
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

 
 
 
 

 
 
 
 

Lenka Prasková 
 
 
 
 
 
 

Zapojení otců do péče o děti 
  

 
 

Bakalářská práce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha 2012 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor práce: Lenka Prasková 

Vedoucí práce: Mgr. Karolína Dobiášová 

 
 
Rok obhajoby: 2012 



 

Bibliografický záznam 

PRASKOVÁ, Lenka. Zapojení otců do péče o děti. Praha, 2012. 64 s. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Vedoucí 

diplomové práce Mgr. Karolína Dobiášová.  

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje otázce zapojení otců do péče o děti a jejich institucionální 

podpoře na úrovni rodinné politiky České republiky – především mateřské, otcovské a 

rodičovské dovolené jako opatřením umožňujícím rodičům harmonizaci rodiny a 

zaměstnání. V textu je věnována pozornost jednotlivým formám těchto opatření 

především s důrazem na roli otce a jejich vlivu na rozdělení rolí v rámci rodiny. Práce 

seznamuje čtenáře se současným nastavením české rodinné politiky ve vztahu k otcům. 

V textu jsou analyzovány důvody, proč je vhodné podporovat aktivní otcovství a 

na základě analýzy dokumentů je poukázáno na obecné způsoby, jak procento mužů 

na rodičovské dovolené zvýšit. Fenomén aktivního otcovství je následně zasazen 

do kontextu Evropské unie a současných trendů v této oblasti. Práce naznačuje, že 

současné natavení rodinné politiky nenabízí dostatečnou motivaci pro zapojení otců 

do péče a poukazuje na klíčové problémy v této oblasti. Na základě provedeného 

expertního šetření dochází k formulaci konkrétních doporučení pro Českou republiku, 

která mají oporu i v analýze dokumentů. 
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Abstract 

This thesis deals with issue of involvement fathers in child care and their institutional 

support by the family policy of the Czech Republic – especially maternity, paternity and 

parental leave as arrangements allowing parents to harmonize work and family. The text 

is focused on forms of these arrangements with emphasis on the role of father, and their 

influence on the distribution of gender roles within family. The paper introduces the 

reader to the current setting of the Czech family policy. The text analyzes the reason 

why to promote active fatherhood and according to analysis of documents is pointed out 

to the general ways, which may lead to increase in the percentage of men taking a 

parental leave. After that the phenomenon of active fatherhood is situated into the 

context of the European Union and current trends in this area. The paper implies, that 

the current adjustments of family policy in the Czech Republic does not provide 

sufficient motivation for the fathers and highlights the key issues in this area. Based on 

the findings of expert interviews recommendations for the Czech Republic are 

formulated. 

 

Keywords 

Paternity, childcare, parental leave, maternity leave, paternity leave, welfare state, 

family policy, gender relations 

 

Rozsah práce: 90 180 znaků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci s názvem „Zapojení otců do péče 

o děti“ zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. Tato práce 

nebyla využita k získání jiného titulu. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro 

studijní a výzkumné účely. 

 

 

  

V Praze dne 17. května 2012  Lenka Prasková  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala své konzultantce Mgr. Karolíně Dobiášové 

za odborné vedení při vypracování této práce. Zvláštní poděkování patří rovněž všem 

expertům za jejich vstřícnost a ochotu podílet se na výzkumu. Děkuji také celé své 

rodině a příteli za podporu a pomoc nejen v závěrečné fázi mého studia.



 

 

Předpokládaný název práce: Zapojení otců do péče o děti 

Autor práce: Lenka Prasková 

Studijní obor:  Sociologie a sociální politika 

Konzultant:  Mgr. Karolína Dobiášová 

 
1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

V posledních letech vzrostl politický a občanský zájem o zapojení otců do života 

jejich dětí. Toto téma získává v České republice, ale i v zahraničí stále větší prostor 

v odborných diskuzích a v médiích. Jedná se totiž o velice aktuální situaci. 

Ve své bakalářské práci se chci pomocí komparačních metod zabývat problematikou 

zapojení otců do péče o děti. Pokusím se o analýzu rozdílů v rámci rozdělení zemí podle 

typologie sociálního státu vytvořené Esping-Andersenem a jeho zrevidovaného 

familialistického a defamilialistického modelu. [Tomešová-Bartáková 2009] 

 Chtěla bych upozornit na to, že muži mají stejná práva, povinnosti či schopnosti 

v péči o děti jako ženy. Stejně tak ženy mají stejné právo budovat si kariéru. Oba rodiče 

mají tedy stejné právo podílet se na výchově svých dětí a zároveň na kariéru. 

