálně 

proměnila trh práce. Trendem je přechod z manuálních činností do kanceláří (služeb).
110

 

Dochází k diferenciaci pozic, ve kterých se lidé mohou nacházet. Na jedné straně 

můžete být pohádkově bohatí, na druhé straně nezaměstnaní, a dokonce i bez střechy 

nad hlavou. Změny se týkají celé produktivní společnosti nehledě na pohlaví.  

3.3.1 Flexibilita a nezaměstnanost jako nové fenomény na trhu 

práce  

Podle R. Dudové a M. Vohlídalové je flexibilita jedním z hlavních témat 

současného trhu práce. Flexibilita funguje dvěma směry. Buď hovoříme o pozitivní, ta 

zaměstnanci umožňuje lepší kombinaci jeho pracovního a soukromého života. Opakem 

je pak negativní, to znamená, že zaměstnavatel vyžaduje, co největší flexibilitu po 

zaměstnanci, a to přináší zhoršení možnosti kombinace práce a rodiny, neboť se nedá 

dopředu odhadnout zaměstnavatelovi nároky. V západním světě se o tomto tématu 

hovoří od 60. let, u nás až po sametové revoluci. Řešení „divokého“ stavu navrhuje 

Evropská unie v podobě „flexicurity“, jedná se o propojení flexibility pracovního trhu  

a organizace práce s jistotou, a to jak sociální, tak zaměstnání.
111

 

Novými fenomény, umožňujícími větší flexibilitu, jsou nestandardní formy 

práce. Jde o takové činnosti, které nejsou na dobu určitou, kde není stálá pracovní doba. 

Lze si představit práci na živnostenský list, zkrácený úvazek, práci z domu atd. 

Zkrácený úvazek je vhodným kompromisem v otázce slaďování rodinného a pracovního 

života. Zaměstnanec má alespoň část platu a více volného času. Je třeba rozlišovat 

chtěný částečný úvazek (pozitivní flexibilita) a vynucený zaměstnavatelem, který 

přináší zaměstnanci negativa. Nástrahami těchto zkrácených úvazků je 

podzaměstnanost, nízký plat a nejistota.
112

 V České republice tvoří částečný úvazek 
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pouze 5 % celkové zaměstnanosti (z toho 2,2 % v populaci mužů; 8,6 % žen). Hlavním 

důvodem je malá poptávka zaměstnavatelů.
113

 

Současný trh práce znevýhodňuje obě pohlaví. Muži si tento fakt do značné míry 

neuvědomují. Výzkumy prokazují, že více jak polovina mužů (58 %) vnímá svoji práci 

jako vyčerpávající.
114

 Přitom právě využívání nových forem práce může prokazatelně 

vést k větší spokojenosti. Muži znevýhodnění vnímají později, např. v době krize 

středního věku nebo v době dětství svých vnoučat. Vždyť mnoho starších mužů lituje 

toho, že nemohlo dát tolik péče svým dětem, jako kolik mohou dát vnoučatům.  

V dnešním uspěchaném světě bohužel nemusí stihnout ani dětství svých vnoučat  

a pravnoučat se nedožijí. 

Další výraznou změnou na trhu práce je nezaměstnanost, která v naší republice 

existovala ve 20. a 30. letech 20. století, a poté až po roce 1989. V době socialismu 

česká společnost tento fenomén v podstatě neznala, existovala zde vynucená 

zaměstnanost. V České republice je většina rodin závislá na dvou příjmech, pokud se 

narodí děti, zpravidla je na nějaký čas odkázána na jeden příjem, častěji muže. Muž, 

otec a partner je v naší kultuře považován za živitele (pracujícího) rodiny. Pro mnoho 

žen je při výběru partnera kritérium jeho finančního zabezpečení velice důležité. Pokud 

je muž nezaměstnaný, v této oblasti zklamal. Je nabourána jeho sebedefinující 

maskulinita, jeho osobnost a sebevědomí.
115

  

