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Abstrakt
V této práci bych rád představil model mužské emancipace, jako proces „osvobozování“ 

mužů od zažitých stereotypů o mužích a maskulinitě.  Mužská emancipace je především vnitřním 

procesem hledání mužské identity, která je syntézou reflexe pohlaví jako biologické predispozice a 

genderu jako kulturní konstrukce. Koncept mužské emancipace je jednou z možných odpovědí na 

současnou krizi mužské identity, a skrývá se různou měrou v různých podobách mužského hnutí, 

jehož základní typologii jsem rozšířil o kometář k „emancipačnímu potenciálu“ jednotlivých hnutí. 

V opozici proti feministickým ideálním typům nového muže či androgyna jsem postavil realistický 

ideální  typ  emancipovaného  muže,  který  neusiluje  o  syntézu  vlastností,  které  jsou  tradičně 

považovány  za  femininní  a  maskulinní,  ale  především  o  ucelenou,  konzistentní  a  originální 

osobnost. V poslední části práce prezentuji výstupy z mého výzkumu „Co muži říkají“, ve kterém 

jsem analyzoval  výroky,  zaznamenané v zápisech z  mužských skupin Ligy otevřených mužů a 

zasazuji je do teoretických souvislostí. Výstupem z tohoto výzkumu je popsání čtyř motivačních 

kategorií, které motivují muže k účasti na těchto skupinách, a stručný popis některých zásadních 

témat, které se na mužských skupinách často objevují. 

Klíčová slova
muž, muži, mužství, maskulinita, emancipace, mužská emancipace, mužská identita, mužská hnutí, 

pohlaví, gender, stereotypy
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Abstract
In this work I would like to present the concept of male emancipation as the process of 

liberation  of  men  from  the  pressure  of  culture  stereotypes  about  men  and  masculinity.  Male 

emancipation is also the inner process of seeking identity which is a synthesis of reflection of sex as 

a biological predisposition and gender as a culture construction. The concept of male emancipation 

is the answer to the recent crisis of male identity and is represented with different emphasis in 

different faces of men´s movements. I created the basic typology of these movements and described 

their „emancipatory potential“. As the opposition to feminists ideal types of new man or androgyne 

I  described the  realistic  type  of  emancipated  man who is  not  trying  to  achieve  a  synthesis  of  

characteristics typically and traditionally considered as masculine or feminine but rather to achieve 

a compact, consistent and original personality. In the last part of my work I present  results of my 

research  „What do men say?“ where I analyzed the statements of men who came to the men´s 

groups of  the Czech organisation the League of  Open Men.  As a  result  I  described four basic 

motivational categories which motivate men to visit these groups and the description of some basic 

topics which men solve in these groups.

Keywords
man, men, male, masculine, manhood, maleness, emacipation, men´s liberation, masculinity, male 

identity, men´s movement, gender, sex, stereotypes 

5



Prohlášení

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené prameny 

a literaturu. 

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely. 

V Praze dne: Podpis: 

6



Poděkování 
Na tomto místě  bych rád poděkoval  všem mužům, kteří  byli  přítomni na mužských skupinách 

LOMu, na nichž jsem měl tu čest pořizovat zápisy pro svůj výzkum. Rád bych poděkoval všem 

svým rodičům (vlastním i nevlastním), že mě přivedli na tento svět a dokázali mě vychovat tak, že 

je ze mě celkem dobrý a originální člověk. Děkuji všem kamarádům, mužským i ženským vzorům a 

jiným průvodcům životem, v neposlední řadě své přítelkyni, která se mnou toto hektické období 

vydržela.

7



Obsah:
 1. Cíle a projekt práce 9

  1.1. Motivace k práci – Emancipace je mužská záležitost 10

 2. Úvod do tématu - Muž jako „kulturní zvíře“ 11

 2.1. Mužská identita (diskuze pojmů) 12

 2.2. Dilema sociobiologie vs. konstruktivismus 13

 3. „Muži v ofsajdu“ aneb krize mužské identity 16

 3.1. Idealizace Nového muže - „maskulinní schizofrenie“ 19

 4. Mužská emancipace 20

 4.1. Ideální typ emancipovaného muže 21

 5. Mužské hnutí ve světě a v ČR 22

 5.1. Podoby mužského hnutí a jejich „emancipační poteciál“ 23

5.1.1. Hnutí za mužská práva a anti-feministé 24

5.1.2. Hnutí za otcovská práva 24

5.1.3. Náboženská mužská hnutí 25

5.1.4. Pro-feministé a antisexisté 25

5.1.5. Mýto-poetické hnutí 26

5.1.6. Hnutí za aktivní otcovství 26

5.1.7. Hnutí mužských skupin 27

5.1.8. Specializovaná mužská hnutí 27

 5.2. Podoby mužského hnutí v ČR 27

 6. Shrnutí teoretické části 29

 7. Výzkum – „Co muži říkají?“ 30

 7.1. Použitá metoda a pozadí výzkumu 32

 7.2. Výstupy – proč muži chodí na mužské skupiny? 33

6.2.1. Mužská identita 33

6.2.2. Mužské přátelství 35

6.2.3. Mužské vzory 36

6.2.4.   Osobní rozvoj 37

 7.3. Výstupy – jaká témata se na mužských skupinách často objevují? 38

6.3.1. Málo otce a hodně matky 38

6.3.2. Emoce / Agrese 40

6.3.3. Sebeúcta vs. sebedestrukce 41

 8. Závěry z výzkumu 42

 9. Závěrečné shrnutí práce 43

 10. Summary 44

 11. Zdroje 45

8



 1. Cíle a projekt práce

V současné době se stále častěji hovoří o mužích v souvislosti s tzv. krizí mužské identity, 

která pramení ze zpochybnění tradičního vnímání rolí  mužů a žen ve společnosti,  a zároveň ze 

zpochybnění  jejich  nových  podob.  Muž  tvrďák,  který  je „posedlý  soutěžením,  upíná  se  na  

intelektuální  a  sexuální  výkonnost,  citově  je  zakrnělý,  samolibý,  sebejistý,  agresivní,  alkoholik,  

neschopný angažovat se pro druhé“ [Badinterová 2005: 127] je společností odkázán do propadliště 

dějin, stejně jako prototyp jeho zženštilého nástupce, „hodného chlapce, který dělal radost nejenom 

své matce, ale i ženě, se kterou žije.“ [Václav 2007: 13, Bly 1999: 16]  Muži se tím dostávají do 

pomyslné pasti mezi dvěma protichůdnými tlaky společnosti,  která na jedné straně zpochybňuje 

tradiční  macho  roli  a  roli  muže  jako  ochránce  a  živitele  rodiny,  a  na  druhé  straně  kritizuje 

“zženštilost” a “slabost” současných mužů. Na základě těchto tlaků a na základě volání po jakémsi 

ideálním prototypu muže, který v sobě skloubí jak maskulinní, tak femininní vlastnosti, trpí identita 

mužů, kteří nemohou tomuto frustrujícímu ideálu dostát. Cílem této práce je představení modelu 

mužské  emancipace  jako  procesu  hledání  mužské  identity  a  osvobozování  mužů  od  zažitých 

stereotypů o mužích  a  maskulinitě.  Pomocí  tohoto konceptu bych rád  nabídl  jednu z možných 

odpovědí na otázku: „Jak ven z krize mužské identity?” Proti feministickým představám o příchodu 

nového muže bych rád postavil ideální typ muže „emancipovaného”, jako představu více ukotvenou 

v realitě. Emancipovaný muž je především ucelenou a originální osobností, která aktivně reflektuje 

svoji mužskou identitu, a na základě této reflexe se snaží hrát takové společenské role, které  jeho 

život činí šťastným a spokojeným. 

Na krizi mužské identity reaguje zhruba od 70.let 20.století široká škála mužských hnutí, 

jejichž  základní  typologii  v  této  práci  představím,  vždy spolu  s  krátkým komentářem k  jejich 

emancipačnímu  potenciálu  tj.  jakou  měrou  podle  mého  úsudku  přispívají  k  rozvíjení  modelu 

mužské emancipace, tak jak bude nastíněn v prvních kapitolách. Zvláštní kapitolu věnuji mužskému 

hnutí  v Čechách, které  si  od 90.let  hledá své místo i  v naší  společnosti.  Jedním ze základních 

nástrojů mužského hnutí  jsou tzv.  „mužské skupiny”,  na kterých se muži schází,  aby navzájem 

sdíleli své životní příběhy, názory a zkušenosti. Mezi lety 2008 – 2011 jsem pořizoval zápisy z 

mužských skupin neziskové organizace Liga otevřených mužů, které jsem pro potřeby této práce 

podrobil  obsahové analýze. Cílem této analýzy bylo především odpovědět na otázku:  „Proč muži  

chodí na mužské skupiny?” Tedy analyzovat jejich základní motivace k účasti. Analýzou motivací, 

které vedou muže k účasti na mužských skupinách bych rád podpořil model mužské emancipace 

jako usilování  o  reflexi  vlastní  mužské  identity  a  maskulinity.  Zároveň  bych  rád  ve  stručnosti 

nastínil některá témata, která se na skupinách často objevují. Za nástinem těchto témat nestojí žádná 
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sociologicky  relevantní  metoda.  Učinil  jsem tak  na  základě  úsudku  z  pozorování  a  účasti  na 

skupinách, abych čtenáři této práce poskytl možnost udělat  si lepší  přehled o povaze mužských 

skupin..

Cíle této práce bych tedy mohl shrnout do tří základních bodů:

1. Představit  model  mužské emancipace a ideální  typ emancipovaného muže jako jednu  z  

možných cest z krize mužské identity.

2. Představit  čtenáři základní typologii  mužského hnutí  a popsat „emancipační potenciál“  

jeho jednotlivých podob.

3. Pomocí  analýzy zápisů z  mužských skupin  Ligy  otevřených mužů odpovědět  na otázku:  

„Proč  muži  chodí  na  mužské  skupiny?“  a  představit  čtenáři  popisný  průřez  některými  

tématy, které se na těchto skupinách často objevují.

1.1.Motivace k práci – Emancipace je mužská záležitost 

K  napsání  této  práce  jsem  byl  inspirován  článkem  psychologa  PhDr.  Martina  Járy 

Emancipace je mužská záležitost [Jára 2007], který není žádnou vyčerpávající  studií,  jako spíše 

velmi krátkým názorovým publicistickým esejem. Bylo to ovšem poprvé, kdy jsem si z jakéhokoli  

veřejného zdroje mohl přečíst slova „muž“ a „emancipace“ v jedné větě1. Po bližším přezkoumání 

jsem objevil, že v angličtině se slovo „emancipation“ používá v souvislosti s muži častěji, ale že 

neexistuje žádná práce, která by se jí vyloženě zabývala. Sice existuje podobně vypovídající výraz 

„men´s  liberation“2,  což  by  se  dalo  přeložit  buď  jako  „osvobození“  (od  tlaku  patriarchálních 

struktur)  nebo  „zrovnoprávnění“  (v  oblastech,  ve  kterých  jsou  muži  diskriminování).  Ovšem 

„emancipace“, ve smyslu v jakém o ní chci psát, má více dimenzí než „nabytí svobody“ a „získání  

moci“.  Emancipace je také o přijetí  velké zodpovědnosti,  které  muži  potřebují  dostát  ve svých 

každodenních  rolích.  Emancipace  není  nutně  o  vyvázání  se  z  genderových  tradičních  rolí,  ale 

především o jejich reflexi a kultivaci. V dnešní době jsou muži vystaveni mnoha společenským 

tlakům a model mužské emancipace, tak jak bych ho čtenáři rád představil není žádným návodem 

na správné mužství, na tu nejlepší maskulinitu. Je spíše takovou mapou, která může pomoci vyznat 

se zmatenému českému muži 21.století v bludišti chaotické informační společnosti.

1 V tuto chvíli (5.5.2011), kdy práci dokončuji, našel Google cca 2 publicistické články v češtině, ve kterých je 
sousloví „mužská emancipace“ použito. Nejedná se ovšem o články nikterak zásadní.

2 Viz. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Men%27s_liberation 
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 2. Úvod do tématu - Muž jako kulturní zvíře

Základní  úvody k tématu mužů a maskulinit  již  byli  v češtině napsány.  K prostudování 

doporučuji zejména diplomovou práci Muži a maskulinity od Ivana Vodochodského [Vodochodský 

1999]  a  bakalářskou  práci  Jana  Václava  Vizualizace  maskulinity  v  časopisech  Cosmopolitan  a  

Esquire [Václav 2007].  Abych znovu neopakoval již několikrát napsané (ačkoli vyhnout se tomu 

nelze), pojal jsem úvodní teoretickou část především jako obhajobu vlastního smyslu mojí práce.  

Rád bych zde odpověděl na základní otázku: „Proč má vlastně smysl zabývat se na osobní rovině  

mužstvím a maskulinitou?“ Mým základním teoretickým východiskem je, že „muži jsou různí, ale  

pořád jsou to muži“. Základním přístupem men´s studies k maskulinitě je po vzoru genderových 

studií především sociální konstruktivismus, který tvrdí, že gender (tj. maskulinita a femininita) je 

něčím, co je  „neustále konstruováno, produkováno a reprodukováno, spíše než nějaká přirozená  

cesta“3 (esence mužství  apod.)  [Kimmel  &  Hearn 2005:  3] .  To v důsledku znamená,  že jsme 

především takovými muži a ženami, jakými jsme společností  vychováni.  Pokud bychom ovšem 

přijali  pouze  tuto  perspektivu,  že  „maskulinita  je  sociálně  konstruována  a  ne  děděna  s  

chromozomem Y“ [Connel 2000: 69],  znamenalo by to, že biologické pohlaví nemá na chování a 

jednání  člověka  žádný  vliv,  a  že  pokud  chceme  reflektovat  vlastní  identitu,  nemá  smysl  ji 

reflektovat na základě pohlaví. Ačkoli si uvědomuji, že se tímto pouštím na tenký led, rád bych v 

této práci nastínil  své vlastní  pojetí  mužské identity,  které  vychází  z perspektivy,  že genderová 

identita může být konstruována pouze a jedině na základě přijetí identity pohlavní, která je v zásadě 

biologicky determinována. Nebudu se zde snažit obhájit sociobiologický či spirituální přístup4 k 

genderu,  který  (jak  různí  autoři  men´s  studies  dobře  podotýkají)  v  realitě  často  „vede zpět  do 

náruče  zpátečníků  hledajících  esenci  mužství,  na  zastaralé,  tradicionalistické  a  zničující  cesty  

maskulinity, vyjádřené v mnoha variantách mužského hnutí, jako je proti-feministické hnutí, „tvrdý  

muž“, „macho“ nebo křesťanští Promise keepers.“ [Whitehead & Barret 2001: 9] Budu se snažit 

najít  především smířlivou střední  cestu mezi  oběma směry uvažování,  na které by podle mého 

názoru měla být  založena střízlivá a  realistická myšlenka mužské emancipace.  Úvodní  kapitolu 

jsem záměrně nazval  „Muž jako kulturní zvíře5“, přičemž důležité je jak slovo „kulturní“, které 

odkazuje k sociálně a kulturně konstruované dimenzi genderu, tak slovo „zvíře“, které má naopak 

3 Doslovné citace zahraničních autorů jsem kvůli absenci českých překladů musel do češtiny překládat sám. Snažil 
jsem se vždy především o zachování myšlenky textu, a to někdy na úkor doslovného překladu. Čtenář vždy může 
porovnat můj překlad s originálem, na který odkazuji.

