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Dobrý den,
dostává se vám do rukou brožura, která je věnována tématu gen
derových stereotypů spojených s rodičovstvím, převážně otcov
stvím. Proč zrovna otcovství? V rámci kampaně Ženská práva jsou 
lidská práva, kterou dlouhodobě vede naše organizace nesehnu
tí Brno se zaměřujeme mimo jiné na různé druhy a formy diskri
minace, ať už se týkají veřejné či rodinné sféry. Příklady z různých 
zemí nám ukazují, že tyto dvě sféry nelze nikdy jednoznačně 
oddělit a že nerovnost v jedné z nich se vždy projeví v té druhé 
a naopak.

V zemích, kde se otcové mnohem více angažují v každodenní 
péči o malé děti a tvoří významné procento osob na rodičovské 
dovolené, dochází k mnohým změnám, které se týkají celé spo
lečnosti. tím, že se muži častěji vyskytují v roli pečujících osob, se 
ženy na straně druhé prosazují více v politice či ve vedení velkých 
firem. Z genderové perspektivy tak dochází k větší vyrovnanosti: 
ženy mají snazší přístup k moci (ve smyslu politického rozho
dování), muži naopak k výchově a starosti o děti. Vliv aktivního 
otcovství se projevuje také ve veřejném prostoru, který je náhle 
mnohem přístupnější a přátelštější k rodičům a dětem. Veřejné 
budovy, prostředky hromadné dopravy, ulice, parky – všude tam 
se počítá s tím, že mohou vstoupit také děti. souvislost je opět 
pochopitelná: v zemích, kde péče o děti není doménou pouze 
žen, ale je záležitostí i mužů, je problematika praktikování rodi
čovství (dostupnost školek/jeslí, přístupnost veřejného prostoru) 
problémem mužů i žen.
V neposlední řadě je třeba také zmínit, že dopad aktivního otcov
ství se týká i takového tématu, jako je násilí na ženách. Ve všech 
zemích a kulturách, kde se muži podílejí na péči o děti, je výskyt 
násilí páchaného na ženách výrazně nižší. Proč? Odpověď leží 
právě v oné vzájemné propojenosti sféry veřejné a rodinné (či sou
kromé). Dominance mužů v mocenských pozicích není v těchto 
zemích tak silná, neboť zde vládnou i ženy. A tato větší rovnováha 
se projevuje také v rodinných vztazích.

Jednotlivé texty této brožury se zabývají dílčími tématy spojenými 
s aktivním otcovstvím, ať už se jedná o legislativu (jak může stát 
podporovat větší angažovanost v péči o děti), stereotypy a dog
mata o rodičovství, historii otcovství či téma pracujících matek. 
Všechny autorky se problematice otcovství či rodičovství dlouho
době věnují a na daná témata realizovaly již několik výzkumů 
a studií. Věříme, že jejich texty prohloubí váš zájem – jak teoretic
ký, tak praktický – o téma tzv. aktivního otcovství.

Lukáš Sedláček
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Úvod:
Otcovství, mateřství a genderové stereotypy

Přes všechny socioekonomické změny, které se v průběhu dva
cátého století udály, v rozporu s proklamacemi o rovnosti žen 
a mužů, žijeme ve společnosti, kde přetrvává obraz „ideální“ matky 
a „ideálního“ otce. Zatímco matka je osobou, která se plně věnuje 
péči o malé děti, otec se do jejich výchovy zapojuje až v pozdějším 
věku. Otcovská role je především role živitele. Model tradiční rodi
ny, jak ho zde popisujeme, byl vcelku ospravedlnitelný ve společ
nosti přísně rozdělené na mužský a ženský svět. Dnes již naštěstí 
takové rozdělení neplatí. na počátku minulého století zcela 
nepředstavitelné skutečnosti jsou dnes zcela běžné: ženy studují 
a vyučují na univerzitách, zaujímají pracovní místa do té doby 
vyhrazená pouze mužům, objevují se ve vedoucích manažerských 
pozicích velkých i malých firem, nepřekvapí nás ženy političky, 
umělkyně, vědkyně, sportovkyně nebo ženy v armádě. Do velké 
míry se ženám podařilo překonat mnohá tabu a vstoupit na „zaká
zaná“ území mužů. Podařilo se také mužům zbavit se těchto tabu 
a vstoupit do sfér tradičně vyhrazených ženám? Vstupují muži do 
sféry péče o malé děti?
existují takoví muži. s láskou pečují o své děti, koupají je, přebalují, 
krmí a uspávají. Vozí je v kočárku a když jsou nemocné, sedávají 
u jejich postýlek a foukají na bolístky. se suverenitou, se kterou 
tradiční „správnej chlap“ vymění rozbitou žárovku, tihle tátové pře
balí či vykoupou svou ratolest. A nedělají to jen o víkendech nebo 
po večerech, jsou se svými dětmi každodenně, od rána do večera. 
tátové na plný úvazek. Jsou to muži, kteří dobrovolně opustili své 
zaměstnání a nastoupili na rodičovskou dovolenou.
Otcovství může mít mnoho podob. Od nepřítomného otce, přes 
tradičního přísného otce živitele až po… „mateřského“ otce? Je 
slovo mateřské s otcovstvím neslučitelné? nejspíš by mělo, neboť 
matka a otec tvoří přece dva protiklady. Ale musí tomu tak být? 
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Pokud se chceme držet tradice, tak ano. Pokud nás ale zajímají 
i jiné možné cesty rodičovství, pak bychom měli připustit, že i muži 
mohou oplývat dovednostmi a vlastnostmi, které označujeme 
jako mateřské. neboť přídavné jméno „mateřský“ v tomto význa
mu není vázáno na ženské pohlaví, stejně jako „mateřský jazyk“, 
nemusí pocházet výhradně od matky. slovo mateřský vyjadřuje 
onu blízkost, vztah, kterou k jazyku (nebo dítěti či rodiči) cítíme.

Genderové role nejsou určeny stejně ve všech společnostech 
a kulturách světa, ani ve všech vrstvách a subkulturách jedné 
společnosti a navíc jsou historicky a časově proměnlivé. Patří sem 
představy o pozici žen a mužů v rodině, o ženské a mužské kráse, 
vlastnostech nebo vhodných oborech pro profesní zaměření atd.
společensky definovaná charakteristika genderu nemusí odpoví
dat psychickému a sociálnímu nastavení ani zájmům a potřebám 
každého jedince. Problémem však je, že tyto proměnlivé před
poklady vztahující se k genderu jsou přijímány za obecně platné, 
správné, normální a zakládá se na nich rozdílný přístup k osobám 
ženského či mužského pohlaví. Lidé často podléhají tzv. gende
rovým stereotypům, tedy zjednodušujícím souhrnným popisům 
a pravidlům, určeným ženám a mužům. Jedná se často o před
sudky a mylné představy o „správném“ či „přirozeném“ chování 
a obecném posuzování jedinců na základě jejich příslušnosti 
k určitému pohlaví bez hlubší specifikace toho, co je těmto jedin
cům vrozené a co získali výchovou, jaké jsou jejich individuální 
vlastnosti, schopnosti, názory, představy o životě apod.
Past genderových stereotypů v rámci svého plochého zjednodu
šování v sobě nese dvojí úskalí:

• radikální oddělení ženských a mužských znaků, tedy vizi, že nor
mální a správná žena nevykazuje žádné rysy mužství a stejně tak 
muž nevykazuje rysy ženské.

• Předpoklad, že všechny příslušnice a příslušníci daného pohlaví 
sdílejí v zásadě stejné zájmy, hodnoty, potřeby, životní styl apod., 
a tvoří tak jakousi ucelenou skupinu, která nepřipouští různorodost.

Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská 
práva jako součást projektu Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů, který 
je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR.

NESEHNUTÍ Brno je nezisková organizace zabývající se ochranou 
životního prostředí a lidských práv. Vede dlouhodobé kampaně 
(Ženská práva jsou lidská práva, Bezpečí pro uprchlíky, Zbraně, 
nebo lidská práva, Zaostřeno na hypermarkety, Jídlo místo zbra
ní, ekologická poradna, Za práva zvířat) a realizuje další aktivity 
(knihovna, naučná stezka, tematické večery, promítání, výstavy, 
besedy, informační stánky ad.).
Kampaň Ženská práva jsou lidská práva se zaměřuje na změnu 
postojů k otázkám tradičního rozdělení mužských a ženských rolí 
ve společnosti a na řešení problémů z něho vyplývajících – nerov
nost příležitostí žen a mužů v různých sférách života, násilí na 
ženách, reprodukční práva žen ad. 

NESEHNUTÍ Brno (nezávislé sociálně ekologické hnutí)
tř. Kpt. Jaroše 31, Brno 602 00
tel./fax/zázn.: 543 245 342, mobil: 605 239 579
email: brno@nesehnuti.cz
web: www.nesehnuti.cz

kampaň Ženská práva jsou lidská práva 
email: zenskaprava@nesehnuti.cz
web: www.zenskaprava.ecn.cz

další naše internetové stránky:
www.zbrane.ecn.cz (kampaň Zbraně, nebo lidská práva?)
www.jmz.ecn.cz (kampaň Jídlo místo zbraní)
www.uprchlik.ecn.cz (kampaň Bezpečí pro uprchlíky)
www.ekobrana.cz (ekologická poradna)
www.hyper.cz (kampaň Zaostřeno na hypermarkety)
www.knihovna.nesehnuti.cz (knihovna nesehnutí)
www.nesehnuti.cz/pravazvirat (kampaň Za práva zvířat)

úvod
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PhDr. Iva Šmídová, Phd.

Aktivní otcové
Partnerské vztahy, proměny rodičovství nebo hledání rovnováhy 
mezi prací, rodinou a osobním životem jsou témata, jež se i v čes
kém prostředí stále častěji objevují v souvislosti s obratem aktivní 
otcovství, nebo raději pečovatelská otcovství.
Aktivní otcovství v jeho tradičním smyslu dobře známe. tatínek 
vezme o víkendu děti na výlet, zatímco maminka vaří, syna vezme 
na fotbal a dceru do zoo na zvířátka. V jistém smyslu bývá někdy 
za aktivní otcovství považováno i to, že otec investuje většinu 
svého času do finančního zajištění rodiny, ačkoli je v podstatě 
doma fyzicky nepřítomný. I tehdy může být chod rodiny zorgani
zován, nejčastěji matkou tak, jakoby tam otec byl: co by tomu řekl 
tatínek, tatínek se bude zlobit apod. 
tento krátký text chce ale představit ty podoby otcovství, kde 
zůstane třeba role táty vtipálka a škádliče, táty na blbiny a toho, 
kdo pomáhá zvládnout činnosti, z nichž máme jako děti nebo jako 
matky svých dětí nepřekonatelný strach – učí nás riskovat. Dokon
ce se zaměří na typy otcovství, které jdou ještě dál než tam, kde 
partner emocionálně podporuje partnerku v tom, jak vše – svou 
práci i děti a domácnost – dobře zvládá. A kdy on by sice chtěl 
dělat doma více, ale když jí to jde tak dobře, zatímco on je levý. 
Jeho silná emocionální podpora jí pomáhá vydržet (již v roce 1990 
a tom píší hochschild a Machung a označují tyto tzv. „srdce by 
chtělo“ partneryotce jako v přechodné fázi). 
Pečovatelská otcovství a genderově vyrovnaná partnerství, v nichž 
je sdílení rolí samozřejmostí, představují další krok v pomyslném 
trendu změny podob rodinných vztahů. někteří autoři a autorky 
upozorňují na pomalost změny, jíž podoby otcovství procházejí, 
ve srovnání s paralelním emancipačním vstupem žen do sféry 
veřejné, tedy na trh placené práce – do tzv. mužského světa. Knihy 
od feministických socioložek s názvy slow Motion (Pomalý pohyb) 
od Lynne segal nebo second shift (Druhá směna) s kapitolou 
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stalled Revolution (Zbržděná revoluce) od zmíněné dvojice hoch
schild a Machung tento postoj jasně vyjadřují. Ale nejen časová 
nerovnoměrnost změny je to, na co výzkumníci a výzkumnice 
narážejí. Zaznamenávají i ambiciózní plány mladých párů vybu
dovat genderově „vyrovnané, rovné a spravedlivé“ domácnosti, 
což se jim i mnohdy daří, ovšem často jen do té doby, než si pořídí 
první dítě. norský sociolog holter popisuje tlak společenských 
norem, očekávání okolí, ale i řadu oficiálních opatření (legislativa, 
sociální politika), jež v podstatě dovedou mladé rodiny k racio
nálnímu rozhodnutí, že nakonec doma zůstane partnerka a otec 
je chycen v soukolí pracovního procesu přesčasů, aby na rodinu 
vydělal. A ani po návratu partnerky do práce poté, co dítě či děti 
odrostou, se již nepodaří vrátit k původnímu uspořádání – ze zvy
ku, z pohodlnosti nebo prostě proto, že, opět racionálně, partner 
je v kariéře již dál a pro rodinu je větší ekonomickou ztrátou jeho 
absence v práci než ta partnerčina; a tak je „lepší“, když ona zajde 
s dítětem k doktorovi na prohlídku, zůstane s nemocným doma 
nebo si zkrátí úvazek, aby vyzvedávala děti ze školky, nakoupila, 
uvařila a uklidila. Z tohoto začarovaného kruhu není snadné cesty 
ani pro velmi odhodlané páry.