Nezaměstnaní muži se ocitají pod velikým společenským tlakem. Stanou se 

ekonomicky závislí, legitimita role živitele je ohrožena a s ní i ospravedlnění nerovné 

dělby práce mezi mužem a ženou. Ztráta placené práce představuje pro muže 

respektující hegemonní maskulinitu zpochybnění jejich mužnosti, selhání, slabost, 

ztrátu prestiže, moci, neúčast na maskulinních rituálech atd. Muž prožívá frustraci, pocit 

viny, nudí se. Může se objevit pozitivní reakce na situaci v podobě změny chápání sebe 

i okolí, změny v chování, přemýšlení. Uvědomění si nově vzniklého času a prostoru, 

přehodnocení otcovství, účasti na práci v domácnosti atd. Negativní reakce se projevuje 
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utvrzením si staré role, zaobalením do skořápky, různými formami úniku, často 

návykové látky alkohol atd.
116

 

3.3.2 Střet mužů a žen na poli neplacené a placené práce 

Na poli práce probíhá mezi pohlavími boj, jehož cílem je vlastní seberealizace, 

získání moci a uznání. Muže a ženy spojuje strach, že přijdou o svou doménu, že se 

budou muset něčeho vzdát, změnit se a přizpůsobit. Situace se dá zjednodušeně popsat 

takto: Muži obývali pole placené práce, ženy obývaly pole neplacené práce. Ženy se 

přesunují do placené práce, zároveň žádají rovnoměrnější rozdělení v rámci obou polí, 

chtějí, aby muži obsadili jejich odloženou část. Proč muži nejsou ochotni přejít do 

neplacené práce, proč se bojí přílivu žen do práce placené?  

Práce se vyvíjela od zemědělské, neplacené, společné práce v domácnosti až 

k dnešní formě placené práce mimo domov. Polarizací došlo k rozlišení dvou 

základních druhů práce, a to placené a neplacené. Za ono zaměstnání považujeme 

placenou práci, která je přijímána jako všeobecná norma, jejím cílem je získat 

prostředky a poté z nich plynoucí výhody. Práce za mzdu je definována jako „skutečná 

práce“, oproti tomu neplacená práce se stává neviditelnou. Často je považovaná za 

méněcennou, společnost jí nepřikládá velký význam, naopak je zlehčována a zůstává 

upozaděna. Může být součástí neformální ekonomiky, jedná se např. o dobrovolnou 

práci (charita), práce v domácnosti atd.
117

  

Nejčastější formou neplacené práce je práce v domácnosti. Vznikla v důsledku 

oddělení domova (místo spotřeby) a pracoviště (místo výroby). Podle odhadů vytváří  

25 – 40 % bohatství vznikajícího v průmyslových zemích. Je zajímavé, že počet hodin 

věnovaných domácnosti se nezměnil už půl století, pouze se přesouvá pozornost do 

jiných oblastí. Oproti minulosti se navýšil čas věnovaný péči o děti, nákupu nebo 

vaření.
118

 Pakliže jde o takto významnou, a zároveň v mnoha směrech neohodnocenou  

a podceňovanou sféru, není překvapením, že její vykonávání ve společné domácnosti je 

neoblíbené a může být zdrojem problémů. Tradičně jsou domácí práce přisuzovány 

ženám, muži působili v ekonomické sféře. Ženy se postupně stávají ekonomicky 

aktivní. Mají tak v podstatě dvě zaměstnání. V současné době dochází k posunu  
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k rovnoměrnějšímu rozdělení. Nové uspořádání je ve znamení rovnocenného vnímání 

práce obou partnerů. Při takovém rozdělení, je menší pravděpodobnost vzniku napětí, to 

přináší vyšší spokojenost se zvládáním profesního a rodinného života.
119

   

V České republice převládá tradiční uspořádání dělby domácích prací (62,3 % 

pracují ženy), ve třetině případů se partneři dělí rovným dílem, v 5 % případů pracují 

pouze muži, výjimečně si rodiny najímají jinou osobu (2 %). V průběhu života se 

situace vyvíjí, bezdětné páry se dělí rovnoměrněji, naopak ženy na rodičovské dovolené 

pracují více doma. Většinu neplacené práce v domácnosti tedy stále vykonávají ženy, 

přestože jsou často stejně ekonomicky aktivní.
120

 

Co si myslí o pracovních rolích mužů a žen v rodině reprezentativní vzorek 

české populace? Z průzkumů vyplývá, že většina lidí upřednostňuje, aby činnosti byly 

vykonávány oběma stejným dílem. Druhá menšinová část přiklánějící se k rozdělení 

rolí, hovoří o tom, že hlavní mužskou funkcí je finanční zabezpečování rodiny. 

