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Příloha 1 

Výroky předkládané fokusovým skupinám pro diskusi, řazení a výběr 

KONZERVATIVNÍ: 

1. Je přirozené, že muž chodí do práce a žena pečuje o malé děti. 

2. Mužům není vlastní, aby dávali přednost rodině před prací. 

3. Muž nedokáže o dítě pečovat tak dobře jako žena, muž ženu pouze v případě potřeby 

zastupuje či nahrazuje v její nepřítomnosti. 

4. Žena je špatnou matkou, když nechá své dítě v péči otce (na rodičovské dovolené) a 

sama chodí do zaměstnání. 

5. Během nemoci dítěte by měla pečovat o dítě matka. 

6. „Dobrý otec“ je ten, který ženě příležitostně vypomáhá. 

7. Matka má od přírody ke svému dítěti bližší vztah než otec. 

8. Matka je „hlavní“ osobou v životě dítěte. 

9. Péče o dítě spadá mezi přirozeně „ženské“ práce. 

10. Pro výchovu je důležitější matka než otec 

11. Životosprávu svého dítěte nejlépe zajistí jeho matka. 

12. Hlavním úkolem otce je co nejlépe finančně zabezpečit svoji rodinu 

13. Rozvedou-li se manželé, je správné svěřit dítě do výchovy vždy matce, pokud není 

alkoholička nebo ve vězení apod. 

LIBERÁLNÍ 

1. Muž, stejně jako žena, může mít s dítětem hezký vztah již od narození potomka. 

2. Jakým způsobem si partneři rozdělí péči o dítě, záleží na nich, muž i žena se dokážou 

dobře postarat. 

3. Je v pořádku, když na rodičovskou dovolenou odchází muž. 

4. Muž je vhodným pečovatelem pro malé dítě. 

5. Matka i otec jsou pro dítě stejně významní. / Otec je i pro malé děti stejně významným 

rodičem jako matka. 

6. Je v pořádku, když se žena z větší části podílí na finančním zabezpečení rodiny 

7. Dítě v péči otce nestrádá o nic více než v péči matky. 

8. Matka, která nechává dítě na rodičovské dovolené s jinou osobou, „neselhala“ ve své 

roli matky. 



9. Od každého rodiče se dítě učí specifické věci, oba jsou pro vývoj dítěte stejně 

významní. 

10. Otec se dokáže o malé dítě stejně dobře postarat jako matka. 

11. Kdyby muži trávili více času se svými malými dětmi, prospělo by to celé rodině 

12. Při pravidelných lékařských prohlídkách je pro malé dítě otec vhodným doprovodem i 

psychickou podporou. 

13. Muž dokáže malé dítě uklidnit stejně dobře jako matka. 



Příloha 2 

Dotazník byl skryt z důvodu ochrany autorských práv. 



Příloha 3 

Míra liberálních postojů a odpovědi ve třetí části dotazníku: 

Regresní analýza, DUMMY kódování 

Vzdělání 

Prediktor vzdělání se podle výsledků analýzy jeví jako statisticky nevýznamný. 

Ve zkoumaném vzorku, podle analýzy výsledků dotazníků, jsou respondenti vyučeni 

v oboru oproti vysokoškolsky vzdělaným v postojích k naplňování rodičovství nejvíce liberální 

(B = 8,517). Výsledek však může být zkreslený vzhledem k nízkému počtu respondentů, kteří 

do této kategorie patří. Rozdíl není statisticky signifikantní (p = 0,211). Větší míra liberálních 

odpovědí se také oproti vysokoškolsky vzdělaným ukazuje u středoškolsky vzdělaných (B = 

1,045; p = 0,286). Rozdíl v míře liberálních odpovědí je mezi vysokoškolsky vzdělanými a 

respondentům se základním vzděláním zanedbatelný (B = 0,017; p = 0,997). Nejméně liberální 

odpovědi volili respondenti se vzděláním vyšším odborným. Oproti vysokoškolsky vzdělaným 

jsou tito respondenti výrazně konzervativnější (B = - 4,956), i přesto však opět nedosahují 

statisticky signifikantního rozdílu (p = 0,065). 

Model Koef. B Std. Chyba Std. Koef. Sig. 