Co tvrdí Holter:
S příchodem dítěte (dětí) do rodiny může nastat vývoj konstelace 
rodinného uspořádání a dělby práce mezi partnery v několika liniích, 
jež pro Skandinávii orientačně popisuje také pomocí tří modelů 
a přechodů mezi nimi. Jedním z modelů je plná rovnost, kdy si partne-
ři rozdělí placenou i neplacenou práci stejným dílem a oba chodí 
do zaměstnání. Druhým modelem je vzor „jeden a půl“, kdy žena 
pracuje na částečný úvazek a muž na plný. Třetí model je klasickým 
„chlebodárcovským“ uspořádáním, kde muž zajišťuje finanční příjem 
rodiny a žena zajišťuje neplacenou práci doma a s dětmi. Holter 
v této souvislosti ovšem popisuje nejen typologii rodičů, ale soustředí 
se na rozbor sociálního systému, struktury, jež některým modelům 
rodinných uspořádání klade do cesty překážky a jiné preferuje. 
Upozorňuje jak na podle něj již ustoupivší chlebodárcovský model, 

tak na jakýsi následný rozprášený model, který předcházel v sever-
ských zemích dnes stále častějšímu pečovatelskému modelu mužství. 
V rozprášeném modelu dominují patriarchální bariéry a odměňován 
je málo-pečující model mužství: společnost v podstatě podporuje 
pomocí ekonomických stimulů chlebodárcovskou, finančně zajišťující 
roli, spíše než roli pečovatelskou. Tento systém udržuje muže mimo 
aktivity vztahující se k péči, profesionálním pečovatelským profesím, 
stejně jako mimo pečovatelskou roli v soukromém životě. Ovšem 
tento difúzní systém nefunguje jen v ekonomické sféře, má i dimenzi 
sociální, kulturní a psychologickou. Je spojen se sociálními sankcemi 
za projevy odmužštění, s opovrhováním slabostí a s bojem za „model 
moci“. 

Řada párů vlastně věří, že rodinné povinnosti spravedlivě sdílejí. 
Z jejich pohledu zevnitř jsou spokojení a vše je „OK“, rodina dobře 
funguje. Zajímavá, provokativní zjištění však přinášejí studie, které 
přinášejí pohled vně partnerského vyjednávání. Muži často čekají, 
až budou o pomoc požádáni a doufají, že nebudou, nebo si hrají 

Aktivní otcové
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na hlupáky (zapomenou, pokazí, neví, kde to je) a dosáhnou toho, 
že o pomoc znovu požádáni nebudou. nebo poskytují takzvané 
substitutivní nabídky – kromě kutilství, zahradničení i emocionální 
podporu a omezení svých potřeb (nepotřebují jíst 3× denně teplé 
jídlo, nepotřebují kupovat to a to). Často sem patří pochvala, jak je 
žena schopna to skvěle zorganizovat, jak umí vše naplánovat – od 
mužů je to upřímné a pohodlné; někdy to i stačí. Americký socio
log Kimmel zase vysvětluje skutečnost, že někteří otcové mají 
tendenci dělat se neschopnějšími ve své účasti, než ve skutečnosti 
jsou, tím, že nemuseli přijmout, nebo se necítí dobře ve své expan
dující netradiční roli. někteří muži mluví „o všech těch obětech“ 
svého mužství, jež už podstoupili ve srovnání s jinými muži, dnes 
nebo dříve. Ani obecné zdůvodňování toho, že muži doma nepo
máhají proto, že k tomu nebyli vychováni, podle hochschild neob
stojí. Je to podle ní jen jakési rozumové zdůvodnění (racionalizace) 
vlastního chování. V jiných oblastech života totiž muž dokáže být 
svůj, ačkoliv byl vychován jinak – v prostředí usA třeba aby měl 
sexuální poměr až po svatbě nebo aby chodil do kostela – a to 
porušuje bez „oběti“.

Pečovatelská otcovství
Kritice navzdory, řada výzkumů i naše vlastní pozorování poukazu
je na „světlé výjimky“ mužů, jež vybočili z tradičního genderového 
rodinného uspořádání a do nichž vkládá naději. svou roli v tomto 
příběhu však hrají jak muži, tak jejich partnerky. někdy to mohou 
být ony, kdo lpí na osvědčených rozdělených rolích, kdo jsou rády 
zabezpečeny úspěšným mužem, jež garantuje status i jí. Jindy však 
partnerka může být hybatelkou změny partnerových návyků, jež si 
přinesl „od maminky“. Mnohdy jde o pestrou kombinaci a dlouhá 
vyjednávání mezi oběma partnery, jež si každý přinesl do vztahu 
vlastní představy o tom, co je normální a správné, či možné. (není 
pečující otec proti přírodě? A co teprve matka, která odejde do 
práce hned po mateřské a nenastoupí rodičovskou?) 
hochschild a Machung ukázaly, že nejšťastnější partnerství byla 
mezi muži a ženami, kteří nekladli zátěž dřívější role hospodyňky 
a matky na ženu a nepovažovali tuto roli za méně hodnotnou. 
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O tuto roli se podělili. Ženy prý skončí u „druhé směny“ tehdy, jeli 
druhořadá. Podle Coltrana leží klíč k vyrovnanějším genderovým 
vztahům v setrvalé spolupráci při péči o děti a při spravování 
majetku a ne ve vypreparování oddělených domén pro muže 
a ženy. Zároveň se dá předpokládat, že nejpravděpodobněji se do 
pečovatelského rodičovství zapojí muži s méně rigidní představou 
o genderově přijatelných a vhodných rolích. Pečovatelské otcov
ství pak může být klíčem k vyrovnaným partnerským vztahům 
obecněji, ale ne nutně. 
„Měnící se muži“ jsou představováni především jako otcové, kteří 
se aktivně podílejí nejen na výchově svých dětí, ale také na péči 
o ně, na domácích pracích a činnostech, které jsou s rodinou spo
jeny, nepatří však k těm zábavným. Obecněji je za tento typ muže 
považován ten, kdo je tolerantní a vstřícný k ženám, feminismům, 
ale také k ostatním „jinakostem“ (např. homosexualitě), objevily se 
i texty prezentující výzkumy mužů v profesích spojených s ochra
nou životního prostředí. 
V českém prostředí se nám mohou s souvislosti s aktivním otcov
stvím vybavit iniciativy hnutí, jež se berou za práva otců na děti 
(po rozvodu). Jejich aktivity jsou jistě chvályhodné, protože 
poukazují na jeden z dopadů onoho systému, jež popisuje holter. 
Podjatost soudních rozhodnutí v případě svěřování dětí do péče 
po rozvodu matkám se zdá do očí bijící. Jenže tato hnutí z ní často 
viní ženy, zase ženy, jako už by nebylo dost na tom, že žádost 
o rozvod podaly jejich manželky! Dokud budou hnutí za práva 
otců přistupovat ke svému problému z tohoto úhlu, dokud budou 
zanedbávat širší strukturní hledisko, nemohou očekávat výrazný 
posun v řešení svého klíčového problému: nejsou sami, kdo jsou 
oběťmi, a za jejich situaci nemohou ženy. 

Hegemonické mužství:
Pečovatelským otcovstvím a genderově vnímavým podobám 
mužství lépe porozumíme pomocí kontrastu k dominantnímu, 
normativnímu obrazu mužství. hegemonické mužství (Connell, 
Kimmell nebo Brod a Kaufman o něm píší ve svých knihách), tedy 

mužství u moci, je vždy konstruované ve vztahu k jiným mužstvím 
i ve vztahu k ženám. Obrazem hegemonického muže na západě je: 
běloch ze střední vrstvy, mladšího středního věku, heterosexuál, 
soutěživý až agresivní a prosazuje se ve veřejné sféře a obcho
dě. Je to muž u moci a s mocí; jeho charakteristikami jsou síla, 
úspěch, schopnost, spolehlivost, kontrola. hegemonické mužství 
jako kulturní ideál nemusí vůbec korespondovat se skutečnými 
vlastnostmi většiny mužů; jen nemnoho mužů splňuje normativní 
standard mužství. Přesto většina mužů z hegemonie těží. Mnoho 
mužů, kteří si vybírají patriarchální dividendu (výhody, jež jim 
přináší příslušnost ke kategorii „muž“), také respektují své ženy 
a matky, nejsou nikdy k ženám násilní, dělají svůj navyklý podíl 
domácí práce, přinášejí domů plat, – a umí se snadno přesvědčit, 
že feministky musí být extremistky, které pálí podprsenky. 

společnost, ve které žijeme, je zorganizována tak, aby reproduko
vala zaběhlé vztahy. Je to nutnost, bez níž bychom jako civilizace 
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nepřežili. Zároveň však ve všech dobách a ve všech kulturách je 
zabudovaný potenciál ke změně – jen tak se posouváme a vyvíjí
me. Když feministické analýzy někdy měnícím se mužům vytýkají, 
že se mění jen trošku a jen tam, kde jim to vyhovuje, odkazuje to 
právě k mocenskému nastavení ve společnosti. Muži neztrácejí 
svoji pozici ve veřejné sféře, což je oblast, jež je v dnešní době 
rozhodující – tam se točí peníze, tam se máme všichni realizovat; 
navíc dnes sdílejí radosti spíše než strasti rodinného života. Muži 
zatím mají „to nejlepší z obou světů“.
Řada z nich to pociťuje jako stresující moment – být jak aktivním 
otcem, tak spoluživitelem rodiny. Jak zkombinovat tyto proti
chůdné požadavky? nebylo by jednodušší vrátit se ke stavu podle 
„přírody“? Když pominu oblíbený argument zastánců „tradice“, že 
lovci a sběrači, jež si jako kořist domů přivlečou ženu ze sousední
ho kmene, která pak zajistí jeho domácnost i reprodukci – ti by se 
dnes vyjímali poněkud nepatřičně v betonové džungli v kanceláři 
u počítače a v očích své šéfky či šéfa; trvám na tom, že změna 
je žádoucí a stejně nevyhnutelná. Ostatně, generace žen jí, ale 
v opačném směru, již víceméně prošly. určitě to není cesta jedno
duchá, je výsledkem vyjednávání o komplikovaných situacích, jež 
spolu přináší – jak pro muže, tak pro ženy. 
Koho a co tedy myslíme, když prezentujeme pečovatelské podoby 
otcovství? napomůže nám definice z knihy Badinter XY. Identita 
muže, jež vyšla také česky. Francouzská socioložka v ní popisuje 
muže zmrzačené, ale také charakterizuje smířeného muže. ten má 
v sobě kloubit duální ženskou a mužskou složku. na západě se 
od těchto mužů očekává, že reflektují patriarchální společenskou 
strukturu, a v praxi spojují dichotomie tzv. ženské a mužské role, 
spíše než že by z nich vystoupili, ale i to může být jejich výslednou 
praxí. Pečovatelští otcové své rodičovství sdílejí s partnerkou, při
pojí se k ní, nezůstávají v roli „pomocníka“ – do níž se pasují muži 
někdy sami, jindy jsou tam odsunuti ženským pokolením.
Přesto se stále vedou dlouhé diskuse o možných limitech mužovy 
role primárního pečovatele. Ale pokud jsou otcové z vlastní vůle 
primárními rodiči, existuje mezi nimi a matkami jen velmi malý 

rozdíl ve schopnostech starat se o děti, snad kromě kojení. Závaž
ným hlediskem je zatím stále potvrzovaná zkušenost, že změny 
mužů stále zůstávají osobními, nebo i jen místními řešeními 
obecnější otázky. někteří muži se dokáží částečně přizpůsobit. Zdá 
se však, že bychom rádi viděli zásadnější změnu, výraznější posun. 
ten však nepůjde bez jasné alternativy životního způsobu a hod
notové orientace. V rovině partnerského soužití je to pouť, jež je 
plná dobrodružství. V rovině nastavení společenských struktur je 
to také běh na dlouhou trať s nejistým koncem, ale zdá se že na 
start nastoupila řada odhodlaných. Držím pěsti!