Respondenti dále přisuzovali mužům více než ženám tyto oblasti: usilování o kariéru, 

iniciativnost v intimním životě, vzdělávání se. Opačně více ženám než mužům bylo 

přisuzováno následující: nakupování potravin a vaření, péče o děti, uklízení. Méně než 

třetina přisoudila muži a ženě stejný podíl na živení rodiny. Je zajímavé, že muži častěji 

přisuzovali ženám výše uvedené povinnosti, zatímco ženy častěji hovořily o jejich 

rovnoměrném rozdělení. Okolí považuje za ukazatel úspěšnosti u muže dosažení 

významného postavení v zaměstnání (50 % odpovědělo rozhodně důležité, 37 % spíše 

důležité). U žen se toto kritérium dostalo na poslední příčku, na první se umístilo 

sladění pracovního a rodinného života.
121

 Z těchto údajů jasně vyplývá, že pro muže je 

na prvním místě práce, která mu zaručuje úspěch podle ostatních, často i jeho samého.  

Do placené práce ženy postupně nastupují od 2. poloviny 20. století. V minulosti 

často obsazovaly posty s klesající společenskou prestiží a nižšími platy. Jednalo se  

v podstatě o pozice, o které muži již neměli zájem. Ženy je tudíž nevytlačily z jejich 

zaměstnání, ale obsazovaly narůstající volná pracovní místa. V poslední době ale začaly 

pronikat i do ryze mužských povolání. Jak postupně zaplavují pracovní trh, muži 

začínají mít velké obavy.
122

 Ztráta pozice, popřípadě shoda pozic s ženou, mohou 

                                                 
119

 Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. 1. vyd. 

DUDOVÁ, R. eds. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007, s. 75 – 77.     
120

 Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. 1. vyd. 

DUDOVÁ, R. eds. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007, s. 75, 77, 78.    
121

 ŠAMANOVÁ, G. Tisková zpráva (ov100201), Naše společnost 2009:  ole žen a mužů. Praha: 

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV CR, v.v.i., 2010, s. 3. 
122

 GIDDENS, A. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999, s. 320, 321.       



45 

 

podlomit mužskou roli a identitu. Mnohdy vystavěnou na opozici vůči ženám a často 

spojovanou s materiálními a mocenskými aspekty práce.
123

   

3.3.3 Práce jako společenský status 

S pojmem práce se často pojí negativní asociace typu námaha, brzké vstávání, 

nudná rutina atd. V zaměstnání trávíme značnou část svého života, zdá se 

nepochopitelné věnovat čas a úsilí činnosti, kterou nemáme rádi. Proč tam lidé chodí? 

Důvodem je, že práce obsahuje řadu prvků, které lidé potřebují a vyhledávají. Udržuje 

naši sebeúctu, uplatňujeme v ní naše znalosti a schopnosti, měníme prostředí (mimo 

domov), máme řád dne, zajišťuje strukturaci času, nenudíme se, navazujeme sociální 

kontakty, utváří naši identitu – zjednodušeně řečeno, práce je součástí naší 

seberealizace. Uvedené důvody jsou významné, ale často neuvědomované. Co je tedy 

hlavní příčinou našeho pracovního nasazení?
124

  

Pracovní motivací již dlouho není pouhé uživení se, popřípadě budování vlasti  

a lepší společnosti. V dnešní době je hlavním motorem pro činnost peněžní odměna.  

Z její výše vyplývá pozice ve společenském žebříčku a zároveň s ní společenská prestiž. 

Lidé již nevydělávají peníze jen proto, aby si koupili jídlo, ale potřebují mnohem víc, 

nejnovější elektronické přístroje, kvalitní značkové oblečení a doplňky k nim. Vyšší 

pozice je spojená s vyšší finanční odměnou a zároveň s vyšší mírou spotřeby peněz. 

Pracující se dostává do nekonečného stále se opakujícího cyklu honby za větším  

a větším finančním ziskem.  

Zvláště muži spojují svou sebeúctu a identitu s tím, jaký je jejich ekonomický 

přínos k chodu domácnosti.
125

 Opravdu se dá měřit maskulinita podle výše platu? 