Vysokoškolské 26,483 0,566   

Základní 0,017 4,815 0,000 0,997 

Vyučen 8,517 6,786 0,084 0,211 

Středoškolské 1,045 0,977 0,074 0,286 

Vyšší odborné -4,956 2,677 -0,127 0,065 

N = 225 

Další zkoumanou proměnnou byla situace na trhu práce, zda respondent pracuje, 

studuje atd. Výsledky však jasně ukazují, že se jedná o statisticky nevýznamný prediktor, 

nejedná se o statisticky významné rozdíly mezi skupinami. 

 Podle výsledků tvoří nejméně konzervativní respondenty osoby v důchodu (oproti pracujícím: 

B = - 2,693; p = 0,579). V porovnání s respondenty pracujícími jsou naopak liberálnější ti, kteří 

patří do skupiny „Jiné“ (B = 5,307; p = 0,125). Ostatní respondenti (studující, nezaměstnaní) 



jsou v míře liberálních postojů k naplňování rodičovství oproti pracujícím mírně 

konzervativnější, avšak rozdíl je zanedbatelný (studující: B = - 0,076; p = 0,939; nezaměstnaní: 

B = - 1,693; p = 0,804). 

Model Koef. B Std. Chyba Std. Koef. Sig. 

Pracuji 26,693 0,555   

Studuji -0,076 0,994 -0,005 0,939 

Nezaměstnaný -1,693 6,824 -0,017 0,804 

V důchodu -2,693 4,841 -0,037 0,579 

Jiné 5,307 3,446 0,104 0,125 

N = 225 

Místo bydliště 

Místo bydliště není podle výsledků vhodným prediktorem liberálních postojů 

k naplňování rodičovství. Mezi jednotlivými skupinami osob nejsou významné rozdíly. 

Z hlediska místa bydliště se míra liberálních postojů k naplňování rodičovství liší jen 

velmi málo. Oproti respondentům z velkoměsta jsou podle výsledků konzervativnější jen 

respondenti z vesnice, rozdíl je však zanedbatelný (B = - 0,333; p = 0,822). Ostatní skupiny 

respondentů jsou liberálnější, ovšem opět se zanedbatelným rozdílem. Velké město (B = 0,442; 

p = 0,727); menší město (B = 0,037; p = 0,980). 

 

Model Koef. B Std. Chyba Std. Koef. Sig. 

Velkoměsto 26,693 0,583   

Velké město 0,442 1,265 0,024 0,727 

Menší město 0,037 1,146 0,002 0,980 

Vesnice -0,333 1,484 -0,015 0,822 

N = 225 

 

Současný partnerský stav 



Současný partnerský vztah není podle výsledků vhodným prediktorem liberálních 

postojů k naplňování rodičovství. 

Podle analýzy odpovědí respondentů na položku týkající se jejich stávajícího 

partnerského stavu jsou z měřených kategorií nejméně liberální respondenti bez partnerky. 

Oproti respondentům, kteří partnerku mají a žijí s ní ve společné domácnosti, se liší o B = -

0,753; p = 0,484. Naopak nejvyšší míru liberálnosti v postojích k naplňování rodičovství 

dosahují respondenti, kteří mají partnerku, avšak nežijí s ní ve společné domácnosti. Rozdíl 

v míře liberálnosti je však oproti skupině s partnerkou ve společné domácnosti zanedbatelný (B 

= 0,119; p = 0,925). 

Regresní analýza pro liberální postoje k naplňování rodičovství: současný partnerský 

stav 

Model Koef. B Std. Chyba Std. Koef. Sig 

Má partnerku, 

nežijí ve 

spol. domácnosti 

26,908 0,597   

Nemá partnerku -0,753 1,074 -0,049 0,925 

Má partnerku, 

ve společné 

domácnosti 

0,119 1,182 0,007 0,484 

N = 225 

 

Současný stav vzhledem k dětem 

Další měřená proměnná se týkala toho, zda respondent děti má, případně zda o nich do 

budoucna uvažuje. Respondenti, kteří děti mají, dosahují obdobné míry liberálních postojů 

k naplňování rodičovství, jako respondenti, kteří děti nemají, avšak do budoucna o nich uvažují. 