Použitá literatura
• Brod, h. & Kaufman, M. (eds.). 1994. theorizing Masculinities. 

thousand Oaks: sage Publications.
• Coltrane, s. & Allan, K. 1994. „‚new‘ Fathers and Old stereotypes: 

Representations of Masculinity in 1980s television Advertising.“ Mas
culinities (Interdisciplinary studies on Gender). Vol. 4, no. 2: 43–66.

• hochschild, A. and Machung, A. 1990. the second shift – Working 
Parents and the Revolution at home. London: Judy Piakus Publishers.

• holter, Ø. G. 2003. Can Men Do It? Men and Gender equality – the 
nordic experience. Copenhagen: temanord.

• Kimmel, Michael s. (ed.). 1987. Changing Men – new Directions in 
Research on Men and Masculinity. usA: sage Focus edition.

• segal, L. 1990. slow Motion – Changing Masculinities, Changing 
Man. London:  Virago.



20

Aktivní otcovství

21

Mgr. Lukáš Sedláček

Mýty o otcovství
na cestě k větší angažovanosti v péči o děti stojí mužům stále 
několik stereotypních přesvědčení, které ve vztahu k mužům
otcům v naší společnosti převládají. tyto mýty se opírají o několik 
představ, které se zakládají především na tzv. univerzalitě otcov
ství (chování otců je ve všech kulturách stejné) a na jeho přiroze
nosti (dispozice k rodičovství jsou vrozené a tudíž neměnné).

Mýtus mateřské nadvlády nad otcovstvím
tento mýtus se velmi rozšířil zejména díky vývojové psychologii. 
Dlouhá léta se poukazovalo na to, že muži nikdy nemohou být tak 
schopnými pečovateli jako ženy, neboť k tomu nejsou přírodou 
vybaveni. Klíčovou roli v tomto názoru hrála teorie attachmen
tové vazby Johna Bowlbyho z 50. let 20. stol. Podle této teorie se 
mezi dítětem a matkou vytváří postupně několik fází připoutání, 
přičemž jednou z těchto fází pouta je tzv. symbiotická vazba, 
kdy dítě nerozlišuje mezi vlastní osobou a osobou matky – tvoří 
z pohledu dítěte jedno tělo a jednu bytost. Výzkumy v této oblasti 
však probíhaly pouze v rodinách, kde pečující osobou byla vždy 
matka a mužský potenciál primárně pečující osoby tak byl apriori 
vyloučen.
Mezi časté argumenty té doby (mnohé však přetrvávají dodnes) 
patřilo například vysvětlení, že toto pouto může vznikat pouze 
mezi matkou a dítětem, neboť vazba je pokračováním prenatální 
vazby: matka dítě nosila devět měsíců, a pouto mezi nimi je tedy 
logickým pokračováním. tiše se však přehlížel fakt, že kvalitativně 
stejné pouto může s dítětem vytvořit i jeho adoptivní matka.

K tátovi pod sukně!
existují novější psychologické studie, které tyto letité teorie 
v mnohém upravují a místy i vyvracejí. Americká psycholožka 
Brenda Geiger například v polovině devadesátých let prováděla 
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srovnávací výzkum rodin, ve kterých byly na rodičovské dovolené, 
a tudíž s dětmi doma ženy, a rodiny, kde na rodičovské dovolené 
byli s dětmi muži. Mimo jiné použila standardní vývojově psycho
logickou metodu test neobvyklé situace. ta spočívá v tom, že dítě 
je záměrně uvedeno do lehce stresové situace (pobyt v místnosti 
s cizím člověkem apod.) a sleduje se chování dítěte: jeho prefe
rence vzhledem k rodičům, u koho vyhledává ochranu, podporu, 
s kým vyhledává oční i fyzický kontakt. Zcela průkazně se ukázalo, 
že děti nepřisuzovaly žádnou důležitost pohlaví své pečující oso
by. Děti prokazovaly stejné chování v případech, kdy o ně pečovali 
jejich otcové, jako k matkám, pokud to byly ony, které byly jejich 
primárně pečujícími osobami. V případě ohrožení zvenčí tak děti 
vyhledávaly blízkost a bezpečí u svých otců a preferovaly je před 
matkami, jestliže to byli otcové, kteří o ně pečovali.

Podobné výzkumy vedly k tomu, že současná vývojová psycho
logie v mnohém redefinuje starší poznatky. Pouto mezi dítětem 
a rodičem v raném věku je stále velmi klíčové pro další vývoj dítě
te, avšak stále více psychologů a psycholožek se přiklání k názo
ru, že tato vazba je výsledkem praktické péče a nikoliv prostým 
pokračováním prenatální vazby. tyto výzkumy poukazují na to, že 
děti navazují a hodnotí vazbu nikoliv na základě pohlaví rodiče či 
jeho biologického rodičovství. nehodnotí to, zda je pečující oso
bou muž či žena, ale to, jak o ně daná osoba pečuje, jak uspokojuje 
jejich potřeby. navzdory zakořeněným přesvědčením se může stát 
pro dítě primární osobou v podstatě kdokoliv, kdo dítěti poskytuje 
prostor pro vytváření emočního pouta – matka, otec, sourozenec, 
babička, dědeček, adoptivní matka či otec. V minulosti, kdy byla 
mnohem více rozšířena praxe chův, bylo zcela běžné, že pro děti 
byla v raných letech nejvýznamnější osobou právě chůva. 

Otcovský instinkt?
na druhé straně je však otázkou, zda muži mohou disponovat 
takovými schopnostmi jako matky vytvářet s dítětem blízké pouto. 
Často se v této souvislosti hovoří o mateřském instinktu, o ženské 

intuici. Méně už se mluví o tom, že ženy jsou k pečovatelským 
dovednostem odmalička vedeny a vychovávány. A i přes tuto 
výchovu se matky (zejména prvorodičky) často setkávají s nejisto
tou a praktickou péči o dítě se učí „za pochodu“. ukazuje se, že tato 
péče o děti nemusí být ani tak instinktivní záležitostí jako spíše 
otázkou každodenní praxe. A jak je vidět z novějších výzkumů 
v této oblasti, muži se neliší od žen ve schopnosti tuto praxi zvlád
nout. Brenda Geiger poukázala ve svém výzkumu na to, že muži, 
kteří pro své děti byli primární pečující osobou (byli na rodičovské 
dovolené), byli v jejich pečující roli stejně kompetentní jako matky 
v tradičních rodinách. Adekvátně reagovali na potřeby dítěte 
a samozřejmě zcela suverénně zvládali praktické úkony péče o dí
tě (přebalování, krmení, koupání atd.).

Mýtus přirozenosti
Velmi častým argumentem, který má ospravedlnit rozdělení rolí 
na mužeživitele a ženypečovatelky, je odkazování k přirozenosti 
tohoto dělení. Jsou to argumenty typu „odjakživa se o děti staraly 
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ženy“, „všude na světě matky pečují o děti“ nebo „i v přírodě o mlá
ďata pečují vždy samice, zatímco samci loví potravu“. Když se však 
podíváme do jiných kultur i „do přírody“, zjistíme, že to tak jedno
značné vůbec není.

Kultury pečujících otců
existují mnohé příklady kultur a společností, kde jsou pečovatelské 
role naprosto odlišné od našich. Americký antropolog Barry hewlett 
podrobněji studoval pygmejský kmen Aka obývající severní část 
afrického státu Kongo. Zjistil, že otcové tohoto kmene oplývají vlast
nostmi, které v západní kultuře připisujeme ženámmatkám. tito 
otcové neustále nosí své malé děti v náručích, v noci k nim vstávají 
a utěšují je a otírají jim zadečky. Když má nemluvně hlad a matka 
není nablízku, nabídnou jim dokonce své bradavky k dočasné útěše. 
není to tak, že by se ženy o děti vůbec nestaraly. starají se o ně 
všichni obyvatelé kmene – muži i ženy. není proto ani překvapivé, 
že ani jiné důležité činnosti kmene, jako například lov, vykonávají 
muži a ženy společně. 
Kultury s podobným rozdělením (či spíše nerozdělením) rodičov
ských kompetencí nejsou zase tak výjimečné. Podobné otcovské 
chování můžeme naleznout například u obyvatel trobriandských 
ostrovů či u kmene Arapešů.

Pečující otcové ve zvířecí říši
stejně tak odkazování do zvířecí říše je často zatíženo ideologic
kou snahou nalézat pouze ty příklady a argumenty, které nejsou 
v rozporu s uspořádáním v naší kultuře. V přírodě totiž existuje 
naopak ohromná různorodost pokud se týká rodičovského cho
vání. existují druhy, kdy se samice i samci v péči o mláďata střídají 
naprosto rovnoměrně. touto péčí „půl na půl“ disponuje více než 
devadesát procent druhů ptáků. Dále můžeme v přírodě nalez
nout příklady skupinové rodičovské péče, kdy se o mláďata starají 
všichni samci i samičky jedné tlupy zároveň, což platí třeba u vlků. 
stejně tak se vyskytují příklady, jako jsou některé druhy tučňáků, 
kde o mláďata pečují výhradně samci. takových ukázek samčího 

pečovatelství můžeme v přírodě nalézt mnoho.
Z pohledu biologie není mateřství nic jiného než produkování 
vajíček. Otcovství je produkování spermií. Rodičovské chování se 
všemi jeho možnými aspekty – krmení, obrana, péče o srst – 
vůbec nemusí vycházet, a často také nevychází, z logiky typu „kdo 
rodí, ten pečuje“. naopak se ukazuje, že v přírodě panuje ohledně 
rodičovské péče velká různorodost.

Jak je vidět, ani u zvířat, ani ve společnosti lidí, neexistuje jediná 
možná cesta rodičovství. neexistuje žádný ideál toho, jak má vypa
dat a jak se má chovat správná matka a správný otec. strategií, 
kterých je možno použít, existuje celá řada, avšak některé z nich 
bývají často zamlčeny či znevýhodněny. tato omezení však netkví 
v rozdílných tělech mužů a žen, ale v našem myšlení. Pokud bude
me muže neustále přesvědčovat (a oni sebe v tom utvrzovat), že 
nemohou být stejně dobrými pečovateli jako ženy, opravdu tomu 
tak bude. Pokud však pro mužeotce tuto možnost otevřeme 
(a muži se jí otevřou), pak se možná i u nás jednou stanou muži 
s batolaty v náručích tak běžnou součástí, že nad tím ani obočí 
nepozvedneme. 