4 Spirituální přístup k vnímání genderu je typický pro mýto-poetické mužské hnutí. O něm více v kapitole „Mužské 
hnutí a jeho podoby“.

5 Slovní spojení „cultural animal“ již přede mnou použil např. psycholog Roy F. Baumeister v knize The Cultural 
Animal: Human Nature, Meaning, and Social Life. [2005]

11



vyjádřit naše neoddělitelné spojení s říší přírody. Mým hlubokým přesvědčením je, že pochopení a 

uznání tohoto vzájemného vztahu mezi člověkem, kulturou a přírodou, je zákládním předpokladem 

k porozumění lidského jednání.

2.1. Mužská identita (diskuze pojmů)

Slovo „identita“ je ošemetné a vzhledem k tomu, že jej budu používat v celé své práci, je 

potřeba  si  předem  definovat,  co  si  pod  pojmem  „identita“,  a  zejména  „mužská  identita“, 

představuji. Identita v obecném a převážně psychologickém pojetí odkazuje ke vnímání sebe sama, 

vlastní individuality.  Je to jakási mentální mapa vlastního JÁ. V pojetí sociologie získává slovo 

identita nový rozměr, rozšířený o kontext rolí, které každý z nás hrajeme ve společnosti.6 Konkrétně 

„genderová  identita odkazuje na sociální a kulturní rozdíly mezi muži a ženami (v protikladu k  

rozdílům biologickým vztahujícím  se  k  definici  pohlaví).“  [Čermáková  1982] Z pohledu men´s 

studies je tak „mužská identita“ v podstatě totožná s maskulinitou. Např Radka Dudová ve své práci 

Muži, moc a emoce mezi oběma pojmy vůbec nerozlišuje, a o pohledu z hlediska sociologie píše: 

„V obecném povědomí je mužství vnímáno jako jakási bezčasová esence přítomná v srdci každého  

muže; mužskost je chápána jako věc či kvalita, kterou někdo buďto má, nebo nemá. Je to vrozená  

vlastnost  daná  biologickým  mužstvím,  kterou  by  každý  muž  měl  viditelně  manifestovat  světu.  

Sociologie se od samého počátku mužských studií od tohoto běžného pojetí distancuje a zdůrazňuje  

sociálně konstruovanou povahu maskulinity čili toho, co považujeme za „mužské“.“ [Dudová 2005] 

O trochu jiný pohled ve své diplomové práci Muži a maskulinity přináší Ivan Vodochodský, 

který  rozlišuje  mezi  mužstvím  (v  angličtině  manhood,  maleness),  což  je  pojem  odkazující  k 

biologické rovině pohlaví a maskulinitou, která je kulturně podmíněná.  [Vodochodský 1999: 7] V 

pojetí  mužské  identity,  jak  o  ní  budu  v  této  práci  hovořit,  je  její  součástí  jak  mužství,  tak 

maskulinita.  Přičemž maskulinita  je  genderovou identitou rozvinutou na základě  přijetí  identity 

pohlavní – tedy mužství. Nebudu zde brát v úvahu teorii, kterou rozvinula např. S.Bemová ve svém 

androgynním konceptu, že muži i ženy mohou mít jak maskulinní tak i feminininí vlastnosti [Bem 

1993]. Toto pojetí totiž a priori předpokládá, že nějaké takové vlastnosti existují. V mém pojetí se 

přikláním spíš k tomu, že existuje mnoho různých maskulinit,  které v sobě mohou obsahovat i  

vlastnosti,  jež  jsou tradičně považovány spíše za femininní  (např.  něžnost,  citlivost,  rodičovské 

schopnosti  apod.)   Connel k tomu píše:  „Je třeba mluvit  o maskulinitách a nikoli  maskulinitě.  

Rozdílné  kultury  v  různých  časových  obdobích  konstruují  gender  odlišně...proto  bychom  měli  

očekávat,  že  v  multikulturních  společnostech  bude  rozmanitá  škála  definic  a  hnacích  sil  

6 Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_%28social_science%29 
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maskulinity...diverzita není jen záležitostí rozdílů mezi komunitami. Diverzita existuje také uvnitř. V 

rámci jedné školy, pracovního prostředí nebo etnické skupiny existují různé cesty jak hrát mužské  

role, rozdílné cesty kterými se chlapci učí být muži, různé způsoby jak člověk vnímá sebe sama i  

různé cesty  zacházení s mužským tělem.“ [Connel 2000: 10]  Podobně to vidí také S.Whitehead v 

knize The Masculinity reader: „Maskulinity nejsou neměnné. Mění se v závislosti na čase, místě a v  

neposlední řadě také v životě mužů samotných.“ [Whitehead & Barret 2001: 8] Dále je třeba říci, že 

maskulinita  má  dva  rozměry:  „je  institucionalizována  ve  společenské  struktuře,  stejně  jako  je  

aspektem individuálního charakteru osobnosti.” [Connel 2000: 29] Důležitým aspektem genderu v 

obou těchto podobách, je jeho proměnlivost v čase.  Vodochodský navrhuje vnímat gender jako 

jeden  z  typů  goffmanovské  prezentace  Já,  tedy  něčeho  co  je  (implicitně  nebo  explicitně) 

vyjednáváno  v  celé  řadě  různých  situací  –  tj.  měli  bychom uvažovat  spíše  o  tom,  že  děláme 

maskulinitu, než o tom, že jsme maskulinní (doing masculinities). [Vodochodský 1999: 5] 

V této práci se nebudu zabývat hegemonní maskulinitou, což je zjednodušeně převládající 

model  maskulinity  stvrzující  patriarchát,  který  např.  Lerner  definuje  jako  „projev  a 

institucionalizace mužské nadvlády nad ženami a dětmi v rodině a rozšíření mužské dominance nad  

ženami  ve  společnosti  obecně.“ [Lerner  1986:  239]  Tuto  problematiku  rád  přenechám  pro-

feministickým  autorům  men´s  studies  a  raději  se  budu  věnovat  tématu,  které  je  podle  mě 

společensky  aktuálnější  –  krizi  mužské  identity.  Než  se  pustím  do  svého  pokusu  o  rozřešení 

dilematu nature x culture, rád bych na tomto místě shrnul do několika bodů své základní teoretické 

předpoklady, které definují můj pojmový aparát:

1. Pohlaví je  zásadní  složkou  identity.  Mužská  identita  je  determinována  na  základě  

biologického pohlaví (popř. přijetí pohlaví7).

2. Gender je kulturní konstrukce, která je rozvíjena na základě přijetí pohlavní identity.

3. Mužská identita je tedy kulturní konstrukcí (maskulinitou) vystavěnou na základě přijetí  

biologického pohlaví (mužství).

7 V tomto případě je třeba zmínit problematiku transexuálů, která je autory men´s studies hojně využívána k obhajobě 
pohledu, že gender je kulturně konstruován [např. Connel 2000: 77]. Osobně se domnívám, že transexuálové jsou 
většinou „ženy narozené v mužském těle“ (popř. obráceně) – jejich touha být jiným pohlavím není dána kulturně, 
ale biologicky, podobně jako je tomu u většiny homosexuálů, u kterých není jejich sexuální orientace pouze 
projevem vzdoru nebo zmatku.
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2.2. Dilema sociobiologie vs. konstruktivismus

„Člověk je ztělesněním vzácného setkání ducha a přírody na jejich toužebné cestě k sobě.“ 

(T.Mann8)

Jakým způsobem bych vyřešil toto známé dilema „nature vs. culture“ jsem již naznačil ve 

svých  teoretických  předpokladech.  V této  části  textu  bych  ovšem rád  své  řešení  o  trochu  víc 

rozvedl. Rozřešení tohoto dilematu je zásadní pro odpověď na otázku, kterou jsem si položil na 

začátku  této  kapitoly:  „Proč  má  vlastně  smysl  zabývat  se  na  osobní  rovině  mužstvím  a  

maskulinitou?“ Tuto otázku si kladu především z osobních důvodů, protože jsem několikrát narazil 

na názor, že zabývat se pohlavní a genderovou složkou identity na osobní rovině smysl nemá9.  Že 

člověk je především člověkem a na tom zda je mužem či ženou zase tolik nesejde. Z tohoto pohledu 

by  nemělo  smysl  usilovat  o  mužskou  emancipaci  a  ani  reflektovat  vlastní  mužskou  identitu. 

Domnívám se, že tento pohled je v zásadě postmoderní a vychází ze sociálně konstruktivistického 

vnímání  genderu,  který  je  vlastní  především  feministickým  a  pro-feministickým  autorům  a 

autorkám. Tomuto přístupu rozumím a chápu ho shodně s Vodochodským jako  „snahu o rozbití  

patriarchátu“ [Vodochodský 1999: 10], což je snaha historicky velmi důležitá a záslužná. I přes to, 

že  ženy za  svou  emancipací  urazili  v  západním světě  ohromný  kus  cesty,  k  opravdu  rovným 

příležitostem tu máme stále ještě daleko, a zdaleka ne všichni jsou jejich perspektivou nadšeni. A to 

vůbec  nemluvím o  zoufalé  situaci  žen  v  některých  zemích  na  Blízkém východě,  ve  východní 

Evropě  apod.  Sociálně  konstruktivistický  přístup  je  k  pochopení  maskulinit  zásadní.  Poskytuje 

důležitý vhled a kritiku tendencí  vnímat mužský svět  čistě biologicky či  „esenciálně“,  což,  jak 

podotýká  např.  Connel,  může  vést  do  slepé  uličky:  „V populární  ideologii  se  často  věří,  že  

maskulinita je přirozeným důsledkem mužské biologie. Že se muži chovají tak jak se chovají díky  

testosteronu,  velkým  svalům  a  mužskému  mozku.  Že  je  maskulinita  neměnná.  Ale  my  víme,  z  

historických výzkumů napříč kulturami, že se maskulinity mění.” [Connel 2000: 57] Connel stejně 

jako většina autorů men´s studies kritizuje sociobiologický přístup k problematice genderu. Zatímco 

sociobiologický pohled vidí mužská těla jako určující pro rozvíjení maskulinních vzorců, Connel v 

nich vidí spíše arény, ve kterých se může maskulinita rozvíjet. [Connel 2000: 12] To je podle mého 

názoru  tvrzení,  které  si  vzájemně  odporuje.  Jak  může  být  mužské  tělo  arénou  pro  rozvíjení 

maskulinních  vzorců,  aniž  by na ně  mělo  vliv?  Takový schizofrenní  pohled  podává např.  také 

Whitehead,  který  tvrdí  sice,  že  „naše  hormony,  vzorce  chromozomů  a  homeostázy  mohou  

ovlivňovat  naše  chování.“ [Whitehead  &  Barret  2001:  16],  ovšem  dále  pak  rozvíjí  typicky 

8 Viz. Campbell, J. Mýty - legendy dávných věků v našem denní životě, Pragma 2007, ISBN: 80-7205-491-0 (str.154)
9 Často lze narazit také na názor, že podporovat muže nemá smysl ani na úrovni rodinné nebo vzdělávací politiky. 

Např. místo zavedení otcovského raději podpořit celé rodiny apod. 
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konstruktivistické  myšlenky  o  tom,  že  míra  testosteronu  nemusí  nutně  znamenat  zvýšenou 

dominanci a agresivitu, a že i ženy mohou být dominantní a agresivní. Osobně se domnívám, že 

fakt, který poznavájí už děti ve školce při hře na doktora, že „kluci mají penis a holky vagínu“, není 

sociální konstrukcí,  a že je pro konstrukci maskulinit naprosto zásadní.  Jde  primárně o to,  že 

člověk, který se narodí s mužským pohlavím, nemůže nosit a porodit vlastní dítě, a člověk který se 

narodí jako žena, zase nemůže nikoho oplodnit. Tímto biologickým předpokladem musí být nutně 

ovlivněna identita jedince a to nikoli nutně na vědomé úrovni, ale také ve sféře nevědomí a pudů. 

Sociobiologický vhled do této problematiky nám může poskytnout např. R.Wright v knize Morální 

zvíře:  „Důležité  kroky  vývoje  našeho  druhu  proběhly  předtím,  než  byli  naši  předkové  natolik  

inteligentní, aby se vůbec na něco mohli ptát. A i v pozdější době, kdy se vyvinula řeč a vědomí,  

nebyl žádný důvod, aby se každý druh chování dostal pod vědomou kontrolu. Naopak, někdy je v  

našem genetickém zájmu, abychom vůbec nevěděli, co vlastně děláme, případně proč...přirozený  

výběr svůj vliv uplatňuje především prostřednictvím emocionálních ventilů, kterými jsou zapínány a  

vypínány takové pocity, jako je neurčitá sympatie, divoká touha nebo slepá vášeň.“ [Wright 2011: 

38] Biologicky determinovaný rozdíl  mezi  pohlavími musí  nutně ovlivňovat  i  pohlavní  identitu 

jedince, na základě které může člověk rozvíjet svůj gender. Tím nechci obhajovat konzervativní 

vnímání rolí, které by měli muž a žena ve společnosti hrát. Chci tím jen zopakovat to, že gender je  

konstrukcí, která se bez přijetí pohlavní identity rozvinout nedá a je jí do značné míry ovlivněna.  V 

mém pojetí kultura „vyrůstá“ z přírody (viz.  Obr. 1). Neexistuje a nemůže existovat na přírodě 

nezávisle.

Obr.1 Obr. 2

Člověk,  v  našem případě  muž,  je  pak  jakýmsi  průsečíkem přírody a  kultury,  tedy výše 

popsaným „kulturním zvířetem“ (viz. Obr. 2). To znamená, že  „mužská identita“  není totožná s 

maskulinitou, ale že to, jak muž zastává své společenské role [Wyrobková 2007 : 15] – maskulinity, 
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je jen jednou z dimenzí Mužské identity. Druhá dimenze je determinována biologickým nastavením 

pohlaví. Obě dimenze mohou mít různý vliv a být různě silné. A co je nejdůležitější, neexistuje ani 

jedna jediná forma mužství jako biologické predispozice. Každý muž se rodí s jinými předpoklady 

k rozvíjení své genderové identity. Proto je možné, aby existovala tak pestrá škála mužů a jejich 

identit. 

3. „Muži v ofsajdu“ aneb krize mužské identity
„Velký počet mužů vede život tichého zoufalství.“ 

(H.D.Thoreau, Walden10)

V poslední době se v ČR stále častěji mluví o tom, že jsou muži v krizi. Jsou označováni za 

„nové  slabší  pohlaví“  [Lauder:  Respekt  27/10/2007] nebo  za  pohlaví  „v  ofsajdu“  [Kyša:  HN 

29/10/2010]. Naše společnost se tím pomalu probouzí z dlouhého zimního spánku a začíná sledovat 

to, čeho si v zemích na západě všímají už od 70.let 20 století. Tento společenský fenomén, který se 

více  či  méně dotýká  každého z  nás,  je  nazýván mnoha jmény.  Ve své práci  budu spíše  než  o 

„mužích v krizi“ nebo o „krizi mužství“ (což jsou pojmy spíše mediálně zajímavé) raději hovořit o 

„krizi mužské identity“, což nejlépe odpovídá pojmovému aparátu, který jsem pro účely této práce 

zvolil.  Krize mužské identity není  ničím,  co bychom z historie  neznali.  Francouzská historička 

E.Badinterová ve své knize XY, O Mužské identitě popisuje, že v Evropě proběhly „krize mužství“ 

i v 17. a 18.století v Anglii a Francii,  a na přelomu 19. a 20.století v celé Evropě a Spojených 

státech. V obou případech měly tuto krizi „na svědomí“ silné emancipované ženy, které se těšily 

větší  svobodě  než  jinde.  „Tyto  krize,  vyjadřující  potřebu  změny  dominantních  hodnot,  byly  

následkem ideologických, ekonomických a společenských převratů. Odrazily se v organizaci rodiny,  

práce nebo obou. Co však obě dřívější krize odlišuje od té dnešní, je jejich společensky omezený  

rozsah. V 17. a 18. století postihla krize pouze vládnoucí třídy, aristokracii a městskou buržoazii.  

