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Shrnutí
(Alžběta Molnárová)
Práce se zabývá tématem nízké účasti mužů na výchově dětí. Autorky představují
základní pojmy týkající se problému a snaží se problém analyzovat jak pomocí teoretických
konceptů a empirických dat, tak také analýzou aktérů, jejich dokumentů a rozhovorů s nimi.
Autorky použily několika metod. Nejenže vycházely z již provedených reprezentativních
výzkumů a analýz, ale snažily se také pomocí polostrukturovaných rozhovorů a důkladného
studia dokumentů zjistit postoje aktérů veřejné politiky k tomuto tématu.
Autorky rovněž identifikují svá hodnotová východiska, svůj zájem o genderovou
problematiku a pozitivní postoje k vyrovnávání příležitostí mezi muži a ženami. Autorky se
snažily zasadit problematiku do širšího kontextu, představují základní poznatky o rozdělení rolí
v rodině, o konceptech maskulinity, otcovství a identity a možnostech při slaďování rodinného a
profesního života v soudobé společnosti. Dotýkají se oblasti současného ekonomického diskurzu
a demografických změn.
V následující kapitole se autorky zaměřily na analýzu dosavadního politického vývoje a
popisují nejen vývoj legislativy, ale rovněž hodnotí vliv EU a jejích dokumentů na české
veřejněpolitické dokumenty. Zmíněna jsou rovněž opatření navrhovaná Radou vlády pro rovné
příležitosti mužů a žen. Autorky analyzují vývoj problému, stručně popisují, jak a kdy problém
vznikl a co mu předcházelo. Představena jsou pak základní data o problému, která vycházejí
z aktuálního výzkumu podob otcovství v České republice. Krátce je také porovnána česká situace
se situací jinde v Evropě.
Autorky se na základě teoreticko-empirických poznatků pokusily sestavit model
problému, který má být jakousi zjednodušenou verzí reality a umožňuje rozpoznat hlavní příčiny
a důsledky problému nízké účasti mužů na výchově dětí. Ke konečné formulaci problému
přispělo také provedení důkladné analýzy aktérů, čímž byl pohled na problém obohacen o
jednotlivé postoje zainteresovaných institucí, organizací, osobností, médií a v neposlední řadě
mužů a žen. Konečná formulace problému pak přináší grafické znázornění problému v podobě
schématu. Autorky se v této části snažily formulovat problém jasně a výstižně a identifikovat
hlavní argumenty svědčící o relevanci problému.
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Úvod
(Alžběta Molnárová)
Cílem naší práce bylo vymezit a formulovat problém, který jsme si pojmenovaly jako
„nízká účast mužů na výchově dětí“. Péče o děti však kromě finančního zajištění, na němž se
muži podílejí vysokou měrou, zahrnuje také emocionální starost a péči o rodinné prostředí. Péči o
děti vnímáme jako součást jejich výchovy a dle našeho názoru a dostupných dat se muži na této
činnosti podílejí významně méně než ženy.
Naším cílem tedy bylo zjistit, kde tento problém vznikl, jak se vyvíjel, jaké problémy mu
předcházely a jak jej vnímají aktéři do něj zainteresovaní. Cílem tedy bylo obhájit, že náš
problém je skutečně relevantní a je tak vnímán škálou nejrůznějších aktérů.
Téma účasti mužů na výchově dětí jsme si vybraly, neboť jej považujeme za oblast, která
je často opomíjena – v současnosti se hojně hovoří o nutnosti slaďování rodinných a profesních
rolí, o nutnosti snižovat nerovné ohodnocování mužů a žen, o potřebě zvýšit počet žen ve
vedoucích pozicích a v politice. Prakticky se však dle našeho názoru zapomíná, že všechny tyto
cíle by byly mnohem snáze splnitelné, pokud by se muži více zapojili do péče o děti a
domácnosti, pokud by se zrovnoprávnil také přístup mužů k domácí sféře.
V naší práci tedy mapujeme problém pomocí analýzy aktérů a snažíme se zjistit, jak se na
námi zvolené téma dívají, zda s vymezením problému souhlasí a kde spatřují jeho příčiny,
důsledky a bariéry bránící jeho řešení. Využily jsme rovněž již existujících výzkumů, abychom
daty podložily relevanci námi zvoleného problému.
Domníváme se, že naše práce je unikátní v tom, že pojednává o nízké účasti mužů na
výchově dětí jako o problému, který je vnímán jednotlivými aktéry veřejné politiky různým
způsobem. Zároveň jsme se snažily tento problém představit v širším kontextu.
Jsme si samozřejmě vědomy nedostatků naší práce, zejména obtíží spojených s tím, jak
prakticky měřit účast mužů na výchově dětí a na péči o ně, neboť fakta o péči mužů jsou nám
přístupná pouze zprostředkovaně skrze jejich výpovědi a výpovědi jejich partnerek. Podobně je
velice obtížné zjistit, jak velké procento žen by ocenilo větší zapojení svých mužů. Jistě také jako
slabinu naší práce vnímáme, že jsme nebyly schopné hovořit s větším vzorkem aktérů.
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Vymezení základních pojmů
(Alžběta Molnárová)

Gender
též sociální pohlaví; koncept upozorňující na sociálně-kulturní konstrukci identity podle modelů
chování přiřazených mužskému nebo ženskému biologickému pohlaví. Na sociální konstrukci
genderové identity poukazují antropologické a historické (a jiné) studie, díky nimž se dozvídáme
o různých pojetích mužství a ženství v závislosti na kultuře a historické době. (ta-gita, genderový
slovníček, heslo gender)

Genderové stereotypy
zjednodušující popisy maskulinity a femininity, jsou to představy o „správném“ chování a
postojích jedinců podle příslušnosti k biologickému pohlaví; tyto představy většinou
nereflektovaně přejímáme a předáváme dále (ta-gita, genderový slovníček, heslo genderové
stereotypy)

Genderové role
společenské role předepisované jednotlivcům na základě jejich příslušnosti k určitému pohlaví
(ta-gita, genderový slovníček, heslo genderové role)

Tradiční uspořádání rodinných rolí
Přetrvávající strukturní rozdělení mužských a ženských rolí a vlastností, muž jako živitel, žena
jako pečovatelka, muži připisovány vlastnosti jako racionalita a aktivita, ženě naopak
emocionalita, pasivita, submisivita, muž prezentuje rodinu ve sféře veřejné, žena zastává sféru
soukromou (Sedláček, Plesková 2008)
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Rovné příležitosti žen a mužů
pojem, který zahrnuje neexistující bariéry na základě pohlaví pro účast na ekonomickém,
politickém a sociálním životě – neexistenci přímé, či nepřímé diskriminace na základě pohlaví.
Oproti tomu sexismus je diskriminace na základě pohlaví, v naší společnosti zejména
znevýhodnění žen na základě jejich příslušnosti k ženskému rodu. (Sedláček, Plesková 2008)

Primární pečující osoba
vytváří s dítětem pevné pouto, vazbu (attachment), která se projevuje mj. tím, že dítě ve chvílích
ohrožení či strachu vyhledává bezpečí a fyzický kontakt právě u této osoby. Novější
psychologické studie poukazují na to, že děti jsou lhostejné k tomu, zda touto primární osobou je
muž či žena, neboť děti posuzují zejména kvalitu vztahu a to, jak tato osoba dokáže uspokojovat
primární potřeby dítěte. Děti nerozlišují pohlaví pečovatele, a pokud se o ně stará muž, chovají se
k němu stejně jako k matkám. (Sedláček, Plesková 2008)

Noví otcové
se liší od tradičního otce tím, že se angažují v péči o své děti a navazují s nimi emociální vztahy
již od útlého miminkovského věku. Tito otcové disponují vlastnostmi, které jsou v naší kultuře
jinak vyhrazeny matkám, proto se pro ně někdy užívá pojem Matkové. Není to název posměšný,
nýbrž má naopak poukázat na to, že i muži si mohou osvojit vlastnosti, které jsou typické pro
osoby, které pečují o malé děti. Fakt, že v naší kultuře je primární pečující osobou většinou
matka, není rozhodně univerzální a všeplatný: existují kultury, jak v současnosti, tak minulosti,
kde tuto roli plní běžně muži. (Sedláček, Plesková 2008)
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Použité metody a heuristiky
(Alžběta Molnárová)

Strom problémů
K základnímu vhledu do námi zkoumaného problému sloužil strom problémů. Jednalo se
o diagram příčin a důsledků, tj. faktorů, které způsobují určitý problém“ (Veselý 2007:218). Ve
středu stromu je tzv. kmen, tedy náš ústřední problém, dole jsou pak kořeny, příčiny problému a
nahoře větve, důsledky nízké účasti mužů na výchově dětí. Při tvorbě stromu problémů jsme si
nejdříve sepsaly negativní výroky týkající se námi formulovaného problému, tyto výroky jsme
následně seskupily podle jejich podobnosti, formulovaly jsme konkrétně kmen, tedy problém.
Další výroky jsme rozčlenily na příčiny a důsledky. Abychom si usnadnily manipulaci
s jednotlivými výroky, napsaly jsme je na kartičky, s nimiž bylo pak možno volně pohybovat –
takto fyzicky vytvořený strom problémů jsme následně převedly do elektronické podoby a
provedly celkovou kontrolu logiky stromu (Veselý 2007:219). Důležité přitom bylo zachovat
přehlednost a neztratit se v šipkách ukazujících příčinnou závislost, ve stromu jich nesmí být
příliš mnoho (vše souvisí se vším), neboť strom má být zjednodušením, které umožní pochopit
souvislosti v úvodní fázi formulace problémů. Strom problémů nám umožnil identifikovat
oblasti, na které jsme se následně v analýze zaměřily (např. problematiku ekonomických příčin a
vedle toho problematiku spíše psychosociální – vztah otec-dítě). Naše domněnky o možných
příčinách a důsledcích, které jsme identifikovaly pomocí stromu problémů, jsme se tak v naší
další práci snažily verifikovat.

Analýza aktérů
Základem naší práce je analýza aktérů – k této metodě jsme použili ještě další dílčí
metody, abychom zjistily postoje jednotlivých aktérů. Jednalo se především o metody analýzy
dokumentů, analýzy rámců a analýzy polostrukturovaných rozhovorů.
Pomocí analýzy aktérů jsme chtěly „identifikovat všechny jednotlivce, skupiny či
organizace, kterých se daná politika týká, poznat jejich jednání, záměry a vzájemné vztahy a
zhodnotit jejich vliv, zdroje a zájem na realizaci určité politiky.“ (Varvasovsky a Brugha 2000).
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Šlo nám především o to, zjistit konkrétní stanoviska jednotlivých aktérů k našemu problémů –
jaké rámce jsou pro jejich myšlení charakteristické.
Postoje aktérů jsme zjišťovaly dvěma způsoby. Jednak studiem dokumentů, jednak
polostrukturovanými rozhovory.
Základem pro takto prováděnou analýzu byla brainstormingová diskuse, při níž jsme se
snažily identifikovat hlavní aktéry nejdříve samy a posoudit jejich zájem na problému – to, jak se
daná politika aktérů dotkne, dále jejich postoj k našemu problému (míru souhlasu či nesouhlasu
s danou politikou) a dále také jejich moc a vliv na realizaci politiky, která má vliv na námi
definovaný problém (Veselý 2007:229).
Následně jsme vytvořily tabulku, která obsahuje tyto dimenze, a doplnily jsme ji ještě o
odhad spolehlivosti našeho posouzení.

Analýza dokumentů
Základem analýzy dokumentů byl jejich sběr. V tomto procesu bylo důležité postupovat
systematicky, tzn. prohledáváním stránek relevantních aktérů našeho problému. Hledaly jsme
především dokumenty strategické povahy. Jednalo se tedy o různá prohlášení, strategie a akční
plány Ministerstva práce a sociální věcí (MPSV), Evropské unie, Rady vlády pro rovné
příležitosti mužů a žen, dále pak o dokumenty, které vydávají neziskové organizace, které se
problémem zajímají. Pro analýzu dokumentů jsme rovněž použily koncepce rodinné politiky,
které vznikají na úrovni některých krajů, přičemž jsme prohledaly stránky všech krajů ČR. Část
dokumentů MPSV, které nejsou běžně veřejně dostupné, sehnala Alžběta Molnárová přímo na
MPSV v rámci své praxe (jednalo se zejména o dokumenty spojené s kampaní Táto, jak na to?).
V případě dokumentů Rady vlády pro rovné příležitosti mužů a žen jsme vycházely především
z dokumentů, které rovněž nejsou běžně dostupné, ale Alžbětě Molnárové se je podařilo získat
v rámci praxe v Centru ProEquality, jehož zástupkyně je členkou této Rady.
Při samotné analýze šlo o to stručně shrnout obsah jednotlivých dokumentů a zhodnotit
jejich vztah k námi zkoumané problematice. Co se týče MPSV, zkoumaly jsme jednak, zda se
v dokumentech hovoří o aktivitách spojených s podporou aktivního otcovství, dále pak jak
konkrétní jsou dokumenty v návrzích opatření a jak odrážejí strategie a koncepce zjištěné
z dokumentů Evropské komise. Pro tuto část analýzy jsme částečně využily již provedenou
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analýzu Alžběty Molnárové (2010) o vlivu Evropské unie na politiku slaďování rodinného a
profesního života v ČR. Dokumenty neziskových organizací jsme analyzovaly podobně, shrnuly
jsme jejich obsah a snažily se kriticky zhodnotit jejich pohled na zkoumanou problematiku a
celkově také to, jaký přístup k problematice volí, zda se zaměřují spíše na působení na politiku
nebo jestli jsou středem jejich zájmu samotní otcové a matky. Analýzu dokumentů jsme pak
spojily s výstupy z analýzy rozhovorů.

Polostrukturované rozhovory
Výběr respondentů pro dotazování jsme pečlivě zvážily a vybraly jsme osobnosti, které se
angažují ve zkoumané politice nebo na ni mají vliv. Prvotní kontakt s dotazovanými probíhal
elektronickou poštou. Celkem se nám podařilo provést sedm rozhovorů.
Rozhovory byly polostrukturované, šlo o rozhovory pomocí návodu, měly jsme předem
připravený seznam témat, která chceme probrat (Hendl 2005). Cílem bylo poskytnout
dotazovaným prostor pro jejich svobodná vyjádření, osnova sloužila především nám, abychom
nezapomněly nějaký důležitý okruh. Naším cílem bylo flexibilně reagovat na výpověď
dotazovaných. Rozhovor měl několik částí (viz příloha) přičemž jsme považovaly za
samozřejmé, že se dotazovaní nemusí držet dané osnovy. Hlavní zodpovědnost za vedení
rozhovoru byla na nás, ovlivnily jsme jeho konečnou podobu (viz Kiczková 2006).
Základem pro analýzu rozhovorů byl jejich přepis. Zde jsme zvolily metodu transkripce,
jak ji popsala Alicija Leix (2003). Rozhovory jsme přepisovaly doslovně, avšak bez tzv.
vatových slov. Řádky v přepisu rozhovoru jsme číslovaly. Při přepisu jsme ctily anonymitu
respondentů. Přepis rozhovoru obsahuje také seznam značek užitých v rozhovoru. Každý
rozhovor jsme shrnuly na 1-2 stranách, abychom získaly přehlednou podobu postojů jednotlivých
respondentů – aktérů.
Celkově bylo důležité mít během celého výzkumu na paměti, že prostřednictvím
zvoleného kvalitativního postupu jsme mohly zjistit pouze subjektivní vidění situace aktéry,
přičemž jsme si vědomy, že na produkci vědění jsme se podílely také my jako tazatelky
(Kiczková 2006). Kvalita naší práce byla dána formulací otázek při rozhovoru a metodou přepisu.
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Zachovaly jsem anonymitu respondentek. Rozhodly jsme se, že nebudeme k práci
přikládat ani přepsané rozhovory, ani nahrávky. Úryvky z anonymních rozhovorů jsou
součástí práce, aby byly podloženy jednotlivé interpretace a přispělo se k ověřitelnosti studie.

Analýza mediálního diskurzu
Jako doplněk k našemu vlastnímu výzkumu jsme použily poznatky z již provedených
analýz mediálního diskurzu. Ty se týkaly celkově zobrazování genderu v médiích, ženských a
mužských časopisů a mediálního obrazu otců na rodičovské dovolené. U všech těchto
provedených analýz nás zajímalo především, jak jsou zobrazovány rodičovské role, jak média
hodnotí otcovskou roli v rodině a do jaké míry se téma rodičovství objevuje v jednotlivých
ženských a mužských časopisech. Jsme si vědomy toho, že slabinou této metody je fakt, že jsme
se musely spolehnout na kvalitu provedené práce jiných autorek, avšak snažily jsme se také
kriticky zhodnotit jejich metody a zvážit validitu jejich výzkumů a to i pomocí rozhovoru
s expertem na obraz genderu v médiích.
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Hodnotová východiska
(Alžběta Molnárová a Michaela Peterková)
Na úvod této studie považujeme za důležité zdůraznit naše hodnotová východiska, která
ovlivnila jak samotný výběr problémů, tak také způsob zkoumání, výběr respondentů a výslednou
formulaci problému.
K problému nízké účasti mužů na výchově dětí zastáváme subjektivistický přístup.
Přikláníme se k názoru, že problémy neexistují „tam venku“ v sociálním světě, kde čekají, až
budou uchopeny a „vyřešeny“, ale spíše jsou utvářeny neboli konstruovány aktéry v komunitě
veřejné politiky (Bacchi 1999:199 parafrázován v Morávek 2010: 2). Nízká účast mužů na
výchově dětí pro nás tedy není přirozeným esenciálním stavem, ale výsledkem sociální
konstrukce. Uspořádání rodinných povinností bereme jako potencionálně flexibilní, ale značně
omezené interakcí značného množství aktérů.
Zároveň jsme minulosti obě byly značně ovlivněny feministickým myšlením, výzkumem
a konceptem rovných příležitostí. Výsledkem našeho dlouhodobého zájmu o genderová studia je
náš názor, že rovnoměrnější rozdělení rodičovských a domácích prací by bylo prospěšné pro
rodinu jako celek, pro děti samotné, ženy, muže, ekonomiku i harmonii společnosti. Za cíl však
považujeme především to, aby se ženy a muži mohli rozhodovat svobodně o věcech týkajících se
dělby domácích prací a rodičovských povinností. Přestože je v posledních desetiletí otázce
rovných příležitostí věnována narůstající pozornost, současnou situaci nepovažujeme za stav, kdy
je tato svobodná volba možná. Rozhodování žen a mužů je z velké části omezeno vnějšími
faktory, které upřednostňují tradiční model uspořádání rolí v rodině, kdy je muž brán výhradně
jako živitel a žena jako pečovatelka a vychovatelka. Za tyto vnější faktory považujeme především
úzce definované koncepty mužství a ženství, které se odrážejí v přetrvávajících stereotypech
určujících mužské a ženské povinnosti.
Dalším podstatným faktorem jsou pak nerovnosti na trhu práce a to jak v rovině vertikální
(kumulace žen do méně atraktivním a méně placených oborů), tak horizontální (nízké zastoupení
žen na vedoucích pozicích) a také tzv. Gender Pay Gap, tedy nerovnosti v příjmech žen a mužů.
Rovněž vnímáme kriticky chápání slova „práce“, jímž se myslí pouze práce placená, zatímco
práce v domácnosti je degradována, přestože má velký podíl na ekonomickém, sociálním a
kulturním rozvoji státu.
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Samozřejmě, jsme také ženy a potencionální budoucí matky, tudíž nám záleží na tom,
abychom mohly skloubit své profesní aspirace s rodinnými povinnostmi a radostmi. Zároveň
však také vnímáme hledisko mužů a jejich vyšší účast na výchově dětí vidíme jako přínos nejen
pro vývoj dětí ale i pro muže samotné. Za nejsilnější nástroj slaďování profesních a rodičovských
povinností mužů i žen považujeme právě sdílení rodinných povinností oběma partnery.
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Strom problémů
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prostředí
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Zasazení tématu do širšího kontextu
(Michaela Peterková)
V následující kapitole představíme teoretické přístupy odborníků, kteří se zabývají
problematikou genderových rolí. Chceme ovšem zdůraznit, že následující výčet autorů se nesnaží
obsáhnout veškeré odborníky zabývající se touto problematikou, ale představit nejvýznamnější
přístupy k participaci mužů v rodinné sféře, mezi které lze do jisté míry odbornou sféru rozdělit.

Rozdělení rolí v rodině
Nízká účast mužů na výchově dětí je z velké části výsledkem rozdělení genderových rolí
jak ve společnosti, tak v rodině. Způsob, jakým se pár rozhodne uspořádat své rodinné a pracovní
závazky, je ovlivněn racionálními důvody ale také iracionálními faktory, jejichž původ je
dlouhodobým předmětem debat akademiků.

Vůle rodičů
Například Badinterová (2005) zdůrazňuje, že angažovanost otců na výchově dětí může
záviset na dobré vůli matek. Ty se o výchovu dětí nechtějí dělit a domácí sféru brání jako svůj
prostor moci a seberealizace. Zároveň však se však muži mohou vědomě neangažovat na
výchově dětí zkrátka z toho důvodu, že kopírují vztah svého otce k sobě samým a aktivní otcové
být nechtějí. (Badinterová 2005:171) Oproti Badinterové, Maříková (2008:81) poukazuje na to,
že nízká participace mužů na výchově dětí nemusí být výsledkem nevůle mužů či žen, ale „právo
pečovat je mužům odepíráno strukturálním nastavením trhu práce a nekoncepční rodinnou
politikou”. V tomto pojetí Maříková zdůrazňuje vliv společenských faktorů, jako je i kultura a
tlak sociálního okolí, na možnost aplikace individuální racionality na uspořádání rolí v rodině.
Šmídová a Tuček (2000:67) pak ve svých studiích rozdělení pracovních a rodinných povinností
mezi páry docházejí ještě ke specifičtějšímu závěru a to, že se páry při rozhodování, kdo se bude
starat o děti a jak, zpravidla řídí ekonomickou nutností.