Použitá literatura
• Bowlby, J. 1988. A secure base. new York: Basic Books.
• Burgessová, A. 2004. návrat otcovství. Brno: Jota.
• Geiger, B. 1996. Fathers as Primary Caregivers. new York: Greenwo

od Press.
• hewlett, B. Intimate Fathers: the nature and Context of Aka Pygmy 

Paternal Infant Care. Michigan. university of Michigan Press.

Mýty otcovství



2�

Aktivní otcovství

2�

Mgr. Hana Chmelařová

Tátové v historii
Význam otce a jeho postavení v rodině, stejně jako očekávání 
a normy kolem dobrého otcovství, se v historii vyvíjely spolu 
s proměnami společností, v rámci kterých otcové zaujímali své 
postavení v rodinách. Podobně jako každá jiná sociální role 
byla i tato vždy definována a formována mnoha společenskými 
a kulturními faktory, které vytvářely a ovlivňovaly statut otců ve 
společnosti a v rodině, včetně jejich práv a povinností, které z role 
otce vyplývaly. 

Preference otce v době před naším letopočtem
Aristoteles jako první odvodil z filosofického hlediska manželskou 
a otcovskou autoritu muže, kterou považoval za oprávněnou, 
neboť je založená na přirozené nerovnosti mezi lidmi – nejdoko
nalejší mezi bytostmi přirozeně rozkazuje ostatním členům rodiny. 
také křesťanská teologie vycházející z židovských kořenů ve svém 
učení upevnila myšlenku otcovské a manželské autority muže, 
odvolávaje se především na text knihy Genezis, kde z žebra muže 
bůh stvořil ženu, zodpovědnou za následující hřích a představující 
zkázu pro muže a všechna jeho pokolení (navzdory tomu, že Ježíš 
Kristus hlásal, že manžel a manželka jsou si rovni a mají vůči svým 
dětem stejná práva a stejné povinnosti). 
V antickém Římě pokračovala tradice otcovské nadřazenosti 
a muži zde měli absolutní moc nad svými dětmi. Dokonce měli 
právo je prodat do otroctví či zabít. Práva matek prakticky žád
ná neexistovala. V průběhu mnoha století od dob antiky tradi
ce otcovské nadřazenosti přetrvávala a jen pomalu docházelo 
k jejímu oslabování. Otec byl osobou, která rozhodovala téměř 
o všem, co se týkalo dětí. Zároveň s těmito právy mu však zákony 
v mnoha zemích ukládaly povinnost se o děti starat a hradit jejich 
životní náklady. 
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Předindustriální doba – otec jako hlava rodiny a učitel
Až zhruba do konce 18. století se rodiny v evropě řídily posvátným 
principem otcovské autority. Poté začala být otcovská pozice 
oslabována pod vlivem historických, kulturních a sociálních pro
měn v evropské společnosti. Ještě v 17. a 18. století pracoval muž 
po boku své ženy v hospodářství, na trhu nebo v obchodě, kde 
byly vždy přítomny i jejich děti, které pomáhaly a přebíraly poté 
hospodaření svých rodičů. Rodiny byly jednotkami, které usilova
ly o zajištění potřeb všech svých členů společnou prací. Otcové 
byli nezpochybnitelnými hlavami svých rodin. takovéto umístění 
jak mužské, tak i ženské práce přímo doma nebo v blízkém okolí 
domova, charakteristické pro preindustriální společnosti, zajišťo
valo muži pozici, ze které se mohl aktivně zapojovat do výchovy 
svých dětí. V této době před počátkem průmyslové revoluce byli 
otcové považováni všeobecně za důležitější pro péči o dítě a jeho 
výživu a růst (včetně například dohledu na kojné), pro jeho vzdělá
vání a vývoj než matky. u starších dětí potom byl otec odpovědný 
za jejich morální a náboženské poučení, připravoval je též pro 
jejich povinnosti, které je čekaly v dospělosti. Přinejmenším až do 

prvních dekád 18. století to byl otec, kdo byl považován za toho, 
kdo utváří své dítě, kdo je jeho přirozeným rodičem. Otec také měl 
připravit děti pro život ve světě mimo domov. tuto úlohu nemohly 
plnit matky, neboť samy byly podle názorů platných v 18. století 
příliš izolovány od společnosti a samy potřebovaly ochranu mužů. 
tento důraz na otcovskou roli byl opřen především o přesvědčení 
o racionalitě muže, jeho schopnost kontrolovat své emoce, a také 
o to, že právě on je pro dítě reprezentantem kultury. Byl naprosto 
nadřazen matce ve věcech vedení dítěte. Ženy byly považovány jen 
za něco trochu víc než pasivní nádoby, ve kterých dítě vyroste.

Průmyslová společnost a otec jako cizinec, vzdálený živitel
Vše se však změnilo s počátkem průmyslové společnosti. V průbě
hu posledních dvou století ztratil muž téměř všechny své tradiční 
role. Přestal být nenahraditelným ochráncem a pečovatelem, 
přestal děti vychovávat a předávat jim morální zásady, již nadá
le nebyl nezpochybnitelnou hlavou rodiny. Od konce 18. století 
začíná narůstat zodpovědnost matky za domácnost, výchovu dětí 
a péči o ně. Počátkem 19. století je stále ještě hlavní zodpověd
nou osobou za dítě jeho otec, avšak v průběhu století dochází 
k postupným změnám. Důsledkem ekonomického rozvoje, který 
nutil otce pracovat po celý den mimo domov, došlo k radikálnímu 
oddělení pracovního a domácího prostředí, spojenému s jasným 
oddělením pohlaví a rolí v rodině. Rodina dostává zcela nový 
charakter. Z otce se stává vzdálená osoba, o jejíž práci děti téměř 
nic neví. Domácí sféra začíná být doménou matky, včetně výchovy 
a péče děti. Zodpovědnost za děti přechází postupně na matku. 
Během pouhých několika desítek let se svět rozdělil na dvě 
nesoudržné sféry, které už téměř mezi sebou nekomunikují: na sou
kromou sféru rodinného krbu pod vedením matky a na veřejnou 
a profesionální sféru, která je výsadní doménou mužů. Muži pozbý
vají svůj vliv na výchovu dětí a ztrácí s nimi kontakt. Ženy začaly být 
postupně považovány za bytosti vybavené všemi potřebnými vlast
nostmi k výchově dětí obou pohlaví, a nakonec společnost dospěla 
k názoru, že matky dokáží lépe uspokojovat potřeby především 
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malých dětí lépe než muži. nakonec i sféra vzdělávání, která dříve 
byla zcela doménou otce, se stala jedním z úkolů matky. Otcům 
sice zůstal formální statut hlavy rodiny, ale vychovateli se definitiv
ně staly matky. Muž zasahoval do výchovy spíše už jen v případech, 
kdy z nějakého důvodu selhala matčina autorita. 
tím, že místo realizace mužů se přesunulo především do pracovní 
sféry vzdálené od domova, muži také začali hledat smysl svého 
mužství více mimo domov. Méně se už vztahovali k hodnotě 
domova a rodičovství, pro jejich sebeurčení začaly být postupně 
důležitější individuální ambice a pracovní úspěch. Otcovství se 
stalo méně důležitou sociální rolí.

20. století – kult mateřství, psychoanalýza a zapomenutý otec
efekty změn v rodinném uspořádání v době industrializace přetrvá
valy ještě dlouho i ve 20. století. Rodičovství bylo stále považováno 
za něco, co dělají ženy. Muži se starali o finanční zabezpečení svých 
rodin, ale málokdy o sobě přemýšleli jako o rodičích. Pouze v pří
padě, že bylo třeba obnovit disciplínu u neposlušného dítěte nebo 
zasvětit dítě mužského pohlaví do mužských aktivit, objevoval se 
otec jako rodič. navíc od počátku 20. století byly všeobecné úvahy 
o rodičovství do značné míry ovlivňovány stále populárnější psy
choanalytickou teorií. následovníci sigmunda Freuda se zabývali 
vztahem matky a dítěte a učinili z této dvojice stěžejní téma svých 
úvah, přičemž otce často téměř opomíjeli, ačkoli Freud jej původně 
ve svých teoriích považoval za důležitého činitele ve vývoji dítěte 
jako sociální bytosti. V centru zájmu byly nejranější fáze vývoje dítě
te a tím pádem nevyhnutelně i symbiotický vztah matky a novoro
zence. Psychická pohoda dítěte a jeho zdárný vývoj se pro psycho
analýzu stal záležitostí nejranějších – především tělesných – zážitků 
novorozence v jeho interakci s matkou. Z tohoto intenzivního 
intimního vztahu byl otec na poměrně dlouhý počáteční úsek živo
ta dítěte téměř úplně vyloučen, předpokládalo se, že pouze matka 
dokáže adekvátně reagovat na potřeby dítěte. s tím, že se v duchu 
stále více populární neofreudiánské tradice předpokládalo, že vztah 
matky k dítěti je výlučný, nenahraditelný, jedinečný a z velké části 

instinktivní, souvisel i vznik tzv. kultu mateřství. ten způsobil, že 
význam otce pro zdárný vývoj byl nadále výrazně podceňován. Kult 
mateřství je založen především na dvou základních předpokladech, 
jednak že ženy jsou od přírody lepšími rodiči než muži a také že 
matky jsou pro děti důležitější než otcové. tento kult si po velkou 
část dvacátého století udržel značný vliv a dodnes je velmi hluboce 
zakořeněn v naší mentalitě a nadále se často odráží i ve veřejném 
mínění, ačkoli pro něj neexistuje rozumový důvod. Dlouho trvalo, 
než byly tyto názory vyvráceny seriózními výzkumy, které potvrdily, 
že otec je významný i v raných fázích života dítěte a má schopnosti 
a předpoklady poskytnout dítěti stejnou péči jako matka. 
V poválečném období byla dalším velkým impulzem pro přetrvá
vání názoru, že žena je tím jediným člověkem, který by měl pečo
vat o dítě, teorie attachmentu Johna Bowlbyho. ten zdůraznil, že 
nepřítomnost matky u malého dítěte může mít závažné důsledky 
pro jeho charakter. trval na důležitosti vazby (attachmentu) mezi 
matkou a dítětem, podpoře pečujícího chování matky pro zajištění 
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optimálního vývoje dítěte v normálního, zdravého dospělého. 
 Později sám uznal, že chybně uvažoval pouze o důležitosti přítom
nosti matky, nezahrnul do svých závěrů i důsledky absence otců. 
Bohužel společenské povědomí rádo přijalo jeho první zprávu, 
která dobře zapadala do tehdejšího kulturního nastavení a revido
vané výsledky, které už adekvátně zohledňovaly i škodlivý účinek 
otcovské deprivace, už nebyly dostatečně reflektovány a populari
zovány. 
Výzkumníci, kteří v období poloviny 20. století přijali etologické 
či sociobiologické přístupy, měli podobný sklon předpokládat, že 
mateřství je přirozené, instinktivní a naprogramované prostřed
nictvím genů, na rozdíl od otcovství. Výraznějším protestem proti 
kultu mateřství byl až v roce 1975 článek Michaela Lamba, Bowl
byho pokračovatele na Yaleově univerzitě, ve kterém pojmenoval 
otce „zapomenutými přispěvateli k výchově dítěte“. Jeho práce 
dokazuje, že rodič, který se nejvíc věnuje dítěti, stává se hlavním 
objektem přilnutí – bez rozdílu pohlaví – zároveň tento preferenč
ní vztah nevylučuje jiné vztahy. Další výzkum potvrdil, že otec 
je významný nejen když jsou děti starší, nýbrž i v raných letech, 

a také to, že u mnoha otců existuje zjevná touha a kapacita starat 
se o své malé děti, že dokáží být naprosto srovnatelnými pečova
teli jakými byly dosud pouze matky.