Rozsáhlejší  a  hlubší  mužský  pocit  tísně  koncem 19.  století  pak  nalezl  ventil  v  obou světových  

válkách.“ [Badinterová 2001: 20] Zde bych vyzdvihl tři základní věci. První z nich je definice krize 

mužské  identity  jako  „hlubokého  pocitu  tísně“.  Tento  koncept  je  klíčový  pro  model  mužské 

emancipace, který spočívá především právě ve vypořádání se s tímto pocitem nejistoty a tísně a v 

nabití  ztracené sebeúcty.11 Druhým důležitým prvkem je společenská rozsáhlost  současné krize. 

Dnešní  svět  nabývá  globálního  charakteru  a  spolu  s  ním nabývá  tohoto  charakteru  také  krize 

mužské identity, o které se mluví jak v USA, tak v ČR nebo v Austrálii. Třetím momentem, který je 

důležité zdůraznit je skutečnost, že každá společenská frustrace musí nakonec najít svůj historický 
10 Biddulph, S.: Mužství. Praha, Portál 2007 (str.95)
11 Více v kapitole Mužská emancipace
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ventil. Pokud krize mužské identity z přelomu 19. a 20. století nalezla svůj ventil v obou světových 

válkách, bojím se pomyslet, v čem by mohla svůj ventil nalézt krize současná. Jak trefně a prorocky 

podotkl  populární australský autor knih o mužství S.Biddulph:  „Trpící muži mají sklon působit  

utrpení druhým.“ [Biddulph 2007: 11] Myšlenka mužské emancipace je jednou z možností,  jak 

krizi přetavit v něco pozitivního. Pojďme se nyní podívat trochu blíže na současnost. 

Ve  20.  století  dochází  v  západní  kultuře  k  pomalému  rozpadu  tradiční  mužské  role  ve 

společnosti, kdy je muž vnímán jako živitel a ochránce rodiny. Dochází k tomu z velké části pod 

tlakem ženského emancipačního hnutí a feminismu. Objevují se nové nároky na muže a jejich role 

ve společnosti.12 Ještě před třiceti lety by nikoho nenapadlo klást si ohledně mužské identity otázky. 

[Badinterová  2001:  15]  Tyto  nároky a  posílení  role  žen  ve  společnosti  mají  nezpochybnitelné 

pozitivní dopady. Pomineme-li ohromný přínos pro všechny ženy a zaostříme na muže, pak si nelze 

nevšimnout, že muži se dnes např. daleko více angažují v rodinném životě.13 V této změně však 

spočívá samotný základ krize. Fenomén, který jsem pracovně nazval  „maskulinní schizofrenie“.  

Zatímco  tradiční  role  muže  je  zpochybňována  a  dekonstruována,  začíná  být  zpochybňována  a 

dekonstruována i role nová – role citlivého a pečujícího muže. Zatímco první je vnímán jako hrubý 

macho, ten druhý je za slabocha, který není dost mužský. Většina ze současných mužů se pak potácí 

mezi  oběma extrémy a snaží  se najít  nějakou vhodnou střední  cestu.  Tato cesta  je  však vratká 

podobně jako chůze po laně.  „Jak pak nemají mít závrať všichni ti mladí muži, kteří se na cestě  

tápavě snaží vyhnout dvěma úskalím: že budou mužní ne dost, nebo až příliš.“ [Badinterová 2001: 

16] Jak podotýká další z „proroků“ mužského hnutí R.Bly ve své knize Železný Jan: „Mnoho mužů 

odchází do hrobu s přesvědčením,  že jako lidská bytost  neobstáli.“  [Bly 2005]  Profeminističtí 

autoři vidí v krizi mužské identity především rozpad tradičního vnímání maskulinity jako něčeho 

jasného a esenciálního. Např. Whitehead k tomu píše: „Jediná maskulinita by musela být, z definice  

věci, jádrem mužství. Něco, co je mužům přirozené, o co mohou přirozeně usilovat a udržovat to v  

nejlepší  kondici.  Tato  přirozená  a  křehká  maskulinita  je   zlomena,  poničena  či  zhmožděna  

kombinací konsumerismu, feminismu, post-industrializace, ženských práv a podobně.“ [Whitehead 

& Barret 2001: 8] 

Zásadním problémem je nedostatek pozitivních mužských vzorů. Naši otcové často vyrůstali 

bez přítomného a aktivního otce, a bez tohoto vzoru jim pak chybí schopnost být vzorem pro své 

vlastní děti.14 Giddens popisuje období od  třicátých do sedmdesátých let jako období chybějícího 

12 Více v kapitole Idealizace nového muže.
13 Např. výzkum Podoby otcovství v ČR (2010) „dokazuje, že mladší generace výrazně modernějších a

liberálnějších otců postupně střídá tu starší a zájem o aktivní otcovství se zvyšuje.“ [MPSV 2010]
14 O tomto tématu vypovídá i můj výzkum. Hledání mužských vzorů a schopnosti být sám vzorem je jednou ze tří 

základních motivací, proč dnes muži vyhledávají mužské skupiny.
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otce. [Giddens 2004: 169] Badinterová dokonce vidí v oslabení vztahu mezi otcem a synem počátek 

konce patriarchátu. “Tím, že průmyslová společnost vzdálila otce od syna, nahlodala patriarchální  

moc. Nastal konec všemocného patriarchy, který ženě a dětem ztělesňoval zákon.“ [Badinterová 

2001: 88]   Za důležitější než přemítání o patriarchálních strukturách však považuji osobní rovinu 

fenoménu  chybějícího  otce,  kterou  výstižně  popsal  Bly:  „Vstoupíme-li  do  některé  z  dnešních  

domácností, bývá to často matka, kdo nás sebevědomě vítá. Otec je zalezlý někde uvnitř a není ho  

slyšet.“ [Bly 2005: 148] O něco barvitější názor na „chybějící otce“ předkládá Jan Potměšil: „Otec 

byl  redukován na „kasičku“,  příp.  na vzdálenou a obtížně uchopitelnou pseudoautoritu,  kterou  

vyhrožujeme, když si dítě neuklidí pokojíček nebo nesnědlo svačinu nebo když se vzpouzí otravné  

mateřské „non-stop péči“, úzkostlivosti a ochranářství. Otec v podobě „ducha“, „bankomatu“ a  

„strašáka“,  nekomunikujícího  s  dětmi  ani  manželkou,  se  pak  někdy  stává  terčem  nenávisti  či  

despektu svých dospívajících synů. Ti mu vyčítají slabošství a nepřítomnost a že je nenaučil, jak  

obstát ve „velkém“ světě a při milostných dobrodružstvích i v partnerských vztazích, že se jim v  

dětství ani během dospívání nevěnoval, že jim nerozumí, nebere je vážně a nemá k nim respekt, a  

pochroumané sebevědomí  si  „léčí“  a  rodící  se  dospělou identitu  hledají  jinde,  mimo rodinu.“  

[Potměšil 2007]

Krize mužské identity tedy spočívá především v jakési frustraci z nejasné pozice a role muže 

ve společnosti. Na muže jsou kladeny velké nároky, aniž by oni sami věděli jak jich dostát. Množí 

se požadavky na muže, aby byli citliví, projevovali emoce a věnovali dostatek času svým dětem. 

Zároveň  však  přetrvává  i  tradiční  pohled  na  vymezení  rolí.  Z  výzkumu  CVVM  z  roku  2009 

vyplývá, že 70% populace stále považuje za základní mužskou doménu zajištění rodiny.15 „Pozice a 

identita mužů je dnes něčím, co znepokojivě postrádá vymezení a stabilitu.“ [Vejrosta 2009: 236] 

Tato  nejistota  zatím  ústí  především  v  destruktivní  a  sebedestruktivní  jednání,  popř.  v 

konzumeristickou apatii.  V ČR muži  podle statistik  z  roku 2005 tvoří  70% z 45 000 pacientů 

léčících  se  z  alkoholové či  drogové závislosti  či  95 % diagnostikovaných patologických hráčů 

[Lauder: Respekt 27/10/2007] Názorným a smutným příkladem sebedestruktivního jednání u mužů 

jsou sebevraždy. Poměr úspěšných sebevražd muži vs. ženy je 4:1 a rozdíl stále roste.  [Lauder: 

Respekt 27/10/2007]  Není to však zapříčiněno tím, že by se muži pokoušeli o sebevraždy o tolik 

častěji než ženy. „Mezi muži a ženami existují rozdíly v motivaci sebevražedného jednání, která pak 

následně  ovlivňuje  volbu  způsobu  provedení  a  úspěšnost  sebevražedného  aktu.  Sebevražedné  

jednání  (sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy) je u žen častější  než u mužů, dokonaná  

sebevražednost je však u mužů vyšší než u žen. Ženy volí méně letální metody, méně často tedy své  

15 Výzkum Role žen a mužů – Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i, 2009, 
Dostupné z: http://files.tatojaknato-pracovni.webnode.cz/200000024-57d6b58bc1/Role_zen_a_muzu.pdf
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jednání dokonají, u mužů je tomu opačně...O rozdílné motivaci sebevražedného jednání mužů a žen  

zčásti vypovídá struktura sebevražd podle motivu. Ta ukazuje, že u žen jsou duševní poruchy častěji  

motivem sebevražedného jednání než u mužů. U mužů je naopak vyšší podíl sebevražd z důvodů  

rodinných problémů a konfliktů (včetně problémů pracovních, školních, existenčních).“  [Daňková 

2007]. Krize mužské identity tedy není pouze nějakou intelektuální kratochvílí, ale má své reálné 

dopady v  podobě  destruktivního  a  sebedestruktivního  jednání  mužů,  které  může  být  například 

projeveno také ve formě domácího násilí na ženách a dětech.

3.1. Idealizace Nového muže - „maskulinní schizofrenie“
Ve 20.století  přichází  feministické  hnutí  s  novými  požadavky na  ideálního  muže.  Tento 

Nový  muž  je  více  s  dětmi,  dělí  se  s  partnerkou  o  práci  v  domácnosti  a  není  agresivní,  ani 

bojechtivý.  Tato idea má blízko k představě androgynního jedince.  „S. L. Bemová (1974) zcela  

nově  zavedla  do  psychologie  pojem  androgynie  (z  řečtiny  andro  -  muž,  gyn  -  žena),  který  

představuje vysokou míru jak femininních, tak maskulinních charakteristik. Následnými výzkumy  

bylo  zjištěno,  že  v  podmínkách  moderní  společnosti,  kdy  musíme  přejímat  celou  řadu  rolí,  je  

nejadaptivnější  formou právě  androgynie.  Androgynní  jedinci  se  chovají  adekvátně  vzhledem k  

požadavkům dané situace a v souladu s vlastními potřebami a nikoli podle toho, co přísluší jejich  

genderové roli.  Člověk může být současně asertivní i citlivý k potřebám druhých, kompetentní i  

vřelý v závislosti na kontextu.“ [Wyrobková 2007: 23] Podobně pak např. Badinterová popisuje svůj 

koncept  usmířeného  muže:  „Usmířený  muž  není  snad  jakousi  syntézou  předchozích  dvou 

zmrzačených mužů. Není to ani rozbředlý měkkota (soft male), ani tvrďák neschopný dávat najevo  

city, ale gentle man, který umí skloubit pevnost s citlivostí. Je to muž, který nalezl svého otce a  

vrátil se k matce, tedy takový, který se stal mužem, aniž zranil mateřské ženství“   [Badinterová 

2001: 155] K jeho „androgynství pak podotýká:“Plně lidskými se samci a samice stávají pouze v  

androgynství, které je buď obojetné, nebo žádné.“ [Badinterová 2001: 156] Androgyn je ideál, ve 

který osobně nevěřím. Nejde o to, že by v sobě neměl muž probouzet vlastnosti, které jsou tradičně 

považovány  spíše  za  ženské.  To  by  určitě  měl.  Tento  mýtický  ideál  paradoxně  spojuje 

profeministické  autory  s  mýto-poetickým  hnutím,  které  vychází  především  z  Junga  a  jeho 

archetypálního pojetí lidské duše. Nejznámějšími Jungovými archetypy jsou animus a anima, které 

v lidském nevědomí zastávají funkci jakési vnitřní ženy a vnitřního muže.16 Zralý muž by v sobě 

měl  jistě  probudit  obě  tyto  složky.  Idea  androgyna  ovšem  velmi  zavání  odmítnutím  pohlavní 

diferenciace jedince. Jaký má pak smysl být mužem či ženou, pokud je ideálem, o který bych měl 

usilovat androgynství? Mnohem sympatičtější je mi koncept „Avantgardního macha“, se kterým 

16 Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Anima_and_animus 
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přišla  socioložka  Hana  Librová  „Je to  muž,  který  disponuje  fyzickou  silou,  pevností  postoje  a  

rozhodností k činu. Co ho však odlišuje od jeho machistického předchůdce, je schopnost altruismu,  

trpělivosti a lásky.“ [Lauder: Respekt 27/10/2007] Tato idea je sice stejně idealistická (a tím pádem 

frustrující) jako idea androgyna, ovšem poskytuje prostor pro sebeprožívání skrze pohlavní identitu. 

V kapitole „ideální typ emancipovaného muže“ nabízím vlastní model maskulinity, o který by mohl 

muž v 21.století usilovat. Mojí základní motivací k tomuto počinu byl právě idealistický rozměr 

ženských požadavků. Snažil jsem se tak vytvořit ideální typ ve smyslu co možná nejrealističtějším. 

V následující kapitole bych rád nastínil model mužské emancipace, který k tomuto ideálnímu typu 

může vést.

4. Mužská emancipace
Nutno  říci,  že  Mužská  emancipace  v  mém  pojetí  se  značně  liší  od  emancipace,  jak  ji 

definuje ženské hnutí nebo např. Karl Marx – tedy jako společenskou změnu spočívající především 

v nabití práv a ve změně společenské role.  [Le Baron 1971] Mužská emancipace je v první řadě 

záležitostí změny vnitřního nastavení jednotlivce a teprve v druhé řadě změnou společenskou. Jak 

píše v zásadě mýto-poetický autor E.Monick ve své knize Potence, mužská agrese jako cesta k duši: 

„Chtějí-li muži mít sami ze sebe dobrý pocit a být se sebou spokojení, musí nalézt jiný způsob, jinou  

cestu. Vykročit na ni znamená především poznat sebe sama, včetně vlastní duše.“  [Monick 2010: 

31]  Mužská emancipace je v zásadě proces osvobozování od zažitých společenských stereotypů o 

mužství a maskulinitě a od tlaků společnosti, která skrze média masíruje muže dalšími a dalšími 

zaručenými návody na to, jaký má být správný muž, co všechno by měl splňovat, a jakého ho ženy 

chtějí. Je založena na osobním přístupu k vlastní mužské identitě, interakci a spolupráci mezi muži. 