Sociální a psychologické (iracionální) faktory
Opustíme-li čistě ekonomické a racionální hledisko účasti mužů na výchově dětí, musíme
se ptát, jaké jsou sociální a psychologické faktory, které vedou rodiny k častému uspořádání rolí
podle tradičního modelu muž-živitel a žena-pečovatelka. Problematika rozdělení rolí v rodině
byla zpopularizována feministickými autory a autorkami, kteří poukazovali na znevýhodnění
pozice žen. V průběhu 20. století se však hledisko značně měnilo a od vize mužů „utlačujících”
ženy v domácí sféře se studie začaly zajímat o celospolečenské faktory ovlivňující chování obou
pohlaví. V 70. letech 20. století se pak začaly rozvíjet i kritické mužské studie, které se zacílily na
zkoumání hlediska mužů. V dnešní době již většina autorů oceňuje provázanost mužské a ženské
sféry a tudíž i výzkumy z oblasti genderových vztahů zkoumají hlediska obou pohlaví. Mnozí
autoři se však nadále rozcházejí v tom, co je příčinou rozdělení mužské a ženské sféry.
Radka Dudová (2005:14) nabízí ucelený přehled přístupů ke vzniku nerovnosti mezi muži
a ženami. Jedním z pohledů, které prezentuje, je dílo Ulricha Becka a Elisabeth BeckGerheimová (in Dudová 2005). Ti vidí nerovnost mužů a žen jako vtělenou přímo do fungování
industriální společnosti, jejíž tržní mechanismy vyžadují rozdělení rolí v rodině. Dudová (2005)
však také zdůrazňuje, že v dnešní době jsou lidé kromě imperativu rozdělení rolí v rodině
vystaveni také tlaku trhu práce, který prosazuje individualismus a soutěžení. Výsledkem jsou do
značné míry protichůdné tlaky hlavně na ženy, které se stále méně spokojují s rodinnou sférou
jako polem seberealizace, ale i na muže, kteří jsou od rodiny izolováni ve veřejné sféře. Beck a
Beck-Gerheimová (in Dudová 2005) pak zdůrazňují, že výsledné rodinné problémy jsou často
vnímány jako individuální selhání ale ve skutečnosti jsou výsledkem strukturálního nesouladu.
Také Badinterová (2005) zkoumá tlaky, kterým jsou jednotlivá pohlaví vystavena a
dochází k závěru, že dnešní muži jsou ve fázi proměny. Jsou v pasti mezi moderním diskurzem a
starou praxí a cítí, že za ženami zaostávají. Svým synům pak předkládají rozporuplný obrázek
mužství, což může ovlivnit i vývoj jejich vlastní mužské identity. (2005:174)
Někteří autoři, jako například Parsons (in Connell 2005), vidí rozdělení rolí v rodině z
funkcionalistického hlediska jako odvozené od přirozeného rozdělení prací v sociální skupině.
Výsledné rozdělení práce mezi muže a ženy je pak ovlivněno uplatněním politické moci, která
vede k útlaku žen. (Parsons in Connell 2005:23) Značná část feministického hnutí sdílela tento
patriarchální diskurz a kritizovala mocenské vztahy utiskující ženy.
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Také Rubinová (1975:178) poukazuje na to, že ačkoliv je rozdělení rolí ve společnosti
variabilní, jeho konečný výsledek podléhá moci a ustanovení vzájemné závislosti mezi
pohlavími. Rubinová (1975:180) však zdůrazňuje, že sociální systém, který utiskuje ženy,
zároveň utiskuje i zbytek společnosti, jelikož trvá na striktním rozdělení osobnostních charakterů.
Jinými slovy, situování žen do jisté role znamená situování zbytku společnosti do jiné. Pokud
jsou tedy ženy izolovány v domácí sféře, výsledkem rozdělení rolí ve společnosti je, že muži jsou
z této sféry do jisté míry vyloučeni. Rigidní struktura rozdělení rolí tedy omezuje volbu všech
jedinců.
Hardingová, Bourdieu a další pak zkoumají příčiny hierarchie, ve které se tyto sféry
nachází. Ve své analýze poukazuje Hardingová (in Maříková 2007) na to, že ženy jsou často
spojovány s přírodou, instinkty a plodností, přičemž muži s rozumem a kulturou. Jelikož je podle
Hardingové v euroamerické civilizaci ceněna kultura více než přirozenost; rozum a racionalita
více než emoce a spontánnost, mužské sféře i ostatním činnostem je přisuzována větší hodnota.
Stejně tak jako Rubinová a Parsons však Hardingová zdůrazňuje roli moci v původním vytvoření
genderové hierarchie, která se nyní již jeví jako přirozená. Společenská dělba práce je pro
Hardingová jen nástrojem reprodukce této genderové organizace. (Hardingová in Maříková
2007:15-16)
Také Zimbalist Rosaldová (1974:21) zastává stanovisko, že hierarchie mužských a
ženských aktivit souvisí s jejich rozdělením mezi symboly přirozenosti a kulturní vyspělosti.
Zdůrazňuje však, že vzdálenost mezi sférami aktivity mužů a žen vede k tomu, že muži jsou bráni
jako nadřazenější, jelikož ženy nemají do jejich sféry přístup. Muži se však denně do domácí
sféry vracejí, která pro ně ovšem není dostatečnou výzvou a prostorem k seberealizaci, aby jim
aktivita v ní nabízela pocit uspokojení. Zimbalist Rosaldová (1974:31) také poukazuje na význam
interakce mužů a žen. Jelikož je ženská interakce často na mnohem intimnější úrovni než
mužská, nedovoluje ženám, aby si udržely od ostatních takový odstup, který mužům zajišťuje
jejich kulturní a vyšší status.
Rozdělení rolí v rodině se ovšem stalo i předmětem studií psychoanalytických autorů.
Například Prekopová a Woodhead (in Šmídová 2008) argumentují pro zachování tradičního
rozdělení rolí z toho důvodu, že děti potřebují řád, alternativní formy péče matou jejich
genderovou identitu a matky věnující se plně péče o rodinu jsou při výchově trpělivější a
soustředěnější (Prekopová a Woodhead in Šmídová 2008: 12). Šmídová (2008:12) ale
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zdůrazňuje, že tyto názory byly zpochybněny například teorií attachmentu, podle které dítě musí
mít k dispozici osobu, ke které může přilnout, ale její pohlaví není podstatné.
Pro naši studii je jedním z klíčových autorů Chodorowová, která zkoumá z
psychoanalytického hlediska dopady rozdělení rolí v rodině na děti, muže, ženy i celospolečenské
stereotypy. Chodorowová (1974:64) poukazuje na fakt, že v naší post-Freudiánské společnosti je
ve skutečnosti připisována rodičům (a hlavně matce) skoro výhradní zodpovědnost za to, jakými
lidmi se děti později stanou. Pokud je tomu ovšem skutečně tak, v tom případě je alarmující, že
za výchovu budoucí společnosti zodpovídá jen polovina populace a to ještě ta, která byla
historicky spojována s níže hodnocenými charakteristikami jako je emocionalita. Sdílenému
rodičovství by měla být věnována větší pozornost a více zdrojů, jelikož kvalita výchovy do jisté
míry v tomto pojetí určuje kvalitu budoucí společnosti.
Chodorowová (1974:59) však popisuje i další negativní důsledky výchovy dětí primárně
ženami. V případě jejich plné angažovanosti výhradně v rodinné sféře totiž může dojít k oslabení
jejich „hranice ega”, což znamená, že matka pociťuje úspěchy skrze aktivitu svých blízkých a
nesoustředí se na možnost vlastní seberealizace. Výsledkem je, že se nadměrně angažuje v životě
svých dětí a upírá jim prostor k nezávislosti a diferenciaci. Psychoanalytici se shodují, že tyto
matky pak pro děti reprezentují nepokrokovost, pasivitu, závislost a nedostatek orientace. Oproti
tomu otcové aktivní ve veřejné sféře reprezentují vývoj, aktivitu, nezávislost a orientaci v realitě
(Chodorowová 1974:65). Ženská výchova dětí bez větší účasti mužů tedy může mít nejen
negativní důsledky na děti samotné, ale také může reprodukovat genderové stereotypy, struktury
a oddělení ženské a mužské sféry.

Otcovství, maskulinita a identita
Teorie společenských rolí dostatečně nevysvětluje iracionální chování mužů a žen při
výchově dětí. Přestože nabízí hodnotný přehled o situaci, ve které se dnes většina společnosti
nachází, nepopisuje dostatečně mechanismy, které tuto situaci udržují a které se přičinily k jejímu
vzniku. Například Rubinová (1975:180) prosazuje, že antropologie a studie příbuzenství
vysvětlují, jaké uspořádání přetrvává ve společnosti, ale způsob, jakým je toto uspořádání
udržováno, vysvětluje psychoanalýza. Psychoanalýza se stala hlavně v 70. letech 20. století
předním diskurzem pro studii genderových vztahů. Přestože postupem času byla kritizována pro
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svou snahu „normalizovat” jedince a jejich chování, nadále zůstává důležitým prostředkem pro
studii vlivu výchovy a jejího uspořádání na genderové identity. Ty jsou pro naši studii nízké
účasti mužů na výchově dětí jedním z klíčových témat. Maskulinita je totiž zásadním konceptem,
který do jisté míry i určuje chování mužů.
„Otcovství samo je spojeno se sociální produkcí a reprodukcí mužů, maskulinit a mužské
praxe. Vzhledem k tomu, že identita otce je úzce svázána s identitou muže (neboli být
otcem znamená být mužem), otcovství, a to i pečovatelské, jak jej v českém prostředí
označuje I. Šmídová [2007], by proto mělo být vždy zkoumáno a analyzováno ve vztahu
k maskulinitám (…).“ (Hearn in Maříková 2007:20)
Rubinová (1975:158) kritizuje Lévi-Strausse a Freuda za portrétování žen jako obětí
mužů. Podle ní popisují mechanismy, do kterých ženy vstupují jako oběti a vycházejí jako
submisivní a domestikované produkty. Rubinová (1975:180) ale zdůrazňuje, že vylučující-se
charakteristiky maskulinity a femininity jsou podmíněny potlačením přirozených společných
znaků obou pohlaví a tudíž mechanismy, které Lévi-Strauss a Freud popisují, zotročují obě
pohlaví a ne jen ženy.
Rubinová (1975:196) ale přesto podporuje psychoanalytickou teorii, že ženy získávají své
podřadné postavení tím, že v předoidipovském stádiu, kdy touží po matce, porovnají svůj klitoris
s mužským penisem a přijmou mužskou nadřazenost v možnosti uspokojení matky. Rubinová
(1975:196-199) ovšem také zdůrazňuje, že tento mechanismus je výsledkem nepřítomnosti otce v
domácnosti. Kdyby o děti pečovali muži i ženy, v předoidipovském stádiu by byl primární objekt
touhy bisexuální a pro genderové identity by toto stádium bylo méně destruktivní. Rubinová však
nerozvádí, jak by probíhala identifikace dítěte s rodiči v případě sdíleného rodičovství – jakým
způsobem by dítě zaměřilo svou primární touhu na oba rodiče nebo jaký dopad by měla výchova
otcem.
Dalším významným autorem studujícím vzorce výchovy dětí a jejich dopad na tvorbu
maskulinity a femininity je Pleck, který byl v 70. letech 20. století průkopníkem Men’s
Liberation Movement. Věnuje se primárně hledisku mužů a popisuje, jak nízká účast otců na
výchově dětí vede k frustraci mužů samých.
Pleck (2004) vidí genderovou nerovnost ve společnosti jako výsledek výchovy dětí
primárně ženami. Podle něj muži dominují v dospělosti ženám, protože v dětství byli ženami
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ovládáni (Pleck 2004:58). Zároveň však ženy i v dospělosti mají nad muži moc a to v
následujících oblastech: muži skrze ženy prožívají emoce (expresivní moc) a plněním své tradiční
role ženy utvrzují mužský pocit dosažení maskulinity (validace maskulinity) (Pleck 2004:58-60).
Obava mužů, že ženy přestanou plnit tyto dvě funkce, která byla s nástupem ženského (a hlavně
feministického) hnutí ještě prohloubena, muže podle Plecka (2004:60) vede ke snaze ženy
ovládat a situovat je do méně vlivné domácí sféry, kde jsou od sebe relativně izolovány. Každá
následující generace je ovšem důsledkem toho socializována ženami a tudíž replikuje frustraci
mužů a utlačování žen ve veřejné sféře. Pleck (2004:60) ale zdůrazňuje, že ženy nedrží
expresivní moc a moc potvrzující maskulinitu nad muži úmyslně, ale toto uspořádání je
výsledkem definice maskulinity jako emocionálně chladné, nespontánní a potvrzované
heterosexuálním úspěchem. Řešení tohoto začarovaného kruhu je tedy podle Plecka (2004:58)
větší angažovanost mužů na výchově dětí a žen ve veřejné sféře. Zároveň však také zdůrazňuje,
že samotný koncept maskulinity musí být alespoň částečně oproštěn od jeho závislosti na ženách.
Přestože Pleck nerozvádí, proč je maskulinita definována tak jak je, a byl kritizován pro svůj
koncept moci, který vede k patové situaci, ale nevysvětluje vznik této situace, nabízí hodnotné
pochopení vztahu vzájemné závislosti maskulinity a femininity. Přestože je jejich binární opozice
dnes již uznána jako jeden ze základních principů „bránících” mužům ve větší angažovanosti na
výchově dětí, nadále v naší společnosti přetrvává.
Také Chodorowová (1974:66) zdůrazňuje, že muži si zajišťují nad ženami sociokulturní
převahu z důvodu, že sami zůstávají psychologicky defenzivní a nejistí. Zároveň také podporuje
jako řešení větší zapojení mužů na výchově dětí, na rozdíl od Plecka však důkladněji rozvádí
mechanismus „nápravy” konceptu maskulinity. Dospívání v prostředí s muži totiž chlapcům
dovolí se pozitivně identifikovat s reálnými vzory mužství, udržovat intimnější vztahy a
internalizovat myšlenku domácí sféry jako možného prostoru pro vlastní seberealizaci.

Hierarchie a soutěživost mezi muži
Jednou z charakteristik všeobecně rozšířené koncepce maskulinity, která muže motivuje
se primárně angažovat ve veřejné sféře, je fakt, že muži si mezi sebou vytvářejí silné hierarchie a
tudíž o svou maskulinitu neustále „soutěží”. Zimbalist Rosaldová (1974:28) tento koncept
vysvětluje tím, že ženy se stávají ženami následováním vlastní matky, ale aby se muž stal
mužem, musí mezi svými vrstevníky svou maskulinitu prokázat. Mužství tedy podle Zimbalist
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Rosaldové není vrozený status, ale výsledek jistého úspěchu. Pleck (2004:62) tuto hierarchii dále
rozvádí tím, že naše společnost muže v mládí řadí podle fyzické síly a atletických schopností a
později podle heterosexuálního úspěchu a schopnosti vydělávat peníze. Podle Plecka hrají ženy
významnou symbolickou roli jako symboly úspěchu a maskulinity a tudíž pro muže přebírání rolí
tradičně spojených s ženskou aktivitou do značné míry narušuje jejich pocit mužnosti.
Také Chodorowová se zabývá otázkou hierarchie maskulinit a jejího vzniku. Podle ní je
tento koncept výsledkem ženské výchovy. Matky se totiž více ztotožňují s dcerami a u synů
zdůrazňují jejich odlišnost od sebe samých. Tím, že je otec v domácí sféře do značné míry
nepřítomný z důvodu své ekonomické aktivity, se synové identifikují s často abstraktním pojetím
mužství místo osobní identifikace s konkrétním člověkem. Toto abstraktní pojetí maskulinity je
často extrémní a způsobuje snahu se přiblížit jistému úspěšnému ideálu. (1974:45-56)
Psychoanalytický přístup ke studiu rozdělení rolí v rodině však byl také kritizován.
Například podle Badinterové (1998:237) psychoanalytici nehovoří o skutečném otci z masa a
kostí, ale portrétují otce jako symbol, který není skutečně přítomný a otcovskou lásku realizuje
jen na dálku a v přeneseném významu. Podle Badinterové však tento přístup už nereflektuje
dnešní reálnou situaci v rodinách.

Teorie „nového otce”
V posledním desetiletí se setkáváme s teoriemi, které popisují zvyšující se účast mužů na
výchově dětí (např. Maříková 1999, Matěječek 1994, Lamb 1986 et al.). Badinterová (1998)
poukazuje na fakt, že dnes se čím dál tím více objevuje tužba otců po opatrování dětí a matky
získávají od mateřství částečný odstup. Přestože se však otcové se na výchově dětí chtějí podílet
ve větší míře než doposud, nadále odmítají případnou změnu tradičních rolí. Zároveň však
Badinterová zdůrazňuje, že mateřský instinkt je mýtus, který není od přírody daný jeho projev je
u žen variabilní. Maříková (1999) pak naopak zdůrazňuje, že i otcové mají rodičovské instinkty
nebo minimálně kapacitu si tyto dovednosti osvojit.
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Možnost sloučení práce a rodiny
Ekonomická aktivita a maskulinita
Trh práce nabývá na stále větší společenské důležitosti a stává se klíčovým prostředkem k
utváření vlastní identity a postavení mužů a žen. Ekonomická aktivita je jedním ze zásadních
„stavebních kamenů” hlavně maskulinity a její význam podle mnohých odborníků roste. (Dudová
2005:15, Tuček 2000:72, Pleck 2004) Tento trend je ovšem spojen také se zvyšující časovou
náročností zaměstnání, která je důsledkem snahy zaměstnavatelů zůstat konkurenceschopní.
Podle Hochschildové se pracovníci dostávají do tzv. „time-bind”, což je časově bezvýchodná
situace (in Dudová 2005: 16), která jim prakticky ani neumožňuje vyšší účast na výchově dětí.
Pleck (2004) pak poukazuje také na funkčnost tradičně definované maskulinity v kontextu
trhu práce. Podle něj je dnes většina mužů za svou práci odměňována psychologickým pocitem
splnění své role, jelikož samotná náplň práce pocit uspokojení nenabízí.
„Tím, že jsou muži ‚vycvičeni‘ k získávání odměny za práci formou pocitu mužnosti
místo pocitu uspokojení, nebudou požadovat, aby jejich práce byla více smysluplná a
práce pak může být zaměřena na nejdůležitější cíl vytváření výdělku.“ (Pleck 2004:65)
Mechanismy trhu práce dehumanizují samotnou náplň práce a pracovní motivací se tedy stávají
abstraktní koncepty jako je „práce pro zajištění rodiny” nebo plnění sociální role. Pleck (2004)
sice interpretuje maskulinitu založenou na ekonomické aktivitě jako funkční pro trh práce, ale
důraz na definici maskulinity či na mechanismy trhu práce jako primární zdroj situace izolování
mužů ve veřejné sféře podléhá nadále značným debatám. Podle Plecka jsou však muži spíše oběti
sociálního systému a „někdy je těžké rozlišit, jestli je žena ovládána mužem ví, než je muž
ovládán svou prací”(2004:65).

Kombinace aktivity v rodinné a pracovní sféře
Problém sloučení aktivity v domácí a pracovní sféře je podle Dudové (2005:12) často
viděn jako problém poloviny populace – žen a tak je i vnímán, debatován a řešen. Ve skutečnosti
byli ovšem muži z této problematiky dlouho vyloučeni a jen v posledních desetiletích se otevírají
debaty o tom, co způsobuje izolace mužů v pracovní sféře a jak tuto situaci řešit. Podle Dudové
22

(2005:12) jsou muži znevýhodněni, protože od nich zaměstnavatelé i společnost očekávají
primární angažovanost v práci a kombinace práce a rodiny není vnímána jako slučitelná s
mužskými sociálními rolemi. Výsledkem je problém, kterým se zabývá naše studie – nízká účast
mužů na výchově dětí.
Dudová nabízí také konkurující pohledy na samotnou slučitelnost aktivity v pracovní a
rodinné sféře. Například Hakinová prosazuje, že tyto sféry nejsou v zásadě slučitelné a každý si
musí vybrat, která pro něj bude hlavní a která vedlejší (Hakinová in Dudová 2005: 17). Dudová
(2005:17) a jiní však zastávají stanovisko, že tyto sféry slučitelné jsou za předpokladu jistých
opatření, kompromisů a dostatečné nabídky tzv. „family-friendly policies”.
Pleck i Hochschildová (in Dudová 2005:20) však ve svých výzkumech docházejí k
závěru, že muži nedostatečně využívají již nabízená prorodinná opatření, protože jim firemní
kultura orientovaná na výkon jejich využívání znesnadňuje. Také Kuchařová (2006) toto svým
výzkumem potvrzuje, jelikož se dotazovaným kolegům v práci mužská rodičovská dovolená
spolupracovníka zdá ‚divná‘.

Ekonomický diskurz
Nízká účast mužů na výchově dětí je formována také ekonomickým diskurzem, který v
průběhu 20. století získal značný vliv na veřejnou politiku a časem i samotné myšlení lidí.
Například domácí práce není počítána do ekonomické produktivity země (hrubého domácího
produktu) a tudíž je společensky značně nedoceněna. Většina zaměstnaných žen je tedy v situaci
tzv. „dvojí směny” nebo „dvojitého břemene”, jelikož vedle formálního zaměstnání se ještě
starají o domácnost a tato produktivity již oficiálně ceněna není (Tuček 2000:66). Jelikož je tedy
maskulinita z velké části definována ekonomickou produktivitou, činnosti, které se do oficiální
ekonomické produkce státu nepočítají, nenabízejí mužům dostatečně atraktivní prostor
seberealizace. Podle Tučka (2000:66) je na muže vytvářen tlak, aby vydělávali co nejvíce, což
jim v mnoha případech přímo zabraňuje v participaci v domácí sféře.
I v případě, že přijmeme ekonomický diskurz, však rychle narazíme na negativní efekty
nízké účasti mužů na výchově dětí. Tuček (2000:67) zmiňuje například nevyužití dosaženého
vzdělání žen nebo případně zastarávání jejich kvalifikace v průběhu delší mateřské dovolené.
Saxonberg (2008:134) oproti tomu zdůrazňuje, že pro maximalizaci efektivity trhu práce by měli
nejlepší zaměstnání získat ti nejlépe kvalifikovaní. Jelikož je ovšem u poloviny populace
předpokládán prvotní zájem o rodinu, na trhu práce jsou ženy znevýhodněny a jejich kvalifikace
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a kompetence mohou být nedoceněny. Tlak na ekonomickou aktivitu mužů je však může i zavést
do zaměstnání, která ve skutečnosti dělat nechtějí, ve kterých podléhají frustraci a často
zaměstnavatele mění.