Přelomová 70. léta a návrat otce
70. léta znamenala pro otce v západních společnostech přelo
movou dobu. Přinesla však nejen pozitivum zvýšeného zájmu 
o otcovskou roli v rodině a zkoumání vlivu otců na vývoj dětí. 
Pod vlivem společenských změn začala být narušována dosud 
poměrně stabilní pozice muže a otce ve společnosti, který ačkoli 
byl do jisté míry vyloučen z intenzivních vztahů se svými dětmi 
v jejich raném dětství, nacházel až do této doby své jasně určené 
místo alespoň ve sféře veřejné a zde si z velké části utvářel i svou 
identitu. Otcové, kteří se vlivem dějinného vývoje ve společnos
tech západní a střední evropy v minulosti svým dětem vzdálili, 
se postupně začali vracet do intimního rodinného společenství, 
do intenzivních emočních a pečujících vztahů. tento návrat však 
nebyl a nadále není jednoduchý – ani pro otce samotné, ani pro 
jejich partnerky a děti. Především druhá vlna feministického hnutí, 
vstup větší části žen do pracovního procesu a jejich vzrůstající 
participace v placených povoláních a také trend menších rodin 
vyvolal potřebu nahlížet na povahu mateřství a otcovství z nových 
perspektiv. Podle úvah mnohých odborníků prochází mužství 
a otcovství jistým druhem krize, v jejímž rámci dochází ke zmatení 
rolí muže a otce. setkáváme se s úvahami o tichém konfliktu mezi 
požadavky společnosti a individualitou jedince, mezi stereotyp
ními přesvědčeními o povaze mužnosti a vyjadřovanou touhou 
žen po muži oproštěném od těchto stereotypů, ale také s nepříliš 
nahlas vyslovovanou nespokojeností samotných mužů se součas
ným způsobem rodinného zřízení a jejich pozicí v něm. 
Během 70. let se také objevuje model nového otce. Začal se pro
sazovat názor, že otcové jsou psychologicky schopní participovat 
aktivně na celém rozsahu aktivit týkajících se péče o dítě, a že je 
důležité pro oba – pro otce i pro dítě – že se o to pokouší. 

Tátové v historii
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Současnost – „nový otec“?
nové typy rodin na konci 20. století nabízejí nové způsoby, jak 
přistupovat k rodičovství a jak jej prožívat. Objevily se nové ideály 
otcovství, které odpovídají současným kulturním a společenským 
trendům a postupně opouštějí již překonaná tabu a dogmata 
minulých historických období. V posledních několika letech obec
ně dochází ke kvalitativnímu posunu směrem k akceptaci různých 
vzájemně odlišných forem praktikování a prožívání otcovství, 
ačkoli do jisté míry přetrvávají i některé náhledy a postoje k otcov
ství, které by bylo možné nazvat tradičními.
hovoří se obecně o jiném muži, případně jiném otci či novém otci, 
který se od toho starého odlišuje především tím, že nemá potřebu 
definovat svou mužskou identitu v opozici vůči identitě ženské 
a bez obtíží přijímá pečovatelské úlohy, které přirozeně patří 
k rodičovství. Je stejně zaujat svými malými dětmi jako je angažo
vaný v placeném zaměstnání. Bylo by příliš optimistické tvrdit, že 
nový otec je prototypem, který v současnosti v západních spo
lečnostech převládá. Jde spíše o určitý vzorec, který se v čím dál 
tím větší míře začíná objevovat a který současné vědecké uvažo
vání předkládá k posouzení, k porovnání s dosavadními formami 
otcovství. 
soudobá literatura předpokládá minimálně postupný pohyb 
směrem k novému otcovství, které se pomalu stává něčím víc, než 
jen pokryteckou sebeprezentací mužů, podmíněnou společensky 
sdíleným názorem a tlakem veřejného mínění. Ženy se nepo
chybně čím dál tím více dožadují dělby všech povinností a úloh, 
včetně lásky k dětem. A v tomto směru vyvíjejí nátlak na muže. 
Muži jsou mnohem více povzbuzováni k tomu, aby vyjednávali 
se svými partnerkami o tom, jak bude probíhat péče o dítě, kdo 
se čeho ujme atd. V mnohem větší míře také sami uvažují nad 
budoucí povahou svého vztahu s dítětem a o tom, jak co nejlepší
ho vztahu dosáhnout. Moderní otcové jsou více angažováni v péči 
o dítě a jejich rodičovská pozice hraje velkou roli při utváření jejich 
mužské identity. Bohužel však pokud svou angažovanost a citovou 
participaci ve vztahu k rodině a dětem dávají ve větší míře veřejně 

najevo, mohou se ještě i dnes setkávat s negativními reakcemi 
především ve vrstevnických mužských skupinách. 
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Aktivní otcovství 
jak zákon káže

Zákony odrážejí společenské normy, ale zároveň je pomáhají for
movat. V současnosti se většina evropských zemí potýká s pokle
sem porodnosti a stárnutím populace, někteří odborníci hovoří 
o riziku kolapsu sociálního systému, především stávajícího systé
mu důchodů. Je tedy logické, že státy mají zájem na tom, aby se 
rodily děti a co nejvíce občanů bylo ekonomicky aktivních a svými 
příjmy přispívali do státních rozpočtů. tomu by mělo odpovídat 
i právní nastavení. 

Živitel a Pečovatelka nebo Půl na půl?

Udržovat stereotypy nebo dát možnost skutečné volby?

ekonomicky aktivních je v České republice 78 % mužů, žen 
o celých 16 % méně, tj. 62 % (údaj za rok 2005). Průměrná mzda 
mužů byla za rok 2005 o 6 000 Kč vyšší než průměrná mzda žen. na 
rodičovskou dovolenou odchází v porovnáni se ženami pouze asi 
1 % mužů. tyto statistiky odráží, že i u nás do značné míry platí ste
reotypy o tom, že muži mají zajišťovat ekonomické příjmy rodiny 
a ženy se mají starat o potomstvo a rodinný krb. Jejich ekonomický 
potenciál tak ale zůstává nevyužit. Zároveň takové uspořádání 
společnosti klade nerovný tlak na ženy i na muže. Otázkou je, zda 
by nebylo výhodnější nastavit podmínky tak, aby si muži a ženy 
tyto dvě „povinnosti“ mezi sebe rozložili rovnoměrněji. Kdyby se 
z mužů sejmulo břemeno živitele rodiny a dalo jim více prostoru 
pečovat o děti, přineslo by to s největší pravděpodobností zlepšení 
podmínek pro ženy na trhu práce, pomohlo by to odstranit plato
vou diskriminaci žen, ale i ostatní formy jejich diskriminace. 
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Zákony biologie?

Pečující otcové podle právního řádu České republiky

Otec jako hlavní pečující osoba je v českém právu relativně nový 
koncept. Ještě v 90. letech směl jít muž na rodičovskou dovolenou 
jen výjimečně, konkrétně když rodičovskou roli nemohla zastat 
žena. Žena jako pečovatelka byla natolik důležitá, že v případě 
úmrtí matky měla přednostní právo pečovat o pozůstalé děti, 
tj. zůstat s nimi na rodičovské dovolené partnerka biologického 
otce, muž směl s dětmi zůstat doma pouze pokud zůstal sám, bez 
ženy. Od té doby se mnohé změnilo a práva i povinnosti mužů 
a žen v péči o malé děti se postupně fakticky vyrovnaly. Muž 
může využít rodičovskou dovolenou, do cca pěti měsíců dítěte se 
rodičovská dovolená pro muže řídí stejnými pravidly jako mateř
ská, tzn. především, že mužiotcové mají nárok na stejnou ochranu 
pracovního místa jako ženy v této době. Bohužel ale v současnosti 
přetrvává ještě diskriminace mužů v oblasti finanční podpory 
během péče o malé děti. Je sice uzákoněno, že právě v prvních 
pěti měsících by měl otec na rodičovské dovolené dostávat ekvi
valent tzv. peněžité dávky v mateřství, ale úřady se tímto zákonem 
začaly řídit až od ledna 2008. Mužům také nově (od 1. 6. 2007) 
odpadla povinnost přihlašovat dobu strávenou na rodičovské 
dovolené do důchodového pojištění, ovšem stále se jim nesnižuje 
hranice pro odchod do důchodu podle počtu dětí, o které pečo
vali, tak jako ženám. Dá se ale předpokládat, že za současného 
trendu budou již brzy odstraněny i tyto zbývající nerovnosti. 

Aktivní podpora otcovství

Stačí rovné podmínky ke skutečnému vyrovnání situace?

stejné či srovnatelné podmínky ovšem nejsou zárukou toho, že 
ovlivní i výslednou situaci. O tom svědčí mj. skutečnost, že přesto
že mají muži více méně stejnou možnost čerpat rodičovskou 

dovolenou jako ženy, odchází na ni jen cca 1 % otců. Mnohé státy 
proto přistupují k takovým opatřením, které mají muže přímo 
motivovat k tomu, aby se aktivněji zapojovali do každodenní péče 
o malé děti. Pokud chceme, aby s dítětem zůstával doma i muž, 
který je většinou vnímán jako hlavní živitel, je třeba kromě odstra
ňování platové nerovnosti na trhu práce zajistit, aby se po naroze
ní potomků výrazně nezměnila životní úroveň rodiny – receptem 
je např. ve větší míře odvozovat příspěvek od výše platu. Důležité 
je také ponechat co největší možnost výdělku i při rodičovské 
dovolené.
svou roli hraje délka rodičovské dovolené. V některých státech 
(např. ve skandinávii, ale i třeba ve slovinsku) je na jednu stranu 
vyhrazena mužům krátká otcovská dovolená, tzv. daddy’s days 
v době těsně po narození potomka. na druhou stranu lze část 
rodičovské dovolené čerpat až do 6 nebo 8 let věku dítěte. Bývá 
také běžné, že celková doba, kdy rodiče zůstávají doma, je až 
o polovinu kratší než u nás, což usnadňuje jejich návrat na pra
covní trh.
Čím dál častějším požadavkem bývá, aby si rodiče z nabídky 
opatření mohli zvolit to, které nejlépe odpovídá jejich konkrétní 
situaci. Mohou si volit rychlost a odpovídající výši čerpání rodičov
ské dovolené. Je třeba ale poznamenat, že existují státy, kdy je tato 
možnost volby mnohem větší. Zároveň mohou rodiče kombinovat 
rodičovskou dovolenou s různě vysokým částečným úvazkem. 
Zásadní je takové nastavení podmínek, které umožňuje snad
né prostřídání obou rodičů nejen na rodičovské dovolené, ale 
i v následné péči. u nás se z nepochopitelných důvodů můžou 
rodiče při péči o nemocné dítě vystřídat jen jednou, přestože vol
nější pravidla by v těchto případech ulehčila situaci všem.
Všechna výše popsaná opatření sice připravují půdu proto, aby 
bylo i pro muže atraktivní zůstat s dítětem doma, ale zkušenosti 
ukazují, že skutečně efektivním způsobem vyrovnávání podílu 
péče o děti mezi matky a otce jsou především explicitní ustanove
ní, podle kterých se na rodičovské dovolené musí prostřídat oba 
partneři. to se může zdát jako nepřiměřený zásah do soukromí, 

Aktivní otcovství jak zákon káže
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ale ve skutečnosti jde pouze o vyrovnání skrytého tlaku stávají
cích společenských i zákonných norem. K takovýmto předpisům 
se uchyluje čím dál více států: kromě skandinávie je nalezneme 
u našich sousedů v německu a Rakousku, ale např. i v Itálii.

Reforma v ČR – bude to stačit?
Přinese nová reforma systému rodičovské dovolené skutečné 
změny?