Peníze značí v naší kultuře úspěch. Podle tohoto měřítka můžeme jednoduše určit míru 

úspěchu všech lidí. Nebude nás zajímat, jací jsou, to je komplikované, ale kolik 

vydělají, tento údaj se dá snadno porovnávat. Podle R. Groulda existuje mýtus, že 

bohatí muži jsou mužní, silní, dominantní a tedy schopní se postarat o ženu. Cílem 

celého snažení a soutěžení je rozřazení do mužské hierarchie a následné uspění na 

„sňatkovém trhu“.
126
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S úspěchem na sňatkovém trhu se pojí založení rodiny, která je dalším důvodem 

mužské usilovné práce. Muži považují čas strávený v práci za nepřímý čas pro rodinu, 

tímto dochází v jejich pojetí k propojení sféry práce a rodiny.
127

 Dalším faktorem je 

potřeba zajistit svému dítěti do budoucna jednodušší život, spojený s výhodným 

společenským postavením. Úspěšný, bohatý a mocný muž si může dovolit pro svého 

potomka zajistit to nejlepší. O usilovně vybudovanou pozici muž nechce přijít, a tak 

často zůstává v situaci, ve které je, ať už vědomě, častěji nevědomě, vnitřně 

nespokojený. Podle E. Badinter vede rutinní práce v továrnách nebo na úřadech 

k úzkosti, protože muži nemohou uplatnit hodnoty a vlastnosti jako je síla  

a podnikavost.
128

  

3.3.4 Únik ze zacyklení 

V poslední době vznikají mužské skupiny, které muže informují o zajímavých 

tématech, podporují je a pořádají pro ně akce. Jendou z nich je i Liga otevřených mužů 

(LOM), která hlásá, že tradičně se kvalita života u mužů měří podle moci, slávy  

a peněz. K tomuto stavu nabízí alternativu, která se začíná prosazovat mezi experty  

i laickou veřejností. Muži si začínají uvědomovat, že skutečnou kvalitu lze nalézt 

hlavně ve vnitřních hodnotách. LOM prezentuje čtyři základní mužské hodnoty: 

odpovědnost, odvaha, originalita a otevřenost.
129

   

Dnešní muži zřejmě stojí na křižovatce budoucího pojetí svého života a jeho 

náplně. Nevědí, kudy se vydat, zda zvolit cestu práce, zajištění materiálního luxusu pro 

sebe a rodinu, cestu péče o rodinu, nebo snad ještě nějakou jinou? Doba rozhodování  

a snaha o změnu a zlepšení situace je složitý dlouhodobý proces. Již v publikaci Men 

and masculinity od J. Plecka a J. Sawyera z roku 1974 autoři přemýšlí nad budoucností 

malých chlapců. Dospělí se jich často ptají: Čím chceš být, až vyrosteš? Už od mládí 

děti vychováváme k tomu, aby šly stále dopředu, programujeme jejich schopnosti 

k tomu, aby jednoho dne našly svoje místo v pracovní hierarchii. Ukazujeme jim, že 

práce je cesta ke štěstí a dobrému životu. Je třeba se v ní prosadit, je třeba mít 

respektovanou pozici, dobře placený post, získat prestiž a slávu. Práce mužům ukazuje 

jejich hodnotu, výhody z ní plynoucí je uspokojují, skrze ni jsou na sebe pyšní. Peníze 
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jsou hlavním důvodem proč pracovat, jsou symbolem úspěšného muže. Autoři 

upozorňují na existenci klamné představy, že si lze skrze věci koupit cestu k lepšímu 

životu. Skutečně tento svět odráží, co muži doopravdy chtějí a potřebují?
130

 

Navrhují východisko ze zakletého kruhu v podobě uvědomění si základních 

faktů. Zaprvé, do celého pracovního procesu se dostáváme mírnou a postupnou cestou, 

dochází k oddělení práce a emocionality, nastupuje racionalita. Z těchto důvodů si 

nemůžeme vzpomenout, že nepotřebujeme pracovat, hlavním cílem je cítit se 

smysluplně. Zadruhé, nevíme, kolik peněz skutečně potřebujeme, je třeba si uvědomit 

jejich nezbytné množství. Redukovat materiální standardy, protože potřeba méně peněz 

nám dává šanci věnovat čas a úsilí něčemu jinému. Naznačovaná cesta spočívá 

v hledání práce, která bude sebeuspokojující, nalezneme v ní možnost emocionálního 

kontaktu, spolupráce, silného vztahu, účasti a empatie. To vše s sebou přinese dlouho 

hledaný pocit štěstí.
131
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Závěr 