Demografické změny
„Demografické změny, ke kterým dochází v posledním desetiletí, např. stárnutí populace,
vysoká hladina rozvodovosti, propad porodnosti nebo růst mimomanželské plodnosti,
vytvářejí tlak na potřebu nově řešit vztah práce a rodiny.“ (Dudová 1005:21)
Kombinovat práci i rodinu se stává urgentnějším tématem pro obě pohlaví, jelikož ženy již
nemohou celoživotně spoléhat na finanční zajištění mužů a muži musí navazovat hlubší vztahy se
svými dětmi, jelikož se zvyšuje riziko rozvodovosti a jejich kontakt může být v průběhu jejich
života ještě méně četnější. Zároveň je však pro oba rodiče účast na výchově dětí (vrátime-li se k
ekonomickému diskurzu) investicí do budoucna, protože vazby na potomky rodičům ve stáří
zajišťují pocit jistoty a sounáležitosti.
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Analýza dosavadní politiky
(Alžběta Molnárová)
Politika, která má vliv na námi stanovený problém je především politika rodinná a také
politika zaměstnanosti. Na následujících několika stranách zhodnotíme její vývoj – tedy to, zda se
česká rodinná politika a politika zaměstnanosti nějakým způsobem snažila či snaží zohledňovat
potřebu většího zapojení mužů do péče o děti a zda je toto větší zapojení mužů do péče o děti
vnímáno jako důležitý nástroj rodinné politiky a zejména politiky slaďování rodinného a
profesního života.
Jedním z nástrojů politiky, který může účinně motivovat otce k tomu, aby se zapojili ve
větší míře v péči o své děti, může být rodičovská dovolená. Podívejme se tedy na to, jaký byl
vývoj rodičovské dovolené u nás před a po roce 1989. Až do roku 1984 u nás platil zákon, podle
něhož se všechny rodiny bez výjimky musely vtěsnat do normy matky pečovatelky a otce
živitele. Teprve novelou č. 110/1984 Sb. mohl být mateřský příspěvek přiznán za určitých
podmínek i muži, který celodenně a řádně pečuje aspoň o jedno dítě ve věku do dvou let. Podle
Maříkové (2008: 72, 73) se tato novela vztahuje pouze na zvláštní situace a obsahuje implicitní
pojetí ženy jako jediné, kdo je o dítě schopen se řádně postarat. Pečující otec je tedy zákonem
vnímán jako anomálie (Maříková 2008:73). Průlom do tohoto pojetí přinesl až zákon o
rodičovském příspěvku č. 382/1990, podle něhož má nárok na rodičovský příspěvek rodič,
jestliže celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě ve věku do tří let. Poprvé se tedy nehovoří
o ženě a muži, ale rodiči. Otec v řádném pracovním poměru však nemohl využít zákona o
rodičovském příspěvku, aniž by zároveň neztratil práci (Maříková 2008:73). Zavedením
„rodičovské dovolené“ novelou do Zákoníku práce platnou od počátku roku 2001 se rodiče
zrovnopravňují i ve sféře placené práce (Maříková 2008:74).
Vstupem České republiky do Evropské unie (EU) se EU stala dalším aktérem, který má
vliv na rodinnou politiku a politiku trhu práce. Jak jsem však zjistila provedenou analýzou vlivu
EU na politiku slaďování rodinného a profesního života (Molnárová 2010), vliv EU je pouze
teoretický, EU působí jako nastolovač agend, avšak prakticky nemá nástroje k tomu, aby členské
státy donutila přijímat opatření podporující větší participaci otců na výchově dětí. Blíže se k vlivu
EU vrátíme v analýze aktérů. Snaha EU o prosazování většího zapojení mužů v péči o děti a další
závislé osoby formou dovolených a zatraktivněním flexibilních forem práce je v dokumentech
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EU jasně patrná (seznam analyzovaných dokumentů viz seznam pramenů). Srovnáním
evropských doporučení a českých strategických dokumentů Ministerstva práce a sociálních věcí
(MPSV) jsem došla k názoru, že se o potřebě větší aktivity otců v péči o děti ve všech českých
dokumentech hovoří, stávající legislativa však opatření cílená pouze na muže neobsahuje. Došlo
u nás tedy pouze k formálnímu zrovnoprávnění mužů v oblasti rodičovské dovolené, kterou
mohou čerpat po skončení mateřské dovolené. Šance na změnu politiky se objevila
s dokumentem Soubor prorodinných opatření, který byl schválen vládou, avšak zákon, který by
navrhovaná opatření uvedl v život nestihla minulá Poslanecká sněmovna schválit. Jedinou
aktivitou, která se v současné době zaměřuje na podporu aktivního otcovství je tak projekt MPSV
Táto, jak na to?, k němuž se vrátíme ještě v analýze aktérů.
Představme si však opatření, která v souvislosti s nutností většího zapojení otců do
výchovy dětí navrhuje svým členským státům Evropská unie. „Dovolená“ je pro EU vhodným
nástrojem ke zvyšování účasti mužů na výchově dětí. Otcovskou dovolenou se myslí např. krátké
období vyhrazené mužům při narození nebo adoptování dítěte. Také v českých dokumentech se
objevuje důraz na potřebu sdílení rodičovských rolí mezi mužem a ženou. V Národní koncepci
rodinné politiky nalezneme cíl „nejrůznějšími formami zvyšovat atraktivitu rodičovské dovolené
pro otce“ (Národní koncepce 2005:15). V Národní koncepci podpory rodin (Národní koncepce
2008:19) se vláda zavazuje, že bude usilovat o zavedení institutu otcovské dovolené a působit
také na zaměstnavatele v souvislosti s flexibilizací pracovních úvazků. Zmiňovaný Prorodinný
balíček (Soubor prorodinných opatření 2008:35) se pak zabývá konkrétními opatřeními, která by
umožnila zavedení otcovské dovolené. Jedná se zejména o zavedení otcovské dávky, která by
byla ve výši 60 – 100% platu. Otcovská dovolená by byla poskytována v raném věku dítěte po
dobu od několika dnů do dvou až tří týdnů (Soubor prorodinných opatření 2008:35). V návrhu
zákona o podpoře rodin s dětmi se jednalo o dovolenou v délce 5 dní.
EU se dále snaží o podporu rovného odměňování, zejména o zmenšování Gender Pay
Gap1. V dokumentech MPSV se o Gender Pay Gap v souvislosti se slaďování zaměstnání a
rodiny téměř nehovoří. Pouze Národní koncepce podpory rodin s dětmi (Národní koncepce
podpory 2009) zmiňuje platovou nerovnost mezi muži a ženami, která má vliv na nízkou
participaci mužů na péči o děti. O konkrétních opatřeních k potírání genderových rozdílů
1

Rozdíl v platech z důvodu odlišnosti pohlaví. Udává se jako: rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou mzdou
placených zaměstnanců mužského a ženského pohlaví vyjádřený jako procento z průměrné hrubé hodinové mzdy
zaměstnanců mužského pohlaví. Populace zahrnuje všechny placené zaměstnance ve věku 16 - 64 let, kteří pracují
15 a více hodin týdně. (pozn. autorka, zdroj: http://apl.czso.cz/ode/tab/tsiem040.htm)
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v odměňování se v dokumentech nehovoří, z čehož vyvozuji závěr, že problematika rovného
odměňování není Ministerstvem práce a sociálních věcí nahlížena jako problém výrazněji
spojený s problematikou slaďování zaměstnání a rodiny a zapojení otců do výchovy dětí.
Dále klade EU důraz na oblast flexibilních forem práce, Evropská komise vnímá jako
prioritu zatraktivnění flexibilních forem práce pro muže a podporuje opatření cílená na
zaměstnavatele. Ve stávající české legislativě najdeme opatření, která se týkají úprav pracovní
doby, hovoří se zejména o pružné pracovní době a zkrácení pracovní doby, přičemž zkracování
se týká pouze osob, které sami pečují o bezmocnou osobu (Slučitelnost profesních a rodinných
rolí, MPSV). Národní koncepce rodinné politiky z roku 2005 (Národní koncepce 2005) reflektuje
situaci na poli flexibilních pracovních úvazků kriticky. Konstatuje, že jsou tyto úvazky málo
využívány a je potřeba změny, která by umožnila udržení kontaktu se zaměstnáním a další
profesní rozvoj. V Akčním plánu na podporu rodin s dětmi pro období 2006 – 2009 opět
nalezneme pouze návrhy na to, jak bude MPSV zjišťovat možnosti motivací zaměstnavatelů
k nabízení flexibilních úvazků. Také Národní koncepce podpory rodin s dětmi připouští, že jsou
v České republice částečné úvazky a jiné flexibilní formy práce málo využívány a jasně
deklaruje, že bude její úsilí směřováno k jejich rozšíření (Národní koncepce podpory 2009:19),
konkrétní kroky k tomuto cíli ale dokument nestanovuje. Dalším dokumentem, který o potřebě
flexibilizace pracovního trhu hovoří již konkrétněji, je Soubor prorodinných opatření Prorodinný balíček (2008). Jedním z nástrojů implementace této politiky má být Operační
program lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007 – 2013 v oblasti podpory 3.4 Podpora
rovných příležitostí žen a mužů a sladění pracovního a rodinného života, tedy nástroj EU.
Prorodinný balíček rovněž navrhuje slevy na pojistném a sociálním zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele, kteří zaměstnají na kratší pracovní úvazek
osoby obtížně zaměstnatelné (Soubor prorodinných opatření 2008). V dokumentu Rodinná
politika na úrovni krajů a obcí - metodické „doporučení“ Ministerstva práce a sociálních věcí
(Rodinná politika 2008) rovněž najdeme zmínku o potřebě flexibilizace pracovních úvazků.
MPSV ČR v této souvislosti doporučuje krajům a obcím podporovat audity a labellingové
soutěže zaměstnavatelů. Avšak o způsobech, jak zatraktivnit flexibilní a částečné úvazky
specificky pro muže, se nikde v dokumentech MPSV nepíše.
EU klade rovněž důraz na zvyšování míry participace žen na pracovním trhu a to zejména
v souvislosti s Lisabonskou strategií. Současná rodinná politika tuto potřebu příliš nereflektuje a
podporuje spíše model tradičního rozdělení rolí, kdy žena zůstává dočasně doma s dítětem a muž
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pracuje v placeném zaměstnání. Národní koncepce rodinné politiky (2005) a Národní koncepce
podpory rodin s dětmi (2009) reflektují nutnost udržení kontaktu se zaměstnáním v době
mateřské a rodičovské a hovoří o potřebě snížení obtížnější zaměstnatelnosti žen, zejména
v kontextu flexibilních pracovních úvazků. Prorodinný balíček (2008) představuje řadu reforem,
které by umožnily zvýšit participaci žen na pracovním trhu, který však nebyl dosud přijat. Opět
se v navrhovaných politikách nenacházejí opatření zaměřená na muže, která by si kladla za cíl
zvýšit pomocí zapojení otců participaci žen na pracovním trhu.
Potřeba většího zapojení mužů do péče o děti je od roku 2001 reflektována také činností
Rady vlády pro rovné příležitosti mužů a žen a zejména jejím Výborem pro sladění pracovního,
soukromého a rodinného života. V rámci toho výboru existuje pracovní skupina Legislativa
v oblasti aktivního otcovství (LEGATO). Pracovní skupina LEGATO vytvořila na začátku roku
2010 balíček na podporu aktivního otcovství, který chtěla prosadit. Obsahem balíčku bylo
zavedení otcovské dovolené v délce 10 dní po narození dítěte (do 6 týdnů věku dítěte). Dále si
skupina stanovila jako cíl prosadit daňová zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří poskytují svým
zaměstnancům a zaměstnankyním flexibilní formy práce a dále specifikaci práce z domova.
Cílem skupiny bylo také zřízení vládní komise pro přezkum podmínek a dopadů čerpání
rodičovského příspěvku s ohledem na 3 priority: bonus v případě čerpání oběma rodiči, zkrácení
celkové doby rodičovské a větší flexibilitu v čerpání. (Zápis z jednání Výboru pro sladění,
9.2.2010) Další osud předložených novelizací však záleží na vládě a Poslanecké sněmovně.
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Analýza problému
Hlavní události ovlivňující vývoj problému
(Michaela Peterková)
Zásadním zlomem pro vývoj účasti mužů na výchově dětí byl příchod industrializace a
s ní spojený přesun ekonomické aktivity z prostředí domova a přilehlého okolí do vzdálenějších
míst. Rodinná sféra se oddělila od sféry pracovní, veřejné a soukromé aktivity se oddělily a
rozdělení genderových rolí bylo tímto vývojem umocněno. Křížková a Dudová (2005:11)
poukazují na to, že postupem času začal tento stav být považovaný za běžný. Zimbalist
Rosaldová (1974: 19) však ve svém výzkumu předindustriálních společenství dochází k závěru,
že zde lze nalézt patrné znaky dominance mužů. Důležité je tedy zdůraznit, že dominance mužů a
rozdělení genderových rolí byly do jisté míry znaky společnosti i před nástupem industrializace.
Přesun ekonomické aktivity mimo domácí sféru však způsobuje výraznou eskalaci obou těchto
znaků, která vede k sociální frustraci na několika úrovních.
Dalším výrazným historickým milníkem, který prohloubil problematičnost nízké účasti
mužů na výchově dětí byl masový vstup žen na trh práce po druhé světové válce. Maříková
(2007:17) tuto transformaci společnosti popisuje jako modifikaci klasického modelu živitelepečovatelky na model dvoupříjmový. Zodpovědnost za finanční zabezpečí rodiny je sice částečně
rozložena na dva subjekty, ale nadále zůstává nerovnost v rozdělení domácí a pečovatelské práce,
která vede k zatížení žen tzv. „druhou směnou“ (Maříková 2007:17, Křížková a Dudová 2005:11
et al.) Vstup žen na trh práce tedy nemusí být vyústěním ženské emancipace, jelikož bez
adekvátního vstupu mužů do domácí sféry ženy nemají možnost stejného uplatnění na trhu práce,
protože jsou neustále omezeny zodpovědností za chod domácí sféry.
Uplatnění žen na trhu práce a možnost vyšší participace mužů na výchově dětí byly
ovlivněny také érou komunismu. V České republice bylo v průběhu 50. a 60. let

20. stol.

zaměstnáno mnoho žen v lehkém průmyslu a dokonce vznikly i feminizované obory (Tuček
2000:76). Zaměstnanost žen v ČR byla vyšší než ve velké části zemí západních. Imperativ
ekonomické produktivity státu se vztahoval nejen na muže, ale také na ženy. Rodinná výchova
byla částečně nahrazena výchovou institucionální a patřičně dotována státem. I během útlého
věku dětí tak zůstává v ČR jen malé procento žen v domácnosti (Tuček 200: 67). Zaměstnanost
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žen ale není vyrovnána účastí mužů v domácí sféře a tak ženy v postkomunistických zemích
pociťují problém „dvojího břemene“ ještě výrazněji než ženy v západních zemích.
Pád komunismu s sebou přinesl vzestup demokracie, liberalismu a tržní ekonomiky.
Kladen je důraz na individualismus, svobodu volby a seberealizaci v rámci tržní ekonomiky.
Přestože veřejná sféra přebírá hodnoty jako je rovnost práv a povinností, důvěra, svoboda konání,
otevřený dialog a vyjednávání, tyto hodnoty se ne zcela prolínají i do sféry soukromého života
(Maříková 2007: 16). Od žen se totiž nadále vyžaduje, aby svůj život podřídily druhým a jejich
možnost seberealizace na trhu práce je omezená. I ve veřejné sféře však můžeme najít trhliny
v uplatnění demokratických principů. Muži jsou vedeni k seberealizaci na poli ekonomické
produkce. Podpora mužské aktivity v domácí sféře a na výchově dětí je však relativně nový
fenomén a přestože jsme již svědky množství institucionálních změn, pro veřejnost jsou
alternativní uspořádání péče o děti do značné míry nadále deviantní.
Křížková a Dudová (2005:12) také poukazují na fakt, že uplatnění liberálního principu
„osobní zodpovědnosti“ vede k převedení odpovědnosti za výchovu a podporu rodiny ze státu na
členy rodiny. V mnoha rodinách s dětmi tak narůstá potřeba dvojího příjmu. Zároveň však také
roste časová náročnost práce, která způsobuje pokles objemu času využitelného pro rodinu a
zařízení péče o děti jsou rušena či jejich činnost je omezována (Křížková a Dudová 2005:13).
Všechny tyto trendy vedou ke snížení orientace na rodinu, nižší kapacitě rodičů věnovat se dětem
a zároveň vyšší nutnosti pečovat o děti. Kombinace práce a rodiny se tedy stává klíčovým
problémem nejen žen ale i mužů, jelikož ženy samotné narůstající dvojí břemeno nemohou
efektivně a dostatečně důkladně pokrýt.
V průběhu 19. a 20. století bojuje množství společenských skupin o uznání svého rovného
postavení a vyrovnání sociálních nerovností – mezi nimi i feministické hnutí bojující za
emancipaci žen. Od teorií zdůrazňujících patriarchální společenské struktury a „utlačování“ žen
muži se ovšem studie genderové organizace více přibližují hledisku mužů a uznávají interakci
mužů a žen jako zásadní pro dosažení genderové rovnosti ve společnosti. Účast mužů na výchově
dětí je tak postupně uznána jako podmínka pro rovnoprávnost mužů a žen.
Maříková (2007:22) zmiňuje studie Coltranea, který při sledování genderové organizace
v neindustriálních společnostech došel k závěru, že „účast mužů na socializaci dětí vede v těchto
společnostech k vyrovnání možností uplatnění mužů a žen“. Také Zimablist Rosaldová (1974:
40)

při výzkumu filipínské společnosti Ilongotů zjišťuje, že díky tomu, že mladé chlapce

vychovávají obě pohlaví, mladíci nemají potřebu být nad ženami nadřazení a mezi pohlavími
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převládá kooperace místo soutěživosti. Zimablist Rosaldo (1974:42) dochází k závěru, že „muži
uznají ženy jako rovné jedině za předpokladu, že se sami budou podílet na výchově nových
generací a převezmou část zodpovědnosti za domácí sféru“.
Dalším aspektem, který brání mužům v zapojení do výchovy dětí, je míra
konzervativnosti české společnosti v oblasti institucionální péče o předškolní děti. Zatímco u nás
je podle Saxonberga (2008) rozšiřován a mylně sdílen názor, že děti v předškolních zařízeních
trpí, ve Švédsku, kde je rovněž kladen velký důraz na zájmy dítěte, jsou zařízené péče o ně
pojímána jako pro děti prospěšná. Tento fakt souvisí také s tím, jak se do péče o děti zapojují
otcové. Tím, že je ve Švédsku rodičovská dovolená kratší a flexibilnější a existuje zde jak
podpora zapojení otců, tak institucí péče o děti, je pro muže mnohem snadnější sdílet s ženou
rodičovské povinnosti (Saxonberg 2008).
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Základní data o problému
(Alžběta Molnárová)
Skutečnost, že je účast mužů v ČR na výchově dětí nízká, primárně dokládáme
výzkumem Podoby otcovství v ČR zadaným Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci
projektu Táto, jak na to? a realizovaným agenturou Mediaresearch v roce 2010. Cílem tohoto
výzkumu bylo zjistit, jak vypadá péče otců o malé děti, jaká je role otců v domácnosti a jaké jsou
jejich priority a postoje ve vztahu ke každodenní péči o děti. Výzkum dále zjišťoval, jaké jsou
potřeby mužů při slaďování rodinného a profesního života a zaměřil se rovněž na postoje
zaměstnavatelů k otázkám podpory aktivního otcovství. Dotazováni byli jak otci stávající, tak
potenciální a personalisté.

Životní strategie otců a potenciálních otců
Výzkum ukazuje, že míra zapojení do běžných každodenních aktivit péče nepřesahuje
40%. V rámci výzkumu byli otcové rozřazeni do tří skupin. Následující tabulka ukazuje, že se
muži více zapojují do aktivit spojených s trávením volného času, avšak každodenní péči o děti
přenechávají ženám. V porovnání se ženami tráví muži aktivitami v rodině až čtyřikrát méně
času. Hašková (2003) zjistila, že 80% žen by ocenilo, kdyby se jejich muži více podíleli na péči o
Aktivity volného času

rodinu a domácnost.

ve většině činností 40%....
Podíl otců na péči o domácnost a děti (% z celku)

Finanční zabezpečení rodiny

67%

Zajišťování rodinné dovolené

Nákupy sportovních potřeb

Hraní s dětmi

Aktivity každodenní péče

Organizace dětského volného času
Výběr mimoškol., školkových aktivit
Nákupy potravin
Příprava do školy – učení s dětmi
Uspávání /večerní čtení

40%

49%

40%

48%

Vyzvedávání dětí

27%

40%

Rodičovské schůzky

27%

41%

27%

40%

Příprava jídla
Návštěva dětského lékaře

33%

39%

25%

29%
28%
24%
19%
27%
18%
14%

22%

34%

17%

21%

33%

18%

30%

16%

Nákupy dětského oblečení

15%

Péče o nemocné dítě

15%

26%
29%

Zdroj: Mediaresearch 2010
32

27%
19%
14%

34%

42%

30%

41%

Večerní hygiena

40%

42%

30%

28%
25%

37%

44%

28%

Odvod na kroužky

49%

48%

35%
33%

38%
38%

41%

49%

37%

Buzení

Odvod do školy nebo školky

56%

58%

46%

Zajišťování a návštěva kulturních akci

47%

47%

55%

47%

66%

56%

62%

54%

Vymýšlení programu na víkend

Neaktivní otcové

69%

65%
59%

54%

Vymýšlení a realizace sportovních akcí

Průměrně aktivní
otcové

Aktivní otcové

Total - otcové nezletilých dětí, N = 1147

12%
12%
10%

21%
12%
14%
13%
9%
10%
8%
4%
8%
10%
4%
7%
4%

Vůbec nejvíce se pak muži angažují v aktivitě finančního zabezpečení rodiny, nejméně
naopak v péči o nemocné potomky, v nákupech oblečení či návštěvách dětského lékaře. Co se
však týče péče o malé děti, je zapojení otců do péče výrazně nižší. Průměrně se pouze 17%
zapojuje do aktivit jako je přebalování, noční vstávání k dítěti a krmení. Pouze 15% mužů chodí
s dítětem k lékaři. Aktivitami, které dělá nejvíce otců s malými dětmi, je mazlení (37%) a hraní
(48%). (Mediaresearch 2010)
Dotazovaní otcové nejčastěji tráví čas s dětmi například sledováním televize nebo
surfováním na Internetu. (Mediaresearch 2010) Podíl času, který s dětmi tráví výchovnými a
kulturními činnostmi tedy není vysoký.
Přestože se většina českých otců jeví jako moderní a souhlasí s tím, že by otec měl být
dítěti především partnerem a kamarádem a že jeho partnerka má stejné právo se realizovat jako
on, v oblasti péče o malé děti a z hlediska rozdělení rolí jsou otcové konzervativní. Míra ochoty
zůstat s dítětem na rodičovské dovolené je nízká – 21% současných otců by doma zůstalo
v případě, že by to bylo nezbytně nutné, 43% mužů se přiklání k názoru, že by doma spíše nebo
určitě nezůstalo. Dokonce ani argument finanční výhodnosti toho, že by muž zůstal doma
s dítětem nepůsobí jako významný faktor – pouze 13% mužů by zůstalo v takovém případě
doma. (Mediaresearch 2010) Podle údajů EU muži v ČR věnují domácím pracím a aktivitám
v rodině pouze 5,5 hodiny týdně, zatímco ženy 20,8 hodin (EC 2009:33).