Ministr práce a sociálních věcí v současnosti předložil reformu 
rodičovské dovolené: Zavádí jistou flexibilitu v podobě tří rychlostí 
čerpání rodičovské dovolené. Přichází s týdnem otcovské dovole
né. to jsou významná, především symbolická gesta, ale nemá tato 
reforma v porovnání s výše zmíněnými příklady zahraniční praxe 
stále značné rezervy? Přinese opravdu očekávané změny? není 
právě teď vhodný čas přikročit rovnou k podstatnějším úpravám? 
například ve slovinsku, které prošlo velice podobným historic
kým vývojem jako my, již na začátku druhého tisíciletí přistoupili 
k výrazným krokům směrem k vyrovnání zodpovědnosti za péči 
o dítě mezi muže a ženy. slovinští muži mají nárok na 90 dní 
nepřevoditelné otcovské dovolené, z toho 15 dní dostávají plnou 
náhradu mzdy. tuto dovolenou mohou čerpat „v kuse“ nebo po 
jednotlivých dnech. následující rodičovskou dovolenou lze kom
binovat s částečným úvazkem, přičemž zaměstnavatelé rodičů 
pracujících na částečný úvazek jsou osvobozeni od platby odvo
dů na sociální pojištění. Zavedení těchto opatření doprovázela 
masivní informační kampaň a po 7 letech jsou již patrné výsledky: 
otcovskou dovolenou s plnou náhradou mzdy využilo 72 % mužů, 
na následující rodičovskou odešlo téměř třikrát více mužů než 
v předchozích letech. také míra ekonomické aktivity žen je jen 
o 9 % nižší než u mužů (v porovnání s 16 % v ČR) a tzv. „gender pay 
gap“ neboli rozdíl v platech žen a mužů činí ve slovinsku cca 8 %, 
kdežto průměr v eu je 15 %. nepatrně se zvedla i porodnost. není 
tedy slovinský příklad hodný následování?
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Mgr. Klára Janoušková

Krkavčí matky?
Obraz otcovství by nebyl úplný bez alespoň stručné zmínky 
o mateřství. V české společnosti existuje určitý obecně přijímaný 
model péče o dítě. ten má řadu charakteristik, které se jeví jako 
přirozené. V poslední dekádě se rozvolňují a vznikají nové alter
nativní formy uspořádání rodičovství. nicméně stále existuje něco 
jako „nejobvyklejší model rodičovství“. V České republice je tento 
model reprezentován na jedné straně ženou, která po dobu trvání 
rodičovské dovolené přeruší pracovní poměr a celodenně se stará 
o dítě a na druhé straně mužem, který se v tomto období stává 
hlavním živitelem rodiny. 
Pečující otcové se tomuto modelu, stejně jako jejich partner
ky, vymykají. Počet žen, které se v raném věku dítěte rozhodne 
realizovat mimo domov (např. v budování kariéry) a deleguje péči 
o dítě na jinou osobu – právě otce, nebo například chůvu či babič
ku – je stále relativně omezený a charakteristický pouze pro určité 
kategorie žen. těmi jsou např. ženy s vyšším stupněm vzdělání či 
s větší možností flexibilních forem zaměstnání.
Životní zkušenosti těchto matek by stejně jako zkušenosti pečují
cích otců neměly zůstat nepovšimnuty. Věnuje se jim řada socio
logických a psychologických výzkumů, ve veřejném mínění však 
může stále existovat řada mýtů. Jak tyto ženy prožívají mateřskou 
dovolenou? Jak prožívají návrat do zaměstnání? Co je těší? Co je 
naopak mrzí? s jakými reakcemi se setkávají? 
Prožitky a zkušenosti těchto žen jsou různorodé, stejně jako jsou 
různorodé ony samy. Jakékoliv zobecňování je vysoce proble
matické, na základě provedených studií lze nicméně vystopovat 
alespoň některé momenty, které tyto ženy spojují. 
Jak ukazují mnohé výzkumy, ženy, které delegují péči o dítě na 
jinou osobu prožívají touhu po dítěti, těhotenství a mateřství 
obdobně jako ženy, které se stávají hlavními pečovatelkami. 
Bylo by tedy neopodstatněné se domnívat, že matky, které se 



��

Aktivní otcovství

��

v raném věku dítěte realizují mimo domov tak činí proto, že bylo 
jejich těhotenství nechtěné či neplánované. tyto matky jsou také 
 přesvědčeny, že každá žena, i když v míře různě intenzivní, touží 
po dítěti, mateřství berou jako přirozený a žádoucí prožitek.
Zároveň se však tyto ženy značně vymezují vůči jisté mýtizaci 
rodičovské dovolené, tak ji vidíme např. v masmédiích, kde je často 
prezentována jako nejkrásnější a bezproblémové období života 
ženy. Roli rodiče, který celodenně pečuje o malé dítě pojmenová
vají naopak jako velmi náročnou. návrat do práce a převedení péče 
na jinou osobu je pro ně spojen s příjemnými pocity osobní svo
body, nikoliv s pocity viny či frustrace, že nemohou trávit více času 
s dětmi. Dokonce čas, který tráví v práci, považují za občerstvení či 
oddych. Při srovnání s péčí o děti je práce v zaměstnání zajímavější 
a ne tolik vysilující. Dalším výraznějším momentem je připuštění si 
pocitu nudy a nedostatku sociálních kontaktů. Přestože ženská role 
bývá spojována s obětováním vlastní svobody ve prospěch dětí, 
u těchto žen tato oběť rozhodně není samozřejmostí. Zdá se, že 
přiznání si této touhy po svobodě (či spíše touha vyhnout se nesvo
bodě) je základním předpokladem pro to, aby ženy začaly uvažovat 
o výměně rodičovských rolí. Ženy nehodnotí situaci pouze z hledis
ka toho, co je dobré pro dítě, ale připisují velkou důležitost tomu, 
zda situace vyhovuje také jim. Když vyhodnotí, že jim nevyhovuje, 
jsou to ochotny změnit i za cenu vzdání se privilegia mateřské role. 
V souvislosti s mateřskou dovolenou matky také reflektují její 
nízký status ve společnosti. někteří sociologové a socioložky 
hovoří o tom, že západní kultura se stala antimateřskou, což se 
projevuje tím, že o děti musí být pečováno více či méně neviditel
ně, že je žena často izolována od kontaktů s jinými lidmi. Říkají, že 
když se žena změní v matku, je náhle považována za něco míň, ne 
víc. Muži a jiné ženy, které matkami nejsou, mají tendenci ji brát 
jako méně dovednou a se sníženými schopnostmi a intelektuální 
kapacitou. Jiní sociální badatelé a badatelky upozorňují, že dnešní 
společnost znevažuje práci v domácnosti a má tendenci hodnotit 
ženy až jako podřadné, protože dělají podřadnou práci. 
netradiční uspořádání rodičovských rolí tedy v těchto aspektech 

ženám vyhovuje. existují však také nepříjemné momenty, se 
 kterými se tyto matky musí vypořádat. nepříjemné zkušenosti 
často pramení z reakcí okolí, se kterými se matky setkávají.
nejtvrdší reakcí okolí je zpochybňování mateřské péče těchto žen. 
negativní hodnocení se opírá o důraz na „normální“ model péče 
o dítě. Jedním z nejvýraznějších charakterových aspektů péče o dí
tě je její přisouzení ženěmatce. Od matek se očekává, že svůj život 
alespoň po nejranější období péče o dítě plně přizpůsobí potře
bám a zájmům dítěte. toto chápání je pevně spojeno s ženskou 
identitou, ovlivňuje život ženy od narození až do smrti. Mnoho 
autorů a autorek upozorňuje, že v české společnosti je stále vyso
ce ceněn obraz ideální, sebeobětující se matky. Koncept dobrého 
mateřství nutí k porovnávání vlastního mateřství s neexistujícím 
ideálem. tím se vytváří prostor pro pocit vlastní viny matek a pro
stor pro osočování z nedostačujícího mateřství.
Méně nepřátelskou, ale zdaleka ne pozitivní reakcí je ignorance. 
Častou zkušeností žen byly situace, kdy okolí nahlíželo na jejich 
muže s obdivem, že zvládne péči o dítě, zatímco v době, kdy 
byly s dítětem doma ony, to nikdo za hrdinství nepovažoval. Muž 
se dostává do pozice hrdiny tím, že obstojí v roli, která tradičně 

Krkavčí matky?
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přísluší ženě: zvládne mateřskou roli. Proto by se dalo očekávat, 
že okolí bude stejně kladně hodnotit ženy, které dokáží napl
nit tradiční roli chlebodárce, a přes diskriminaci na pracovním 
trhu finančně zabezpečit celou rodinu. Ženy se však nesetkávají 
s obdivnými reakcemi, jako jejich muži. Pozornost okolí je vždy 
věnována otci, ženy jsou v práci dotazovány na to, jak to jejich 
muž zvládá apod. skutečnosti, že žena zvládá uživit celou rodinu, 
okolí nevěnuje zvýšenou pozornost, což se zároveň odráží v jejich 
vlastním vnímáním situace, ve které se jejich pár ocitl: neobjevuje 
se u nich žádná hrdost nad jejich schopností živitele rodiny, jako je 
tomu u mužů a jejich schopnostech pečovatele.
Ženy se tak dostávají do frustrující situace: jejich partneři jsou 
vnímáni jako hrdinové, ony až jako krkavčí matky. nepříjemný 
stav je dále umocněn pocitem žen, že takovéto hodnocení okolí 
je obzvlášť nespravedlivé proto, že muž dělá na rodičovské dovo
lené většinou méně než žena. ta při péči o dítě se samozřejmostí 
zajišťuje také domácí práce. Když celodenně pečuje o dítě muž, 
dělba domácích prací je spravedlivější a partneři se o ně dělí 
rovnoměrněji. to je patrně způsobeno tím, že když se žena stává 
matkou, je „vtlačena“ do role hospodyně, která je jí připsána jako 
přirozená. Protože je na tuto roli připravována skrze genderově 
zatíženou socializaci už odmalička, vnímá ji jako nedílnou součást 
svého života, kterou musí (a díky zvnitřeným vzorcům myšlení 
i chce) zvládnout. V průběhu dětství i dospívání se ženě vštěpuje, 
že je to hlavně ona, kdo bude mít na starosti domácnost. Muž je 
naopak v procesu socializace připravován primárně na schopnost 
zabezpečit rodinu. Pakliže se stane pečovatelem o dítě, necítí 
povinnost „dobré hospodyňky“, a to mu umožňuje, legitimněji než 
ženě v pečovatelské roli, dělbu o domácí práce s partnerkou i přijetí 
pomoci širšího příbuzenstva (které pomoc, opět na základě před
pokladu nízké pečovatelské kompetence otce, nabízí).
Přestože se může zdát, že při vytváření rovných příležitostí v rodi
ně hraje klíčovou roli otázka, jak přimět muže k větší zaangažo
vanosti v péči o děti, stejně významná je reflexe této nové zkuše
nosti ženami. Pokud bude veškerá pozornost a pozitivní reakce 

nasměrovány na muže, a ženy budou v lepším případě přehlíženy 
(v horším pak stigmatizovány jako krkavčí matky), mohou se napl
nit slova některých badatelů a badatelek: ženy nebudou ochotny 
opouštět své dominantní postavení ve vztahu k dětem, neboť tato 
změna jim sice bude nabízet například větší příležitosti na pracov
ním trhu, zároveň pro ně však bude spojena s nerovností v oblasti 
sociálních vztahů. sociálněvědní výzkumy již dnes odkrývají tzv. 
maternal gatekeeping, což je nechuť matek převést část odpověd
nosti za domácí práce a péči o děti na muže, otce. nálepka „krkavčí 
matka“ může být dostatečnou výhružkou k tomu, aby se většina 
žen vzdala některých výhod, které přináší nové rozdělení rolí 
v rodině, a naopak reprodukovala tradiční formu s jasně vymeze
nými pozicemi – matka pečovatelka, muž živitel. Změny v oblasti 
rovných příležitostí tedy nemusí zablokovat muži svou neochotou 
o děti pečovat, ale neochota žen děti mužům svěřit. tato neochota 
nemusí být vedena nedůvěřivostí ve schopnosti mužů, ale jedno
duše snahou vyhnout se společenskému odsouzení.