Respondenti, kteří mají jedno dítě: B = 0,029; p = 0,982. Respondenti, kteří mají více dětí: B = 

0, 109; p = 0, 918. Nejvyšší míry liberálních postojů zde dosahují respondenti, kteří budoucnost 

neřeší (položka „Děti nemám, budoucnost neřeším“). Ve srovnání s respondenty, kteří děti 

nemají, avšak do budoucna o nich uvažují: B = 1,484; p = 0,469. Naopak nejvyšší míru 

konzervativních postojů (nejmenší míru liberálních postojů) dosahují respondenti ze skupiny 

„Děti nemám, do budoucna o nich spíše neuvažuji“. Oproti těm, kteří děti nemají, avšak do 

budoucna o nich uvažují, se liší o B = - 11,1; p <0,01 jedná o statisticky signifikantní rozdíl. 



Výsledky jsou však pravděpodobně zkresleny nízkým počtem respondentů, kteří patří do 

kategorie „Děti nemá, avšak do budoucnosti o nich neuvažuje“, neboť v rámci analýzy rozptylu 

jsou hodnoty celkově zcela statisticky nesignifikantní (blíže popsáno v kapitole 5.4 Shrnutí 

výsledků a odpovědí na výzkumné otázky). 

Regresní analýza pro liberální postoje k naplňování rodičovství: současný vztah 

vzhledem k dětem 

Model Koef. B Std. chyba Std. Koef. Sig. 

Nemá, o dětech 

uvažuje 

26,766 0,649   

Má jedno dítě 0,029 1,255 0,002 0,982 

Má více dětí 0,109 1,061 0,007 0,918 

Nemá, o dětech 

spíše neuvažuje 

-11,100 3,929 -0,188 0,005 

Nemá, 

budoucnost 

neřeší 

1,484 2,043 -0,049 0,469 

N = 225 

 

 

Dovedete si představit, že byste vy sám šel na rodičovskou dovolenou? 

Hledisko představ o RD, vzhledem k míře liberálních postojích k rozdělní rolí v rodině, je 

statisticky významné. 

 Při analýze odpovědí na výše zmíněnou položku se ukazuje, že respondenti, kteří si určitě 

dokážou představit, že by na RD sami šli (odpověď: Určitě ano), dosahují statisticky 

signifikantně větší míry liberálních postojů než ti, kteří odpovídali, že si situaci dokážou spíše 

představit (odpověď: Spíše ano) B = 3,982; p <0,001. Větší míru liberálních postojů dosahují 

také respondenti, kteří nevědí, zda si dokážou představit, že by sami na RD šli. Rozdíl oproti 

těm, kteří si situaci spíše představit dokáží, však není statisticky signifikantní (B = 1,432; 

p = 0,629). Podle tabulky můžeme vidět, že naopak nejvíce konzervativní postoje mají 

respondenti, kteří si svůj odchod na RD nedokážou představit. Oproti skupině respondentů, 

kteří si situaci dokáží spíše představit (odpověď: Spíše ano) dosahují signifikantních rozdílů. 

Spíše ne: B = - 3,271; p = 0,002. Určitě ne: B = -9,752; p <0,001. 



Regresní analýza pro liberální postoje k naplňování rodičovství: Dovedete si představit, že 

byste vy sám šel na rodičovskou dovolenou? 

Model Koef. B Std. chyba Std. Koef. Sig. 

Spíše ano 26,818 0,583   

Určitě ano 3,982 0,925 0,267 <0,01 

Nevím 1,432 2,956 0,028 0,629 

Spíše ne -3,271 1,068 -0,188 <0,01 

Určitě ne -9,752  1,606 -0,359 <0,01 

N = 225 

 Vzor jiného páru 

Liberální postoj jsme také sledovali ve vztahu, zda respondent zná nějaký pár, kde je otec 

s dítětem na RD, popř. zda má zkušenosti negativní, pozitivní či neutrální (příp. neurčeno). 

Zkušenosti s jiným párem vzhledem k míře liberálních postojů k rodičovským rolím jsou 

statisticky významné. 

Při analýze odpovědí jsou v postoji k naplňování rodičovství více liberální muži takoví, kteří 

znají právě jeden pár s otcem na RD. Oproti mužům, kteří žádný pár neznají se liší o B = 2, 037; 

p = 0,049. Na hladině významnosti α = 0,05 se jedná o statisticky významný rozdíl. Zajímavý 

výsledek je však možné vidět při srovnání s muži, kteří znají více než jeden pár s otcem na RD. 