rodičovské dovolené je nízká…

Pokud by se vám dnes mělo narodit dítě, zůstal byste se svým dítětem
doma na rodičovské dovolené?
Otcové nezletilých dětí, N = 1147

25%

Potenciální otcové, N = 363

23%

23%

21%

20%

20%

19%

18%

15%

17%

13%

10%

10%
8%

7% 7%

9%

6%

5%

0%
Určitě ano –
rád bych to
zkusil

Ano, pokud by Ano, pokud by
Ano, pokud
to bylo
to bylo pro naši
bychom se
nezbytně nutné
rodinu
s partnerkou
(nemoc
finančně
po nějakém
partnerky
výhodné
období
apod.)
vystřídali

Zdroj: Mediaresearch 2010
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Spíše ne

Určitě ne

Moje
partnerka si
přeje zůstat
doma s dítětem
sama

Výzkum tedy ukázal, že muži-otcové se cítí diskriminováni zejména při určení
opatrovnictví po rozvodu, z hlediska přístupu zaměstnavatele a v nárocích na zaměstnanecké
benefity a necítí, že by měli z hlediska každodenní péče o děti rovnocenné postavení jako ženymatky. Významně se přitom cítí diskriminováni ve sféře zaměstnání. (Mediaresearch 2010)

Myslíte si, že muži otcové mají z hlediska každodenní péče o děti rovnocenné postavení
jako ženy - matky?
Otcové nezletilých dětí, N = 1147
Potenciální otcové, N = 363
Určitě ano
9%

90%

24%
26%

Spíše ne

10%

10%

21%

34%

44%

47%

39%

26%

Z hlediska určení
opatrovnictví dětí při
rozvodech

16%

13%

10%
Otcové

8%
Potenciální
otcové

Potenciální
otcové

Z hlediska
celospolečenského vnímání
– (jednání na úřadech, ve
školách, u lékaře…)

10%
Otcové

21%

0%
Otcové

23%

44%

45%

37%

23%

Otcové

23%

20%
10%

48%

22%

45%

30%

26%

45%

Potenciální
otcové

40%

16%

40%

60%
40%

19%

26%

70%

50%

Určitě ne

30%

25%

6%

9%

26%

5%
Potenciální
otcové

80%

Spíše ano

Otcové

8%

Potenciální
otcové

100%

Z hlediska benefitů, které
Z hlediska přístupu
Z hlediska benefitů, které
nabízí stát (nároky na
zaměstnavatele (zda ve
zaměstnavatel nabízí
dávky, rodičovské
stejné situaci jedná stejně
(držení místa po RD,
dovolené apod.)
s mužem-otcem jako
poloviční úvazky apod.)
ženou – matkou)

Zdroj: Mediaresearch 2010

Možnosti sladění rodiny a profese pro otce
S trhem práce a otcovstvím nevyhnutelně souvisí problém, jak profesi a starost o rodinu a
děti skloubit. Otcové jsou často v souvislosti s problematikou slaďování profesního a rodinného
života opomíjeni (Vohlídalová 2007). Přitom z výzkumu Souvislosti proměn pracovního trhu a
soukromého, rodinného a partnerského života vyplynulo, že práce komplikuje rodinný život spíše
mužům než ženám (Vohlídalová 2007).
O to cennější je přínos výzkumu Podoby otcovství v ČR, neboť ukazuje, že také čeští
otcové narážejí na problém skloubení placené práce a rodiny. Sice se 75% českých otců domnívá,
že se jim daří skloubit práci a rodinu, avšak realita může být složitější (Mediaresearch 2010).
Výzkum konstatuje, že u nás stále panují mnohé genderové stereotypy týkající se rozdělení prací
v rodině. Výzkum ukázal, že hlavními živiteli rodin jsou stále muži, 68% mužů má vyšší plat než
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jejich partnerka, 25% z nich pak více než dvojnásobně. Zhruba polovina otců je nespokojena
s tím, jaké podmínky pro sladění profese a rodiny poskytuje jejich zaměstnavatel. 16% otců tvrdí,
že soukromé záležitosti ve firmě nikoho nezajímají a 30% se pak přiklání k tomu, že záleží na
typu situace. 32% se domnívá, že tyto záležitosti zaměstnavatele zajímají, ale nesmí to být příliš
často. 58% otců má pocit, že pracuje „od nevidím do nevidím“, 68% se pak domnívá, že na své
děti nemá kvůli tlaku v práci tolik času jako dříve (Mediaresearch 2010). Podle Výzkumu CVVM
Naše společnost 2003 se 64% mužů domnívá, že hlavní překážkou sladění profesního a
rodinného života je jejich zaměstnání a 30% žen se domnívá, že nemohou uspokojivě slaďovat,
neboť jim chybí pomoc partnera s péčí o děti a domácnost (Rezková 2003). Podle výzkumu
Podoby otcovství v ČR (Mediaresearch 2010) 31% otců tvrdí, že jim zaměstnavatel neposkytuje
to, na co mají podle zákoníku práce právo – zde však zůstává otázkou, zda se nejedná pouze o
výmluvu (v případě návštěv dětí u lékaře) nebo zda je tento pocit u otců způsoben jejich
neinformovaností či podnikovými zvyklostmi a celkovým firemním klimatem ve vztahu k rodině.
Výzkum dále ukázal, že otcové mají největší zájem o benefity, které nevedou k finanční ztrátě,
zejména se tedy jedná o časově flexibilní pracovní dobu či práci z domova, placené volno
v souvislosti s porodem nebo o zajištění plného příjmu v případě, kdy zůstanou doma
s nemocným dítětem. Od státu by otcové nejvíce ocenili daňové úlevy (40% současných otců).
73% mužů si vzalo nebo si plánuje vzít v souvislosti s porodem neplacené volno či dovolenou.
Zejména pro mladé a potenciální otce se volno v souvislosti s porodem partnerky stává normou a
až 39% potenciálních otců by přivítalo týden placené dovolené navíc po porodu. (Mediaresearch
2010)

Srovnání české situace se zahraničím
Dle Vohlídalové (2007:54) lze předpokládat, že podmínky na trhu práce a opatření
rodinné politiky, která se v jednotlivých evropských zemích liší, výrazným způsobem ovlivňují
možnosti sladit profesní a soukromý život. Tyto podmínky mohou tudíž být určující pro
pociťované napětí mezi rodinou a profesí. Jako nejvstřícnější ke slaďování práce a rodiny se jeví
skandinávské země, které praktikují aktivní politiku genderové rovnosti a zavádějí rozsáhlá
opatření mající za cíl větší zapojení mužů do péče o malé děti. Ve Švédsku (60 + možnost 10 dní
po narození dítěte) a Norsku (5 týdnů a možnost využít 1 rok neplacenou rodičovskou) tak
existuje rodičovská dovolená vyhrazená výhradně mužům, podobně v Dánsku (2 týdny) a ve
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Finsku (18 dní) existuje otcovská dovolená po narození dítěte (Vohlídalová 2007). Naopak ve
státech postkomunistických, tedy i v České republice je motivace k zapojení mužů do péče zcela
minimální. Mužům není buď poskytováno žádné placené volno po narození dítěte (ČR,
Slovensko) nebo jen velmi krátké (Maďarsko – 5 dní). Také v zemích jižní Evropy nejsou
opatření cílená na muže příliš hojná. Ve Španělsku mají otcové nárok na 2 dny placeného volna
po narození dítěte (Vohlídalová 2007). V zemích západní Evropy mají většinou muži nárok na
placené volno po porodu, avšak neexistují opatření podobná těm ve skandinávských zemích.
Muži tudíž nemají pro sebe vyhrazenou dobu, kdy mohou o dítě výhradně pečovat (Vohlídalová
2007).
Vohlídalová (2007) zkoumala, jaký vliv mají tato opatření na pocit lidí, že jim placená
práce zasahuje do rodinného života. Výzkum ukázal, že mezi země s vyšší mírou zasahování
profese do soukromého života patří Česká republika, Polsko, Velká Británie, Španělsko a
Slovensko. Mezi země s naopak nižší mírou zasahování pracovního života do soukromé sféry
patří Francie, Švédsko, Norsko, Německo, Dánsko a Belgie, tedy země, které se kromě
rozvinutých sociálních systémů vyznačují také tím, že alespoň určitým způsobem podporují
zapojení otců do péče o děti.
K závěru, že slučitelnost pracovního a rodinného života je lépe realizovatelná v zemích,
kde se muži více angažují v péči o děti a domácnost, lze dospět také pokud srovnáme rozdíl
v počtu hodin, které stráví domácími a rodinnými pracemi muži a ženy v různých zemích.
Zatímco např. ve Švédsku tráví ženy touto činností pouze o zhruba 5 hodin víc týdně než muži,
v České republice činí rozdíl více než 15 hodin týdně (EC 2009: 21).
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Modelování problému
(Michaela Peterková)

Příčiny nízké účasti mužů na výchově dětí
Při modelování našeho problému jsme vycházely z analýzy teoretických přístupů, která
byla částečně založena na našem úvodním stromu problémů a výstupů analýzy dat, v níž byl
nejvíce zohledněn výzkum Podoby otcovství v ČR. Na základě jednotlivých tematických oblastí
příčin nízké účasti mužů na výchově dětí, které se prolínají celou naší studií, jsme pak byly
schopny navrhnout následující model příčin tohoto problému.
Diagram níže zobrazuje cyklický model příčin nízké účasti mužů na výchově dětí, která je
výsledkem interakce množství faktorů, jež jsme seskupily do tří hlavních kategorií. Genderové
stereotypy zahrnují, co ve společnosti znamená být ženou nebo mužem, jaké jsou ideály
maskulinity a femininity a do jaké míry jsou tato rozdělení rigidní a vzájemně se vylučující.
Jinými slovy, genderové stereotypy jsou převládající naučené vzorce vnímání vlastního i
opačného genderu. Ovlivňují jak rozdělení práce v rodině, tak organizaci a možnosti uplatnění na
trhu práce pro muže a ženy.
Model příčin nízké účasti mužů na výchově dětí
Rozdělení rodinných rolí

Genderové
stereotypy

Trh práce a
ekonomika

Historický vývoj a sociokulturní
struktura

Rozdělení rodinných rolí částečně závisí na racionálních rozhodnutí jednotlivých párů, ale
zároveň je silně ovlivněno genderovými stereotypy. Trh práce a vývoj ekonomiky pak omezují či
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rozšiřují možnosti rozdělení rolí v rodině, které se jednotlivým párům nabízejí. Rozhodnutí
vznikající v rodině při řešení problému, jak zkombinovat práci a rodinu, však také zpětně
ovlivňují genderové stereotypy a trh práce.
Ekonomika a trh práce jsou pak třetí složkou našeho modelu. Někteří autoři argumentují,
že trh práce je sám o sobě maskulinní strukturou a hierarchie v něm odráží ideály maskulinity.
Genderové stereotypy tedy ovlivňují podmínky na trhu práce. Ekonomický imperativ zapojení
žen do formální ekonomické aktivity však zároveň výrazně ovlivnil genderové stereotypy, jelikož
ženy do jisté míry získaly ekonomickou nezávislost na mužích. Vývoj ekonomiky tedy určuje
nabídku a poptávku na trhu práce a tudíž je také podstatnou složkou našeho modelu. Rozdělení
rolí v rodině ovlivňuje trh práce tím, že vytváří nabídku specifické pracovní síly. Trh práce pak
zpětně působí na rozdělení rolí v rodině, například tím, že rodiče často musejí nabízené pracovní
podmínky přijmou kvůli finanční nutnosti, i když jim pak pracovní nasazení neumožňuje trávit
s rodinou tolik času, kolik by sami chtěli. Ekonomická aktivita se však zároveň stala významnou
složkou tvorby vlastní identity a ekonomická sféra prostředím seberealizace, která do jisté míry
konkuruje domácí sféře a tudíž ovlivňuje, kolik času rodiče chtějí doma trávit.
Všechny tyto jednotlivé složky našeho modelu pak ovlivňuje historický vývoj a
sociokulturní struktura, která obsahuje také například institucionální zázemí, veřejnou sféru a jiné
strukturální faktory.
Veřejná politika může ovlivnit v tomto modelu příčin nízké účasti mužů na výchově dětí
prakticky kteroukoliv ze složek nebo interakci mezi nimi. Například ustanovení otcovské
dovolené by ovlivnilo interakci mezi rozdělením práce v rodině a trhem práce. Na obě tyto složky
by tedy bylo působeno, ovšem do jaké míry by formální ustanovení ovlivnilo genderové
stereotypy je těžké předpovědět. Aby byla výrazněji ovlivněna účast mužů na výchově dětí,
musejí všechny tři složky projít změnou a tudíž například formální ustanovení otcovské dovolené
musí být zároveň spojeno s kampaní pro podporu aktivního otcovství jako součásti maskulinity.
Stejně tak například při změně genderových stereotypů a výraznějšímu zájmu mužů o
rovnoměrnější rozdělení péče o děti může trh práce zabránit vyšší angažovanosti mužů na
výchově dětí. Například mechanismy konkurenceschopnosti totiž v kontextu kapitalismu a
rostoucí globalizace ekonomiky zvyšují časovou náročnost práce na úkor času tráveného
s rodinou.
Komplexní zásah veřejné politiky zaměřující se na všechny oblasti výše navrženého
modelu by ale podle našeho názoru výrazně zvýšil účast mužů na výchově dětí. Nízká participace
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mužů na péči o děti má pro společnost negativní důsledky na několika úrovních a tudíž by se její
zvyšování mělo stát součástí veřejněpolitické agendy.

Důsledky nízké účasti mužů na výchově dětí
Důsledky nízké participace mužů na péči o děti společnost pociťuje na následujících
úrovních: pro děti, ženy, muže a celospolečenské důsledky.
Pro děti je logickým důsledkem nízkého zapojení mužů při jejich výchově nedostatek
interakce s jedním z rodičů, který zobrazuje významné vzorce chování. Zároveň jsou děti méně
vystaveni interakci muže a ženy, což pro ně také může mít negativní vývojové důsledky.
Z hlediska psychoanalýzy Chodorowová a další (1975) popisují negativní vliv absence otce na
vývoj mužské identity u chlapců, která nereflektuje reálné charakteristiky mužů, ale je tvořena na
základě značně abstraktní představy o tom, co to je být mužem. Absence otce má však podle
Chodorowové (1975) značný vliv i na dívky, které jsou vychovávány v ženském prostředí a jejich
genderová identifikace probíhá skrze přijmutí identity blízkých osob, ke kterým mají dívky
intimní vztah. Dívky tedy tímto způsobem nejsou vychováváni tak jako chlapci k individualismu,
průbojnosti a asertivitě. Důležité je také zmínit poznatky Plecka (2004), který zdůrazňuje, že
výchova žen způsobuje, že chlapci jsou na ženách do značné míry závislí při ověřování vlastní
maskulinity a prožívání emocí. Frustrace ze ztráty této ženské funkce ve vlastním životě je pak
vede ke snaze ženám dominovat. Výsledkem nízké účasti mužů na výchově dětí tudíž podle
Plecka (2004) může být i frustrace a nejistota mužů v dospělosti.
Nerovné rozdělení péče o děti má vliv také na ženy, jelikož ty v situaci, kdy je
k finančnímu zajištění nutná ekonomická aktivita obou rodičů, nesou „dvojí břemeno“. Nejenže
výrazně přispívají do domácího rozpočtu, ale nadále nesou také zodpovědnost za výchovu dětí a
s tím spojenou i péči o domácnost. Nízká účast mužů na výchově dětí je však omezuje i při
uplatnění na trhu práce. Zaměstnavatelé u žen předpokládají značnou angažovanost v rodině a
tudíž od žen očekávají, že vedle práce mají ještě další závazky, které by jim nemusely dovolit
plné soustředění na práci. Výsledkem je vertikální a horizontální diskriminace žen na trhu práce.
Na tu pak navazuje například větší nezaměstnanost žen, jejich závislost na mužích a
nezohlednění práce v domácnosti ve stáří při vyměřování důchodu.
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Muži samotní však nízkou účastí na výchově dětí také trpí. Jak ukázal výzkum Podoby
otcovství v ČR (Mediaresearch 2010), muži se cítí v možnosti péče o děti diskriminováni
z důvodu předpokladu jejich primárního nasazení v práci. Ekonomická aktivita a podmínky trhu
práce jim do jisté míry zabraňují aktivně se podílet na výchově dětí a tato situace se zhoršuje. Jak
bylo zjištěno ve zmíněném výzkumu, 68% mužů se domnívá, že na své děti nemá kvůli tlaku
v práci tolik času jako dříve (Mediaresearch 2010). Také flexibilní pracovní příležitosti jsou často
primárně určeny ženám. Zároveň však muži ztrácejí sociální vazby se svými dětmi a nemají
stejnou možnost jako ženy, budovat si se svými potomky vztah a ovlivnit jejich vývoj podle své
představy. To se pak projevuje jako výrazná nevýhoda hlavně s rostoucí mírou rozvodovosti.
Nejenže muži zřídka dostávají děti do péče, ale jelikož s nimi nemají hluboké citové vazby
založené na společně tráveném času, po rozvodu může dojít ještě k výraznějšímu odcizení. Nízká
účast mužů na výchově dětí také způsobuje, že ti otcové, kteří aktivní jsou, jsou společností do
jisté míry vnímány jako anomálie a mohou být i stigmatizováni.
Nízká participace mužů na výchově dětí má však i celospolečenské dopady. Kombinace
důsledků na úrovni dětí, žen a mužů totiž způsobuje, že díky nerovnému rozdělení rolí může být
například celková ekonomická aktivita národa nižší. Jelikož na trhu práce stále působí
diskriminace žen, na jednotlivé pozice nejsou zaměstnanci vybírání výhradně podle kvalifikace a
tudíž nemusejí být vybráni ti nejkvalifikovanější a nejschopnější (Saxonberg 2008). Výsledkem
tedy může být snížení ekonomické produktivity a nevyužití dosažených kvalifikací. Zároveň má
nízká účast mužů na výchově dětí vliv i na genderovou rovnost mužů a žen. Jak bylo popsáno
v důsledcích na úrovni dětí, nízké zapojení jednoho z rodičů při rané výchově má vliv na
vytváření genderové identity chlapců i děvčat a tudíž, jak popisuje Chodorowová (1975) absence
otců při výchově dětí může vést k reprodukci genderové nerovnosti.
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Analýza aktérů
Schéma níže zachycuje přístup jednotlivých aktérů k problematice nízké účasti mužů na
výchově dětí.
aktér

Zájem na problému Postoj k politice

Vliv na realizaci

(souhlas/nesouhlas)
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0
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Odborníci
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+