Použitá literatura:
• Badinter, e. 1998. Materská láska. Bratislava: Aspekt.
• hochschild, A. and Machung, A. 1990. the second shift – Working 

Parents and the Revolution at home. London: Judy Piakus Publis
hers.

• Podmínky harmonizace práce a rodiny v ČR, ed. by M. Čermáková. 
Praha: sociologický ústav AV ČR.

• společnost žen a mužů z aspektu gender. Praha: Open society Fund.
• Rod ženský, eds. by A. Vodáková and O.Vodáková. Praha: sociolo

gické nakladatelství.
• Oakleyová, A. 2000. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál.
• Renzetti, C. M. and Curran, D. J. 2003. Ženy, muži a společnost. 

Praha: Karolinum.
• Šmídová, I. 2003. „Matkové.“ Pp. 157–176 in Modernizace a česká 

rodina. Brno: Barrister and Principal.
• Proměny současné české rodiny, ed. by h. Maříková, Praha: socio

logické nakladatelství.

Krkavčí matky?
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Otcovství a mateřství  
„půl na půl“ v praxi

Jedním z párů, ve kterých neplatí tradiční dělení na mateřské 
a otcovské role, jsou herci Jan Dolanský (29) a Lenka Vlasáková 
(35), kteří se v péči o své děti dělí zcela rovným dílem. Protože se 
Lenka i honza společně se svými dětmi stali dobrovolně součástí 
fotografické výstavy o aktivním otcovství, přijali i naše pozvání ke 
krátkému povídání. 

Plánovali jste dopředu, že budete mít péči o děti takto rovnoměrně rozděle-
nou? 

Jan: Dopředu jsme si to nijak nedomlouvali. Věděli jsme, že když 
máme ty děti společně, tak že se o ně budeme taky společně 
starat. Pro mě je to něco naprosto samozřejmého. nebudu si 
přeci pořizovat děti jako nějaký rybičky do akvária s tím, že se na 
ně večer po práci chvíli mrknu a to je celý. Prostě jsem věděl, že 
ty děti chci a že o ně chci pečovat a starat se stejně, jako se stará 
a pečuje moje žena. na tom jsme se nepotřebovali domlouvat, to 
nám bylo oběma zcela jasné. 

A co okolí na to, že jsi takovým pečujícím tátou?

Jan: tak pořád ten model pečujícího táty není moc obvyklý, takže 
lidi se tváří spíš jako že to je divný. Ale občas se mi už stává, že mi 
nějaký chlap nabídne pomoc s kočárkem do tramvaje, takže si 
asi lidi začínají zvykat, že i táta může řešit podobný starosti jako 
máma. Ale jinak spíš převládají takový ty udivený reakce. Zvlášť 
třeba na vesnici, tam to je asi ještě markantnější. Když jsem byl 
nedávno někde u známých na vesnici a říkal jsem, že už musím 
domů k dětem, tak se všichni dívali dost překvapeně a ptali se: 
„A proč s nimi jako není matka?“ tak říkám, že matka je prostě 
v práci, a to teda koukali hodně udiveně.
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Jak reaguje okolí na matku, která se kromě dětí věnují i své práci?

Lenka: Já si třeba nevzpomínám, že by mě někdo dal vyloženě 
najevo, že jsem špatná matka, protože se věnuji dětem i své karié
ře. Mně spíš přijde, že rodiče jsou tak nějak diskriminovaní obecně, 
ať už muž nebo žena. Že ta společnost tady u nás je svým způso
bem k dětem nepřátelská. Myslím jako veřejný prostor – budovy, 
restaurace, ulice, autobusy. nemluvě o lidech, jak se na tebe tváří, 
když ti křičí dítě. Pořád se očekává, že o ty děti se má pečovat 
někde skrytě doma, že na veřejnost nepatří. A tím pádem i ta žena, 
nebo i muž, který se o děti stará, má sedět zavřený doma a vlastně 
žít v izolaci. sice se to lepší, ale pořád ta nepřátelskost nebo možná 
spíš ignorace vůči dětskému světu je stále dost patrná.

A jak jsi vlastně ty sama prožívala dobu, kdy jsi byla na mateřské?

Lenka: tak určitě jsem byla s dětmi ráda. Ale taky jsem si třeba 
uvědomila, jak strašně je tahle role ve společnosti neoceněná. 
Když se mě kolegové ptali, co zrovna dělám, a já říkala, že jsem 
doma, tak reagovali: „takže nic, jo?“ Jenže ono to není nic, je to 
pořádná dřina. Ale pro spoustu lidí to je prostě nic. 

Jak ty ses vůbec vzepřela té tradiční představě o matce, která nedělá nic 
jiného, než že pečuje o děti?

Lenka: no já si stejně myslím, že si ženy spoustu těch problémů 
nadělaly samy. Že se starají o ty muže jinak než o ženy. Ženám se 
dává najevo, že musí být silná a vydržet to. A klukům se řekne: hlav
ně prosím tě neplakej. Já když vidím, jak naše máma, když je u nás 
na návštěvě, dostane v sedm hodin klepavku, že tátovi neuvaří, tak 
já jsem tohle v sobě nikdy neměla. Pro mě není problém, že můj 
muž přijde z práce a není navařeno, i když jsem byla celý den doma. 
Ale ty naše maminky to v sobě mají a přenáší to na nás, a je těžký 
se přes to probojovat, že se to dá dělat jinak. Já vidím, jak se to teď 
proměňuje. A je to v nás, jak si tu novou generaci vychováme. A tře
ba oba moji partneři nejdřív neuměli vařit a teď vaří oba (smích).
Jan: Jasně, protože jsi mě tu s těmi dětmi nechala sama a poraď si. 
A mně bylo jasný, že jim nemůžu dělat pořád jen párky, tak jsem 

začal hledat v kuchařkách a pak zavolal bráchovi a ten mi poradil 
dobrý a jednoduchý recept, tak jsem to pořád vařil a pak mi děti 
řekly, jestli bych taky nemohl uvařit něco jiného. A pak jsem dostal 
od Lenky nějaký kuchařky od toho Jamieho Olivera a zjistil jsem, 
že vaření není žádný problém, hlavní je se toho nebát. A stejné 
je to s tou péčí o děti. Prostě jsem se to naučil, stejně jako se to 
musela naučit Lenka.

Je to pro tebe náročné skloubit zaměstnání s otcovstvím?

Jan: Já mám především skvělou ženu, která tak jako myslím 
sama vychytala to, že muž potřebuje mít nějakou volnost, kterou 
mu poskytla. A zároveň v tom našla to, že toho muže zaměstná 
tak, aby měla sama volnost. Což je myslím úplně ideální stav. Že 
vychytala to, že toho muže povýšila na něco víc než toho rozséva
če… Ale jinak my máme samozřejmě velkou výhodu v tom, že to 
naše zaměstnání nám poskytuje relativně velkou svobodu a že se 
můžeme v péči oba střídat a vzájemně zastupovat.

Cítil jsi se někdy handicapovaný v péči o děti, protože jsi muž? 

Já myslím, že je strašně důležitý, aby ty dva lidi spolu fungovali, ve 
chvíli, kdy to funguje, tak se dohodnou na všem a když to jde a šla
pe, tak není problém, aby muž zastával věci jako žena a naopak.

Lukáš Sedláček, Anna Valouchová

Otcovství a mateřství „půl na půl“ v praxi“
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Související pojmy 
Politika genderové rovnosti označuje strategii pro propagaci 
a dosažení rovnosti žen a mužů. spočívá v začlenění hlediska obou 
pohlaví do každodenních otázek, na všech úrovních rozhodování 
a ve všech oblastech politiky. Všechny návrhy (ve stádiu plánování, 
realizace i hodnocení) jsou zvažovány z hlediska situace a pří
ležitostí žen a mužů s cílem dosáhnout rovnosti.

Pozitivní akce (též pozitivní diskriminace) obsahuje kroky, zamě
řené na určitou skupinu, které mají za cíl postupně odstranit 
a předcházet diskriminaci, nebo napomoci vyrovnat znevýhodně
ní, která vycházejí ze stávajících postojů, chování a struktur.

Rovné příležitosti žen a mužů je pojem, který zahrnuje neexistu
jící bariéry na základě pohlaví pro účast na ekonomickém, politic
kém a sociálním životě – neexistenci přímé, či nepřímé diskrimina
ce na základě pohlaví. Oproti tomu sexismus je diskriminace na 
základě pohlaví, v naší společnosti zejména znevýhodnění žen na 
základě jejich příslušnosti k ženskému rodu.

Primární pečující osoba vytváří s dítětem pevné pouto, vazbu (at
tachment), 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 lhostej
né k tomu, zda touto primární osobou je muž či žena, neboť děti 
posuzují zejména kvalitu vztahu a to, jak tato osoba dokáže uspo
kojovat primární potřeby dítěte. Děti nerozlišují pohlaví pečovatele 
a pokud se o ně stará muž, chovají se k němu stejně jako k matkám.

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 mimin
kovského 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 
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 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 uni
verzální a všeplatný: existují kultury, jak v současnosti, tak minu
losti, kde tuto roli plní běžně muži. 

Gender (česky rod, používán též výraz „sociální pohlaví“) je výra
zem pro ty rozdíly mezi jedinci – ženami a muži, které nejsou dány 
základními fyzickými rozdíly, ale rozlišováním podle psychických 
a sociálních projevů (styl chování, oblékání, slovní i mimoslovní 
komunikace, apod.), které nejsou dány biologicky, ale výchovou 
v určité společnosti či kultuře – mohou se lišit jak v čase, tak v rám
ci jedné kultury i mezi kulturami.

Genderové stereotypy označují předsudky a stereotypní před
stavy o „správném“ a „přirozeném“ chování a posuzování jedinců 
na základě jejich příslušnosti k určitému pohlaví (vzory „ženskosti“ 
a „mužskosti“) bez toho, abychom se hlouběji zabývali tím, co je 
jim vrozené a co získali výchovou, jaké jsou jejich individuální 
schopnosti, potřeby, hodnoty.

Genderová socializace vyjadřuje proces učení se mužským a žen
ským rolím, ve kterém si už od útlého věku osvojujeme sociální 
normy, hodnoty, utváříme si své vlastní „já“. Jedinec se učí, jak by 
se měl jako holčička/žena nebo chlapeček/muž chovat, vyjadřo
vat, oblékat, ale třeba i projevovat vůči svému okolí. utváří si svoji 
genderovou identitu. Zvlášť intenzivně probíhá socializace v rané 
fázi dětství, ale do jisté míry pokračuje po celý život. Primárně pro
bíhá socializace v rodině, poté ve škole, mezi vrstevníky a samo
zřejmě nás socializuje též jazyk a média. 

Tradiční rodina je rodinou, kde přetrvává striktní rozdělení 
mužskoženských rolí a vlastností. Muž je živitel, žena pečovatelka. 
Muž je dominantní, racionální, aktivní, žena emocionální, pasivní, 
submisivní atd. Muž reprezentuje rodinu ve sféře veřejné, žena 
zastává sféru soukromou.

Výstava Aktivní otcovství 
aneb Když pečují tátové

Rádi bychom Vás informovali o možnosti objednat si informační 
výstavu „Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové“. Výstava je 
součástí našich aktivit na podporu větší angažovanosti otců v péči 
o děti v ČR. tyto aktivity pořádá naše sdružení NESEHNUTÍ Brno 
ve spolupráci s organizací Gender Studies o. p. s. v rámci kampa
ně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl 
– www.pulnapul.cz – rovné příležitosti žen a mužů, který je spolufi
nancován evropským sociálním fondem eu a státním rozpočtem ČR. 
Výstava na deseti panelech zachycuje nejrůznější témata spoje
ná s životy pečujících otců. Panely obsahují barevné i černobílé 
fotografie otců a dětí v situacích a rolích, ve kterých jsou lidé 
zvyklí vídat spíše ženy: muži přebalující miminka, krmící malé děti, 
utěšující, uspávající. hrdé táty s kočárky a s láskou každodenně 
pečující o své děti.
Fotografie jsou doplněné citáty otců, kteří mají za sebou zkuše
nost z pobytu na rodičovské dovolené. Jednotlivé panely vždy 
mají specifické téma: 
Otcovství, mateřství a genderové stereotypy; Dítě, muž a intimita; 
Otcovská dovolená; Mužská zkušenost s dítětem; Obětavý táta 
a krkavčí matka; Muži a péče o domácnost; Malá tajemství otců 
a dětí; Otec jako primární pečující osoba; Otcové ve veřejném prosto-
ru; Hrdí tátové.