Emancipace tedy není pouze ženskou, ale také mužskou záležitostí. Jak píše Martin Jára v článku,  

který jsem zmínil v úvodu této práce:  „Jak se stalo, že ženy mužům uzmuly emancipaci? Muži ji  

přece měli původně pevně ve svých rukou, jako právní úkon zvaný emantipatio. Svého času, podle  

Římského práva, museli otcové své syny třikrát prodat – než jim dali svobodu. Dcery prý stačilo  

prodat jednou… Už tehdy jste měli výhody, ozývá se feministický hlas. Možná, ale otroky jsme byli a  

můžeme být  i  dnes  všichni,  bez  rozdílu  pohlaví.  Emancipace  znamená  propuštění  na  svobodu.  

Silnější  dávají  volnost  slabším.“  [Jára  2007]  Podle  modelu  mužské  emancipace  by to  měl  být 

především muž sám, který si  volí  mužské vzory a  role,  které  chce hrát  v  rodině i  společnosti. 

Mužská  emancipace  neznamená  nutně  dekonstrukci  tradiční  mužské  role,  rozpad  utlačivého 

patriarchátu nebo boj za mužská práva. Je to především cesta k osobnímu štěstí. A pokud mluvím o 

štěstí, nemám na mysli nějaký krátkodobý mocenský prospěch, ale skutečné dlouhodobé životní 

štěstí, které je ku prospěchu nejen samotných mužům, kteří ho prožívají, ale i jejich žen a dětí, které 
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se  mohou  těšit  ze  šťastného  a  přítomného  muže  a  otce.  Nastavení  rolí  v  rodině  by mělo  být 

především záležitostí individuálního charakteru a rovných příležitostí. Jsou zajisté muži, kteří své 

schopnosti lépe uplatní v péči o děti a domácnost stejně jako jsou muži, kteří jsou ze své podstaty 

spíše dravými manažery.  Naprostá  většina mužů se pak pohybuje někdy mezi  oběma póly této 

škály. Mužská emancipace spočívá v přijetí perspektivy, že oba póly jsou v pořádku, a že nejde 

primárně o to, zda muž umí lépe pečovat nebo vydělávat peníze. Důležitá je reflexe mužských rolí a 

jejich kultivace.  Aby pečující  tátové dokázali  dát dětem vhled do mužského světa,  a přitom se 

nestali příliš autoritativními. Aby manažeři uměli využít svou sílu a agresi a jít za svým cílem, a  

přitom aby hráli fér a uvědomovali si i svou společenskou odpovědnost. Jak podotýká Biddulph: 

„Je tolik způsobů jak být mužem, kolik je jednotlivých mužů, a všechny můžou být dobré, plodné,  

ucelené, nonkomformní, ohleduplné, odlišné a svobodné.“  [Biddulph 2007:12] Základní metodou 

úspěšné  emancipace  je  aktivita. Překročení  současné  konzumní  apatie  a  aktivní  reflexe  vlastní 

pohlavní a genderové identity. Tato aktivita se může projevit na mnoha úrovních, od setkávání s 

jinými muži a sdílení zkušeností, přes urovnání vztahu s vlastním otcovským vzorem a snahu být 

sám co nejlepším otcem, až po aktivitu ve veřejném životě, které se dnes mnoho zralých mužů spíše 

brání. Pokud bych to měl shrnout, mužská emancipace by se dala ve stručnosti definovat takto: 

• „Mužská  emancipace  znamená  snahu odprostit  se  od  stereotypizujících  maskulinních  

kategorií na osobní i společenské úrovni, snahu aktivně hledat, reflektovat a rozvíjet svou  

mužskou identitu a snahu hledat, volit a rozvíjet své mužské role ve společnosti.“

Takto definovaná mužská emnacipace je podle mne cestou z krize mužské identity, tak jak byla 

nastíněna v předcházejícím textu.

4.1. Ideální typ emancipovaného muže

„Nic dnes nepotřebujeme tolik jako víc dobrých mužů.“ [Biddulph 2007: 13]

Ideální  typ  emancipovaného  muže  je  mužskou  odpovědí  na  idealistické  snahy 

feministických autorek najít muže, který v sobě obsáhne jak maskulinní tak femininní vlastnosti a 

stane  se  zároveň  silným  i  něžným,  dobývajícím  i  pečujícím.  Naproti  těmto  nenaplnitelným 

idelistickým  myšlenkám,  které  v  mužích  probouzejí  frustraci,  kterou  pracovně  nazývám 

„maskulinní schizofrenie“, bych se chtěl snažit ideální typ emancipovaného muže postavit na co 

nejrealističtějším základě. Realistický ideální typ přitom není oxymoron. Pojem „ideální typ“ tu 

vnímám přísně ve smyslu weberiánském, tedy jako umělou abstraktní konstrukci, která není totožná 

s ideálem jako morální nebo duchovní hodnotou, ale je spíše jakýmsi možným modelem reality. Při  
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konstrukci tohoto ideálního typu vycházím z definice modelu mužské emancipace a také ze čtyřech 

přesvědčení  Ligy otevřených  mužů  (dále  jen  LOM),  organizace,  ve  které  jsem realizoval  svůj 

výzkum: Odpovědnost, Originalita, Odvaha a Otevřenost.17 Tyto čtyři přesvědčení jsou jen jednou z 

možných pomůcek pro vytvoření tohoto modelu.  Emancipovaný muž je především muž reálný, 

skutečný – žádný frustrující ideál. Je to muž, který se snaží být co nejlepším člověkem, reflektuje 

svoje  mužství  a  aktivně  konstruuje  svojí  maskulinitu  tak,  aby  se  v  ní  cítil  jistě  a  spokojeně.  

Emancipovaného muže bychom mohli definovat tedy např. takto: 

• „Emancipovaný  muž  je  ucelenou  a  originální  osobností,  která  aktivně  reflektuje  svoji  

mužskou identitu a maskulinitu, a na základě této reflexe se snaží hrát takové společenské  

role, které  jeho život činí šťastným a spokojeným.” 

Na základě zmíněných přesvědčení LOMu by se dala charakteristika emancipovaného muže rozvést 

do čtyř základních bodů:

1. Muž, jehož hodnota není vystavěna na blízkosti  k ideálu,  ale na vlastní  originalitě – na 

ucelené a svobodné osobnosti. 

2. Muž,  který  dělá  chyby  a  umí  se  z  nich  poučit.  Důležitá  není  bezchybnost  ale  přijetí  

odpovědnosti za vlastní činy.

3. Muž, který je připravený mluvit sám o sobě, projevovat emoce a zároveň je otevřený novým 

podnětům i komunikaci se ženami.

4. Muž, který si dokáže vážit sám sebe a má odvahu se prosadit. 

Základním předpokladem úspěšné mužské emancipace je vyvázání se z pocitů frustrace, které stojí  

u základů krize mužské identity, a které ústí v destruktivní nebo sebedestruktivní jednání mužů. To 

nemůže proběhnout bez nabytí nebo znovunabytí vlastní sebeúcty, která úzce souvisí s tím, jak sami 

sebe muži vnímají a jakou sami sobě připisují hodnotu. Emancipovaný muž si váží sám sebe za to  

jaký je a za to, co dělá. 

5. Mužské hnutí ve světě a v ČR
„Hnutí mužů není reakcí na hnutí žen, je to jeho chybějící polovina.“ [Biddulph 2007: 28]

Hnutí mužů se ve světě rodí zhruba od 70.let 20.století a je reakcí nejen na silné společenské 

změny, které přinesla emancipace žen, ale také velkou měrou na období chybějícího otce. [Giddens 

2004:  169]  Oba  tyto  společenské  fenomény  daly  vzniknout  dvěma  základním podobám hnutí. 

17 Více na http://www.web.ilom.cz/o-nas.html 
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Zatímco mužská frustrace z  úspěšné emancipace žen dala  vzniknout profeministickému hnutí  a 

hnutí  za mužská a otcovská práva,  což jsou hnutí  stojící  převážně ve v zájemné opozici,  tisíce 

osobních  příběhů  mužů  i  žen  vyrůstajících  bez  přítomného  otce  nebo  mužských  vzorů,  dalo 

vzniknout spirituální, mýto-poetické tváři hnutí,  kterou zosobňují především američtí autoři jako 

R.Bly a J.Eldridge nebo australský spisovatel S.Biddulph. Connel popisuje první z těchto tváří jako 

„men´s liberation“ a druhou jako  „masculinity therapy“  a popisuje přeměnu prvního ve druhé v 

průběhu 80.let 20.století. [Connel 2000: 209] Osobně se domnívám, že mužům jednoduše přestalo 

stačit uznat svůj podíl viny na společenském útlaku žen nebo se vůči ženám vymezit. Chtěli jít 

hlouběji  a  poznat  sebe  sama  jako  muže.  Řešit  problémy skutečného  života  namísto  diskuzí  o 

patriarchátu a sociálně konstruované povaze genderu.  Ovšem např.  Connel a další  autoři  men´s 

studies v tom nevidí správnou cestu, ale útěk zpět k esencialistickému a tradicionalistickému pojetí 

mužství a maskulinit.   Dnes můžeme narazit na pestrou paletu různých mužských hnutí, z nichž 

některá  dalece  překračují  hranice těchto  dvou původních typů a  nebo jsou jejich více  či  méně 

promyšlenou syntézou. V této kapitole bych čtenáře rád seznámil s jejich pestrými variacemi.

5.1. Podoby mužského hnutí a jejich „emancipační poteciál“ 

S hnutím mužů je to těžké. Stejně jako v každém jiném velkém společenském hnutí existuje 

mnoho různých variant, tak i hnutí mužské má mnoho svých podob a tváří, přičemž je snad ještě o 

něco víc pluralitní a názorově rozdělené než hnutí jiná. Dobře je to vidět i na českém příkladu, kde 

v  podstatě  neexistuje  shoda  na  jediném  společném  principu  a  různé  skupiny  a  organizace  se 

navzájem  nálepkují  různými  nelichotivými  přízvisky.  Z  tohoto  důvodu  je  podle  mě  vhodnější 

hovořit o „mužských hnutích“ než o „mužském hnutí“, stejně jako je vhodnější hovořit spíše o 

maskulinitách  než  o  maskulinitě.  [např.  Connel  2000:  10]  To  je  ovšem  z  mého  pohledu 

zanedbatelná drobnost, protože by stejnou věc šlo vnímat tak, že různé tváře mužského hnutí jsou 

různými reakcemi na stejnou společenskou situaci. Důležitější než tento malicherný jazykový spor 

je  podle  mne typologie  těchto  různých tváří  mužského hnutí,  která  poskytne  čtenáři  této  práce 

možnost,  o  něco  více  se  v  mužském  hnutí  vyznat.  Při  vytváření  této  typologie  jsem se  řídil  

především již vytvořenou typologií v diplomové práci Ivana Vodochodského [Vodochodský 1999: 

14-15] a seznamem mužských organizací na webovém portálu menstuff.org18. Nutno podotknout, že 

toto dělení není a nikdy nemůže být dokonalé a slouží spíše ke zběžné orientaci v tématu. Jsou 

organizace, jejichž činnost zahrnuje více oblastí a jsou organizace a skupiny, u kterých by se hodilo 

spíše typologické dělení na konzervativce a liberály. Každopádně pro účely této práce se spokojím s 

18 http://www.menstuff.org/frameindex.html   
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nedokonalou a nutně stereotypyzující typologií. Různé typy mužského hnutí jsem seřadil vzestupně 

podle jejich „emancipačního potenciálu“ (EP), tj. jakou měrou jsou podle mého názoru užitečné 

pro muže ve snaze aktivně hledat a rozvíjet svou mužskou identitu, a ve snaze hledat, volit a rozvíjet  

své mužské role ve společnosti. Z hlediska mužské emancipace je nejlepším typem mužského hnutí 

podle mě takové, jak ho definoval S.Biddulph: „Hnutí mužů je tu proto, aby muže učilo, jak si věřit,  

jak mít  lepší manželství,  práci, zábavu a přátelství a jak rozvinout bohatý a blahodárný život.“ 

[Biddulph 1994: 16] Jak následně uvidíte, tuto definici zdaleka ne všechny podoby mužského hnutí 

splňují.

5.1.1. Hnutí za mužská práva a anti-feministé (EP = 1)

Jedná  se  o  specifickou  skupinu  mužů  i  žen,  která  má  ponejvíce  konzervativně  a 

tradicionalisticky  zaměřené  názory.  Toto  hnutí  vzniklo  v  podstatě  jako  kritika  feminismu  a 

společenských změn, které vlna ženské emancipace do společnosti  vnesla.  Hlavním tématem je 

jednostranné a tendenční prosazování feministických myšlenek ve společnosti a s tím související 

oslabení  práv  mužů  v  mnoha  oblastech.  Typickým příkladem aktivity  tohoto  hnutí  z  českého 

prostředí  je  například  kritika  genderové  příručky  pro  učitele,  která  měla  podpořit  genderově 

senzitivní výchovu dětí.19 Toto hnutí je v ČR obzvláště silné. Ve zdejších vodách se dokonce zrodila 

také  urážlivá,  ale  nikoli  neoriginální  slovní  hříčka  „faminacimsus“,  která  hanlivě  spojuje 

feministické snahy s tendencí ke společenské diktatuře nacionálně-socialistického typu. Toto hnutí 

je dobré v tom, že upozorňuje na některé myšlenky a kroky, které jsou až příliš zaslepené ideologií 

a „akademickou“ debatou místo toho, aby byly založeny na obyčejném selském rozumu. Bohužel, 

osobně si myslím, že toto hnutí  je ještě mnohem víc ideologicky zaslepené než tendence, které 

kritizuje  a  samotné  přitahuje  spíše  jedince  méně vzdělané  a  snadno podlehnutelné  populistické 

rétorice.  Často  volenou  metodou  kritiky jsou  zde  nenávistné  pamflety,  silácké  řeči  a  obhajoba 

tradiční „macho“ role, namísto kultivované diskuze a přijetí perspektivy, že „správný muž“ nemusí 

být nutně bílý heterosexuál, který postavil dům, zasadil strom a zplodil syna. 

5.1.2. Hnutí za otcovská práva (EP = 2)

Tento typ hnutí by se dal snadno zařadit pod hnutí za mužská práva. Myslím si však, že se 

jedná spíše o skupinu specifickou svým záměrem – posílením otcovských práv mužů. Skutečnost, 

že  „v  posledních  15-ti  letech  bylo  přibližně  90%  dětí  svěřeno  do  výhradní  péče  matkám“ 

[Hastrmanová 2005] a především skutečnost, že tento postup mnoho lidí považuje za samozřejmý, 

je alarmující. Hnutí za otcovská práva je proto pro muže i pro společnost velmi důležité. Bohužel, 

19 Viz. např: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/genderova-vyvazenost-do-skol-problem_10057.html 
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jedná se o téma natolik citlivé, že v sobě obsahuje mnoho emocí a někteří představitelé tohoto hnutí  

si  skrze boj  za svá  otcovská  práva  vybíjí  vlastní  životní  frustrace.  Toto hnutí  přináší  na místo 

mlácení prázdné ideologické slámy mnoho otázek. Mají mít muži i ženy ze zákona zaručený stejný 

přístup k dětem po rozvodu? Nejsou ženy přeci jen mnohem lépe vybaveny schopností pečovat o 

dítě? Na takové otázky není snadné odpovědět a měly by se stát součástí širší společenské diskuze. 

Hnutí za otcovská práva k tomu vydatně přispívá. Teď je potřeba tuto diskuzi kultivovat a vést bez 

zbytečných negativních emocí. 

5.1.3. Náboženská mužská hnutí (EP = 2)

Náboženská mužská hnutí jsem vyčlenil z hnutí Mýto-poetického, protože se snaží rozvíjet 

mužství v rámci specifické a konkrétní náboženské tradice. Jedná se především o hnutí křesťanská. 