+

MPSV
(Alžběta Molnárová)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je významným aktérem, který má zásadní
vliv na to, jak je pojímán a řešen problém nízké účasti mužů na výchově dětí. V rámci MPSV se
problematikou participace mužů na výchově dětí zabývá zejména Odbor rodiny a dávkových
systémů a v jeho rámci pak Oddělení rodinné politiky. To kromě zpracovávání návrhů a analýz
také hodnotí a monitoruje situaci na poli rodinné politiky a to na krajské i komunální úrovni.
Zároveň spolupracuje s orgány EU, sleduje zahraniční trendy, iniciuje výzkum a zajišťuje
realizaci společensko-kulturně-osvětových akcí a projektů. Oddělení rodinné politiky rovněž
zpracovává a podílí se na realizaci dotační politiky MPSV v oblasti podpory služeb pro rodiny.
(Organizační řád ministerstva práce a sociálních věcí 2009)
Pro účely zmapování námi vymezeného problému nízké účasti mužů na výchově dětí,
jsme analyzovaly koncepční a strategické dokumenty MPSV a také Návrh zákona o podpoře
rodin s dětmi.
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Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008) o nutnosti aktivnějšího zapojení mužů do
výchovy dětí hovoří zejména v souvislosti se slučitelností práce a rodiny. Aktivní zapojení otců
do výchovy dětí
„nejenže přispívá ke zmírnění dvojí zátěže žen nebo vůbec umožňuje zapojení matek na
trh práce a tím podporuje slučitelnost práce a rodiny, nýbrž také zlepšuje a posiluje
samotný otcovský vztah k dětem, vzájemný partnerský vztah rodičů, ukotvuje postavení
mužů - otců v rodině a pozitivně ovlivňuje celkovou stabilitu a funkčnost rodiny. Větší
zapojení mužů do péče o děti a rodinu a výraznější spolupráce mezi otci a matkami v této
oblasti je poměrně novým jevem v rodinném soužití, jehož rozšíření je otázkou budoucího
společenského vývoje“ (Národní koncepce 2008: 19).
Vláda se v tomto dokumentu zavazuje, že bude usilovat o zavedení institutu otcovské
dovolené a zdůrazňuje, že se jedná o úkol celospolečenský a je k němu nutné bořit zažité
stereotypy, působit na zaměstnavatele v souvislosti s flexibilizací pracovních úvazků a čerpáním
rodičovského příspěvku. Zmíněn však není význam řešení problému Gender Pay Gap, který má
značný vliv na zapojování mužů do péče o děti.
Nástrojem plnění Národní koncepce podpory rodin s dětmi je tzv. Prorodinný balíček
(Soubor prorodinných opatření 2008:35), který se zabývá konkrétními opatřeními, která by
umožnila zavedení otcovské dovolené. Jedná se zejména o zavedení otcovské dávky, která by
byla ve výši 60 – 100% platu. Otcovská dovolená by byla poskytována v raném věku dítěte po
dobu od několika dnů do dvou až tří týdnů (Soubor prorodinných opatření 2008:35). V Návrhu
zákona o podpoře rodin s dětmi byla odsouhlasena otcovská dovolená v délce 5 dnů po narození
dítěte, ale tento zákon dosud nebyl přijat.
MPSV rovněž nabádá kraje a obce, aby aktivně koncipovaly svou rodinnou politiku.
V dokumentu Rodinná politika na úrovni krajů a obcí však nenajdeme výslovnou zmínku o
nutnosti podpory aktivního otcovství. Dokument hovoří obecně o podpoře slučitelnosti
pracovních a rodičovských rolí, přičemž
„cílem je umožnit rodičům sladění pracovního a rodinného života, aniž by museli
rezignovat na své rodičovství, nebo na svou profesní realizaci. Na místě je tak hlavně
motivovat zaměstnavatele k zohledňování zájmů zaměstnanců/zaměstnankyň jako rodičů.
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Toho lze dosáhnout např. podporou auditů či labellingových soutěží.“ (Rodinná politika
na úrovni krajů a obcí 2008: 12).
V tomto dokumentu se tedy počítá s matkami i otci jakožto zaměstnankyněmi a
zaměstnanci, což lze hodnotit jen pozitivně, vzhledem k tomu, že jsou opatření zaměřená na
sladění rodinného a profesního života často cílena pouze na ženy. Dále se v dokumentu hovoří o
podpoře zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, přičemž zde
nejsou zmiňováni muži jako specifická skupina, na níž by měla být opatření cílena.
MPSV se rovněž podílí na informační kampani, jejímž cílem je propagovat aktivní
otcovství. V současné době spolupracuje s občanským sdružením Liga otevřených mužů (LOM)
na projektu Táto, jak na to? (TJT) Smyslem tohoto projektu je
„eliminovat diskriminaci žen na trhu práce prostřednictvím aktivního zapojení mužů do
péče o děti, přispět ke slučitelnosti pracovního a osobního života a zviditelnit hodnotu
otcovství, posílit rodičovské kompetence mužů a pozitivně je motivovat, aby se více
zapojili do péče o děti a brali toto zapojení také jako svůj osobní profit“ (Žádost o
finanční podporu z OP LZZ, projekt TJT).
V rámci projektu byl uskutečněn sociologický výzkum, probíhá kampaň, byl vytvořen
webový portál a proběhla jedna ze dvou naplánovaných konferencí. Součástí projektu jsou také
zahraniční stáže pro pracovníky neziskových organizací. Projekt propaguje myšlenku sdíleného
rodičovství, v němž mají oba rodiče právo na péči o děti i vlastní kariéru (Žádost o finanční
podporu z OP LZZ, projekt TJT). Navíc je projekt unikátní také v tom, že se snaží o proměnu
mediálního chápání otcovství v politice, kultuře a médiích. Sekundárně je projekt zacílen také na
zaměstnavatele, přičemž na tuto cílovou skupinu chce působit především prostřednictvím
příkladů dobré praxe z firem, kde jsou zaměstnancům – otcům malých dětí nakloněni (Žádost o
finanční podporu z OP LZZ, projekt TJT). Jako přínosný hodnotíme také unikátní výzkum, který
se nezajímal pouze o otce, kteří na péči o děti participují, ale také o ty, kteří žijí v tradičním
rodinném modelu živitele rodiny. Projekt MPSV a občanského sdružení LOM by mohl být
označen za první pozitivní krok v propagaci aktivního otcovství státem.
Jak vyplynulo z rozhovoru se zástupkyní Oddělení rodinné politiky, nízká účast mužů na
výchově dětí je touto organizační složkou ministerstva vnímána jako problém. Jako příčinu
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tohoto problému spatřuje úřednice především myšlení české společnosti a přetrvávající
stereotypy v myšlení lidí. Významným prvkem těchto stereotypů je podle ní stud otců za činnost
spojenou s péčí o děti. Za největší překážku řešení problému proto nejsou považováni
zaměstnavatelé, ale spíše rodiče sami a celkový pohled na rodičovské role ve společnosti.
„Já si nemyslím až tak, že největší bariéra jsou zaměstnavatelé, myslím si, že je to hodně
výrazná překážka, myslím si, že možná stěžejní je to, že ti čeští otcové to zatím nevnímají, že by to
bylo nějak prestižní zapojit se do té role otce, že je to možná pro ně před ostatními a přáteli spíš
ponižující a že pokud by ta společnost byla nastavená k tomu, že by to vnímala pozitivně, byla by
k tomu přátelská, že by to hodně napomohlo v oblasti zaměstnanosti, směrem k těm
zaměstnavatelům.“ (R2, s. 2)
Nicméně je tedy situace na trhu práce považována za důležitý aspekt problému. Cílem
MPSV v této oblasti je, „aby zaměstnavatelé začali vnímat rodiče jako rodiče, ne jako matku a
otce, kdy každý má jinou úlohu, ale jako partnery rovnocenné co se týče péče o děti.“ (R2, s. 2)
Nástroj informační kampaně Táto, jak to? není respondentkou považován za jediný
vhodný. Informační kampaň a konkrétní opatření jsou spatřovány jako dvě strany téže mince.
Rovněž bylo respondentkou zmíněno, že za důležité považuje to, aby opatření cílená na muže
nebyla realizována izolovaně, ale jako součást politiky slaďování rodinného a profesního života.
Pracovnicí MPSV byl kladen velký důraz na to, aby se do řešení problému zapojili všichni aktéři,
konkrétně všechny organizační složky státu, neziskové organizace, výzkumná a akademická
sféra, média, školy, rodiny a místní a krajské samosprávy. Za velmi přínosnou byla označena
spolupráce s neziskovým a výzkumným sektorem, neboť poskytují ministerstvu své znalosti a
know how. Zdůrazněna byla potřeba zapojení občanů do navrhovaných opatření a to zejména
pomocí tzv. komunitního plánování na úrovni regionální a místní. Podle respondentky je potřeba
podporovat rodinnou politiku na regionální a místní úrovni, neboť „tam mají k těm obyvatelům, k
těm občanům blíž, takže znají aktuální stav, vědí jejich aktuální potřeby, který se třeba můžou i
měnit...“ (R2, s. 4).
Z rozhovoru vyplynulo, že je námi zvolený problém možno považovat za veřejněpoliticky
uznaný, neboť v programovém prohlášení vlády z roku 2006 je zmíněna podpora aktivního
otcovství v souvislosti s nutností podpořit slaďování rodinného a profesního života. „Takže si
myslím, že na základě toho by se dalo říct, že vláda uznala, že je třeba toto podpořit, že není
možné se tomu dále nevěnovat a tady ten, asi se dá nazvat, že problém, ignorovat, že je potřeba
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to nějakým způsobem podpořit, poukázat na to, že to tady existuje a že by to mohlo jít jiným
směrem.“ (R2, s. 5)

Rada vlády pro rovné příležitosti mužů a žen
(Alžběta Molnárová)
Potřeba většího zapojení mužů do péče o děti je od roku 2001 reflektována také činností
Rady vlády pro rovné příležitosti a zejména jejím Výborem pro sladění pracovního, soukromého
a rodinného života. V rámci tohoto výboru funguje pracovní skupina Legislativa v oblasti
aktivního otcovství (LEGATO). Pracovní skupina LEGATO vytvořila na začátku roku 2010
balíček na podporu aktivního otcovství, který chtěla prosadit. Obsahem balíčku bylo zavedení
otcovské dovolené v délce 10 dní po narození dítěte (do 6 týdnů věku dítěte). Dále si skupina
stanovila jako cíl prosadit daňová zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří poskytují svým
zaměstnancům a zaměstnankyním flexibilní formy práce a dále specifikaci práce z domova.
Cílem skupiny bylo také zřízení vládní komise pro přezkum podmínek a dopadů čerpání
rodičovského příspěvku s ohledem na 3 priority: bonus v případě čerpání oběma rodiči, zkrácení
celkové doby rodičovské a větší flexibilitu v čerpání. (Zápis z jednání Výboru pro sladění,
9.2.2010) Kromě toho navrhoval Výbor podnět ke sloučení předškolní péče a zrušení limitu na
pobyt dětí v mateřských školách a jeslích v souvislosti s nárokem na rodičovský příspěvek včetně
rozporu mezi státními a soukromými zařízeními (R3, s. 2). Vzhledem k tomu, že Rada vlády
pouze předkládá návrhy a jejich konečné přijetí závisí na vládě a následně na Parlamentu, je osud
těchto překládaných opatření nejistý.
Celkově lze však konstatovat, že Rada vlády pro rovné příležitosti mužů a žen reflektuje
problém nízké účasti mužů na výchově dětí už pouhou existencí pracovní skupiny LEGATO, a že
existence této pracovní skupiny značí, že je tento problém uznaným veřejněpolitickým
problémem, který je řešen řadou aktérů. Členy Rady vlády jsou totiž nejen zástupci z
ministerstev, ale také pracovníci neziskových organizací (Síť mateřských center, Liga otevřených
mužů, Gender Studies, Centrum ProEquality), výzkumných a akademických institucí,
zaměstnavatelů a krajů a obcí.
Jeden z našich respondentů, zástupce akademické sféry a významný člen Rady vlády pro
rovné příležitosti mužů a žen, však reflektoval její přínos velmi skepticky.
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„Rada vlády pro rovné příležitosti mužů a žen vypadá hezky směrem k EU, že máme
takovej poradní orgán vlády, ale vláda mu prakticky nevěnuje pozornost nebo naprosto
minimálně. Ta rada je z půlky složená z lidí, který o tom nevědí vůbec nic, tzv. náměstků ministrů
a pak tam jsou lidi z neziskovek, což jsou ty lidi z tý odborný veřejnosti. Prakticky to funguje tak,
že ty lidi z odborný veřejnosti se tam o těch tématech baví a ty lidi z veřejný správy neví, která
bije. Ta rada odhlasovává návrhy, který přicházej od jednotlivejch výborů a posílá je dál do
vlády, ale že by ty návrhy měly nějakej dopad jsem nezaregistroval. (…) Ale téhle oblasti vlastně
nedá (vláda, pozn. autorky) prakticky nic a ještě říká ‚vy můžete bejt rádi, že se vůbec můžete
sejít, něco říct a k něčemu se vyjádřit‘. Rada vlastně nemá žádnou kontrolní pravomoc, žádný
páky ani finance.“ (R4, s. 9-10)

Kraje
(Alžběta Molnárová)
Pro účely naší analýzy jsme vybraly kraje, kde existuje koncepce rodinné politiky, tedy
kraje, na jejichž stránkách jsme nalezly plány či strategie rodinné politiky. I když tedy nejsou
opatření cílená na muže-otce součástí těchto dokumentů, lze hodnotit pozitivně fakt, že tyto
dokumenty alespoň vznikly a zabývají se otázkou slaďování profesního a rodinného života,
neboť na stránkách ostatních krajů jsme podobné dokumenty zaměřené na rodinnou politiku
nenalezly.

Hlavní město Praha
Hlavní město Praha vydalo dokument Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy
2009 – 2010. V něm se však tématu zapojování otců do péče o děti příliš nevěnuje. Dokument se
zmiňuje pouze o tom, že je potřeba podporovat rodičovské kompetence při výchově dětí, přičemž
je toto téma chápáno v souvislosti s podporou sladění profesních a rodinných rolí, je tedy třeba
„podporovat slaďování rodiny a zaměstnání (zohledňování rodinných rolí zaměstnanců, např.
flexibilními pracovními režimy v zájmu umožnění rodičům mít více času na děti a rodinu)“
(Koncepce rodinné politiky hl.m Prahy 2009:8). Dále se v dokumentu hovoří již specificky o
podpoře sladění profesních a rodinných rolí, přičemž cílem těchto opatření je
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„umožnit rodičům sladění pracovního a rodinného života, motivovat zaměstnavatele
k zohledňování zájmů zaměstnanců jako rodičů. Opatření zahrnuje podporu aktérů na trhu
práce s cílem vytvoření vyvážených podmínek pro realizaci svobodné volby zapojení
rodičů na trhu práce a současně přispívajících k pohledu na rodinu a profesní sféru jako
rovnocenné zdroje společenské prosperity“ (Koncepce rodinné politiky hl.m Prahy
2009:23).
Těchto cílů má být dosaženo několika kroky: vypracováním analytické studie stavu
pražských rodin, podporou sladění rodinného a pracovního života u rodin ohrožených sociálním
vyloučením, vzdělávací a informační podporou sladění rodinného a pracovního života,
poradenstvím v oblasti rodinného a pracovního života a soutěží Úřad vstřícný rodině (Koncepce
rodinné politiky hl.m Prahy 2009:23). Součástí projektu z Operačního programu Praha
Adaptabilita majícího za cíl sladění pracovního a rodinného života je jako cíl zmiňováno „Změnit
stereotypní postoje k rozdělení rolí v rodině“ (Koncepce rodinné politiky hl.m Prahy 2009:27).
Jiné způsoby podpory aktivního otcovství dokument nezmiňuje.

Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj vydal Koncepci rodinné politiky, v níž vychází z dokumentu MPSV
Rodinná politika na úrovni krajů a obcí. V dokumentu je jako jeden z cílů zmíněno umožnění
slučitelnosti placené práce a rodinného života.
„Smyslem podpory je tedy motivovat zaměstnavatele k zohledňování zájmů
zaměstnanců/zaměstnankyň jako rodičů na straně jedné a na straně druhé podporovat
udržení zaměstnatelnosti pečujících rodičů na trhu práce. Důvodem podpory není
vyrovnání ušlých nákladů při zaměstnávání pečujícího rodiče, ale ocenění pozitivního
vlivu rodinného života na výkon zaměstnance a zaměstnankyně.“ (Koncepce rodinné
politiky Jihomoravského kraje 2010:8)
Explicitně se tedy v dokumentu počítá i s muži jakožto zaměstnanci, kteří mají rovněž
potřebu slaďovat své rodinné povinnosti s povinnostmi profesními. Jihomoravský kraj chce
podporovat inovativní formy péče o děti (Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje
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2010:8). Rovněž se zavazuje k podpoře služeb pro rodinu, do čehož zahrnuje „opatření v oblasti
podpory služeb podporujících rodinné vztahy a partnerské a rodičovské kompetence“ (Koncepce
rodinné politiky Jihomoravského kraje 2010:9). Lze tedy konstatovat, že Jihomoravský kraj se
problematice potřeby většího zapojení mužů-otců do výchovy dětí výslovně nevěnuje, avšak
některá opatření směřovaná ke sladění placené práce a rodiny se dají vztáhnout i na muže.

Olomoucký kraj
Kraj Olomoucký si nechal vypracovat Analýzu potřeb rodin v Olomouckém kraji (2009).
Z dokumentu vyplývá celá řada různých doporučení a opatření, která by měl Olomoucký kraj
realizovat. V kapitole věnované výstupům provedené analýzy se objevuje zmínka o tom, že se
kromě tradičního modelu rozdělení rodinných rolí objevuje rovněž nový model, v jehož rámci se
muži více angažují v péči o děti a domácnost. Zmíněn je však rovněž fakt, že překážky větší
angažovanosti otců jsou převážně ekonomické a společenské, kdy společnost více oceňuje muže
živitele než pečovatele (Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji 2009:15). Dokument si rovněž
všímá toho, že muži pečovatelé jsou často diskriminováni jak zaměstnavateli, neboť jim
neumožňují flexibilní pracovní úvazky, tak legislativou, kdy se mužům na rozdíl od žen nesnižuje
věk odchodu do důchodu podle počtu vychovaných dětí (Analýza potřeb rodin v Olomouckém
kraji 2009:15). Součástí kapitoly „Sociotechnická doporučení“ je navíc trend
„Respektovat měnící se formy rodinných společenství se změnou genderových a
kulturních stereotypů. Realizovat opatření, která umožní rodičům slaďovat jejich rodinné,
zaměstnanecké a celospolečenské role tak, aby tím nebylo ohroženo jejich rodičovství.“
(Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji 2009:22)
Dokument obsahuje rovněž podrobnou analýzu trendu angažovaného otcovství, v níž jsou
zmíněny hlavní sociologické a psychologické poznatky o zdravém vývoji dětí a o tendencích
stereotypní výchovy dívek a chlapců. Kapitola tak srozumitelně vysvětluje současnou situaci, kdy
se muži často cítí méně jistí v péči o děti a primárními pečovatelkami zůstávají matky. Rovněž
jsou zmíněny příklady dobré praxe zejména ze severských zemí. Dokument navíc přehledně
shrnuje všechny faktory bránící většímu rozvoji trendu angažovaného otcovství a poskytuje
rovněž výčet faktorů, které mohou napomoci větší aktivitě mužů-otců v rodině. Rovněž jsou
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zmíněny hlavní výhody většího zapojení otců do péče. (Analýza potřeb rodin v Olomouckém
kraji 2009:62 - 65) Problematice většího zapojení otců do péče o děti se věnuje rovněž kapitola
„Slaďování profesních a rodinných rolí, rovné příležitosti žena mužů v rodinách“ (Analýza
potřeb rodin v Olomouckém kraji 2009:66). Lze tedy konstatovat, že na úrovni Olomouckého
kraje existuje povědomí o problému nízké účasti mužů na výchově dětí. Celkově však tato
analýza shrnující vývojové trendy v rodinných uspořádání není reflektována ve faktických
doporučeních, která z výzkumu vyplývají. Nenalezneme zde tedy ani jedno opatření cílené na
muže nebo zaměstnavatele s cílem více zapojit otce do péče o děti.

EU
(Alžběta Molnárová)
Evropská unie má značný vliv na právo pracovní, ovlivňuje práva zaměstnanců a také
oblast genderové rovnosti. Mezi významné aktéry sociální politiky EU patří: Rada Evropské
unie, Evropský parlament (kontrolní funkce), Evropská komise pro zaměstnanost, sociální
záležitosti a rovné příležitosti, Evropský soudní dvůr (zkoumání zákonnosti), Evropský
ekonomický a sociální výbor (EESC) (konzultativní orgán, most k občanské společnosti), sociální
dialog a nejrůznější agentury (Golinowska, Zukowski 2009).
Problematika slaďování profesního a rodinného života a v rámci ní také problematika
zapojování mužů do péče o děti je řešena hlavně Evropskou komisí a jejím Generálním
ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. To informuje další evropské
instituce o plnění jednotlivých cílů, předkládá návrhy toho, co je potřeba udělat. Za jedny z
hlavních cílů pro rok 2010 jsou považovány tyto: nadále podporovat zapojení mužů v péči o děti
a usilovat o to, aby byla na pracovištích lépe uznána potřeba žen i mužů dosáhnout rovnováhy
mezi pracovním a rodinným životem (EC 2009:9-10).
Spolupráce s členskými státy se děje prostřednictvím Evropského sdružení pro rodinu
(European Alliances for Families) a Evropského institutu pro genderovou rovnost (European
Institute for Gender Equality). Evropská komise vnímá slaďování rodinného a profesního života
jako základní odpověď na dlouhodobé ekonomické a demografické změny (EC 2006, EC 2009) a
v rámci této politiky se zaměřuje na několik oblastí: na dostupnou a kvalitní péči o děti, na
možnost flexibilního nastavení práce a dovolené, na sdílení rodičovských povinností oběma
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partnery a na spravedlivější využití času žen a mužů. V období 2007-2013 se pro účely slaďování
práce a rodiny pomocí ze Strukturálních fondů a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova investuje odhadem 2,4 miliard eur. Dále je stanoveno, že plnění cílů se bude průběžně
kontrolovat ve zprávách na podkladě národních zpráv o reformách.
Slaďování rodinného a pracovního života má významné místo také v Lisabonské strategii
a zejména v rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států
(2005/600/ES), kde se článek č. 18 zaměřuje na podporu celoživotního přístupu k práci a v rámci
něj konkrétně na „lepší sladění pracovního a soukromého života a zajištění přístupných a cenově
dostupných zařízení péče o dítě a jiné závislé osoby“ s čímž je těsně spojen požadavek na
„rozhodná opatření pro zvýšení zapojení žen a snížení rozdílů v zaměstnanosti, nezaměstnanosti a
v platech žen a mužů“ (2005/600/ES: L 205/24).
Mezi nejvýznamnější nástroje evropské sociální politiky patří Evropský sociální fond a
významný je rovněž Evropský fond na přizpůsobení globalizaci (Golinowska, Zukowski 2009).
V Evropské unii také funguje komunitární program PROGRESS 2007 – 2013, jehož součástí je
prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy, zlepšování pracovních podmínek a podpora
zaměstnanosti. Přístup k tomuto programu mají všechny veřejné a soukromé instituce,
financovány jsou z něj činnosti analytické, podporující informovanost a také činnosti na podporu
vytváření sítí na evropské úrovni. Národní vlády mají za úkol evaluovat průběh tohoto programu.
(Komunitární program 2007) Dalším nástrojem implementace politiky slaďování rodiny a
profese je Operační program lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007 – 2013 v oblasti
podpory 3.4 Podpora rovných příležitostí žen a mužů a sladění pracovního a rodinného života,
z jehož prostředků je financován projekt Táto, jak na to?
Zapojení mužů do péče o děti je tedy Evropskou unií vnímáno jako jedna ze základních
prioritních oblastí v souvislosti se slaďováním profesních a rodinných rolí. Z analýzy dokumentů
Evropské unie vyplynulo, že důraz na zapojení mužů do péče je přítomen ve všech
analyzovaných dokumentech (seznam analyzovaných dokumentů viz příloha). Jak konkrétně si
EU představuje opatření, která by vedla k většímu zapojení mužů jsme popsaly již v kapitole
Analýza dosavadní politiky.
Vliv Evropské unie na opatření přijímaná členskými státy je omezený, neboť EU má
v oblasti rodinné politiky limitované kompetence. Evropská unie se prakticky neúčastní debat
členských států o sociální politice a její hlavní role v této oblasti spočívá ve výměně dobrých
praxí. Pokud má Evropská unie na rodinnou politiku vliv, pak jen nepřímo, regulativně
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prostřednictvím ekonomické integrace a tzv. soft metod – zelených a bílých knih, akčních plánů,
rezolucí a nejnověji zejména tzv. Otevřené metody koordinace (Open Metod of Coordination,
OMC) (Golinowska, Zukowski 2009).

Občanský sektor
Aktérem rodinné politiky, do níž náš problém spadá, jsou také nestátní neziskové
organizace. Pro aktivity občanského sektoru na poli aktivního otcovství je příznačné, že se dějí
většinou v partnerství mezi dvěma organizacemi. Tak Liga otevřených mužů spolupracuje např.
se Sítí mateřských center nebo Gender Studies s Nesehnutím Brno. Navíc se v současné době
rozbíhá také spolupráce neziskového sektoru a sektoru veřejného jako je tomu v případě projektu
Táto, jak na to? Občanský sektor se rovněž snaží na sektor veřejný působit formou analýz a
doporučení, která vypracovává. Spolupráce funguje rovněž v rámci Rady vlády pro rovné
příležitostí žen a mužů. Neziskové organizace však navazují vztahy také se sektorem komerčním.