 Zásluhou Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3.6. 1996 o rámcové dohodě o 

rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS [Kundura 

2009] zaručují všechny země právo na rodičovskou dovolenou i otcům. Přesto ale 

úroveň dávek vyplácených v rámci rodičovských příspěvků, nejrůznější pracovní 

omezení, které rodičovská dovolená nebo dovolená na péči o dítě doprovází, rozdílné 

příjmy mužů a žen, nedovolují otcům, aby si rodičovskou dovolenou vybírali. U většiny 

rodin, kde se rozhodne otec zůstat na rodičovské dovolené, je důvodem ekonomická 

situace. Otec zůstává na rodičovské dovolené, pokud je nezaměstnaný, nebo má jeho 

partnerka vyšší plat než on. Protože jsou tyto ekonomické důvody velmi dominantní, tak 

otcové, kteří by se rádi na rodičovských povinnostech podíleli, si většinou tuto možnost 

nemohou dovolit. Dokonce tomu tak je i v zemích skandinávských, ačkoli zde opatření 

rodinné politiky byla vytvářena s ohledem na rovnost obou pohlaví jak v zaměstnání, 

tak v péči o děti. 
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 Trend vyrovnávání rodičovských rolí mezi mužem a ženou není spojován jen se 

Skandinávií, která byla v tomto směru dlouho průkopníkem, ale rozšiřuje se i ve střední 

Evropě. V zemích jako je Švédsko či Island, ale dokonce také ve Slovinsku existuje tzv. 

otcovská kvóta, kdy je určitý počet dní rodičovské dovolené určen pouze otci a nelze jej 

převést na matku. 

 Zaměřím se na situaci v České republice, kde mají muži možnost čerpat 

rodičovskou dovolenou od 1. 1. 2001. V současné době ji využívá pouhé 1,7% mužů, je 

jich stále velice málo, i když můžeme říct, že se jejich podíl na celkovém počtu osob 

využívajících rodičovskou dovolenou pozvolna zvětšuje (za deset let nárůst z 0,8% 

na 1,7%) [Šťastná 2006]. Česká společnost je ohledně této problematiky značně 

konzervativní. Mnoho otců se dnes nedokáže postarat o malé děti a jejich okolí to 

od nich ani nevyžaduje. Ale v posledních letech se zde toto relativně nové téma začíná 

otevírat veřejnosti – vzniklo množství projektů věnujících se tomuto problému v České 

republice – organizace Liga otevřených mužů: „Táto, máš na to“, projekt MPSV 

na podporu aktivního otcovství „Táto, jak na to“, atd. 

 

2. Teoretická východiska 

Problematiku názorů na mužskou roli v rámci rodinného života zasadím 

do teoretického rámce. K aplikaci využiji typologie sociálního státu podle Esping-

Andersena, který rozlišil tři typy sociálních států (liberální, sociálně demokratický a 

konzervativní), neboť genderové role v rámci rodiny jsou nejvíce ovlivněny rodinnou 

politikou sociálního státu. Dnes jsou v návaznosti na jeho teorii rozlišovány nejčastěji 

čtyři typy sociálního státu: liberální model (zástupcem např. Velká Británie), sociálně 

demokratický model (zástupcem např. Švédsko či Norsko), konzervativní model 

(zástupcem např. Rakousko, Německo, Nizozemí či Francie) a latinský model 

(zástupcem např. Itálie či Španělsko) [Matějková, Paloncyová 2005]. 

V současné době existují dva přístupy rodinné politiky k rodině: familialistická a 

defamilialistická politika. Familialistický model podporuje tradiční rozdělení rodinných 

rolí: muž – živitel, žena – pečovatelka. Je to konzervativní přístup, který se snaží 

o udržení a také obnovení tradičních hodnot a podporuje pečovatelskou funkci rodiny. 

V rodinné politice se to projevuje jako vysoké náhrady dávek sociálního pojištění a 

málo sociálních služeb. Defamilialistický model snižuje závislost jedince na rodině a 

zvyšuje jeho kontrolu nad ekonomickými zdroji. Tento přístup je ženám velmi 



 

nakloněný, podporuje genderovou rovnost a zároveň také snižuje pečovatelskou zátěž 

rodiny [Tomešová-Bartáková 2009]. 

 

3. Cíle bakalářské práce 

 Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit jaká je podpora zapojení otců 

do péče o děti na úrovni České republiky ve srovnání s dalšími státy EU a na základě 

identifikovaných problémů navrhnout změny, které by mohly vést k většímu zapojení 

otců do péče o děti v rámci rodinné politiky České republiky. 