Autorem a autorkou fotografií jsou Radim Šašina a Zora Javorská. 
Mezi fotografovanými tatínky jsou mimo jiné herec Jan Dolanský 
či hudebník z brněnské skupiny Čankišou David synák. 
Výstava ukazuje jaké to je, když se o děti starají jejich tátové, ale 
také upozorňuje na některé stereotypy a předsudky, se kterými se 
tito otcové, ale i jejich ženymatky dětí, každodenně setkávají. 
Výstava se skládá z deseti panelů vytištěných na bannerovém 

Výstava Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové
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podkladu (tudíž je velmi skladná). Formát jednoho panelu je A0 
(841×1189, orientováno na šířku). Panely se dají nejlépe zavěsit na 
stěnu, umístit do rozkládacích panelů či nalepit jako plakát. Jsou 
opatřeny lištami i závěsnými provázky.
Pro lepší vizuální představu si můžete výstavu prohlédnout na 
http://zenskaprava.ecn.cz v sekci „výstavy“…
Výstava byla zahájená v brněnské Knihovně Jiřího Mahena v dub
nu 2007. Mezi další zastávky výstavy patří například Mateřské 
centrum v tišnově, Krajská vědecká Knihovna v Liberci, pražská 
ZOO či parlament ČR.
V případě vašeho zájmu o tuto výstavu je možné se domluvit 
i na formě jejího zahájení, která by byla co nejvhodnější pro vaše 
prostory a účely (beseda o otcovství, krátká přednáška, promítání 
krátkého dokumentu o otcích apod.). Výstavu poskytujeme bez
platně. Požadujeme pouze uhrazení nákladů na přepravu a ces
tovného v případě naší participace na programu vašeho zahájení 
výstavy – vždy záleží na individuální domluvě…

Pokud máte zájem o pořádání výstavy, kontaktujte nás na adrese: 
nesehnuti.otcove@gmail.com…

nezávislé sociálně ekologické hnutí – nesehnutí Brno
tř. Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno
tel./fax: 543 245 342
email: brno@nesehnuti.cz, www.nesehnuti.cz

Využijte služeb naší knihovny a informačního centra pro rov-
né příležitosti žen a mužů!

Co u nás najdete?
• bezplatné poradenství pro otázky rovnosti žen a mužů na pracov

ním trhu
• zprostředkování právní konzultace
• odbornou literaturu i beletrii
• informační materiály

otevřeno: pondělí 1000–1200 a 1600–1800

email: zenskaprava@nesehnuti.cz
http://zenskaprava.ecn.cz
knihovna a distribuce – vzdělávací semináře – přednášky na ško
lách – publikace – letáky – výstava – odkazy

Využijte bezplatnou právní poradnu „Půl na půl“ na internetu: 
www.pulnapul.cz
užitečné informace – poradenství k otázkám rovných příležitostí 
žen a mužů na trhu práce
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EU EQUAL „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“  
(Fifty – fifty)

„Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“ je tříletým 
projektem (2005–2008) realizovaným v rámci progra
mu eu eQuAL na národní i mezinárodní úrovni. 
Iniciativa společenství eQuAL na celém území eu 
podporuje mezinárodní spolupráci při vývoji a prosa
zování nových nástrojů boje se všemi formami diskri
minace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem Iniciativy 
je vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků 
znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokva
lifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním 
postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetá
vají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměst
nání, nebo při hledání zaměstnání. Jedna z tematických oblastí 
Iniciativy společenství eQuAL je zaměřena pouze na problematiku 
rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce.
Právě v této oblasti Gender studies, o. p. s. ve spolupráci s dalšími 
významnými partnery koordinuje dva projekty. Jeden z nich je 
zacílen na Jihomoravský, Královéhradecký a Liberecký kraj, druhý 
se zaměřuje na oblast hlavního města Prahy. hlavním cílem je 
snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a roz
voj inovativních řešení této problematiky.
V rámci projektu probíhají informační, mediální, vzdělávací, výzkum
né, poradenské a lobbyingové aktivity, které přinesou přímý pro
spěch ohroženým skupinám na trhu práce a také tvůrcům politik.
Projekt „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“ je partnerským 
projektem na národní a mezinárodní úrovni:

Národní partnerství
Gender studies, o. p. s.: www.genderstudies.cz
Asociace pro rovné příležitosti 
Business Leaders Forum: www.blf.cz
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium uK:  
www.cergeei.cz

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů: www.csrlz.cz
Českomoravská konfederace odborových svazů: www.cmkos.cz
evropská kontaktní skupina v ČR: www.ekscr.cz
Knihovna Jiřího Mahena v Brně: www.kjm.cz
Krajská vědecká knihovna v Liberci: www.kvkli.cz
Most k životu, o. p. s.: www.mostkzivotu.cz
nezávislé sociálně ekologické hnutí – nesehnutí Brno:  
http://zenskaprava.ecn.cz
ProFem, o. p. s.: www.profem.cz (do 31. března 2006)
síť mateřských center v ČR: www.materskacentra.cz
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: www.vupsv.cz

Mezinárodní partnerství
• VeGA – Valuing empowerment in Gender Attitudes 

– Španělsko – Plán rovnosti
– Rakousko – Rodičovská dovolená a kariéra
– Dánsko – VACuuM
– Česká republika – Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů

• eWA – european Women‘s Advancement 
– Lotyšsko – Pracovní trh otevřený pro ženy
– Polsko – @lterego
– Česká republika – Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů

Cílové skupiny projektu
A. ohrožené cílové skupiny na trhu práce

– ženy 24–35 let (ženymatky, ženy potencionální matky)
– ženy 50+
– mužiotcové
– muži na rodičovské dovolené

B. skupiny, které svým postavením či postoji mohou ovlivňovat situa
ci na trhu práce
– zaměstnavatelé: hR management – personalisté, topmanage
ment 
– zákonodárci
– úřady práce
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– široká veřejnost
– krajské úřady
– specialisté z oblasti práva
– média

Cíle projektu
• rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce a v rodinném životě
• snižování rozdílů mezi zaměstnáváním mužů a žen
• snižování genderové diskriminace na trhu práce
• zvyšování informovanosti o rovných příležitostech u ohrožených 

skupin na trhu práce i u osob v rozhodovacích pozicích

Aktivity projektu
Jednotlivé cíle jsou naplňovány prostřednictvím propojených aktivit: 
• výzkumných
• informačních
• právněporadenských
• vzdělávacích – rozvoj zaměstnavatelů
• mediálních
• lobbyingových

tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem eu 
a státním rozpočtem ČR.

více informací: www.rovneprilezitosti.cz

Tipy na publikace „Půl na půl“

Kolektivní vyjednávání se zaměřením na rovnost mužů a žen v praxi
učební manuál „Kolektivní vyjednávání aneb uplatnění rovnosti 
mužů a žen v praxi“ vypracovaný v roce 2007 Českomoravskou 
konfederací odborových svazů (ČMKOs) představuje základní 
postupy pro vedení sociálního dialogu na všech úrovních a zřetel
ně konkretizuje možnosti při kolektivním vyjednávání z pohledu 
rovnosti mužů a žen. text vznikal postupně za přispění expertů 
ČMKOs pro kolektivní vyjednávání jak v oblasti pracovního práva, 
 sociálně ekonomických dopadů, flexibilních forem práce, tak v 
oblasti strategie a techniky kolektivního vyjednávání.

Právo a diskriminace 
Diskriminace na základě pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na 
trhu práce z pohledu práva 
„Publikace Diskriminace a právo se snaží poskytnout svým čtená
řům základní informace o antidiskriminační legislativě a její apli
kaci. Měla by přispět k tomu, že na pojmy rovnosti a diskriminace 
přestaneme pohlížet s povýšeným úsměvem jako na něco, co se 
nás netýká, co nepotřebujeme, co nám jen vnucuje proti naší vůli 
evropská unie, a uvědomíme si, že boj proti diskriminaci je něčím, 
co vyjadřuje nejzákladnější hodnoty celé naší euroatlantické civili
zace, hodnoty, které pregnantně vystihuje česká Listina základních 
práv a svobod, pokud hovoří o tom, že lidé jsou si rovni v důstoj
nosti a právech.“ Zdeněk Kühn, docent Právnické fakulty uK

tyto a další publikace si můžete vyzvednout v tištěné podobě v 
knihovně Gender studies, Gorazdova 20, Praha 2, nebo si objednat 
jejich zaslání prostřednictvím office@genderstudies.cz. Publikace 
jsou distribuována zdarma a jejich elektronické verze naleznete 
i na webových stránkách www.pulnapul.cz.
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Tipy na publikace NESEHNUTÍ

Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání

vydáno v Brně, 2005 (druhé aktualizované vydání),  

autorka: L. Jarkovská

Publikace seznamuje s tím, kde můžeme hledat kořeny nerovnosti 

mezi pohlavími a předkládá podněty všem, kdo se nechtějí chovat 

genderově stereotypně, diskriminačně a předpojatě, ale naopak 

chtějí přispívat k vyrovnanému rozvoji schopností obou pohlaví. 

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů

vydáno v Brně, 2005 (druhé aktualizované vydání),  

editorka: K. Plesková

– praktická brožurka pro všechny, kdo chtějí získat přehled 

o základních tématech problematiky ženských práv a vyrovna-

ného postavení žen a mužů ve společnosti. Kapitoly zaměřené 

na genderové (rodové) stereotypy, rovné příležitosti žen a mužů 

a násilí na ženách jsou výčtem základních dat a souvislostí 

doplněným o cvičné otázky, příklady a citáty k zamyšlení, praktické odkazy na adresy 

různých organizací, literaturu apod. 

ABC feminismu

vydáno v Brně, 2004, editorky: L. Formánková a K. Rytířová

Sborník textů, které reflektují nejvýznamnější současná témata 

feministického hnutí (postavení ženy v rodině, rovné příležitosti 

žen a mužů v zaměstnání, postoj společnosti k ženskému tělu 

a ženské sexualitě, domácí násilí, obchod se ženami, vysvětlení 

problematiky genderové nerovnosti ve společnosti a v jazyce, 

souhrnný přehled historie ženského hnutí ad). Autorkami textů 

jsou významné představitelky ženského hnutí v České republice. 

Publikace si můžete zakoupit či zdarma vyzvednout v tištěné podobě v knihovně 

nesehnutí, tř. Kpt. Jaroše 31, Brno, nebo si objednat jejich zaslání prostřednic

tvím zenskaprava@nesehnuti.cz. Více informací a online verzi publikací nalezne

te na webových stránkách http://zenskaprava.ecn.cz.
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Publikace je 
vydána v roce 
2008 v rámci 
kampaně Žen-
ská práva jsou 
lidská práva 
jako součást 
projektu Půl na 
půl – rovné pří-
ležitosti žen a 
mužů, který je 
spolufinanco-
ván Evropským 
sociálním 
fondem EU 
a státním 
rozpočtem ČR

Aktivní otcovství

NESEHNUTÍ Brno (Nezávislé sociálně ekologické hnutí)
tř. Kpt. Jaroše 31, Brno 602 00
tel./fax/zázn.: 543 245 342, mobil: 605 239 579
e-mail: brno@nesehnuti.cz
web: www.nesehnuti.cz

Vytištěno na recyklovaném papíře.