Liga otevřených mužů (LOM)
(Alžběta Molnárová)

LOM je organizace, která vznikla v roce 2006 a deklaruje se jako nezisková organizace
pro muže, kteří o sobě přemýšlejí. LOM se dále zaměřuje na kvalitu života mužů v ČR a zavádí
do praxe model „muži mužům“. Jeho mottem jsou čtyři slova: originalita, odpovědnost,
otevřenost a odvaha. Jako originálního vnímá každého muže, odpovědnost je touto organizací
vnímána jako vláda muže sama nad sebou, LOM je pro otevřený dialog s ženskými neziskovými
organizacemi a vnímá jako nutnou odvahu prezentovat mužskou perspektivu ve společnosti (Co
je LOM?, Liga otevřených mužů). LOM má několik projektů. Páteří aktivit občanského sdružení
je projekt Muži mužům, který zahrnuje pořádání víkendových workshopů, Kurzů pro otevřené
muže a psychologické poradenství (O programu muži mužům, Liga otevřených mužů). Dalším
projektem LOM je projekt Muži do škol!, jehož cílem je upozornit na „nedostatek mužské péče
v rámci institucionální výchovy a vzdělávání“ (O programu Muži do škol!, Liga otevřených
mužů).
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Další aktivity LOM se zaměřují na muže-otce v rámci programu Táto, máš na to!
Organizace prezentuje na svých stránkách tzv. Desatero zdravého otcovství a informuje o
událostech a akcích spojených s aktivním otcovstvím. Součástí aktivit tohoto programu je rovněž
projekt „Táta v centru“. Obsahem tohoto projektu jsou workshopy a diskuse v mateřských a
rodinných centrech po celé České republice. V minulosti LOM organizovala kampaně Moderní
táta 08 a 09. Cílem těchto kampaní bylo změnit stereotypní přístup k otcům ve společnosti
obecně a specificky v sociální politice a školství, podpořit model rodinného soužití, v němž mají
ženy a muži rovné postavení a rozšířit spektrum možností slaďování rodinného a pracovního
života (O Programu Táto, máš na to!, Liga otevřených mužů).
Jak již bylo několikrát zmíněno, LOM se podílí společně s MPSV na projektu Táto, jak
to? Zástupcem Ligy otevřených mužů je angažmá státu v podobě kampaně Táto, jak na to?
vnímáno velice pozitivně.
„Ale tady u té kampaně jde o to, že to je kampaň, kterou zaštiťuje stát, to má úplně jinou
dimenzi, že se ten stát vzal za to, ano, my chceme podporovat aktivní otcovství, jak se děje v
mnoha jiných zemích kolem nás. (…) A myslím, že je to důležitej signál, že taky Česká republika
to považuje za důležitý téma a vytváří nějakou velkou PR kampaň.“ (R1, s. 3)
Kromě projektu Táto, jak to? se LOM podílí společně se Sítí mateřských center na
projektu Táta dneska frčí. Na akci se podílejí nejrůznější mateřská centra, která pořádají akce
zaměřené především na otce a jejich děti. Vyvrcholením kampaně byla oslava Dne otců. Přínos
této kampaně hodnotí představitelka Sítě mateřských center takto:
„Kampaň Táta dneska frčí přináší očekávané plody, otcové, kteří navštěvují mateřská
centra přestávají být pro své okolí exoty, v rodinách se začíná nejen otevřeně mluvit o otcovské a
mateřské roli ve výchově dětí, ale zároveň se uvolňuje prostor pro táty v rodinách jak v péči o
dítě, tak v péči o domácnost. Věřím tomu, že otcové mohou touto cestou najít i pevnější zakotvení
v rodině.“ (Táta dneska frčí, Síť mateřských center 2010)
Podobně pozitivně hodnotí přínos kampaně také náš respondent, který v ní spatřuje
možnost pro muže podílet se na životě komunity a vnímá starost o místní komunitu jako silně
propojenou se starostí o rodinu, neboť se v obou případech jedná o to, že se muži zapojují do
starosti o životní prostor sebe a svých rodin (R1, s. 3).
LOM se zaměřuje také na cílovou skupinu budoucích otců, kterou vnímá jako více
otevřenou novým věcem. Proto se v rámci kurzů předporodní přípravy pro otce snaží ukázat
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budoucím otcům, že „nejde jenom o to, dovést manželku do porodnice a jak jí asistovat u porodu,
ale je to příležitost, jak si vytvořit svůj osobní projekt toho pečovatelství.“ (R1, s. 4)
Zástupce LOM rovněž uznal relevanci námi vymezeného problému. Jedinou potíž
spatřoval v označení „nízká“ účast, neboť „kdo ví, jestli je nízká nebo není, to je otazník, jaký my
máme přístup k těm informacím z těch domácností.“ (R1, s. 1)
Námi oslovený respondent rovněž reflektoval příčiny a důsledky problému:
„A ono s tímhle přesvědčením „já to neumím tak jako ty“ se do tý péče vstupuje jinak, než
s tím, že já k tomu mám nějakou kompetenci. To jsou takové ty mentální překážky. Jiná příčina
může být samozřejmě vnější čili sociální, sociálně ekonomické, třeba teď myslím na
zaměstnavatele, kteří opět stereotypně považují záležitost slaďování rodiny a práce za záležitost
ženskou, respektive mateřskou. Za třetí, abych neopomenul, samozřejmě, pro mnohé muže je to
jednodušší, je to pole, kde se necítí tak jistě a taky pole, kde můžou uspět. Já myslím, že tam je
nějaký takový přesvědčení, že ta domácí práce nebo ta kariéra pečovatele má nějakou nižší
hodnotu než ta práce, za kterou beru přímo peníze, kde můžu bejt vidět a tak dál.“ (R1, s. 1)
Za největší důsledky problému byly označeny tyto: slabší vazby otce s dětmi, malý
kontakt otce s dětmi v případě rozvodu rodičů, snížení přístupu žen na trh práce a tedy
přetrvávání jednopříjmového modelu rodin s malými dětmi (R1, s. 1 – 2).
Za nejvýraznější bariéry bránící řešení problému považuje LOM již zmíněné stereotypy
přetrvávající v myšlení mužů a žen.
„(...) u nás ještě pořád panuje, to slovo panuje bych teda zdůraznil, právě ten stereotyp,
(...) že matka je lepší rodič. Na všech možných úrovních, od té individuální až po tu politickou. A
zase zrcadlově, že ten muž je lepší živitel, nebo já nevím co, nebo třeba, když si pustím pusu na
špacír, tak že je lepší politik, já myslím, že to spolu všechno nějak souvisí. (R1, s. 5)
Objevuje se zde tedy zřetelně myšlenka, že nerovnost v péči o děti silně souvisí s
nerovným postavením žen a mužů ve veřejném sektoru. Tato nerovnost je však podle
respondenta udržována také ženami, neboť „zdrojem sebeúcty u žen často je, že se umí postarat a
pustit tady tu pečovatelskou roli je pro některý fakt těžký.“ (R1, s. 7)
Za další překážky v řešení problému jsou pak dotazovaným považovány překážky v
legislativním či sociálním systému, přičemž chybí zejména opatření cílená specificky na muže
jako je např. otcovská dovolená (R1, s. 5). Činnost státu v oblasti podpory aktivního otcovství je
však reflektována jako dostatečná, neboť realizuje kampaň Táto, jak na to? Bariéry spatřuje
zástupce LOM také ve firemním sektoru a vnímá téma aktivního otcovství jako pro tento sektor
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velmi okrajové, což podle něj potvrzuje také výzkum provedený v rámci kampaně Táto, jak na
to? Zaměstnavatelé podle dotazovaného nevnímají potřebu slaďování rodinného a profesního
života jako téma, které se dotýká také mužů. Za bariéru brání v řešení problému je považován
také problém Gender Pay Gap.
Také zástupce Ligy otevřených mužů vnímá jako významnou součást řešení problému
nízké účasti mužů na výchově dětí spolupráci nejrůznějších aktérů a import zahraničních
zkušeností, protože „česká společnost, čeští muži taky, jsou docela dost konzervativní, je potřeba
přinášet ty příklady z venku.“ (R1, s. 6)
Respondentem byly rovněž reflektovány benefity případného většího zapojení mužů do
péče. Větší angažovanost mužů ve výchově dětí může prospět nejen ženám, ale také mužůmotcům.
„Já bych tam viděl ještě jeden důvod, proč intervenovat do toho vývoje a sice, že žijeme
v době, kdy se nějak reformuluje ta mužská identita, já myslím, že muži mají dneska méně jasno
v tom, kým vlastně jsou než ženy. A že nabídka toho, že ten můj pocit ze sebe může živit taky to, že
jsem dobrej táta, že to není zanedbatelný.“ (R1, s. 2)
Prospěšné je zapojení otců dle našeho respondenta, který je zároveň psycholog, také pro
děti:
„A obecně je asi fajn vidět svýho tátu odmala, jak se stará o děti, protože když jsem kluk,
tak se taky tak starám, až vyrostu a když jsem holka, tak zase si podle toho vybírám partnera. (…)
Ale pak jsou tady ještě, já osobně si myslím, že specifický otcovský úkoly, že když ten táta se víc
stará, tak pomáhá tomu dítěti ve vývoji ve smyslu autonomie, poněvadž zpravidla jsou děti
navázaný na matku a v určitým stádiu jejich vývoje je dobře, aby se od tý matky oddalovaly, aby
tam byla osoba, která je v dobrým slova smyslu tý matce vzdaluje. (…) Potom určitě je to dobrý,
aby toho tátu zažili jako autoritu, ale jinou autoritu než která sedí u stolu a dívá se na televizi
nebo jí a dává příkazy. Myslím, že to má důsledek ve vztahu k autoritám na celej život. (…)
Autorita a ještě třetí takovej specifickej úkol pro otce, že ty děti se v kontaktu s tím tátou mohou
nějak naučit, jak zacházet se svojí agresí a agresivitou, se silou v širším pojetí. (R 1 s. 7-8)
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Centrum ProEquality
(Alžběta Molnárová)
Dalším aktérem občanského sektoru, který se zabývá problémem nízké účasti mužů na
výchově dětí je centrum ProEquality při Otevřené společnosti, o.p.s. „Hlavním cílem ProEquality
je identifikovat a analyzovat genderové nerovnosti a přispívat k jejich odbourávání mimo jiné
prostřednictvím formování a rozvoje veřejné politiky podporující rovné příležitosti žen a mužů a
otevíráním odborné i veřejné diskuze o genderové tématice a uplatňování žen a mužů ve
společnosti.“ (O nás, Centrum ProEquality). Jedním z okruhů, na které se centrum ProEquality ve
své činnosti zaměřuje, je také rodinná politika a v rámci ní potřeba většího zapojení otců.
Centrum ProEquality působí tedy hlavně na poli reflexe veřejné politiky. V případě této
organizace se tedy nejedná o přímou práci s „klienty“, v našem případě otci či rodinami, jako je
tomu v případě LOM nebo Sítě mateřských center. Centrum vydává publikace, tzv. policy
papery, tedy veřejněpolitické dokumenty, které jsou analýzou dosavadního stavu politiky a
kladou si za cíl předkládat návrhy možných budoucích politik. Tyto policy papery tvoří centrum
ProEquality ve spolupráci s experty a expertkami na daná témata. Takto vznikl také policy paper
nazvaný Legislativní možnosti podpory aktivního otcovství (Kundra 2009).
Cílem publikace Legislativní možnosti podpory aktivního otcovství je „přispět k veřejné
diskusi o možnostech další podpory aktivního otcovství ze strany státu.“ (Kundra 2009)
Publikace obsahuje kapitolu o rodičovské dovolené, která zdůvodňuje, proč je podpora aktivního
otcovství důležitá, jaké jsou přínosy aktivního otcovství, shrnut je vývoj mateřské, rodičovské a
otcovské dovolené a popsán je rovněž důvod, proč muži málo čerpají rodičovskou dovolenou.
Velká část publikace je věnována jednak současné situaci v České republice, jednak také
příkladům dobré praxe ze zahraničí. V neposlední řadě obsahuje tento policy paper také
doporučení pro Českou republiku, která počítají jak se zachováním současného modelu
rodičovské dovolené, tak se zavedením modelu nového. Rodičovská dovolená je publikací
chápána jako jeden z nástrojů, který může řešit námi stanovený problém nízké účasti mužů na
výchově dětí a s ním spojené další problémy jako je nerovné postavení mužů a žen na pracovním
trhu (Kundra 2009:5-6). Dále tento policy paper identifikuje hlavní faktory, které ovlivňují to,
který z rodičů čerpá rodičovskou. Mezi ně patří faktory ekonomické, kdy doma zůstává ten
s nižším příjmem (většinou žena), dále faktory organizační kultury v zaměstnání, flexibilita
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čerpání rodičovské dovolené, fyzické faktory jako je způsob kojení a zdravotní potřeby matky,
dále vzdělání rodičů, postoje vůči genderovým rolím a faktory vztahové a podpora okolí (Kundra
2009:8). Publikace detailně navrhuje nový model rodičovské dovolené, neboť shledává model
současný jako nedostatečně motivující otce k jejímu využívání (Kundra 2009:30). Současně
navrhuje také opatření pro případ, že by nebyl nový model rodičovské zaveden.
Centrem ProEquality je tedy problematika většího zapojení mužů do péče o děti vnímána
jako problém a tato nezisková organizace se snaží navrhovat varianty jeho řešení. Oslovenou
respondentkou byl problém vnímán především v souvislosti s nerovným postavením mužů a žen
ve společnosti, nejvíce jsou podle dotazované problémem postiženy matky s malými dětmi a to
zejména na trhu práce. Byl však zmíněn také negativní dopad na muže a děti.
„Ale esencialistické pojetí, že žena se má starat o dětí ve svém důsledku znevýhodňuje i
muže – například v případě rozvodů jsou děti soudy automaticky svěřovány do péče matky a dále
nejsou zaměstnavatelé stejně ochotni poskytovat mužům rodičovskou dovolenou. Kromě toho
dostupné výzkumy poukazují na to, že otcové jsou schopni podílet se na péči o dítě a že tato péče
je prospěšná jak pro otce, tak pro dítě (a pro matky...)“ (R3, s. 1).
Příčinou nejsou dle dotazované pouze zažité stereotypy, ale také nastavení rodinné
politiky.
„Dle dostupných analýz vyplývá, že čím delší a méně kompenzované jsou rodičovské
dovolené, tím více jsou feminizované a tím více dochází k polarizaci chování mezi ženami,
především na základě společenské třídy/vzdělání, dále. Čím delší je dovolená ve skutečnosti
vybraná jedním rodičem, de facto matkou, tím obtížnější je její návrat na pracovní trh a bez
„nepřenositelné“ části pro otce se podíl mužů na péči o děti nezvýší.“ (R3, s. 1)
Respondentka rovněž reflektovala propojenost problematiky aktivního otcovství
s tématem institucionální péče o malé děti (viz také výše Saxonberg 2008):
„Častým argumentem je, že nejlepším a nejideálnějším místem pro výchovu dětí je rodina
a nejlépe matka v domácnosti a tím nejhorším je škodlivé kolektivní zařízení. Je to prostě taková
ideální představa o „šťastné“ matce s dětmi a „traumatizovaném“ dítěti ve školce. Pokud tahle
norma bude převládat, tak se nezmění ani vnímání mužů ve své roli jako otců pečujících o děti.“
(R3, s. 4)
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Nezávislé sociálně ekologické hnutí – Nesehnutí Brno a Gender Studies, o.p.s.
(Alžběta Molnárová a Michaela Peterková)
Další neziskovou organizací, která se zabývá propagací aktivního otcovství je brněnská
nezisková organizace Nesehnutí. Tato nezisková organizace má velice široký záběr činností.
Jedním z jejích tematických okruhů jsou také ženská práva a v rámci této problematiky se
sdružení věnuje také otázce nízké participace otců na péči o děti. Sdružení vydalo v roce 2008
v rámci projektu Evropské unie EQUAL brožuru Aktivní otcovství (Sedláček, Plesková 2008)
Propagace aktivního otcovství je v této publikaci vnímána jako prostředek k širší společenské
změně, která povede k prostředí přátelštějšímu rodinám, ke snazšímu přístupu žen k vedoucím a
mocenským pozicím a ke snížení násilí na ženách (Sedláček, Plesková 2008:4). Brožura uvádí do
tématiky genderových stereotypů, předkládá sociologické argumenty pro aktivní otcovství,
oponuje vžitým předsudkům a rekapituluje historický vývoj péče o děti. Brožura čerpá z velké
části z odborných studií a výzkumů.
Ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. pořádá Nesehnutí Brno informační výstavu
„Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové“, kterou je možné si objednat. Cílem výstavy stejně
jako brožury Aktivní otcovství je zvýšit povědomí veřejnosti o aktivním otcovství a genderových
stereotypech, s nimiž se matky a otcové setkávají. Opět se tedy jedná o činnost, která je zaměřena
na veřejnost, na zvyšování informovanosti o problematice péče o děti. Jako přínosné hodnotíme,
že je v dokumentu Aktivní otcovství použito odborné literatury jako základního informačního
zdroje o daném tématu.
Gender Studies o.p.s. se pak podle jedné z předních představitelek této organizace
„zaměřuje na téma rodinné politiky, kam se snažíme integrovat princip slaďování rodinného a
pracovního života, kam patří také koncept aktivního otcovství – které se však vztahuje i na oblast
péče o děti a domácnost“ (R5, s.2). Gender studies však v rámci podpory slaďování a sdílení
péče o děti prosazuje hlavně větší podporu zařízení a služeb péče o děti a flexibilní pracovní
uspořádání (R5, s.2). Zástupkyně Gender Studies o.p.s. dále obhajuje institucionální výchovu
jako řešení nerovného rozdělení rodinných povinností. Jako největší bariéru bránící řešení nízké
účasti mužů na výchově dětí vidí genderové stereotypy a tradice a to především, stejně jako
zástupkyně Centra ProEquality, rozšířený psychologický názor, že péče děti do 3 let zvládají jen
matky a jen ony tuto péči mohou poskytovat z důvodu zdravého vývoje dítěte (R5, s.2). Tuto
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společenskou bariéru později v rozhovoru zmiňuje i v evropském kontextu, jelikož je podle ní
česká psychologická škola jedna z mála v Evropě, která tlačí na prosazování tohoto názoru (R5,
s.3).
Přestože respondentka v úvodu rozhovoru popisuje nízkou účast mužů na výchově dětí
jako problém negativně ovlivňující možnosti uplatnění žen, zátěže a stresu mužů spojeného
s jejich stereotypní odpovědností za finanční zabezpečení rodiny a problém malého kontaktu dětí
s vlastním rodičem, konkrétní současné aktivity Gender Studies o.p.s. se nesoustředí na
prosazování aktivního otcovství jako samostatného cíle svých projektů. Je však součástí jejich
koncepce slaďování rodinného a pracovního života, kde je ovšem jako primární cíl prosazováno
dostatečné zajištění možností institucionální výchovy dětí.

Média
(Alžběta Molnárová)
Domníváme se, že náš problém je silně ovlivněn také mediální reprezentací genderových
rolí. Média se podílí na reprodukci genderových rolí a mají moc působit na změny v jejich
vnímání. Média nepůsobí pouze jako prostředek komunikace, ale také jako významný
socializační prvek (Tabery 2007:11).