V Americe (a dnes už i jinde ve světě) např. operuje velké evangelikální hnutí Promise keepers, 

které vidí ideální předobraz mužství v Ježíši Kristu. Náboženské hnutí je spíše tradicionalistické, 

konzervativní  a  hojně  kritizované  sociology z  oboru  Men´s  studies.  Předtavitelem nábožensky 

zaměřeného mužského hnutí je ovšem např. také americký františkán Richard Rohr, který je jedním 

z nejznámějších autorů knih o mužské spiritualitě a měnící se úloze muže ve společnosti.  Jeho 

přístup  se  podle  mého  názoru  za  tradicionalistický  označit  nedá.  Má  mnohem  blíže  k 

archetypálnímu,  mýto-poetickému  přístupu.  Cesta  k  mužství  podle  něj  vede  skrze  spirituální 

zasvěcení, v jehož rámci musí muž nejdříve přijmout svou „vnitřní ženu“, dotknout se emocí a 

tvořivé síly,  aby v sobě mohl probudit  „divého muže“ -  archetypální  předobraz mužství.  [Rohr 

1992]  Tímto  v  podstatě  spirituální  optikou  popisuje  koncept  avantgradního  macha H.Librové. 

Spirituální přístup k mužské otázce samozřejmně svádí k paušaluzacím, zaslepenosti, stereotypům a 

hledání „pravého nefalšovaného mužství“. To je ovšem úskálí jakékoliv spirituality. Zároveň je však 

dnes dlouho potlačovaná duchovní stránka života mnoha lidmi vyhledávána, a tak se bez tohoto 

hnutí v budoucnu těžko obejdeme. 

5.1.4. Pro-feministé a antisexisté (EP = 3)

Pro-feminismus je do velké míry založený na akademickém přístupu k problematice a v této 

oblasti se podle mého názoru vyskytuje nejvíce autorů oboru men´s studies. Přístup men´s studies 

totiž spočívá především v přijetí sociálně-konstruktivistické perspektivy a studiu maskulinit jako 

genderové  konstrukce,  což  je  ve  své  podstatě  přístup,  kterým se  feminismus  snaží  zpochybnit 

dominantní postavení mužů ve společnosti. Velkým plusem tohoto přístupu je akademický vhled, 

který popisuje  různé druhy maskulinit  v  čase i  prostoru,  a  také  určité  přijetí  zodpovědnosti  za 

sociální nespravedlnost, proti které muselo ženské hnutí bojovat celé 20.století a ještě dlouho bude 
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muset.  Nevýhodou  tohoto  hnutí  je  podle  mě  malý  kontakt  s  realitou  a  jakási  „pohlavní 

vyprázdněnost“.  To,  že  je  gender  sociálně  konstruovaný  neznamená,  že  nemá svůj  smysl  a  že 

zároveň neexistují biologické rozdíly mezi muži a ženami (více v kapitole „Dilema sociobiologie 

vs. konstruktivismus). Zajímavou poznámku k tomuto typu hnutí má i Cooper:  „pro-feministicky 

orientovaná  mužská hnutí  byla  zcela  paralyzována  pocitem viny“  [Cooper  1993:  Vodochodský 

1999:  10].  Ačkoli  např.  Tomáš Pavlas ve své diplomové práci  Kritická analýza mužské kritiky 

feministů tvrdí,  že  „feminista sám sebe situuje do nelehké pozice, a těžko by jej  k tomu mohlo  

motivovat cokoliv jiného, než právě jeho vlastní autentická potřeba a přesvědčení.“ [Pavlas 2009: 

99].   Pokud je tomu opravdu tak, pak i toto hnutí má potenciál vytvářet autentické a emancipované 

muže.

5.1.5. Mýto-poetické hnutí (EP = 4)

 Mýto-poetické hnutí vzniklo na základě jungiánského archetypálního přístupu k realitě. Do 

tohoto hnutí se řadí nejčtenější autoři knih o mužích jako R.Bly, J.Eldridge nebo R.Rohr. Jejich 

práce  dala  vzniknout  mnoha  iniciativám  po  celém  světě.  Z  mýto-poetického  hnutí  pochází 

myšlenka  mužských  skupin.  Toto  hnutí  má  samozřejmně  i  své  stinné  stránky.  Kromě 

nevyhnutelných slepých uliček, které přináší optika spirituálního charakteru, je to především jakési 

zabřednutí  ve  vnitřních  světech.  Connel  k  tomu  píše:  „Mužská  terapie  toho  druhu,  který  je  

produkován populárními psychology, kteří jsou současně nejlépe prodávanými autory píšících o  

mužích a maskulinitě nabízí osobní pohodlí jako náhražku společenské změny.“ [Connel 2000: 10] 

V  tomto musím dát Connelovi za pravdu. Muži příliš zahloubaní ve zkoumání vlastní identity nebo 

notoričtí  závisláci  na seberozvojových workshopech,  často přehlíží  zásadní  společenský rozměr 

maskulinity a její nejpalčivější společenské problémy, jako je péče o mužské zdraví, domácí násilí 

nebo akutní nedostatek mužů v instituucionální péči o děti. Není se čemu divit, že na pozadí těchto 

palčivých projevů krize vypadá představa vousatého muže tancujícího kolem ohně a snažícího se 

probudit své nejniternější mužství minimálně komicky. Přesto se nedá opomenout zásadní přínos 

tohoto hnutí. 

5.1.6. Hnutí za aktivní otcovství (EP = 5) 

 Hnutí za aktivní otcovství je jednou z modernějších variant mužského hnutí a vytváří přímo 

poptávku po odpovědných a aktivních mužích-otcích. Otcovská identita je jednou ze základních 

složek  mužské  identity  [Dudová  2005]  a  její  přijetí  a  reflexe  je  důležité  nejen  pro  muže-otce 

samotné, ale také pro jejich ženy a děti. Troufám si říci, že toto je v současné době nejrozšířenjší 

hnutí v západním světě, především protože nevzbuzuje tolik negativních emocí jako hnutí jiná a 
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jeho praktické důsledky jsou vidět přímo v rodinách i na veřejnosti. Aktivní otcovství přesto stále 

není žádnou samozřejmostí a zůstává především doménou vzdělanější a bohatší střední třídy nebo 

různých  alternativců.  Větší  zapojení  mužů  ve  výchově  dětí,  a  to  nejen  vlastních,  ale  také  v 

institucionální  výchově  je  trend,  který  je  třeba  podporovat.  V České  republice,  která  je  oproti 

západním sousedům v této perspektivě pozadu, by měla být tato snaha obzvláště ceněna. 

5.1.7. Hnutí mužských skupin (EP = 5)

 Vyrostlo z hnutí mýto-poetického a zanechalo si některé jeho rysy. Dnes je ovšem mnohem 

širší a rozmanitější a mnohdy i mohem liberálnější a méně spirituální. Typickým představitelem 

podporujícím vznik mužských skupin je australský autor S.Biddulph. Úkolem mužských skupin 

není snaha o to, najít recept na správné mužství, ale pomocí zprostředkovávání kontaktu mezi muži 

se snažit  o rozvíjení maskulinity v rámci  společné diskuze a zážitků.  Společná reflexe v rámci 

skupin, které mohou být specializované i volné, pod vedením lektora i jako výtvor party nadšenců, 

vede  k  vytváření  mužských  světů,  ve  kterých  mohou  muži  sdílet  své  příběhy  a  vzájemně  se 

inspirovat. Jak jsem již psal, mužská skupina a celkově setkávání mužů a výměna zkušeností, je 

podle mne základní metodou pro úspěšnou mužskou emancipaci. 

5.1.8. Specializovaná mužská hnutí (EP = 5)

 Existuje také široká škála hnutí, organizací a projektů zaměřených na určitou specifickou 

oblast, která buď souvisí se současnou krizí mužské identity, s problémy které muži řeší nezávisle 

na této krizi, a nebo na podporu některých minoritních mužských skupin. Můžeme se tak setkat 

například s hnutím homosexuálů, s velmi rozšířeným hnutím proti násilí na ženách a dětech nebo 

pro  oběti  i  pachatele  domácího  násilí.  Můžeme  se  setkat  také  s  hnutím  na  podporu  mužů  v 

institucionální  péči  o  děti  nebo  třeba  s  organizacemi  jako  Men´s  health,  které  se  zabývají 

specifikami  mužského  zdraví.  Všechny  vyjmenované  skupiny  považuji  primárně  za  důležité  a 

přínosné, protože vypovídají o specifikách pohlavní diferenciace a rozmanitosti mužského světa. 

5.2. Podoby mužského hnutí v ČR

Mužské hnutí v ČR je za hnutím, které hýbe západním světem o několik dekád pozadu. 

Podle mnohých autorů je to dáno specifickým politickým a kulturním vývojem v Československu 

od  r.1948  do  r.1989.  Za  socialismu  samozřejmně  pro  podobné  myšlenky  nebyl  prostor.  I 

emancipace  žen  proběhla  ve  východních  zemích  poněkud odlišně.  „Proměny  rolí  se  tu  neděly  

postupně a zezdola jako na západě , ale naráz, „shora“ - koministickým dekretem o „osvobození“  
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ženy. Proto řadu západních teorií můžeme rovnou hodit do koše.“ [Lauder: Respekt 27/10/2007] 

Odlišností českých maskulinit oproti světovým se zabývají např. dva průkopníci men´s studies v 

ČR.  Prvním z  nich  je  Ivan  Vodochodský,  který  se  ve  své  práci  „Superženy“  a  „velké  děti“:  

konceptualizace postavení mužů v rámci genderového řádu státního socialismu, snaží nastínit fakt 

jakési  „dvojí historie socialismu“,  kdy jsou „na jedné straně struktury a instituce socialistického  

zřízení  vnímány  jako  neosobní  a  genderově  neutrální,  a  na  druhé  straně  jedinci,  nebo  různě  

definované skupiny mužů a žen,  žijící  své každodenní  životy.“ [Vodochodský 2007: 10]  Na této 

druhé rovině, nejen že dochází k  „nedokončené emancipaci žen“, ale systém, který je v zásadě 

patriarchální20,  plodí  také  slabé  muže,  kteří  nemohou  své  sebevědomí  založit  na  materiálním 

vlastnictví, ani příliš originálním přístupu k životu.  „Znárodnění nepostihlo kapitalisty a velké a  

střední  vlastníky  jen  jako  takové,  ale  zasáhlo  je  i  jako  muže  v  samém jádru  jejich  identity  a  

sebevědomí, protože s majetkem je zbavilo i důležitého atributu jejich společenské dominance.“ 

[Wágnerová 1995: Lauder: Respekt 27/10/2007]   Druhým průkopníkem (či spíše průkopnicí) je Iva 

Šmídová, která k tomuto ve svém článku Men in Czech Republic dodává, že „muži v ČR (a ženy  

taktéž) byli v tak odlišné situaci než muži v západních zemích, že by mohlo být ošemetné jen tak  

přijmout teorie maskulinity ze západu a aplikovat je na naše podmínky a českou realitu.“ [Šmídová 

1999: 218]  Na každý pád, studium maskulinit  má v ČR své první krůčky za sebou a „mužská 

otázka“ se zvolna dostává také do médií,  zejména v souvislosti  s  tématem otcovství a rovných 

příležitostí. Na tom mají podíl, nejen autoři oboru men´s studies, ale právě především rozvíjející se 

mužské hnutí.

Mužské hnutí se v ČR začalo rozvíjet až v 90.letech 20.století. Není tomu tedy ani 20 let. 

Jak už to tak bývá, impuls přišel ze zahraničí a stejně jako na západě, i v ČR se mužské hnutí začalo 

rozvíjet  v  několika  podobách.  První  z  nich  začalo  rozkvétat  v  psychologickém prostředí,  kdy 

psychologové Martin Jára s kolegou Michalem Vybíralem začali v roce 1998 na základě zkušeností 

z workshopu nizozemského terapeuta Ramo de Boera pořádat mužské workshopy, nejprve hlavně 

pro kolegy z oboru a potom i pro další a další muže různého věku i zaměstnání. V roce 2006 pak 

společně s Václavem Šnebergerem založili Ligu otevřených mužů, která v současné době pořádá 

nejen workshopy a kurzy pro muže, ale věnuje se i aktivitě ve společenských tématech, jako je 

aktivní otcovství, nedostatek mužů v institucionální péči o děti, mužskému zdraví nebo domácímu 

násilí. Tato organizace byla také přizvána do Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, kam 

byla  „kooptována jako zástupce „mužského hlasu“ díky iniciativě tehdejší ministrině pro lidská  

20 Vodochodský si zde také všímá zajímavé metafory v díle A.Wágnerové „Emancipace a vlastnictví. Přípsěvek do 
diskuse o chybějících předpokladech pro vznik feminismu v předlitopadovém československu“ (1995 : 82), kde jsou 
straničtí funkciónaři přirovnání k slabým otcům v matrirchálním svazku se silnou ženou-stranou. [Vodochodský 
2007 : 19] 
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práva  Džamily  Stehlíkové,  která  byla  pod  tlakem  jiných  sdružení  upozorňujících  na  absenci  

podobné organizace.“21 Ve spolupráci s MPSV pak např.  rozvíjí  kampaň zaměřenou na aktivní 

otcovství „Táto, jak na to?“. V rámci programu pro táty se LOMu podařilo také oslovit mnoho 

mateřských, rodinných a komunitních center, ve kterých se pozvolna začíná angažovat více mužů a 

například se také zasadit o širší povědomí o „Dni otců“, který je letos (v roce 2011) slaven ve formě 

tzv. Tátafestu (happeningu pro táty a jejich rodiny) hned v několika městech ČR .22 

V roce 2004 začíná v ČR operovat také první oragnizace hájící „práva mužů“, kritizující 

feminismus a hlásicí se k tradičním rodinným hodnotám. Český svaz mužů23 nasbíral za 7 let své 

existence  téměř  20  000  členů  (mužů  i  žen24).  ČSM  později  spustil  také  názorový  web 

Rovnopravnost.cz  „Za rovnoprávnost  mužů  ve  společnosti“  a  také  se  neúspěšně  pokoušel  stát 

součástí Rady vlády pro rovné  příležitosti žen a mužů. Není mi známo nic o tom, že by ČSM 

vývýjel  i  jinou  aktivitu  než  činnost  publicistickou  a  politickou.  V podobném duchu  smýšlící, 

existují v ČR také platformy bojující za  „otcovská práva“.  Jde především o sdružení otců K213, 

které v roce 2004 zaregistroval známý český „zhrzený otec“ Jiří Fiala. Otcové z K213 jsou známí 

nejen svou publikační činností, ale také z mnohých demonstrativních akcí, zachycených televizními 

kamerami.  Na  pomezí  boje  za  otcovská  práva  a  usílí  o  aktivní  otcovství  jsou  webové portály 

tatove.info, tatovedetem.cz a stridavka.cz. Ve všech třech případech se jedná o projekty několika 

jedinců bez velkého vlivu na veřejnost. Opravdovou bizarností mužského hnutí v ČR je webový 

portál chlapivakci.cz, který je typickým příkladem ostentativního chlapáctví.  

Svou velkou roli hraje v ČR také třetí skupina organizací, která svou práci rozvíjí především 

na základě více či méně spirituálního a archetypálního přístupu k mužství. Asi největším hráčem na 

tomto  poli  je  lektor  rodinných  a  systemických  konstelací25 Jan  Bílý,  na  jehož  víkendových 

konstelacích pro muže je tradičně plno. O něco menší, ale jistě také nezanedbatelný počet mužů se 

sdružuje kolem webového portálu Mužský prostor,  který pořádá neformální  setkání  pro muže i 

víkendové  workshopy,  podobně  jako  další  z  tuzemských  aktivních  terapeutů  Zdeněk  Weber. 

