
 

 

Zápis z mezinárodní konference Tátové vítáni 18.9.2014 

BLOK O AKTIVNÍM OTCOVSTVÍ 

Kathy Jones výkonná ředitelka 
Fatherhood Institute 
(UK) 

Politiky k podpoře otcovství ve Velké Británii 

Lukáš Talpa 
projektový manažer, 
pastor 

Liga otevřených mužů 
(CZ) 

Muži na rodičovské v České republice 

Hana 
Friedlanderová 

Senior výzkumník Mediaresearch 
Čeští muži a aktivní otcovství  - vývoj,  postoje, 
angažovanost 

Niall Hanlon lektor  
Business school of 
Dublin 

Maskulinity, péče a rovnost 

Therese 
Schweiger 

projektová manažerka POIKA(AUS) Otcovství a rozvoj kvality života mužů v POIKA 

 

Více viz prezentace řečníků 

BLOK O MUŽSKÝCH INICIATIVÁCH 

Liam Bolger 
národní koordinátor 
organizace v Irsku 

Men´s development network 
(IRL) 

Nové způsoby komunikace s 
Mužem 

John Evoy výkonný ředitel Men´s shed (IRL) 
Finanční krize a Men´shed 
v Irsku 

 

Více viz prezentace řečníků a diskuse 

John Evoy MEN`S SHED (IRL) 

Může projekt Men`s shed nastartovat nějakou společenskou změnu? V České republice existuje 

Unie Center, která se o tuto změnu snaží… 

V Evropě a Austrálii je tradičně silné ženské hnutí. V jeho působení vznikala tzv. ženská centra. 

Projekt Men`s je protikladem (odpovědí) na tento trend. Ženy si zároveň uvědomují, že je to dobré i 

pro ně, když se jejich muži budou takto scházet a integrovat. Komunitních center pro rodinu je v Irsku 

hodně a máme pro ně program zvaný 7 Question, což je školení, jak do práce s rodinami integrovat 

také muže. 

Jak prakticky probíhá činnost Men`s shed?  

U jejich založení ( v Irsku je jich mnoho) stojí obvykle 3-4 muži, kteří tento model znají. Tito muži 

spolu s dalšími určují zaměření vzniklého centra. Mohou zde opravovat kola, nebo renovovat starý 

nábytek, což je pro muže zároveň způsob, jak si vydělat, aby nebyli závislí jen na penězích od vlády. Je 

to tedy způsob „sociálního podnikání,“ který reaguje na ekonomickou krizi v Irsku a využívá 

nevyužívané prostory (kůlny). Vlastně neexistuje jednotná odpověď, jak Men`s shed fungují (nejsou 



 

 

zde žádní placení lektoři). Muži se zde sejdou a mohou dělat různé projekty, ale také pít čaj, povídat 

si a být zkrátka spolu. 

Liam Bolger/John Evoy MEN`S DEVELOPMENT NETWORK (IRL) 

Je vaše organizace vhodnou platformou pro řešení mužské agrese?  

Ano. Naše organizace vytvořila seznam specificky mužských problémů a přišla s požadavkem vlastní 

organizace a prostoru pro muže, který by byl jiný než klasická rodinná centra. Do tohoto seznamu 

problémů patří i mužská agrese. Máme vlastní program zaměřený na mužskou agresi, kde mají muži 

„bezpečné prostředí“ a mohou o agresi mluvit. 

Spolupracujeme se 40 dobrovolníky po celém Irsku 

 

BLOK O MUŽSKÝCH INICIATIVÁCH 

Kathy Jones výkonná ředitelka 
Fatherhood Institute 
(UK) 

Tátové vítáni ve Fatherhood Institute (Dads test..) 
služby pro zaměstnavatele, otcovsky přátelské 
politiky 

Paul Cudby obchodní analytik National Grid (UK) 
Příklady dobré praxe „Tátové vítáni“ v National 
grid 

Markus Theunert 
a Andreas Borter 

prezident/vice-
president 

Maenner(CH) Muž na částečný úvazek 

Tomáš Ervín 
Dombrovský 

vedoucí obsahu a 
partnerství 

LMC / Jobs.cz" (CZ) 
"Možnosti flexibilní práce v českých firmách 
versus potřeby rodičů po návratu z 
mateřské/rodičovské dovolené" 