Také podle názoru námi osloveného experta na

zobrazování genderu v médiích mají média vliv na vnímání genderových rolí ve společnosti.
„Ve své převážné většině jsou (média, pozn. autorky) konzervativní a reprodukujou ty
tradiční koncepce maskulinity a femininity, což jde do určitý míry už z principu, jak média
fungujou. Média se snaží být sdílný, komunikovat věci sdílně. Tzn. do určitý míry komunikovat ve
stereotypech a na stereotypech stavět. Oni zároveň mají určitý potenciál být podrývající. Já si ale
myslím, že většinou jsou ta konzervativní síla ve společnosti a v konzervativní společnosti jako je
ta naše, jsou spíš konzervativní.“ (R 4, s. 10)
Proto považujeme za nezbytné zhodnotit, jaký je obraz otcovství a aktivního otcovství v
médiích. Vzhledem k tomu, že je toto téma značně obsáhlé a vystačilo by na samostatnou práci,
využíváme již provedených analýz mediálního diskurzu. Podle Kubíčkové (2003) je stereotypní
myšlení udržované médii hlavní překážkou toho, aby se muži více podíleli na výchově dětí.
Fuligni (in Kubíčková 2003) dokládá, že 71% jím zkoumaných rodičů čerpá informace o
rodičovství z časopisů, knih a televize.
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Doválelová (2004) dochází k závěru, že média zažité stereotypy týkající se rozdělení rolí
v rodině odsuzují, avšak také implicitně reprodukují. Zároveň však média reflektují také změny,
ke kterým v péči o děti dochází a za jejich nositele považují především mladou generaci.
Otcovská péče je v médiích prezentována jako nový druh péče, jelikož oproti ženám jsou muži
schopni věnovat se vedle starosti o děti i svým koníčkům. Dále je v médiích zdůrazňována
potřeba vděku žen vůči mužům, kteří pečují o děti. Péče otce o dítě tedy není vnímána jako
samozřejmost, jako je tomu v případě, kdy se stará matka, ale jako něco, za co musí být žena
vděčná, neboť jí muž touto „obětí“ umožňuje profesně se realizovat. Doválelová (2004) dochází
k závěru, že maskulinita mužů na rodičovské dovolené není v médiích prezentována jako
maskulinita alternativní, ale domnívá se, že bude postupně včleněna do hegemonické
maskulinity. Nutno však podotknout, že rozbor mediálního diskurzu podle Doválelové není
vyčerpávající, neboť spíše než aby analyzovala způsob vyjadřování o mužích na rodičovské,
vycházela z vyjádření samotných těchto otců v médiích.
Tabery (2007) zkoumala mimo jiné prezentaci vztahu mužů a žen k rodičovství v
mužských a ženských časopisech. Vývoj témat v těchto časopisech reflektuje vývoj postavení
žen a mužů ve společnosti (Tabery 2007:17). V tzv. mužských časopisech jsou děti prezentovány
jako závazek, omezení, které připoutává muže k jedné partnerce, což je těmito periodiky
hodnoceno negativně. Mít děti je pouze touha ženy a prostředek žen, jak donutit muže k závazku.
Otec po rozvodu již je sice prezentován jako mající citový vztah k dětem, ale vždy svou rodinu
opouští a stává se obětí celé situace (Tabery 2007:25). Vztah otce a dítěte je v mužských
časopisech zobrazován jako méně stabilní a pevný než vztah matky a dítěte. Péče o dítě je v
těchto časopisech prezentována s lehkou ironií na výzvy otcům, aby pečovali o děti.
Na rozdíl od mužských časopisů je téma mateřství a rodiny jedním ze základních témat
ženských časopisů. Otcovství je podle Tabery (2007: 37) zmiňováno ve dvou kontextech, otec v
nukleární rodině a otec v rozvedené rodině. Jak ale Tabery (2007:37) podotýká: „Konstrukce
otcovství v ženských časopisech ovšem stojí stejně tak na tom, co zmiňováno je, jako i na tom, co
zmiňováno není. V textech o řešení rodinných problémů s dětmi často vystupuje pouze žena.“
Role otce je v textech tedy charakterizována spíše jeho absencí než explicitním popisováním jeho
role. Často se však objevují také příklady mužů, kteří svým ženám pomáhají, zejména v článcích
o kariérně úspěšných ženách. V souvislosti s rozvodem partnerů je muž-otec prezentován
převážně jako tyran rodiny před i po rozvodu nebo jako rodič, který se o rodinu nezajímá před
rozvodem ani po něm (Tabery 2007:38). Poměrně časté byly podle autorky rovněž články
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věnující se zjišťování biologického otcovství. Problematika slaďování rodinného a profesního
života se objevuje pouze v tzv. ženských časopisech. Jako jedna ze strategií je v těchto
periodikách zmiňováno rovnoměrnější rozdělení rolí mezi partnery. Je představen nový typ otce,
který má své dítě nejen rád a jeví zájem o jeho výchovu, ale dovede se o něj také postarat (Tabery
200:46). Je tak narušován stereotyp, že se otec nedovede postarat stejně dobře jako matka. Avšak
objevuje se určitý rozpor. Jednak je prezentována „vystresovaná“ matka, která musí stíhat práci i
rodinu, jednak nový otec, který je rovnocenným partnerem v péči o domácnost a děti (Tabery
2007:46). V ženských časopisech se rovněž objevují zmínky o otcích na rodičovské dovolené,
kteří jsou hodnoceni kladně a nejsou představováni jako méně mužní (Tabery 2007:46). Na
druhou stranu jsou muži v rodinách, kde je živitelkou matka, prezentováni negativně, jako
povaleči, lenoši či méněcenní partneři, což je velice zajímavý paradox ve srovnání s ryze
pozitivním obrazem muže na rodičovské dovolené (Tabery 2007:47).
Valdrová (2001) ve své studii mediálního diskurzu dochází k závěru, že sféra domácnosti
je prezentována v médiích jako výhradně ženská. Muž je vyřazován z řešení rodinných problémů.
Podle Valdrové (2001: 194) se stává ve vlastní rodině cizincem. Sféra domácnosti a péče o děti je
prezentována jako odpočinková, duševně nenáročná a jako zóna přirozené ženské seberealizace.
Na reprodukci pohledu na rodinu jako na výhradně ženskou sféru se podílí pořady jako je např.
Sama doma, v nichž je muž, pečující otec z debat o dětech a domácnosti předem vyřazen, neboť
moderátorky nikdy nehovoří o rodičích, dospělých či otcích, ale vždy jen o matkách. Tabery a
Valdrová v tomto ohledu tedy docházejí k podobnému závěru, že role otce je vymezována
absencí zmínek o něm v souvislosti s rodinnou tématikou.
Lze tedy konstatovat, že média, ač se jejich postoj k aktivnímu otcovství mění, stále
zůstávají ve svém vyjadřování poměrně stereotypní. To, že je muž na rodičovské dovolené stále
chápán jako zvláštnost napovídá např. už titulek zprávy z deníku MF Dnes (ze dne 28.4.2010),
která rozsáhle informovala o kampani MPSV Táto jak na to? Ten zněl „Vystřídal byste ženu u
dítěte?“. Domníváme se, že už použití slova „vystřídal“ ukazuje, jak je aktivnější zapojení otce
v rodině médii pojímáno – jako něco dočasného, zástupného za péči matky. Pro úplné ověření
této naší domněnky by však byl zapotřebí rozsáhlejší výzkum věnovaný mediální prezentaci
aktivního otcovství.
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Rodiče – matky a otcové
(Alžběta Molnárová)
Problém nízké účasti mužů na výchově dětí nelze chápat jako problém způsobený pouze
vnějšími podmínkami, neboť „nejde jenom o to, co společnost od ženy a od muže očekává, ale
také o to, co oni sami očekávají, že je očekáváno.“ (Kubíčková 2003:2) Genderové stereotypy se
tedy tímto způsobem zvnitřňují a působí jako normy v myšlení a jednání mužů a žen. Jsou to
právě rodiny a jedinci, kteří jsou jejich členy, kdo se pohybuje ve společnosti a utváří model
rodinného soužití.
Jaký je tedy postoj mužů a žen k opatření, která mají za cíl zvýšit podíl mužů na výchově
dětí a na péči o ně? Jsou tato opatření ženami a muži vítána? Vnímají muži a ženy skutečnost, že
péči o děti se věnují především ženy, jako problém?
Výzkum Kuchařové a kol. (2006) ukázal, že to, jak ženy hodnotí, zda by jim pomohlo,
kdyby byla zvýšená podpora účasti otců závisí na tom, zda v jejich rodině už muž pečoval či
pečuje. Takováto opatření by nejvíce přivítaly ženy v rodinách, kde muž již pečoval. Ženy, které
mají zkušenost s účastí otců, by tedy ze strany státu podporu ocenily nejvíce. U žen, jejichž
partner po dobu delší než měsíc už pečoval převažuje názor, že je v pořádku, pokud muž pečuje a
žena chodí do práce. Většina respondentů se pak, bez ohledu na to, zda byl v rodině pečující otec,
shodla na tom, že do rodinného rozpočtu by měli přispívat oba partneři, že by se měli na péči a
starosti o domácnost podílet rovných dílem a na tvrzení, že je zaměstnání pro ženy stejně důležité
jako pro muže. Rovněž panovala shoda ohledně faktu, že péče o dítě ohrožuje kariéru žen. Navíc
nadpoloviční většina žen nesouhlasila s tím, že být doma s dítětem je uspokojuje stejně jako
pracovat (Kuchařová et al. 2006).
Podle 96% respondentů oslovených v rámci výzkumu Rodina a zaměstnání II. Mladé
rodiny (Bartáková, Kulhavý 2007) mají oba partneři mít stejnou možnost věnovat se svým
koníčkům. 91% respondentů a respondentek se pak domnívá, že by do rodinného rozpočtu měli
přispívat oba partneři a 86% dotázaných souhlasilo s tvrzením, že by měli mít oba partneři
možnost věnovat se svému zaměstnání. V rodinách tedy existuje výrazná podpora rovného
postavení mužů a žen.
Tradičnější postoje mužů a žen se však objevují v oblasti dělby pečovatelských závazků a
neplacené práce mezi muže a ženy. Dvě třetiny respondentů nesouhlasily s výrokem, že
„rodičovskou dovolenou by měli muži a ženy čerpat střídavě, aby se oba mohli na péči o dítě
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podílet v podobné míře“. 64% mladých rodin a 60% rodičů se školními dětmi pak souhlasilo
s tím, že muž by měl vydělávat peníze a žena by se měla věnovat péči o domácnosti a děti
(Šťastná 2007; Bartáková, Kulhavý 2007). Na druhou stranu však 62% respondentů mladých
rodin souhlasilo s tím, že pokud je to pro rodinu výhodné, měl by muž zůstat doma s dětmi a ženy
vydělávat. 73% respondentů podpořilo výrok, že by měli oba partneři mít stejné povinnosti v péči
o domácnost (Bartáková, Kulhavý 2007). Také většina rodin s dětmi školního věku souhlasí
s tím, že muž i žena by měli mít v domácnosti stejné povinnosti (Šťastná 2007). Rovnoměrnou
dělbu povinností v rodině častěji prosazují ženy (85%) (Šťastná 2007).
Ženy zpravidla vyjadřují rovnostářštější postoje než muži. Podobně vysokoškoláci a
vysokoškolačky mají egalitářštější názory než lidí s nižším vzděláním (Bartáková, Kulhavý
2007). Podle Bartákové a Kulhavého (2007:43) jejich zjištění ukazují na tři základní aspekty
dělby domácích prací (či prací pro rodinu): respondenti nejsou schopní posoudit, co všechno by
mohli od svého partnera či partnerky očekávat, neboť přemýšlejí v intencích tradiční dělby
genderových rolí, proto jsou také spokojeni se stávajícím rozdělením rolí. Ženy rovněž skutečně
více času věnují domácím pracím a péči o děti. Jsou to tedy ony, kdo je častěji nespokojen a
jejich nároky stoupají společně s jejich vzděláním.
Poměrně vysoké procento dotázaných (41 %) zastává názor, že nejlepším řešením
harmonizace práce a rodiny je model, kdy oba partneři vykonávají stejně náročné zaměstnání a
péči o domácnost a děti si dělí rovným dílem (Bartáková, Kulhavý 2007:51). Rovněž Tomešová
Bartáková a Sirovátka (2008) konstatují, že v nastavení společnosti přetrvávají silné preference
domácí péče o malé děti a model přerušované ženské kariéry, přičemž tento model koresponduje
s nastavením rodinné politiky. Avšak významný počet rodičů preferuje spíše egalitářský model,
v němž je umožněna kariéra profesní i pečovatelská oběma rodičům.
Rovněž výzkum Haškové (2003) potvrzuje, že rozdělení genderových rolí zůstává spíše
konzervativní, polovina populace se přiklání k tradičnímu rodinnému modelu, což se odráží se
v individuálních organizacích pracovního a rodinného života a ve formulaci sociálně politických
opatření pro harmonizaci práce a rodiny. Avšak zřetelně dochází k posunu směrem
k liberálnějšímu přístupu. Nositelkami postojových změn jsou tedy především ženy (Hašková
2003).
Pokud se jedná o otázku preferovaných opatření sociálních politik, ženy i muži preferují
spíše opatření finančního charakteru, avšak bylo zjištěno, že, aby se zůstat na rodičovské
dovolené vyplatilo muži, musel by se rodičovský příspěvek zvednou zhruba o 4000 Kč oproti
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zvýšení, které preferovaly ženy (Bartáková, Kulhavý 2007). Mužům je stále připisována
především role živitele rodiny. U mladých rodin i rodin se školními dětmi tedy hraje tradiční
dělba práce stále velkou roli, avšak se vzrůstajícím vzděláním se životní strategie jeví jako více
pestré (Šťastná 2007: 68; Bartáková, Kulhavý 2007:81). Slabinou výzkumů, z nichž vycházíme
je, že respondentům a respondentkám nebyla v části preferované rodinné politiky nabídnuta
možnost opatření cílených na otce. Z tohoto důvodu nemáme informace o tom, kolik procent
rodičů by uvítalo např. zavedení otcovské dovolené. Máme však důvod se domnívat, že by
podpora tohoto opatření byla vysoká, jelikož výzkum Podoby otcovství v ČR (Mediaresearch
2010) ukázal, že otcové mají zájem především o opatření, při nichž nevzniká finanční ztráta.
Domníváme se, že uvedená fakta ukazují, že v českých rodinách stále převažuje spíše
tradiční rozdělení rolí. Uvažování žen o tom, jak by se jejich partner mohl zapojit do rodinných
aktivit je limitováno právě internalizovanými genderovými stereotypy. Existuje zde však výrazná
tendence k proměně této situace, jejímiž nositelkami jsou především ženy, které se čím dál více
zapojují do veřejného života. Situace tedy bude muset být vyvážena vzrůstajícím zapojením
mužů do života rodinného. Také rodinná politika bude nucena na tuto situaci reagovat.

Komerční sektor – zaměstnavatelé
(Michaela Peterková)
Přestože si výzkum Podoby otcovství v ČR nekladl za cíl provést reprezentativní
screening českých firem a kvóty stanovené výzkumem tedy nemusí odpovídat celkovému
rozložení různých typů podniků, poukazuje výzkum na některé základní postoje zaměstnavatelů
k matkám a otcům (Mediaresearch 2010). Ve vrcholném managementu českých podniků se
nacházejí spíše muži (82%), ženy se uplatňují spíše na nižších stupních řízení, zde tvoří 49%
všech manažerů a manažerek. Podle údajů Evropské komise mají muži zároveň průměrně o
17,5% vyšší plat než ženy (EC 2009:27). Na zkrácené úvazky pracují především ženy. Pouze 6%
tříčtvrtečních úvazků a 11% úvazků polovičních je obsazeno muži (Mediaresearch 2010).
Výzkum Podoby otcovství v ČR (Mediaresearch 2010) zjistil, že současnou nepsanou
praxí podniků je předpoklad, že péči o rodinu zajišťuje žena. 77% dotazovaných personalistů
odpovědělo, že v jejich firmě dávají přednost tomu, aby se o děti staraly spíše matky a považují
to za přirozenější. Pouze 28% firem deklaruje, že aktivní zapojení otců do péče o děti je nebo
brzy bude jednou z priorit jejich CSR (společenské zodpovědnosti firem). Informovanost
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zaměstnanců i personalistů o podpoře aktivního otcovství je nízká. 59% dotazovaných spíše nemá
představu o tom, jaká opatření na podporu aktivního otcovství nabízejí svým zaměstnancůmotcům některé společnosti v zahraničí. (Mediaresearch 2010)
Už jste se někdy setkal(a) s pojmem
aktivní otcovství?
Personalisté, N = 162

Ano

Ne

36%

64%

Zdroj: Mediaresearch 2010
Na druhou stranu jsou však firmy ve většině případů, kdy muž zažádá o rodičovskou
dovolenou, na tuto situaci připraveny a v 55% případů mu bez problémů vyhoví (Mediaresearch
2010).
Dalším zajímavým zjištěním je, že podniky často nabízejí svým zaměstnancům řadu
výhod, ale ti je příliš nevyužívají. Například možnost zkráceného úvazku – ve 47% odpověděli
personalisté, že takovou možnost jejich firma nabízí, ale není vůbec využívána. Firmy si však
dovedou představit ještě jiné benefity, které by jejich zaměstnancům pomohly více se zapojit do
péče o děti. Jedná se zejména o příspěvky na školky nebo jesle, o práci z domova a placené volno
po porodu. Podle personalistů by otcové ocenili také podporu informační – například školení o
tom, jaká je praxe v zahraničí či školení otců v tom, jak lépe nakládat se svým časem. Zajímavým
zjištěním výzkumu je, že podle personalistů má kampaň na podporu aktivního otcovství smysl,
avšak většina firem by se do této kampaně nechtěla veřejně zapojit (84%). (Mediaresearch 2010)
Tyto poznatky jsme se snažily potvrdit rozhovory se zástupci komerčního sektoru,
kterými se staly dvě odbornice na personalistiku ve velkých mezinárodních firmách.
Respondentka č. 6 má dlouholeté zkušenosti i s generálním managementem více zahraničních
firem, a tudíž nám mohla nabídnout i hledisko osoby rozhodující o chodu celé firmy.
Uvědomujeme si omezení spojená s malým počtem respondentů a jejich výpověď v žádném
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případě nepředkládáme jako reprezentativní. Jelikož jsme ovšem s respondentkami byly schopny
navázat neformálnější kontakt, získaly jsme od nich velmi otevřené výpovědi. Tento typ
informace efektivně doplňuje data z výzkumů na velkém počtu zaměstnavatelů a poukazuje na
výrazný kontrast v přístupu jednotlivých firem, který se při statistických analýzách stírá.
Při dotázání na muže na rodičovské dovolené zaměstnavatelka přiznává, že „i tady jsou
případy, že je muž na rodičovské dovolené, ať už společně s ženou nebo se střídají nebo on je ten,
kdo má rodičovskou dovolenou a žena pracuje (...) co já vím, tak tady je i několik mužů, co se
střídají s manželkou na rodičovský dovolený, což znamená, že mají flexibilně upravenou pracovní
dobu nebo částečnej úvazek“ (R7, s.2-3). Přestože tedy tato zaměstnavatelka ví o případech, kdy
zaměstnávají muže, kteří se kromě práce soustředí i na rodinu, je nutné podotknout, že je zřejmé,
že tyto případy sama vidí jako anomálie. O mužích na částečných úvazcích se totiž nezmiňuje
v souvislosti s ostatními zaměstnanci na tento typ úvazku, ale „vypichuje“ je jako samostatnou
kategorii obestřenou jistým nádechem zvláštnosti.
Respondentka č.6 však stručně odpovídá, že s mužem na rodičovské dovolené se během
své dlouholeté kariéry nikdy nesetkala (R6, s.6).
Zaměstnavatelek jsme se ptaly také na jejich názor na otcovskou dovolenou.
Respondentka č. 6, která v průběhu rozhovoru zastávala primárně stanovisko zohledňující jako
hlavní kritérium prosperitu firmy, s otcovskou dovolenou nesouhlasí.
„Osobně je mi to celkem jedno, ale nějak nevidím důvod, proč by doma měla být s
miminkem žena i muž, oba dva. I když má žena dvě hodně malé děti, dá se to v pohodě zvládnout.
Chápu pak, že muž by byl doma ‚jen‘, aby sem tam něco pomohl a byl chvíli se ženou a
miminkem. Dle mého mu na to ale stačí normální dovolená a po večerech může svou rodinu vidět
denně.“ (R6, s.8)
Z rozhovoru i v dalších částech vyplývá, že tato zaměstnavatelka hodnotí situaci výrazně
podle své vlastní zkušenosti a předkládá sebe jako příklad, kdy je možné zvládnout časově velmi
náročnou kariéru a výchovu dětí. To se prolíná i do jejího názoru na zavedení otcovské dovolené
v podobném rozsahu jako například ve Švédsku. „Nevidím důvod, proč by měli mít muži 2 měsíce
otcovské dovolené“ (R6, s.9). Druhá dotazovaná zaměstnavatelka je k otcovské podstatně více
nakloněna a placená otcovská dovolená jí přijde jako „docela normální“ (R7, s.4). „Pokud bych o
tom já osobně rozhodovala, tak proč ne, proč to nevzít jako něco jako třeba nemocenská. Ale
myslím si, že v tu chvíli zrovna pro toho chlapa, není tak úplně důležitý, jestli za to bude dostávat
peníze, ale spíš ta šance si vzít ‚beztrestně‘ dovolenou třeba měsíc. Myslím, že u nás by chlapi
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prostě uvítali tuhle možnost i když by to bylo neplacený volno.“ (R7, s.4) Poukazuje tedy na
důležitý fakt, že její firma mužům ve velkém počtu případů nenabízí ani možnost vzít si
neplacené volno po narození dítěte, jelikož tuto možnost navrhuje jako zlepšení do budoucnosti.
Pozitivní přístup této zaměstnavatelky k otcovství se však projevil i v jejím názoru na
muže vracející- se po rodičovské dovolené zpět na trh práce. „Já jako zaměstnavatel bych se na
něj koukala spíš obdivně“ (R7,s.3). Při přijímání nového zaměstnance po jeho rodičovské
dovolené by tuto zaměstnavatelku zaujal v pozitivním slova smyslu. „Navíc by mi to možná
evokovalo to, že když byl chlap schopen bejt tři roky nebo jak dlouho na mateřský dovolený, tak si
zřejmě osvojil i nějaký dovednosti, který chlap běžně pracující, třeba ani nemá. Jako lepší time
management, samostatnej organizačně...“ (R7,s.3). Zároveň však poukazuje i na to, že by u
takového zaměstnance zvažovala vyšší riziko, že bude nadále značně soustředěný i na domácí
sféru. „Vzhledem k tomu,že to není obvyklý, tak by to bylo taky takový jako ‚Jste přesvědčenej, že
už chcete jít na plnej úvazek? Máte už tu rodinnou situaci teď vyřešenou jinak?‘“ (R7,s.3) Z této
odpovědi tedy vyplývá, že při jeho nástupu na plný úvazek by tedy přesto očekávala, že se od
domácí sféry do jisté míry oprostí.
Respondetka č.6 rozvedla možnosti skloubení práce a rodiny pro své zaměstnance.
„Sem tam jsem se svým podřízeným řešila, že měl problém se svojí ženou, že chodil domů
pozdě z práce, vždy v případě, kdy žena měla malé dítě, byla celý den doma, a tak čekala na
společnost svého muže. Vyřešit si to musel daný muž sám, buď nějak ženu více zaměstnat anebo jí
situaci vysvětlit, že sice jezdí domů později, ale také rodinu zajišťuje více zajímavými penězi a
pohodlím, než kdyby chodil do ‚běžné‘ české práce. Museli si se ženou zvážit co vlastně chtějí,
společný čas a méně peněz anebo to ona nějakou dobu ‚přežije‘ a až začne sama chodit opět do
práce, tak se to srovná.“ (R6, s.9)
Tento názor podle nás tedy do značné míry znázorňuje zásadní problém skloubení rodiny
a zaměstnání pro muže. Tato zaměstnavatelka totiž vidí vysoké pracovní a časové nasazení svých
zaměstnanců jako součást jejich práce, která je vyvážena vyšším finančním ohodnocením.
Sloučení budování kariéry a udržení vyšší účasti na výchově dětí tedy pro ní není zcela
akceptovatelné a situaci, kdy i partnerské vztahy jejích zaměstnanců z tohoto důvodu mohou být
narušeny, by řešila vyšším pracovním nasazením i druhého partnera. Zároveň však zdůrazňuje
prostředí mezinárodních firem, ve kterých jsou pracovní podmínky podle ní výrazně odlišné od
tuzemských podniků. Zaměstnanci v této sféře si tedy musí mezi prací a vyšší účasti na výchově
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dětí alespoň částečně vybrat, ale jsou kompenzováni atraktivní možnosti seberealizace
v zaměstnání a lepším finančním ohodnocením.
Rozhovory s těmito dvěma zaměstnavatelkami nám nabídly dva do značné míry odlišné
pohledy na problematiku slaďování práce a rodiny a přístup k zaměstnancům-otcům. Jelikož je
mezi těmito dvěma zaměstnavatelkami generační rozdíl (respondentka č. 6 je o 20 let starší než
respondentka č.7), můžeme část tohoto kontrastu vysvětlit měnícím se přístupem zaměstnavatelů
ke sladění práce a rodiny. Respondentka č. 6 si více váží samotné možnosti seberealizace v práci,
což může být i odrazem jejích zkušeností s dobou před pádem socialismu, ve které by své ambice
uspokojit stejným způsobem nemohla. Oproti tomu respondentka č. 7 zdůrazňuje více rodinu
jako sféru seberealizace, jelikož sama se nachází ve věku, kdy rodinu zakládá. Obě se však do
značné míry shodují v tom, že primární péče o děti matkou jim přijde „normální“ a u svých
zaměstnanců tento model uspořádání práce v rodině předpokládají.