Důležitou a velkou skupinou je také křesťanské hnutí Chlapi.cz, které se snaží rozvíjet křesťanskou 

mužskou spiritualitu na základě myšlenek Richarda Rohra, který již několikrát navštívil Českou 

republiku. Jak je vidět, mužské hnutí v ČR už své kořeny zapustilo a je o něm stále více slyšet. 

21 Rozhovor s Martinem Járou 26.4.2010 pro potřeby seminární práce pro kurz Úvod do veřejné politiky.
22 Více o této organizaci na www.ilom.cz 
23 Podle webu Českého svazu mužů rozvíjeli jeho zakladatelé činnost už od roku 2001: http://www.svaz-

muzu.cz/index.php?page=onas&page1=historie 
24 Nutno podotknout, že ke členství v Českém svazu mužů stačí zaregistrovat se na webu.
25 Více o této terapeutické metodě zde: http://www.konstelace.info/muzi-stranka.html   
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6. Shrnutí teoretické části
V teoretické části své práce jsem čtenáře nejdříve seznámil s nezbytným úvodem do tématu 

mužů  a  maskulinit,  a  to  na  pozadí  dilematu  „sociobiologie  vs.  konstruktivismus“,  kde  jsem 

mužskou identitu představil jako průsečík kultury a přírody, a pokusil jsem se vysvětlit vztah mezi 

oběma vhledy do problematiky mužů a maskulinit. Výsledkem tohoto vztahu je koncept muže jako 

„kulturního  zvířete“,  tedy  jako  bytosti,  která  svou  maskulinitu  (kulturní  konstrukci)  rozvíjí  na 

základě přijetí pohlavní identity (biologické predispozici). Následně jsem čtenáře uvedl do tématu 

krize mužské identity, která spočívá především v nahromadění pocitu tísně, vznikajícího z frustrace 

způsobené protichůdnými a nenaplnitelnými tlaky společnosti. Jako možné řešení této krize jsem 

nabídl  i  popsal  model  mužské  emancipace,  kterou jsem definoval  jako „snahu odprostit  se  od 

stereotypizujících  maskulinních  kategorií  na osobní  i  společenské  úrovni,  snahu aktivně hledat,  

reflektovat a rozvíjet  svou mužskou identitu  a snahu hledat,  volit  a rozvíjet  své mužské role ve  

společnosti.“ V opozici proti feministickým idealistickým typům nového muže či androgyna jsem 

postavil realistický ideální typ emancipovaného muže, který neusiluje o syntézu vlastností, které 

jsou tradičně  považovány za  femininní  a  maskulinní,  ale  především o  ucelenou,  konzistentní  a 

originální osobnost. V poslední teoretické části jsem se věnoval různým podobám mužského hnutí 

ve světě i v ČR a snažil se popsat jejich „emancipační potenciál“, který vypovídá o tom, jaký mají 

jednotlivá hnutí potenciál rozvíjet model mužské emancipace. Tento potenciál by mohl sloužit jako 

hodnotící kritérium pro praktické kroky, jako je například podpora státních institucí. 

V následující části práce se věnuji výstupům z mého výzkumu, kterým bych rád ukázal, že v 

české společnosti existuje minimálně jedna skupina mužů, kteří se snaží aktivně reflektovat svou 

mužskou identitu a své mužské role ve společnosti. Analýzou jejich motivací chci dokázat, že tím 

bezprostředně reagují na to, co jsem v teoretické části této práce popsal jako krizi mužské identity. 

Zároveň tato skupina mužů vypovídá o funkčnosti modelu mužské emancipace – tedy, že je možné 

jej realizovat. Zda úspěšně či nikoli, to je již otázka jiného výzkumu, který je možné realizovat až 

za několik let.

7.Výzkum – „Co muži říkají?“
V letech 2008 – 2011 jsem realizoval výzkum v nejaktivnější české mužské organizaci Liga 

otevřených mužů, o.s. (dále jen LOM), kde jsem se účastnil mužských skupin a pořizoval zápisy ze 

setkání.26 Mužská  skupina  je  několikahodinové  nebo  i  vícedenní  setkání  mužů,  na  kterém  si 

přítomní účastníci vzájemně vyměňují své životní zkušenosti. Tyto skupiny mohou být tematické i  
26 Přehled i obsah většiny z těchto zápisů je veřejně přístupný na internetových stránkách LOMu: 

http://www.web.ilom.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=274 
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bez tématu, vedeny zkušeným lektorem i bez něj. Muži na nich mohou sdílet své zkušenosti, názory 

i příběhy pomocí rozhovoru i pomocí různých cvičení a experimentů. Škála typů těchto skupin je 

široká,  od  terapeutických  sezení,  přes  skupiny  spirituálního  charakteru,  až  po  skupiny  spíše 

konzultantského a civilního zaměření. V LOMu jsem pořizoval zápisy na třech typech skupin, které 

byly spíše civilního charakteru. Všechny tři typy skupin jsou zpravidla vedeny jedním nebo dvěma 

zkušenými lektory:

1. Na tematických víkendových workshopech,  které  LOM pořádá  několikrát  do  roka  na 

farmě v Krkonoších. Tyto workshopy jsou založeny na intenzivnější práci s daným tématem 

a také na společných zážitcích, které přináší společný pobyt na farmě. 

2. Na uzavřených mužských skupinách, tzv. Kurzech pro otevřené muže (KroM), což jsou 

skupiny cca 10 – 15 mužů scházejících se vždy 1x měsíčně po dobu celého roku na 3,5 

hodinových večerních setkáních. Kurz má svůj předem daný tematický program, který se 

upravuje v průběhu podle potřeb skupiny. Ve své analýze jsem využil zápisy z KroMů v 

Praze a Plzni.

3. Na otevřených mužských skupinách, které se konaly v letech 2008-2010 jako tzv. ProM 

(Pražská otevřená skupina pro muže). Tyto skupiny se konaly každý měsíc a mohl na ně 

přijít pokaždé někdo jiný.

Díky  účasti  v  těchto  skupinách  jsem  získal  vhled  do  problematiky  a  velké  množství 

materiálu, které jsem mohl zpracovat. Analýze jsem podrobil cca 30 zápisů z mužských skupin na 

rozličná  témata  (otec,  matka,  partnerské  vztahy,  přátelství,  práce  apod.)  ve  kterých  jsem 

zaznamenával27 výroky  mužů  k  těmto  tématům,  ale  i  k  těm,  která  se  vynořila  nezávisle  na 

lektorských plánech. Bohužel, vzhledem k rozličnému charakteru skupin, vzhledem k tomu že jsou 

vedeny lektorem, který má na obsah skupin vliv, a vzhledem k tomu, že se na různých skupinách 

vystřídalo velké množství mužů (celkem cca 60), nemohl jsem udělat hlubší obsahovou analýzu 

témat,  která  muži  na  těchto  setkáních  nejčastěji  řeší  a  pouze  jsem tak  popsal  některá  často  se  

opakující témata (v druhé části výstupů). Sociologická relevance a zobecnitelnost těchto témat je 

nízká, ale čtenáři může posloužit jako letmý přehled o tom, co muži vyhledávající mužské skupiny 

řeší. Druhá část mých výstupů tedy slouží jako jednoduchá deskripce a nikoli jako hluboká analýza.

Klasické obsahové analýze jsem však podrobil 75 odpovědí na otázky  „Co očekáváte od  

mužské skupiny?“ a „Co si z ní odnášíte?“ Mým cílem bylo popsat a kategorizovat motivace, které 

muže vedou k účasti na mužských skupinách, a tím potvrdit význam mužských skupin jako nástroje 

27 Některé ze zápisů pořídil kolega v Plzni. Tímto mu děkuji.
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mužské emancipace,  která reaguje na společenský trend krize mužské identity.  Takto jsem také 

formuloval svou základní hypotézu:

• „Muži  se  účastní  mužských  skupin,  aby  reflektovali  vlastní  mužskou  identitu,  která  je  

otřesena jejich životními zkušenostmi.“

7.1.Použitá metoda a úskalí výzkumu

Použitou  metodou výzkumu byla  jednoduchá obsahová analýza  75  výroků týkajících  se 

motivace mužů k účasti na mužských skupinách LOMu. Tyto výroky jsem analyzoval s využitím 

metody  otevřeného  kódování,  kdy  jsem  k  jednotlivým  výrokům  přiřazoval  kódy  podle  jejich 

charakteru a snažil se k  „podobným jevům přiřazovat stejná jména“.  [Strauss &  Corbin 2009] Z 

původních deseti kódů (energie, sdílení, vzory,  já otec,  sebeúcta,  seberozvoj, identita, přátelství, 

emoce a krize), jsem nakonec vytvořil čtyři základní motivační kategorie, které vysvětlují motivace 

mužů k účasti na mužských skupinách. Provést hlubší systematické axiální kódování již s natolik 

zhuštěnými kategoriemi nebylo možné. Ovšem i při opakovaném kódování jsem dospěl ke stejné 

kategorizaci. Některé výroky jsem zařadil do více než jedné kategorie, protože splňovali požadavky 

násladujích vlastností:

1. Mužská identita (27 výroků) – popisuje potřebu mužů po něčem, co nazývají „mužský 

svět“ nebo „mužská energie“, je to hledání odpovědí na otázky „Jaký mám být muž?“ a „Jak 

si mám uspořádat svoje mužské role?“ Na mužskou skupinu přišli tito muži hledat odpovědi 

na otázky týkající se mužské identity.

2. Mužské přátelství (23 výroků) – popisuje touhu mužů po mužském kolektivu a po sdílení 

zkušeností se svými vrstevníky. Na mužskou skupinu přišli  tito muži hledat kolektiv, ve 

kterém je toto sdílení možné.

3. Mužské vzory (20 výroků) – popisuje tíseň mužů z nedostatku mužských vzorů v jejich 

životě a zároveň potíže s tím, být sami dobrými vzory pro své vlastní děti. Na mužskou 

skupinu přišli tito muži, aby zjistili, co s tím mohou dělat.

4. Osobní rozvoj (15 výroků) – popisuje potřebu mužů usilovat o rozvoj vlastní osobnosti bez 

toho, aniž by v této souvislosti zmínili své pohlaví. Na mužskou skupinu přišli tito muži z 

důvodu osobního rozvoje.

Demografické složení zkoumané skupiny nelze ve výzkumu příliš zohlednit,  vzhledem k 

malému počtu mužů, jejichž výroky byly zaznamenány. Každopádně se z valné většiny jednalo o 
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minimálně středoškolsky vzdělané muže technických či humanitně zaměřených profesí, příslušníky 

střední nebo vyšší střední třídy, v průměru okolo 35-ti let. Nejmladšímu účastníkovi bylo 18 let a 

nejstaršímu kolem 50-ti.  Domnívám se,  že  muže ve věku kolem 35-ti  let  přitahuje  na  mužské 

skupiny  především to,  že  se  nachází  v  období,  kdy  již  většinou  založili  rodinu  a  dokázali  ji  

materiálně  zabezpečit.  Teď  tápají,  jak  a  čím  život  naplnit  dál.  Tato  skupina  je  mnohem  více 

ohrožena dopady krize mužské identity než skupiny jiné.  Je  to dáno také tím,  že na rozdíl  od 

bezdětných jedinců jsou konfrontováni s potřebou sladit svůj rodinný a pracovní život, a tím pádem 

také s potřebou srovnat si své mužské role v rodině a společnosti. 

Míra mé zaujatosti výzkumem je velká a jsem si vědom toho, že výsledky výzkumu lze 

tímto směrem zpochybnit.  Účastnil jsem se skupin nejen jako pozorovatel,  ale jako právoplatný 

účastník. Přesto jsem se k tématu snažil přistoupit podle svého nejlepšího přesvědčení a s vysokou 

mírou kritické reflexe.  Zápisy jsem pořizoval v souladu s přesvědčením LOMu, které v článku 

„Jsem blázen, když chodím na mužskou skupinu?“ popisuje lektor Michal Vybíral:  „LOM klade  

důraz na odpovědnost mužů za svůj život a své jednání, a zároveň se snaží vytvářet prostor pro  

mužskou podporu a sebereflexi. Jako velkou inovaci vidíme skutečnost, že „vnitřní duševní práce“  

přítomných  mužů  i  témata  zkoumaná  těmito  skupinami  nezůstávají  „pouze“  uvnitř,  ale  že  

prostřednictvím zápisů, článků, rozhovorů mezi muži navzájem, kontakty s médii atd. ovlivňují i  

širší skupinové a kulturní pole. A myslíme si, že tento typ skupin může prospět mužům v současné  

době, kdy mnohé mužské koncepty jsou zpochybněny a znejistěny, a to jak přímým účastníkům, tak  

dalším,  kteří  se  dostávají  do  kontaktu  s  jakýmikoli  výstupy  z  těchto  skupin.“  [Vybíral  2009] 

Posledním a důležitým úskalím mého výzkumu je to, že některé použité výroky nejsou doslovným 

přepisem  řečeného.  Vzhledem  k  charakteru  skupin  nebylo  možné  pořizovat  doslovný  záznam 

setkání.  Některé  výroky jsou tak  nutně  zhuštěny do základní  myšlenky,  kterou  účastník  sdělil. 

Přesto se domnívám, že to výrazně nepoškodilo informační charakter sdělení, a že je tyto výroky 

možné pro účely analýzy využít. Mezi příklady výroků jsem tyto „zhuštěné“ transkripce označil 

písmeny  IT – interpretovaná transkripce. V následující  části  bych se rád  věnoval  popsaným 

motivačním kategoriím a jejich dimenzím.

7.2. Výstupy – proč muži chodí na mužské skupiny?

Z výzkumu vykrystalizovaly čtyři základní motivační kategorie, které slouží jako odpověď 

na mou výzkumnou otázku: „Proč muži chodí na mužské skupiny?“ V následujícím textu bych se 

těmto kategoriím rád věnoval poněkud blíže, popsal jejich obsah, základní dimenze,  které tento 

obsah utvářejí a zároveň ukázal příklady typických výroků, které o každé kategorii vypovídají. Na 
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příkladech výroků si můžete všimnout, že některé z nich opravdu splňují podmínky pro zařazení do 

více než jedné kategorie. 

7.2.1. Mužská identita (27 výroků ze 75 - 36%)  
 Muži popisují neurčitou touhu po kontaktu s vlastním mužstvím. Oblíbeným výrazem je 

sousloví „mužská energie“ nebo „mužský svět“. Tuto tendenci jsem shrnul jako potřebu hledání a 

rozvíjení vlastní mužské identity. S touto kategorií zároveň souvisí otázka, jak by měli jako muži 

obstát v současném světě, kdy se role mužů pozvolna mění.  Otázkou, kterou si tito muži kladou je, 

jak sám sebe definovat, reflektovat a prožívat jako muže a jak si v životě uspořádat vlastní mužské 

role (typickým příkladem je téma sladění rodinného a pracovního života). V této kategorii jsem 

vysledoval tři základní dimenze:

Dimenze 1 - Mužství

• „Hledám mužství, hledal jsem ho u žen. Potřeboval bych nasát nějakou energii.“

(KroM Praha 19.1.2011)

• „Prožitek mužské energie. Mužskou spiritualitu.“ 

(IT - KroM Praha 15.9.2010)

• „Potřeba vidět  a  být  viděn  i  mužskýma očima,  nenechat  se  vysvětlovat  ženským  

světem.“ 

(KroM Plzeň 27.9.2010)

Tato dimenze se týká prožívání a reflexe vlastní mužské identity. Co to znamená, že jsem 

muž? Jedná se o základní otázku, kterou si někteří z příchozích mužů kladou. Zároveň je v této 

dimenzi skrytá  touha po  „prožívání  mužství“  (mužské energie,  mužského světa).  Jde o potřebu 

hledání jakési esence, která muže spojuje jako jedno pohlaví.  V tomto vidím vliv mužství jako 

biologické predispozice, potřebu přijmout a prožívat vlastní pohlavní identitu.