Linda 
Pospíšilová/Nikola 
Křístek 

projektová 
manažerka/projektový 
manažer 

Liga otevřených 
mužů/Unie center 
(CZ) 

Tátové vítáni 

Jiří Peroutka 
vedoucí personálního 
rozvoje 

DM (CZ) 
Podpora rovných příležitosti v dm drogerie markt 
a značka Tátové vítáni 

Jan Pivoňka a 
Markéta Tesařová 

řízení lidských zdrojů KPMG (CZ) 
Péče o zaměstnance a Tátové vítáni v KPMG 
Česká republika 

Lenka Smrčková výkonná ředitelka KPČ (CZ) 
Trendy v personalistice, jsou Tátové skutečně 
vítáni? 

 

Více viz prezentace řečníků a diskuse 

 

Paul Cudby NATIONAL GRID (UK) 

Mají Vaši zaměstnanci nárok na dva týdny otcovské dovolené?  



 

 

Ano. 

Do jaké míry je Vaše pro-otcovská firemní  politika věcí emocí a do jaké míry je to kalkul?  

Jsem zaměstnanec a člen našeho think-tanku nikoliv manažer společnosti, který by o tomto 

rozhodoval. Nejsem si jistý, jak moc je to pro firmu opravdu „výhodné, “ ale myslím si, že je to tak 

správně. Pro korporaci je důležitá konkurence schopnost, a to je myslím náš hlavní argument. Sehnat 

kvalitní zaměstnance totiž není jednoduché. 

 

Andreas Borter MAENNER (Švýcarsko) 

Jak mají muži využít Vámi zmiňovaný „čas navíc,“ který získají díky částečnému úvazku?  

Snažíme se prosadit pohled, že muž je „celý“ i s částečným úvazkem. Pro dobré otce je důležité, aby 

měli také čas na sebe a trávili ho nejen s rodinou, ale také sportem nebo vzděláváním se. 

Pouze 14% pracuje na částečný úvazek (23000) 

Tomáš Ervín Dombrovský LMC/Jobs.cz (ČR) 

Je u Vás ve firmě malý zájem o částečné úvazky kvůli tomu, že se otcové bojí nižších financí, nebo 

toho, že by to jinak nezvládli? 

Obvykle o tom neuvažují kvůli financím. Pouze 5500 nabídek bylo na částečný úvazek z celkového 

počtu 100000. Poslední velký průzkum jsme realizovali v roce 2012 a 74% uvedlo, že je nepotřebují. 

Trend je stoupající a stále častěji se hlásí na práci na částečný úvazek. 

Linda Pospíšilová, Nikola Křístek TÁTOVÉ VÍTÁNI (ČR) 

Uvažovali jste o tom, že matky by také měli být „vítány“ nebo spíše obecně rodiče? 

Náš projekt pomáhá ženám skrze muže. Neuvažujeme o tom, že bychom do projektu zapojili ženy.  

Jak často narážíte na nepochopení ze strany zaměstnavatelů a personalistů?  

Pouze 8% personalistů si myslí, že tímto ženy diskriminujeme. S podobnými názory jsme se setkali 

zejména v Jihočeském a Karlovarském kraji, kde je vysoká nezaměstnanost. 

Cítíte v projektu podporu státních orgánů?  

Spolupracujeme s MPSV, sdílíme s nimi naše výstupy, ale financováni jsme z Evropských 

strukturálních fondů. 

DM drogerie markt: Jiří Peroutka 



 

 

Tátové vítáni v DM drogerie markt: O značku jsme usilovali, neb nám byl projekt sympatický, i když 

máme 94%žen, které jsou na více než 200 prodejnách 

Pracovní pozice jsou rozdělené do kategorií a každý má možnost vidět, jaký plat kdo má. Dále 

nabízíme mimořádné roční prémie. 

KPMG Česká republika: Markéta Tesařová/Jan Pivoňka 

Mzda je u nás srovnatelná, máme poměrně velké množství částečných úvazků u žen. 3 manažery na 

částečném úvazku. 

Nositelé značky Tátové vítáni 

SAS Institute: Martina Schneiderová: Máme 1 muže na rodičovské dovolené, částečný 

úvazek je spíše u žen. Plánujeme průzkum potřeb mužů a tedy i otců 

GE Money bank: Kateřina Michailidisová 

Nabízíme našim zaměstnanců velké množství benefitů, slavíme parents day 