Odborníci – Akademická sféra
(Michaela Peterková)
V průběhu této studie jsme již představily počet odborných názorů na námi analyzovanou
problematiku. V této sekci se tedy budeme soustředit na doplnění tohoto výčtu odborných
přístupů k nízké účasti mužů na výchově dětí o příklady nejvlivnějších aktérů zabývajících se
přímo touto problematikou.
V mnoha případech v této studii odkazujeme na autory, kteří jsou členy Sociologického
ústavu Akademie věd České republiky (SOÚ) – jednoho z nejdůležitějších aktérů odborné sféry
na poli sladění práce a rodiny. SOÚ vydává množství výzkumů a publikací, které mapují nízkou
účast mužů na výchově dětí. Například publikace Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání
genderových rolí v rodinách s pečujícími otci autorek Maříkové a Vohlídalové (2007) nabízí
ucelený přehled vlivu pečujících otců na chod rodiny, vývoje nízké participace mužů na výchově
dětí a společenských bariér, kterým otcové při snaze zapojit se do výchovy dětí čelí. V naší studii
jsme však použily větší počet výzkumů, které iniciovali členové SOÚ a které vznikly za jeho
podpory. Námi analyzované studie SOÚ se soustředily na množství společenských vrstev, které
nerovné rozdělení rolí v rodině ovlivňuje a snažily se také zachytit historické hledisko tohoto
problému. Nízkou účast mužů na výchově dětí vnímají jako zásadní problém bránící rovným
možnostem seberealizace mužů a žen ale zdůrazňují také veřejněpolitickou stránku tohoto
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problému. Například Maříková (1999) poukazuje na fakt, že problémem nízké účasti mužů na
výchově dětí se musí zabývat i veřejná sféra, jelikož rovné příležitosti mužů a žen jsou
požadavkem EU. SOÚ je tedy jako zásadním iniciátorem konkrétních výzkumů mapujících
možnosti a zapojení mužů v rodinné sféře.
Druhým významným odborným aktérem zabývajícím se problematikou nízké účasti mužů
na výchově dětí, na kterého jsme se zaměřily, je katedra Gender Studies Fakulty humanitních
studií na Univerzitě Karlově (GS FHS UK). Její přístup k námi analyzované problematice nám
odkryl přední zástupce této katedry (Respondent č. 4) v rozhovoru.
Problém nízké účasti mužů na výchově dětí vidí jako problém „vyplývající z genderového
řádu u nás. Společnost je relativně konzervativní a na tom nezměnily nic ani roky komunismu,
kdy se to spíš utvrdilo, ve smyslu, že vzniklo to, čemu se dnes říká ‚dvojitá směna žen‘“ (R4, s.1)
Socialismus totiž ovlivnil pouze ženskou společenskou roli. „U nás ze všech těch
postkomunistických zemí je zaměstnanost žen poměrně vysoká, na co taky vždycky západní
feministky koukaly a říkaly ‚vždyť vy to máte dobrý, u vás ženy pracujou.‘ Ale to, co
nedoceňovaly, bylo to, že u nás sice ženy pracujou, ale pak přijdou domu a pracujou dál.“ (R7,
s.1-2) Přestože se muži v rámci socialismu v soukromé sféře angažovali, realizovali se spíše ve
smyslu kutilství, stavebních prací atd. ale nepřebírali podíl péče o domácnost a děti (R4, s.1)
Zástupce GS FHS UK tedy hodnotí problematiku „dvojí směny“ žen, která vychází z nízké účasti
mužů na výchově dětí a péči o domácnost, jako výrazně horší v kontextu České republiky
v porovnání se západními zeměmi. (R4, s.2)
Zástupce GS FHS UK vidí námi zkoumaný problém jako „hodně daný výchovou a hodně
daný kulturním kontextem“ (R4, s.2). Zároveň poukazuje na neobvykle konzervativní atmosféru
v ČR, která brání výhradní výchovu dětí matkou jako nejlepší a prakticky jediný vhodný způsob
výchovy (R4, s.6, s.8).
Zdůrazňuje však také řadu institucionálních bariér, například samotné nastavení toho, co
je to být mužem (R4, s.3). „Kulturní kontext je směřuje k tomu, aby dělali věci, který nejsou
úplně slučitelný s dobrým otcovstvím. Jsou některý oblasti, ve kterých je to pravdu extrémní.
Podívejte se třeba na vrcholový politiky. Ty jsou z definice špatný otcové. Ty prakticky vůbec
nemaj čas na to, aby byli s vlastní rodinou. Co to je za otcovství?“ (R4, s.3) Zároveň také
zmiňuje, že ideály maskulinity ovlivňují i vnímání rodičovské dovolené, jelikož ti muži, kteří
zůstanou doma s dětmi, ji prožívají často jiným způsobem než ženy. Respondent č. 4 poukazuje i
na rozdíly mezi jednotlivými otci. V mediích jsou často prezentováni otcové-celebrity na
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rodičovské dovolené, pro které toto uspořádání může být jistým znakem ‚moderního otce‘. Velká
část otců na rodičovské je však „z vrstev lidí, který nenesou ten étos pokrokovýho otcovství
atd.(...) Oni z toho maj potom pocit neúspěchu a neschopnosti.“ (R7, s.3) „ (...) jelikož přestože
jsou na rodičovský, nemusí to být slučitelné s jejich představou, co to je být muž“ (R4, s.4)
Oproti ostatním aktérům také zdůrazňuje roli školství při tvorbě genderového řádu.
Prosazuje, aby i ve školách byly vyučovány genderové studie, učitelé prošli patřičným školením a
informovali žáky o problematice genderových stereotypů (R4, s.3, s.6).
Zároveň však také poukazuje na nezájem politiků o problematiku nízké účasti mužů na
výchově dětí a s tím spojenými celospolečenskými problémy a politickou pasivitu bere jako
jednu z hlavních bariér bránící řešení tohoto problému (R4, s.6).
Zástupce GS FHS UK také rozvádí důsledky nízké účasti mužů na úrovni mužů, dětí,
partnerek a celé společnosti.
Muži tím trpí tak, že „pak mají menší sociální vazby, menší vazby na děti, menší sociální
sítě a to se pak projevuje třeba ve stáří. Jeden z důvodů, proč muži o 10 let kratší dožití, o kterém
se dneska mluví, je otázka toho, že muži žijou životy mužů. To prostě souvisí s věcma jako je
nezdravější životní styl, špatná strava, vysokej pracovní stres, ale taky málo sociálních kontaktů
ve stáří, kdy příjde ten předěl důchodu“ (R4, s. 4).
Děti nejsou dostatečně vystaveny specifickým charakterovým vlastnostem mužů a
kulturním vzorcům, toho, co to v naší společnost znamená být muž (R4, s. 4).
Ženy trpí hlavně tím, že se ocitají pod obrovským tlakem a časovou i emoční zátěží. Ne
všechny toto ovšem mohou pociťovat negativně a některé rozdělení rolí brání (R4, s.4)
Respondent č. 4 ovšem zdůrazňuje i celospolečenské důsledky. „Obecně se mluví o tom,
že když je větší genderová rovnost, tak je ta společnost taková ‚žitelnější‘, třeba je sociálně
citlivější“. (R4, s.4) To dokládá například vlivem nízké účasti mužů na výchově dětí na politická
rozhodnutí. Rozhodnutí mužů v politické sféře je ovlivněno jejich mírou participace v rodině,
jelikož ta určuje, kolik toho o rodinných problémech ví. Jejich nízká účast na výchově dětí a
nepoměra politiků a političek tedy vede k rozhodnutím, která se neorientují dostatečně na sociální
témata. (R4, s.5)
Zástupce GS FHS UK však také klade velký důraz na roli ekonomického diskurzu v
problematice nízké účasti mužů na výchově dětí. Ta se pojí nejen se samotným potvrzováním
maskulinity skrze ekonomickou aktivitu a úspěch, ale i s devalvací práce v domácnosti, která
demotivuje zapojení mužů do výchovy dětí a domácích prací. Převládající ekonomický diskurz
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totiž práci v domácnosti a starost o blízké mezi ekonomickou aktivitu nepočítá. To má ovšem
podle zástupce GS FSH UK kromě negativního efektu na rovné příležitosti seberealizace mužů a
žen v domácí i pracovní sféře také negativní dopad na celkovou efektivitu rozhodování státu.
„Takže my třeba děláme rozhodnutí typu, co se stane, když zefektivníme nemocnice tím, že
většinu péče přemístíme mimo nemocnice. Takový to, jak je dneska tendence, aby lidi byli
v nemocnici co nejmíň. Samozřejmě ale oni jdou z nemocnice ale nejsou zdravý a někdo se o ně
musí starat. A ten někdo jsou vesměs ženy. Ale když se tohle rozhoduje, tak pro ekonomy je
důležitá efektivita tý nemocnice, ale už pro ně není důležitá ta efektivita společnosti. Takže to
může bejt z globálního hlediska velmi neefektivní rozhodnutí.“ (R4, s.5)
Přestože respondent č. 4 z velké části shrnul několik přístupů k problematice nízké účasti
mužů a žen na výchově dětí, které se jednotlivým aktérům nabízejí, zároveň také poukázal na
některé aspekty této problematiky, které jsme zaznamenali jen u malého počtu aktérů. Například
identifikace ekonomického diskurzu jako jednoho z příčin a bariér řešení problému nízké účasti
mužů na výchově dětí nebyl ostatními aktéry tolik zdůrazněn.
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Formulace problému
(Michaela Peterková a Alžběta Molnárová)
Analýza aktérů doplněná analýzou polostrukturovaných rozhovorů s odborníky nám
odkryla nedostatky našeho cyklického modelu příčin nízké účasti mužů na výchově dětí a
zároveň obohatila výčet důsledků. Výslednou formulaci našeho problému s upřesněním jeho
příčin a důsledků zobrazuje schéma níže.
Náš model příčin se osvědčil jako zachycující významný mechanismus reprodukce
genderových rolí ve společnosti. Ilustruje racionální i iracionální faktory ovlivňující rozhodnutí
partnerů, který z nich se ujme primární role pečovatele o děti, ale poukazuje i na význam trhu
práce a ekonomiky. Ty omezují možnost volby uspořádání rodinných povinností, ale sami jsou
jednotlivými rozhodnutími partnerů formováni. Model také zachytil vliv historického vývoje a
s ním spojených tradic na celý mechanismus reprodukce genderových rolí. Odborníci a jednotliví
aktéři se shodují na tom, že české prostředí je v porovnání s jinými evropskými zeměmi značně
konzervativní a brání výchovu dětí ženou v domácnosti jako jediný způsob kvalitní péče o děti.
Kritika institucionální výchovy a alternativních forem uspořádání rodinných povinnosti sice
v posledních desetiletích slábne, což dokazují i námi předložené studie, ovšem nadále představuje
výraznou bariéru bránící změně na poli možností rozvržení péče o děti.
Náš model ovšem nedostatečně obsáhl vliv politické sféry, jelikož jej zahrnul jako
implicitní sílu, která může ovlivnit obsah jednotlivých složek modelu. Politická sféra se ovšem
sama může stát významnou příčinou problému přetrvávající nízké účasti mužů na výchově dětí.
Analýza dokumentů a rozhovory s odborníky poukázaly na rozsáhlou aktivitu neziskových
organizací předkládající ucelené návrhy opatření, které by umožnily otcům se více zapojit
v domácí sféře. Ne všechny aktivity se však setkávají s nevůlí politických aktérů se touto
problematikou zajímat. Přestože MPSV podporuje například informační kampaň Táto, jak na to?,
nevěnuje dostatek pozornosti a prostředků například institucionalizaci otcovské dovolené, jejíž
uzákonění by odráželo závazek MPSV problematiku nízké účasti na výchově dětí řešit
konkrétními kroky. Zároveň také zástupce odborné sféry, který je členem Rady vlády pro rovné
příležitosti mužů a žen, poukázal na alarmující nízký vliv této instituce na samotnou tvorbu
politiky. Přestože tento stav můžeme přisoudit do jisté míry konzervatismu zasahujícímu i do
politické sféry, zároveň je třeba se soustředit na individuální politiky, vlády a konkurující
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veřejněpolitické problémy, které způsobují politickou neprůchodnost navrhovaných opatření
například čistě z toho důvodu, že této problematice nepřisuzují dostatečnou důležitost. I zde
můžeme pozorovat dominantní ekonomický diskurz, díky kterému jsou témata týkající se
ekonomické prosperity země upřednostňována před dosažením genderové rovnoprávnosti,
přestože by tento cíl mohl k řešení ekonomické situace země přispět.
Jasný přínos naší studie vidíme v tom, že mapujeme přehledně dopady nízké účasti mužů
na výchově dětí, která se v kontextu stárnoucí populace stává pro společnost alarmujícím
problémem. Negativní dopady na jednotlivé skupiny (muže, ženy a děti) jsou popsány ve
schématu níže. Jako zásadní pro veřejněpolitický kontext vidíme však hlavně celospolečenské
negativní dopady, které z části vycházejí i z nevýhod, které „tradiční“ uspořádání péče o děti
přináší jednotlivým skupinám ve společnosti. Proces politického rozhodování může sám podléhat
snížené efektivitě, jelikož většina rozhodujících aktérů (muži) nemá dostatečné informace o stavu
domácí sféry a problémech, které se pojí s „dvojí směnou“ žen a jejím dopadu na vývoj dětí.
V rozhovoru s odborníkem z GS FHS UK vyvstala také otázka, do jaké míry pak politická sféra
činí sociálně efektivní rozhodnutí, když její představitelé nedoceňují hodnotu práce v domácnosti,
ke které mají sami často abstraktní vztah a tudíž upřednostňují ekonomickou produktivitu nad
celospolečenskou.
Přijmeme-li však ekonomický diskurz, nadále budeme vystaveni významným negativním
důsledkům nízké účasti mužů na výchově dětí, které snižují celkovou ekonomickou produktivitu.
Přestože vzdělanost žen roste, jejich možnost uplatnění na trhu práce není adekvátní a tudíž
ekonomika plně nevyužívá lidský kapitál, který má k dispozici. Diskriminace žen na trhu práce a
mužů na poli péče o děti vede k neefektivnímu zapojení obou pohlaví v těchto sférách.
Nadále však také zdůrazňujeme vedle kritéria ekonomické efektivity také kritérium
rovnoprávnosti mužů a žen, které je například v mezinárodním kontextu posuzováno jako
ukazatel vývoje země. Uplatnění žen na trhu práce není dostatečným cílem pro dosažení
rovnoprávnosti mužů a žen, jelikož přebírání části rodinných povinností spojených tradičně
s mužstvím zákonitě musí znamenat také přebírání části tradičně ženských rolí muži. Jako
nutnost však vidíme také zdůraznit diskriminaci mužů v rodinné sféře, která se nejvíce projevuje
při rozvodových řízení a svěřování dětí převážně do péče žen. S rostoucím rizikem rozvodovosti
se i z tohoto úhlu stává vyšší zapojení mužů do výchovy dětí a narušení institucionálních bariér,
které tomuto zapojení brání, pro veřejnou politiku imperativem.
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Příčiny
problému

Historický vývoj a kulturní tradice

Konzervativní prostředí v ČR

Sebereprodukující mechanismus rozdělení
genderových rolí

Interakce:
• genderové stereotypy
• rozdělení rolí v rodině
• ekonomický diskurz a trh práce

Neefektivní politika rovných příležitostí

•Nedostatečné konkrétní návrhy opatření
•Nedostatečná implementace navržených opatření
•Politická neprůchodnost navrhovaných opatření

Nízká účast mužů na výchově dětí

Definice
problému
Důsledky
problému

Neefektivní rozhodování politických aktérů

•Nedostatečná pozornost věnovaná sociálním tématům
•Soustředění na ekonomicky měřitelnou produktivitu

Neefektivní využívání lidského kapitálu
společnosti

•Ženy diskriminovány na trhu práce
•Kvalifikace žen nevyužívány v praxi

Bariéra v dosažení rovnoprávnosti mužů a žen

•V kontextu mezinárodní politiky je ČR v rozvoji rovnoprávnosti obou
pohlaví pozadu

Negativní dopad na ženy

•Problematika „dvojí směny“
•Menší možnost uplatnění žen ve veřejné sféře (trh práce, politika...)

Negativní dopad na muže

•Omezení seberealizace v domácí sféře z důvodu imperativu
finančního zajištění rodiny
•Oslabení vazeb na dítě po rozvodu (děti výhradně v péči matek)
•Nižší dožívání spojené s nedostatečnými sociálními vazbami ve stáří

Negativní dopad na vývoj dětí

•Reprodukce genderových stereotypů
•Omezení práva dítěte na rodiče
•Absence reálných mužských vzorů
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Závěr
(Michaela Peterková)
Tato studie představila nízkou účast mužů na výchově dětí jako komplexní problém, jehož
příčiny ovšem lze narušit veřejněpolitickou aktivitou. Ta se ovšem musí soustředit na všechny
složky mechanismu, reprodukujícího genderové role ve společnosti – genderové stereotypy,
rozdělení rolí v rodině a trh práce. Přestože jsou genderové role ve společnosti do značné míry
ovlivněny historickým vývojem a tradicemi, tento vliv rozhodně není určující. Z výpovědí námi
dotazovaných aktérů ovšem vyplývá, že přestože MPSV věnuje jisté prostředky na zvýšení
informovanosti o aktivním otcovství, formální ustanovení otcovské dovolené a další konkrétní
kroky jsou vládou přijímany jen obtížně.
Naše metodologie byla založena na kombinaci několika analytických metod, kterými jsme
se snažily jejich jednotlivé výstupy vzájemně verifikovat či doplnit. Úvodní strom problémů nám
nastínil tematické okruhy, které se nám následně osvědčily při strukturaci analýzy teoretických
přístupů. Její kombinací s analýzou dat jsme pak byly schopny navrhnout model příčin a
důsledků nízké účasti mužů na výchově dětí, který jsme i z velké části ověřily analýzou aktérů.
Jednotliví aktéři však poukázali na místa, ve kterých bychom náš model měly doplnit a to
především s ohledem na politickou sféru, kterou model dostatečně nezohlednil jak v příčinách,
tak v důsledcích. Přestože jsme mohly pohled jednotlivých aktérů zmapovat z velké části i
z analýzy jejich dokumentů, díky rozhovorům s vybranými odborníky jsme byly schopny do naší
analýzy zakomponovat i informace, které by aktéři běžně nepublikovali, jelikož kromě jejich
odborného názoru odrážely i subjektivní zkušenosti například s politickým prostředím.
Demografické změny týkající se stárnutí populace, rozvíjející se mezinárodní spolupráce
na poli prosazování rovnoprávnosti mužů a žen, ekonomický vývoj zvyšující časovou náročnost
zaměstnání a vyšší rozvodovost, to jsou jen některé z faktorů, kvůli nimž by se problematika
nízké účasti mužů na výchově dětí měla stát a částečně již stává nutnou složkou v agendě
politických aktérů. Zdůraznit bychom pak chtěly vliv EU, která podporuje a financuje projekty a
výzkumy v ČR zaměřené na aktivní otcovství. Přestože disponuje pouze tzv. „soft“ politickými
nástroji, které mohou politiku jednotlivých zemí ovlivnit pouze skrze doporučení, hraje
významnou roli jako nastolovač agend v oblasti rovnoprávnosti mužů a žen.
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Seznam aktivit
Alžběta Molnárová
-

rozhovor se zástupcem Ligy otevřených mužů

-

rozhovor s pracovnicí MPSV

-

rozhovor se zástupkyní Centra ProEquality a Rady vlády pro rovné příležitosti

-

sběr dokumentů a dat během týdenní praxe v Centru ProEquality – získání materiálů
Rady vlády pro rovné příležitosti mužů a žen a kontaktu na jeho členku

-

sběr dokumentů a dat během týdenní praxe na Oddělení pro rodinnou politiku MPSV,
získání přístupu k informacím týkajícím se projektu Táto, jak na to?, získání kontaktu
na zástupce Ligy otevřených mužů

Michaela Peterková
-

rozhovor se zástupkyní Gender Studies o.p.s.

-

rozhovor s představitelem katedry Gender Studies FHS UK

-

dva rozhovory s vysokými manažerkami z oblasti HR ze zahraničních korporací
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Přílohy
Seznamy otázek
Přestože jsme u každého aktéra kladly doplňující otázky v návaznosti na jeho odpovědi,
následující seznamy reflektují připravené kostry rozhovorů.
Otázky pro polostrukturovaný rozhovor se zaměstnavateli
1. Když přijímáte ženu s dětmi, počítáte již od začátku s tím, že vedle práce má v rodině
značný závazek?
2. Počítáte s tím i u mužů?
Rodičovská dovolená
3. Setkala jste se ve své kariéře s odchodem muže na rodičovskou dovolenou?
4. Ovlivní podle Vás odchod muže na rodičovskou dovolenou jeho možnost kariérního
růstu? Je tento vliv jiný, než je tomu tak u žen?
5. Jaké vlastnosti byste přisoudila muži, který se rozhodne pro rodičovskou dovolenou?

Otcovská dovolená
6. Bylo by pro Vás jako pro zaměstnavatele přijatelné, aby muži měli po narození dítěte
právo na otcovskou dovolenou? Případně v jakém rozsahu byste otcovskou dovolenou
podpořila?
7. Ve vládě se momentálně projednává i návrh placené otcovské dovolené, která by byla
v rozmezí jen několika dnů. Podpořila byste tento návrh?
8. Máte ve Vaší firmě opatření, která jsou cílená primárně na muže a jejich možnost
kombinace rodiny a práce?
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Seznam otázek pro polostrukturovaný rozhovor se zástupcem akademické sféry
1. Náš problém jsme si pojmenovaly „Nízká účast mužů na výchově dětí“. Jedná se z vašeho
pohledu o problém? Proč ano, proč ne?
2. Co spatřujete jako jeho příčiny? – bude následovat diskuse o jednotlivých příčinách
3. Jaké jsou dle Vás důsledky nízké účasti mužů na výchově dětí? Koho se nejvíce dotýkají?
4. K čemu neřešení problému může vést? Proč je situaci nutné řešit?
5. Jaké nástroje považujete za nejvhodnější k řešení tohoto problému?
6. Co spatřujete jako největší bariéru bránící řešení toho problémů?
7. Co všechno by bylo potřeba změnit, aby se muži více podíleli na výchově dětí – na jakých
úrovních, jakými aktéry je potřeba problém řešit?
8. Jak se díváte na současnou rodinnou politiku v tomto ohledu? Myslíte, že dostatečně
motivují muže k tomu, aby se podíleli na výchově?
9. Jaká opatření byste navrhoval vy?

Rada vlády
10. Jak hodnotíte vliv Rady vlády pro rovné příležitosti na tvorbu rodinné politiky?

Média
11. Jaký je vliv médií na problém nízké účasti mužů na výchově dětí?
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Seznam otázek pro polostrukturovaný rozhovor se zástupci neziskových organizací
1. Náš problém jsme si pojmenovaly „Nízká účast mužů na výchově dětí“. Jedná se z vašeho
pohledu o problém? Proč ano, proč ne?
2. Co spatřujete jako jeho příčiny? – bude následovat diskuse o jednotlivých příčinách
3. Jaké jsou dle Vás důsledky nízké účasti mužů na výchově dětí? Koho se nejvíce dotýkají?
4. K čemu neřešení problému může vést? Proč je situaci nutné řešit?
5. Jak konkrétně se snaží Vaše organizace tento problém řešit?
6. Jaké nástroje považujete za nejvhodnější k řešení tohoto problému?
7. Co spatřujete jako největší bariéru bránící řešení toho problémů?
8. Co všechno by bylo potřeba změnit, aby se muži více podíleli na výchově dětí – na jakých
úrovních, jakými aktéry je potřeba problém řešit?
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