Dimenze 2 – Mužské role:

• „Najít víc sám sebe jako chlapa, rozvíjet své dobré vlastnosti. Nechci skončit jako  

uťápnutý mužíček. Chtěl bych být svůj. Chci být chlap, táta, partner.“ 

(KroM Praha 19.1.2011)

• „Hledám balanc mezi prací, být otcem, být partnerem své těhotné ženy.“ 

(KroM Plzeň 14.9.2009)
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Tato dimenze souvisí s dimenzí Mužství přesně tím způsobem, jakým souvisí genderová 

identita s identitou pohlavní. Pokud muž  přijme svou pohlavní identitu, musí nutně řešit otázku, jak 

si uspořádat svoje mužské role v rodině a ve společnosti. Co to znamená být „chlap, táta, partner“? 

Na tuto otázku si musí odpovědět každý sám, každopádně někteří muži přicházejí hledat odpovědi 

právě i na mužské skupiny.

Dimenze 3 – Krize:

• „Mám pocit, že můj život jede ve dvou levelech. Jeden je v pořádku  a v druhém jsem  

vyhořelý. Myslím, že klíčem je kontakt s mužským světem. Táta fungoval dobře jako  

vzor, ale vnitřně to moc nezafungovalo. Objevuje se mi agrese, potřeba být důrazný a  

konfrontace, trochu se toho bojím. Rád bych se naučil co s tím.“ 

(KroM Praha 19.1.2011)

• „Celé dny jsem ve stresu, nechci druhé ani sebe poškozovat“ 

(workshop Dark side of the Man 26.-28.3.2010)

Poslední  dimenze výroků v  této  kategorii  se  týká  krize  mužské  identity  a  problémů,  které  její 

dopady přinášejí  do  životů  běžných  mužů.  Zatímco  na  viditelné  rovině  může  být  s  dotyčným 

všechno v pořádku, uvnitř zažívá jakousi palčivou tíseň, která se často projevuje jako nezvládnutá 

agrese. Domnívám se, že tato tíseň je zapříčiněna právě zmatkem ohledně maskulinity a velkými 

nároky, které jsou na muže kladeny.

7.2.2. Mužské přátelství (23 výroků ze 75 - 31%) 
 V  této  kategorii  popisují  muži  touhu  po  mužském  kolektivu.  Po  sdílení  a  navazování 

přátelských vztahů s muži a po sdílení zkušeností se svými vrstevníky. Na mužskou skupinu přišli  

tito muži hledat kolektiv, ve kterém je toto sdílení možné. Velmi častým průvodným jevem je práce 

v ženském kolektivu nebo rodina, ve které jsou kromě dotyčného jen samé ženy. 

Dimenze 1 – Mužský kolektiv

• „Potřeba mužské skupiny, mužského společenství jiného než v chlapecké třídě nebo  

na vojně.“ 

(KroM Plzeň 27.9.2010)

• „Příležitost kontaktu s muži.“

(IT KroM Praha 15.9.2010)

• „Je to pro mě příležitost užít si mužského společenství a mužské energie, načerpat  
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sílu a narovnat záda.“ 

(workshop Sebeúcta 15.-17.5.2009)

Pro nezaujatého pozorovatele může být zarážející, že pro mnohé muže je mužská skupina 

„příležitostí kontaktu s muži“.  Proč prostě neseberou kamarády a neodjedou na víkend na chatu s 

grilem a  basou  piv?  Mnozí  to  samozřejmně  dělají.  To,  co  odlišuje  mužskou  skupinu  od party 

kamarádů, je její zjevně reflexivní založení. I u piva se může muž dostat k tomu, jak intenzivně 

prožíval porod svého dítěte nebo jak těžký a frustrující byl rozvod s první manželkou. Stane se tak 

ovšem jen výjimečně. Muži přicházející na mužské skupiny jednoznačně popisují potřebu hlubší 

reflexe vlastního života v mužském kolektivu.

Dimenze 2 – Příliš mnoho žen 

• „Zvýšit mužský prvek ve svém životě. Navázat přátelství.“ 

(IT KroM Praha 15.9.2010)

• „Celý život pracuju v ženském kolektivu, nemám moc mužských kamarádů“

(workshop Dark side of the Man 26.-28.3.2010)

• „Jsme zvyklí spíše na ženské kolektivy, ale ty nám nestačí...“ 

(KroM Plzeň 27.9.2010)

V rámci této dimenze muži popisují únavu z toho, že většinu času tráví mezi ženami. Ať už 

doma se ženou, popřípadě dcerami, tak i v práci. Není to samozřejmně pravdilo, ale tato dimenze se 

v popsané motivační kategorii vyskytuje.

7.2.3. Mužské vzory (20 výroků ze 75 - 27%) 
Třetí  motivační  kategorie  se  týká nedostatku  mužských vzorů (často v podobě ne příliš 

dobře fungujícího otce nebo nevyjasněného vztahu s ním) a taky potíže být sám vzorem pro vlastní 

děti. Je samozřejmé, že pokud člověk nemá dostatek vzorů, které by chtěl následovat, sám se pak v 

roli vzoru cítí zmatený. 

Dimenze 1 – Já, otec

• „Být nejen živitelem, ale i odpovědným otcem.“

(IT - KroM Plzeň 27.9.2010)

• „Chci si ujasnit mužské principy, abych je mohl předávat synovi.“

(workshop Dark side of the Man 26.-28.3.2010)
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• „Umět přijmout a předat mužství.“

(IT - KroM Plzeň 27.9.2010)

Tato dimenze ilustruje potřebu být dobrým vzorem pro své děti. Být odpovědným otcem a 

umět  předat  mužství/mužské  principy  svým  dětem  (a  synům  obzvláště),  to  je  téma  téměř  až 

existencialistické.  Schopnost  dobře  vychovat  vlastní  děti  je  velkým kritériem  sebehodnocení  i 

hodnocení ostatních, zda na tomto světě jako lidská bytost obstáli. Není tedy divu, že někteří muži 

vyhledávají mužské skupiny právě z těchto důvodů. 

Dimenze 2 – Nedostatek vzorů

• „Ve 40ti teprve mužský pochopí, jak to hodně schází, že se naši rozvedli, že se mnou  

nebyl táta.“

(KroM Plzeň 14.9.2009)

• „Nasát životní zkušenosti. Mužské vzory, minule jsem si z různejch střípků poskládal  

něco jako „tátu“. Najít  zdroje jak posílit  svoji  sebedůvěru,  bojím se,  nechci  bejt  

připosranej.“ 

(KroM Praha 19.1.2011)

• „Reflexe, chybí mi vzory starších mužů. Vytržení ze stereotypů.“ 

(IT - KroM Praha 19.1.2011)

• „Najít kuráž pro prohloubení vztahu s otcem. Naučit se rozhodovat."

(KroM Praha 19.1.2011)

Druhá dimenze výroků v této motivační kategorii  se týká nedostatku mužských vzorů u 

mužů samotných. Často se objevuje téma nepřítomného nebo slabého otce i nedostatku starších 

mužů, kterých by si člověk mohl vážit a považovat je za vzor. Místo originálních vzorů pak mohou 

nastoupit na  jejich  místo  společensky sdílené  stereotypy. Obě dvě dimenze spolu samozřejmně 

velmi  úzce  souvisí.  Pokud  má  muž  málo  vzorů,  ze  kterých  si  může  vzít  příklad,  bude  mít  

pravděbodobně problém být sám příkladem vlastním dětem. 

7.2.4. Osobní rozvoj (15 výroků ze 75 - 20%) 
Poslední  kategorie  vypovídá  o  tom,  že  mužské  skupiny  jsou  součástí  trendu  skupin  a 

seminářů „osobního rozvoje“, které se stávají čím dál tím navštěvovanějšími a populárnějšími mezi 

vzdělanější a bohatší střední třídou. Tento trend spočívá na potřebě věnovat nějaký čas sám sobě a  

svému rozvoji. Tato kategorie vypovídá také o tom, že ne všichni muži, kteří se účastní mužských 
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skupin explicitně vyjadřují touhu po nahlížení světa z mužské perspektivy,  ikdyž tato touha může 

být za jejich výroky skryta. V této kategorii jsem neshledal žádné specifické dimenze. Pro ilustraci 

nabízím několik typických výroků.

• „Být sám sebou, umět otevřeně říct co mám v sobě a umět to otevřeně prosadit.“

( KroM Praha 15.9.2010)

• „Hledám sám sebe.“

(IT - KroM Plzeň 14.9.2009)

• „Pokusím se být stručný...je to jedinečná možnost potkat se s mnoha originálními  

pohledy na to, co se odehrává kolem ( a uvnitř ) nás. Jsem rád, že jsem to mohl zažít,  

díky!“ 

( workshop Čtyři O 5.-7.11.2010)

7.3.Výstupy – jaká témata se na mužských skupinách často objevují?

Jak jsem již předeslal,  v druhé části  výstupů z mého výzkumu bych rád nastínil některá 

témata, která se na mužských skupinách často objevují. Úloha této části je pouze deskriptivní a 

slouží k tomu, aby si mohl čtenář udělat obrázek o tom, co muži na mužských skupinách často řeší. 

Podle svého uvážení, které jsem učinil na základě tříletého pozorování na mužských skupinách jsem 

vybral tři  základní témata,  která se na skupinách vyskytují  často a nezávisle na tématu skupin. 

Vzhledem k tématickým zaměřením skupin  nebylo  možné udělat  kvantitativní  analýzu výroků, 

protože samotná frekvence výroků by o ničem nevypovídala. Např. bylo několik setkání na téma 

„otec“ a pouze dvě na témata „sebeúcta“ a „sebedestrukce“ - tím je kvantita výroků v nichž je téma 

explicitně vyjádřeno nutně zkreslena. Proto nabízím vždy jen krátké vysvětlení tématu a několik 

ilustračních výroků.

7.3.1. Málo otce a hodně matky
Tohoto tématu jsem již dotkl v části o mužských vzorech. Jedná se o téma silné a časté, které 

přímo navazuje na nastíněné teoretické pozadí popisující období chybějícího otce  [Giddens 2004: 

169] Specifikem chybějících českých otců je jejich apatie zapříčiněná životem v komunistickém 

státním zřízení. Skutečnou moc v domácnosti často držela matka, která se starala nejen o její chod,  

ale i o pravidla v domácnosti a výchovu dětí. Jan Václav k tomu píše: „Vztah otců a synů se stává  

cyklicky nedostatečným – frustrovaný a nejistý otec je zdrojem nejistoty svého syna, který bude  

špatným  vzorem  svému  synovi  a  tak  dále.  Muži  si  často  stěžují  na  zaneprázdněnost,  chlad,  
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agresivitu  nebo  nepřítomnost  otce,  ať  ve  smyslu  absolutní  nepřítomnosti,  tak  ve  smyslu  jakési  

přeludnosti,  nezřetelnosti.“ [Václav 2007: 12] Samozřejmně, že většina otců byla vždy alespoň 

trochu  přítomná,  ale  vztah  mezi  synem a  otcem je  pouto  velmi  citlivé,  těžko  zpracovatelné  a 

mnohdy nevyřešené. Proto se toto téma objevuje často, stejně jako závislost na silné matce nebo 

nevyřešený vztah s ní:

• „Byla to spíš matka, co mě naučila mít nějaký „drive“ 

( KroM Praha 23.2.2011)

• „Autonomii táta prodal své ženě, aby měl prostor v aktivitách mimo rodinu. Do nich mi ale  

dal nahlédnout.“ 

( KroM Praha 23.2.2011)

• „Můj táta mě naučil spoustu věcí, ale mohl to udělat i jinak: do dneška neumí říct, že něco  

umím udělat.“

( KroM Praha 23.2.2011)

• „Moje matka podněcovala strach ze zlého okolního světa („neper se, když se popereš, budu  

s tím mít problém“), tak jsem jí zdrhnul.“

( KroM Plzeň 21.1.2011)

• „Otec se bál, nechtěl se prosadit; otec matku dostatečně neutnul; dřív jsem si myslel, že je  

to  matčin  problém,  teď si  uvědomuji,  že  je  to  problém i  otcův;  táta  nás  do  toho světa  

nevytáhl.“ 

( KroM Plzeň 21.1.2011)

• „Máma od nás tátu odháněla, chtěla mít vše pod kontrolou (abychom si s bráchou hráli  

někde v klidu v koutku…); táta se nechal zatlačit, možná se vzdal; máma pak ale nebyla  

šťastná.“ 

( KroM Plzeň 21.1.2011)

• „V pubertě mi máma začala vyprávět, jak měla s tátou těžkej život; nechtěla mě pustit, když  

jsem si našel svůj byt.“ 

( KroM Plzeň 21.1.2011)

Z těchto výroků je vidět,  že někteří  muži předpokládájí,  že  to bude jejich otec,  kdo jim ukáže 

mužský svět a pomůže jim v tom, aby si v něm našli svoje místo. V této roli bohužel často selhává a  

jeho místo musí zastoupit matka, která je však popisována jako příliš starostlivá a v této dimenzi 
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mužského světa nežádaná. Zda je toto očekávání založené na tradičním vnímání rolí a nebo na 

přirozených předpokladech, že pomyslnou „iniciaci“ do mužského světa mohou mužům poskytnout 

pouze jiní muži, je na dlouhou diskuzi. Vzhledem k četnosti výskytu tohoto fenoménu nejen na 

mužských skupinách, ale i v mnoha nezainteresovaných rodinách28, se však domnívám, že matka 

sice může otce nebo jiný mužský vzor v mnohém zastoupit, nemůže ho ovšem synovi a ani dceři 

plně nahradit.

7.3.2. Emoce / Agrese
Dalším často se vyskytujícím tématem, je téma nezvládnutých a nezpracovaných emocí, z 

nichž dominantní místo zaujímá agrese, se kterou muže nikdo nenaučil zacházet a zvládat ji. Podle 

Connela muži dominují v širokém spektru násilí.[Connel 2001: 214] Agresí však není myšleno jen 

bezpředmětné násilí, jak jsme si zvykli ji vnímat.  „Agresivita je postojem k životu, který burcuje,  

aktivizuje a motivuje.…Správná míra agresivity za příhodných okolností znamená polovinu úkolu.“  

[Moore & Gillete 2001: 70]  Odborník na agresi v českých vodách Michal Vybíral k tomu dodává: 

„Ano, agrese může být nebezpečná. Jde však nikoli o potlačení a zbavení se agrese, ale naopak o  

její  účelné  využití,  protože problémem je  síla  nezvládaná nebo zvládaná zcela  „bez  ohledu na  

druhé“, nikoli síla ovládaná a užívaná s rozmyslem, vědomím a odpovědností.“   [Vybíral 2007] 

Právě potlačená nebo nezvládnutá agrese je nejčastější téma, které muži v souvislosti s emocemi 

řeší:

• „Vybuchuju a jsem zbytečně agresivní na děti - chci mít nadhled a nevybuchovat - přeju si  

víc ovládat děti.“

(workshop Dark side of the Man 26.-28.3.2010)

• „Celý život jsem byl hodný maminčin Frantík a teď to jde ven.“

(ProM 2008 - Sebedestrukce)

• „Mám problém s jejich zveřejňováním (emocí). Ne, že bych je potlačoval, spíš je polykám.  