I tito muži jsou v postojích liberálnější, avšak již nedosahují statisticky významného rozdílu 

oproti mužům bez přímé zkušenosti (B = 1,699; p = 0,152). 

Model Koef. B Std. chyba Std. Koef. Sig. 

Neznám 25,726 0,655   

Znám jeden pár 2,037 1,030 0,140 0,049* 

Znám více párů 1,699 1,182 0,102 0,152 

N = 225; *p <0,05 

Respondenti, kteří popisovali pozitivní zkušenost, odpovídali na položky týkajících se postojů 

k naplňování rodičovství oproti „neutrálním“ či „neurčeno“ více liberálně, a to statisticky 

významně (B = 3,050; p = 0,002). Respondenti s negativní zkušeností odpovídali naopak 

konzervativněji. Výsledek však již není statisticky významný (B = -5,314; p = 0,054). 



Regresní analýza pro liberální postoje k naplňování rodičovství: Vzor jiného páru, rozděleno 

dle zkušeností 

Model Koef. B Std. chyba Std. Koef. Sig. 

Zkušenost 

neutrální 

25,980 0,533   

Zkušenost 

negativní 

-5,314 2,744 -0,126 0,054* 

Zkušenost 

pozitivní 

3,050 0,971 0,205 0,002* 

N = 225; *p <0,01 

 



Příloha 4 

Plakát, který sloužil k oslovování respondentů do výzkumu otců pečujících o děti  

 

 



Příloha 5 

Doprovodný email rozesílaný respondentům: 

Do psychologického výzkumu (pro účely rigorózní práce na FF UK v Praze) sháním muže, 

kteří zažili (nebo v blízké době plánují zažít) roli otce na rodičovské dovolené. Cílem 

výzkumu je hlubší zkoumání dané problematiky, bližší poznání osobností takových, kteří o 

děti na rodičovské dovolené pečují. Pokud by Vás výzkum zaujal, v dotazníku budete mít 

možnost vyplnit svůj emailový kontakt pro zaslání výsledků z výzkumu. 

Jelikož je pro takový výzkum náročné získat ochotné respondenty, budu moc vděčná za 

Vaši spolupráci (vyplnění dotazníku) a případné šíření dalším mužům.  Zároveň Vás z etických 

důvodů prosím, abyste uvedený dotazník neuveřejňoval na sociálních sítích. 

Vyplnění dotazníku je možné ZDE  

Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním (tím se rozumí zejména 

shromažďování, analyzování, uchovávání, třídění, zpracování a předávání) Vašich osobních 

údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Všechny 

uvedené údaje jsou poskytovány dobrovolně. 

 Odpovědi v dotazníku jsou anonymní a budou využity výhradně pro účely 

psychologického výzkumu. 

 

Upřímně Vám předem děkuji za ochotu. 

S přáním všeho dobrého, 

Mgr. Anežka Žofáková 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6767_rfmXt540nXh9lHm97ydehAARSR5sge0vqsZOMyqtvQ/viewform


Příloha 6 

Testová baterie užitá ve druhém realizovaném výzkumu 

Vítejte u dotazníku pro otce. 

Cílem výzkumu je bližší poznání osobností mužů takových, kteří o děti (nejen na rodičovské 

dovolené) pečují. 

Vaše odpovědi jsou anonymní a budou využity výhradně pro účely psychologického výzkumu. 

V rámci dotazníku máte možnost vyplnit emailový kontakt pro zaslání výsledků výzkumu. 

Vyplněním dotazníku přispíváte bližšímu poznání osobností takových, kteří o děti v rodině 

pečují. 

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 20 minut. Děkuji Vám za ochotu a spolupráci! 

 

Místo bydliště (velkoměsto / velké město / malé město / vesnice) 

Hlavní pracovní status (student / zaměstnanec / podnikatel / nezaměstnaný / na rodičovské 

dovolené / jiné…) 

Studijní či pracovní zaměření (pozice) … 

Váš věk … 

Počet dětí (1 / 2 / 3 / 4 a více) 

Počet dětí, u kterých jsem zastával roli otce na rodičovské dovolené (0 / 1 / 2 / 3 / 4 a více) 

Co bylo významným hlediskem pro rozhodnutí odchodu na rodičovskou dovolenou? … 

emailový kontakt (pouze pro zájemce o výsledky výzkumu) … 

 

Dotazník SIPO byl skryt z důvodu ochrany autorských práv. 

 