Cílem této práce bylo popsat problematiku role mužů jako partnerů, otců  

a zaměstnanců. Objasnit její vývoj a proměny, naznačit možná východiska a řešení při 

hledání nové mužské identity. Člověk je z velké části spoluvytvářen sociokulturním 

prostředím, ve kterém jsou sociální role pod vlivem genderového společenského 

konstruktu. Mužům i ženám přisuzuje „vhodné a přirozené“ způsoby chování, 

prožívání, vzhledu atd. Jakmile jedinec překračuje hranice daného uspořádání, 

společnost se svým systémem odměn a trestů na něj vytvoří silný nátlak. Nikdo z nás 

nechce být cizincem ve vlastní společnosti a kultuře, z tohoto důvodu respektujeme 

genderové uspořádání a bojíme se jakýchkoli výraznějších odlišností nebo změn v této 

oblasti. 

Mužská a ženská hnutí přispívají svou činností k posunu genderových vztahů 

směrem k jejich narovnání. Upozorňují na problémy, přinášejí nové poznatky  

a náměty na přemýšlení. V minulosti byli muži dlouho v pozici nadvlády nad ostatními. 

Se vznikem emancipačního hnutí žen byla jejich pozice otřesena. Najednou to nebyli 

jen oni, kdo rozhoduje ve všech sférách života. Z podřízených žen se nově stávaly 

vyrovnané partnerky, které mají stejné vzdělání, práva, možnosti atd. Známý mužský 

svět se najednou mění a oni nemají moc s tím něco udělat. Důsledkem je velká nejistota 

mužů, ztráta jejich dosavadní identity budované na principu opozice vůči ženám.  

Strategie vyrovnání se s touto skutečností jsou různé, někteří muži změny 

zavedených konstruktů vítají, jiní se je snaží přijmout a respektovat. Existuje nemalá 

skupina těch, kteří je zatracují, nesouhlasí s nimi nebo je prostě ignorují. Tyto postoje se 

odráží i v mužských sociálních rolích. V současnosti dochází k posunu od tradičního 

pojetí manžela a otce jako hlavy rodiny a živitele, k pojetí novému. Problémem je, že 

nikdo z nás (ani sami muži) neví, co to znamená a jak s tímto novým pojetím vlastně 

naložit. Změny vedou buď k zpětnému utvrzení minulé pozice, nebo ke snaze stát se 

jiným, novým mužem, který odmítá hierarchii, snaží se o blízký citový vztah s rodinou, 

komunikuje, seberealizaci nestaví pouze na úspěchu v práci. Těmto snahám o proměnu 

mužských sociálních rolí jsem se v práci věnovala především. Pevně věřím, že muži  

a ženy nakonec dají přednost rovnocenné spolupráci před soupeřením a vzájemný boj 

nahradí respektem a tolerancí k druhým i sobě. Přijmou koncepci rovnosti příležitostí 

mezi pohlavími, a tak se vydají na společnou cestu vzájemného pochopení.  
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České prostředí je specifické vzhledem k velkým rozdílům mezi generacemi 

vyrůstajícími v době socialismu a po revoluci, kdy došlo k velké, skokové změně 

v chápání vztahů mezi mužem a ženou. Česká společnost si jen pomalu zvyká na tyto 

změny. Genderové konstrukce se jedinec učí už od dětství, naši rodiče byli sami 

vychováváni k polarizovanému vidění světa a touto optikou učí nahlížet i své děti. 

Výsledkem jsou jen pomalé a složité změny pohlavně-genderového systému, které 

vyžadují od každého jedince přehodnocení ustáleného chování a uvědomění si faktu, že 

změny se mohou odehrávat pouze v revoluci našeho myšlení.   

Přínos této práce spatřuji ve vyvolání diskuze a zájmu mezi lidmi o téma mužské 

problematiky. Pokud jsem se s někým bavila o mé bakalářské práci, většina lidí měla 

potřebu se k tomuto tématu nějak vyjádřit. Někteří projevili touhu si ji přečíst, jiní tuto 

práci považovali za zbytečnou. Důležité pro mě bylo, že se vždy dostavila emotivní 

reakce, touha přemýšlet a aktivní zájem.  
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