Hlavně nejistota a vztek.“ 

(IT - KroM Praha 19.1.2011)

• „Když jsem jel kdysi s tátou v tramvaji a nějací ožralové ho obtěžovali a on nic neudělal.  

Měl jsem hroznou chuť se s ním do nich pustit, ale on to prostě nechal být...“ 

( IT - KroM Praha 15.3.2011)

28 Usuzuji tak ze své několikaleté praxe skautského vedoucího, který musel hned v několika případech zastupovat 
mužský vzor chybějící v rodině dítěte.
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• „Moje přítelkyně mi párkrát  řekli,  že  ze  mě občas mají  strach,  ikdyž  jsem se nechoval  

agresivně. Nikdy jsem nikoho naplno nepraštil, nevím jaký to je. Já se za to styděl, cítil jsem  

se nepříjemně.“ 

( KroM Praha 15.3.2011)

Tyto výroky podle mě ukazují, že ačkoli agresivní mohou být i ženy, muži mnohem častěji svou 

vlastní  agresivitu  musí  řešit.  Může se jednat  o  kulturní  nastavení,  kdy se od muže určitá  míra 

agresivního chování očekává a nebo o biologickou predispozici danou vyšší mírou testosteronu. Na 

tuto otázku nelze jednoduše odpovědět a různí autoři na ni mají různý názor. Pro potřeby mojí práce 

je však důležitý fakt, že ikdyž je agresivní chování potlačeno a označeno za „špatné“, stejně chtějí  

tyto emoce nějakou cestou ven. Dnes se agresivita cení v businessu a ve sportu, ale zároveň je už na 

školách tvrdě potlačována jako něco příšerného a nežádoucího. Tento podivný ambivalentní postoj 

k agresi je podle mě dalším průvodním jevem v teorii popisované „maskulinní schizofrenie“. Muži 

se tu ocitají ve slepé uličce. Zároveň se po nich chce, aby byli silní a uměli v pravou chvíli ukázat  

zdravou míru sebevědomí a agrese, a zároveň jsou neustále vystaveni tlaku společnosti, která násilí 

a agresi vnímá jako něco nežádoucího a šokujícího.

7.3.3. Sebeúcta vs. sebedestrukce
Posledním tématem, které jsem vybral, je nízká míra sebeúcty a s ní spojená vysoká míra 

sebedestruktivních sklonů. Sebeúctu zde nesmíme zaměňovat za sebevědomí. Zatímco sebevědomí 

je spíše vlastností a nástrojem pro prosazování vlastního Já, sebeúcta úzce souvisí s identitou a 

vyjadřuje, jakou měrou si jedinec sám sebe váží a jak sám sebe prožívá. V souvislosti se sebeúctou 

či sebedestrukcí jsem příliš autentických výroků nenašel, protože se k ní muži příliš nevyjadřují 

přímo a explicitně. Přesto nabízím alespoň několik příkladů:

• „Odněkud to fouká a cítím hluboký pocit viny, kterému nerozumím.“

(ProM 2008 - Sebedestrukce)

• „Pořád si říkám, to jsem debil, to jsem posral...“ 

(ProM 2008 - Sebedestrukce)

• „...strach  a  úzkost  z  toho,  že  nemůžu  ovlivnit  co  se  mě  a  ostatním  děje  -  mám  nízké  

sebevědomí“ 

(IT - workshop Dark side of the Man 26.-28.3.2010)

• „...strach, že nebudu milován - poseru se z toho, když mi autorita neschválí to, co dělám-

jsem  nejistej  svou  hodnotou  -  strach,  že  nežiju  tak  jak  bych  chtěl-mám  strach  se  
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rozhodnout...“ 

(IT - workshop Dark side of the Man 26.-28.3.2010)

Pocit  viny je často fenoménem, který likviduje mužskou sebeúctu.  Muži  se vnitřně cítí  vini za 

mnoho věcí. Za to, že opustili matku, zradili ženu, dost se nesnažili apod. Nejvíce zmiňovanou 

emocí v souvislosti se sebeúctou je strach, že něčeho nebudou schopni. Mužská sebeúcta ústící v 

sebedestrukci  je  téma,  které  se  prolíná  snad  všemi  předchozími  tématy,  nejčastěji  jako  jejich 

důsledek. Pokud bych toto téma chtěl pojmout široce a poctivě, vydalo by to na samostatnou práci,  

rád bych ale ještě uvedl jednu zajímavost, a to seznam „požíračů sebeúcty“, který vytvořili účastníci 

víkendového  workshopu  Sebeúcta:  Nepřekonaný  strach.  Nerozhodnost.  Závislost  na  úsudku  

druhých. Nevěra k sobě samému. Výčitky, nepřijetí. Nedobrovolná samota. Matka. Srovnávání se s  

ostatními. Selhání a neúspěchy. Lež. Přehnané nároky. Sebelítost. (workshop Sebeúcta 15.-17.5.2009)

8. Závěry výzkumu
Výsledkem mé analýzy je  především odpověď na  otázku,  proč  muži  chodí  na mužské  

skupiny? Touto  odpovědí  jsem  chtěl  potvrdit  můj  předpoklad,  že  muži,  kteří  tyto  skupiny 

navštěvují, tak na osobní úrovni reagují na společenský fenomén krize mužské identity. Mým cílem 

bylo popsat  a  kategorizovat  motivace,  které  muže vedou k účasti  těchto skupinách,  a  tím také 

potvrdit  význam mužských skupin  jako nástroje  mužské  emancipace,  kterou jsem nastínil  jako 

jeden z možných receptů na řešení krize mužské identity. Popsané motivační kategorie nakonec 

potvrdily mou výzkumnou hypotézu:

• „Muži  se  účastní  mužských  skupin,  aby  reflektovali  vlastní  mužskou  identitu,  která  je  

otřesena jejich životními zkušenostmi.“ 

Toto tvrzení se však v průběhu výzkumu rošířilo o více dimenzí a významů, které jsem před 

analýzou přehlížel. Proto bych rád lépe formuloval závěrečné zjištění z výzkumu, na základě všech 

čtyř popsaných motivačních kategorií:

• „Muži navštěvují mužské skupiny LOMu, z důvodu potřeby reflexe vlastní mužské identity a 

svých mužských rolí, které by měli zastávat v rodině a ve společnosti. Tuto potřebu chtějí  

realizovat v mužském kolektivu a stojí za ní především nejistota z otázek: Jakými muži by  

měli  být  a  jak  by  měli  zastávat  své  mužské  role?  S  tím  úzce  souvisí  také  nedostatek 

mužských vzorů v  jejich  životě.  Zároveň  jsou mužské  skupiny  součástí  trendu skupin  a  

seminářů osobního rozvoje.“

Výsledky analýzy tedy potvrzují význam mužských skupin jako nástroje modelu mužské 
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emancipace,  kterou jsem v teoretické části  definoval jako  „snahu odprostit  se od stereotypních  

maskulinních kategorií na osobní i společenské úrovni, snahu aktivně hledat, reflektovat a rozvíjet  

svou  mužskou  identitu  a  snahu  hledat,  volit  a  rozvíjet  své  mužské  role  ve  společnosti.“ Mým 

závěrem, který jsem učinil  na základě přijetí  kritického pohledu ze strany autorů men´s studies 

[Connel;  Whitehead], také je, že rizikem těchto skupin může být uvíznutí  v pasti  stereotypního 

myšlení, pokud se jejich charakter změní z „reflexivního“ na „potvrzující“. Může pak dojít k jakési 

snaze  o  „konzervaci“  tradičního pojetí  maskulinity,  tak  jak toho můžeme být  svědky u mnoha 

podob mužského hnutí. Na základě zkušeností z mužských skupin LOMu, a na základě četby knih 

autorů, kteří mužské skupiny prosazují se však domnívám, že kontakt mezi větším množstvím můžů 

ve skupině, přispívá právě spíše k reflexi mužských rolí, a tím buď ke kultivaci nebo dekonstrukci 

jejich tradiční podoby.  

V druhé části výzkumu jsem se věnoval deskriptivnímu popisů tří důležitých témat, která se 

podle mého vlastního úsudku z pozorování, na mužských skupinách často objevují nezávisle na 

tématu skupin. Tato témata jsem nazval „Málo otce a hodně matky“, „Emoce/Agrese“ a „Sebeúcta  

vs.  Sebedestrukce“.  Nečiním si  žádný nárok na  zobecnitelnost  a  sociologickou relevanci  mých 

tvrzení  v  této  části  výstupů,  protože  nebyly  zpracovány  na  základě  žádné  obecně  uznatelné 

sociologické metody, ale pouze jako stručná deskripce, která má čtenáři usnadnit orientaci v tom, 

jaký je charakter mužských skupin, a co na nich muži řeší. Tuto část jsem se rozhodl zařadit z toho 

důvodu,  že  vetšina  potenciálních  čtenářů  této  práce  nemá o  existenci,  natož  obsahu  mužských 

skupin, žádné ponětí.   

9. Závěrečné shrnutí práce
Na závěr svojí bakalářské práce bych rád stručně zhodnotil, jakým způsobem se mi podařilo 

rozvinout cíle, které jsem si na jejím začátku vytyčil:

1. Představit model mužské emancipace a ideální typ emancipovaného muže jako jednu z  

možných cest z krize mužské identity.

V teoretické části práce jsem musel nejdříve definovat pojem mužské identity, který jsem 

představil jako průsečík přírody a kultury, a nabídl tak možné smíření dvou protichůdných přístupů 

– sociobiologie a sociálního konstruktivismu. Muže jsem definoval jako tzv. „kulturní zvíře“, jehož 

genderová (sociálně konstruovaná) identita je rozvíjena na základě přijetí pohlavní identity, tedy 

pohlaví jako biologické predispozice. Tímto jsem se snažil o vysvětlení skutečnosti, proč má vůbec 

smysl zabývat se mužskou identitou a tím také usilovat o mužskou emancipaci.  Model mužské 

emancipace jsem pojal jako jednu z možných odpovědí na krizi mužské identity, která spočívá v 
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aktivní reflexi mužské identity a rolí, které by měl muž zastávat v rodině a ve společnosti. Takto 

postavená mužská emancipace nemusí vést  nutně k dekonstrukci tradičního pojetí maskulinity, ale 

skrze  reflexi  může vést  k  jeho kultivaci  a  otevřenosti  novým podnětům.  Naproti  idealistickým 

představám  některých  autorek  o  příchodu  „nového  muže“,  který  v  sobě  skloubí  maskulinní  i 

femininní vlastnosti jsem postavil realistický ideální typ muže emancipovaného, který se snaží být 

především  ucelenou,  konzistentní  a  originální  osobností.  Takto  nastavený  model  mužské 

emancipace s „produktem“ emancipovaného muže, může být podle mne jednou z možných cest z 

krize mužské identity. 

2. Představit čtenáři základní typologii mužského hnutí a popsat „emancipační potenciál“  

jeho jednotlivých podob.

 V části  práce o mužském hnutí  jsem se znažil  vytvořit  typologii  jeho různých podob a 

popsat  společenská  pnutí,  na  která  jeho  různé  podoby reagují.  Mezi  tyto  pnutí  patří  zejména 

mohutná a úspěšná vlna ženské emancipace ve 20.století a tzv. fenomén chybějícího otce, který 

popisuje odcizení nebo odtržení otců od svých dětí. Různé podoby mužského hnutí jsou různými 

způsoby užitečné pro rozvíjení konceptu mužské emancipace. Proto jsem u každého z nich popsal a 

obodoval tzv. emancipační potenciál. Nejedná se o nějaké oznámkování hnutí podle toho, jak jeho 

různé podoby považuji za dobré či špatné, ale o jednoduchou klasifikaci hnutí podle toho, jak podle 

mého úsudku poskytují prostor pro mužskou emancipaci – pro  aktivní reflexi mužské identity a  

mužských rolí. Zvláštní kapitolu jsem v této části věnoval historii a podobám mužského hnutí v ČR.

3. Pomocí obsahové analýzy zápisů z mužských skupin Ligy otevřených mužů odpovědět na  

otázku: „Proč muži chodí na mužské skupiny?“ a představit čtenáři popisný průřez  

některými tématy, které se na těchto skupinách často objevují. 

Při analýze jsem zjistil, že muži přicházejí na mužské skupiny především na základě čtyř 

motivačních  kategorií,  kterými  jsou  potřeba  reflexe  mužské  identity  a  mužských  rolí,  potřeba 

vykonávat tuto reflexi v rámci mužského kolektivu, nedostatek mužských vzorů v životě a s tím 

spojená nejistota ohledně vlastní (především otcovské) role, a také potřeba osobního rozvoje. Tyto 

čtyři  motivační  kategorie  jsou  důsledkem nejistoty  ohledně  role  muže  v  současné  společnosti, 

kterou  nazýváme  krizí  mužské  identity.  Z  tohoto  usuzuji,  že  mužské  skupiny jsou  fungujícím 

nástrojem mužské emancipace, protože poskytují mužům prostor pro aktivní reflexi a mohou tak 

být „líhní“ emancipovaných mužů. Tuto optimistickou vizi bych rád zakončil podobně pozitivním 

citátem S.Biddulpha: „Je tolik způsobů jak být mužem, kolik je jednotlivých mužů, a všechny můžou  

být dobré, plodné, ucelené, nonkomformní, ohleduplné, odlišné a svobodné.“  [Biddulph 2007:12]
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10. Summary
At the beginning of this work I established three main goals which I wanted to achieve. The 

first was a description of the concept of men´s emancipation and the ideal type of emancipated man. 

Before  this  description  I  had  to  define  the  concept  of  male  identity  as  a  interaction  between 

biological  predisposition  (sex)  and  cultural  construction  (gender).  By  this  view  I  studied  the 

connection  between  two  different  theoretical  approaches  about  men  and  masculinities  – 

sociobiology and social  constructivism. Male emancipation is  the active reflection of this  male 

identity which does not have to lead neccesarily to the deconstruction of the traditional role of men 

but rather to the cultivation of it and openness to new impulses.  In opposition to feminist idealistic  

types of new man or androgyne I described the realistic ideal type (in weberian meaning) of the 

emancipated  man  who  is  not  trying  to  achieve  a  synthesis  of  characteristics  typically  and 

traditionally considered as masculine or feminine but rather to achieve a compact, consistent and 

original personality. My second goal was a description of the different faces of the men´s movement 

existing in the recent world. I uncovered two main phenomenon to which they react. One is the 

massive women´s emancipation movement in the 20th century and the second is the phenomenon of 

„father´s absence“ in the lives of many poeple.  I created the basic typology of these movements  

and described their  „emancipatory potential“  which tells to us how the different faces of men´s 

movement gives a space for a model of male emancipation. That means, for active reflection of men

´s identity and roles of men in family and society. My last goal was to answer the question: „Why 

are men coming to men´s groups?“ I was conducting research in the men´s groups of the Czech men

´s organisation the League of Open Men, where I  was recording what different men said. Then I did 

a content analyzes of these recordings and constructed four basic  categories of motivations of men 

who come to groups. The first is the need to reflect on  their male identity and their roles in society. 

The second is the need to do reflection in a group of men. The third is the absence of positive male 

models and also difficulty with being this kind of model for their own children. The last category is 

desire for self-developement which is typical for recent years. From these results I realized that men

´s groups are a good instrument from which to construct a model of male emancipation and they are  

one of the possible instruments of reaction to the crisis of men´s identity.
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