 Tento hlavní cíl je pro realizaci rozdělen do několika dalších operativních cílů: 

Zakotvit danou problematiku do vybraného teoretického konceptu, analyzovat českou 

rodinnou politiku se zaměřením na péči otců o děti, provést srovnání v rámci vybraných 

zemí Evropské unie, provést kvalitativní výzkum a na základě získaných poznatků 

navrhnout změny (nová opatření) v této oblasti. 

 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

 Řešení výše zmíněných cílů této práce by mělo přinést odpovědi na následující 

výzkumné otázky:  

− Jaká je současná situace podpory zapojení otců do péče o děti v rámci rodinné 

politiky České republiky? 

− Jaká je situace v ostatních vybraných zemích EU? 

− Jak se dané situace liší a proč je tomu tak? 

− Je možné zvýšit zapojení otců do péče o děti v České republice? 

− Jaká opatření rodinné politiky by mohla zlepšit situaci otců v péči o děti v České 

republice? 

 

5. Metody a prameny 

 Ve své bakalářské práci budu vycházet z již vydané literatury, dostupných dat a 

zpráv z výzkumů a vytvořím tak obraz aktuální situace zapojení otců do péče o děti. 

Jedná se tedy o analýzu dokumentů a sekundární analýzu statistických dat a výsledků 

výzkumů, které se daného tématu týkají. Zaměřím se na studium dokumentů a 

literatury, které budu analyzovat pomocí komparačních metod. 

 Pro závěrečnou část práce bych ráda využila možnosti zpracovat kvalitativní 

výzkum formou expertního šetření [Veselý, Nekola 2007]. Pokud to bude časově a 



 

prakticky možné, chtěla bych získat data od kompetentních osob zabývajících se tímto 

tématem v České republice a využít těchto poznatků při tvoření opatření, která by byla 

vhodná pro rozvoj mužské péče o děti. Doufám také, že mi analýza rozhovorů pomůže 

uchopit výzkumné téma komplexně a potvrdí nebo zpochybní poznatky užité 

v bakalářské práci. 

 

6. Předpokládaná struktura bakalářské práce 

1) Úvod 

2) Teoretická východiska 

3) Metody 

4) Deskriptivní část 

5) Analytická část 

6) Závěry 
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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila Zapojení otců do péče o děti, neboť je to 

fenomén v naší společnosti poměrně nový a v posledních letech o něj vzrůstá zájem 

nejen v odborných diskusích, ale také v médiích a široké veřejnosti. Zapojení otců 

do péče se tak stává reflektovaným tématem.  

V konzervativní české společnosti stále přetrvává názor, že je to právě matka, 

která má být hlavní osobou ve vývoji dítěte, zatímco muž je chápán jako ten, kdo 

zajišťuje materiální bezpečí rodiny. Toto rozdělení rolí reprezentuje tzv. male 

breadwinner model, což je model, kde živitelem rodiny je tradičně muž a na ženu 

připadá pozice pečovatelky. [Bartáková 2009: 48-51] Již zde můžeme spatřovat 

problém sociální nerovnosti, kdy muži a ženy nemají stejné možnosti a jsou okolním 

prostředím a nastavením rodinné politiky, do kterého se genderové1 stereotypy 

společnosti promítají, natlačováni do tradičních genderových rolí. Proto je nutné tento 

pohled na rodinné/nerodinné role mužů a žen přehodnotit. Chtěla bych upozornit na to, 

že muži mají stejná práva, povinnosti či schopnosti v péči o dítě jako ženy. Oba rodiče 

by proto měli mít stejné právo a současně i povinnost podílet se na výchově svých dětí. 

Nastavení rodinné politiky by nemělo zvýhodňovat určité genderové uspořádání vztahů 

v rodině, i když v současné době tato opatření upřednostňují matky starající se o dítě 

před pečujícími otci. 

Nejprve tedy ve své práci popisuji skutečnosti, které vedly a vedou k nižšímu 

uplatňování otců ve sféře neplacené práce, a faktory, které ovlivňují rozhodnutí otců, 

zda vstoupit do sféry péče či nikoli. Věnuji se současné situaci podpory aktivních otců 

v rámci české rodinné politiky a evropským trendům v této oblasti, neboť podpora 

aktivního otcovství je součástí rodinné politiky, kterou se snaží Evropská unie 

prosazovat ve svých členských státech. Mimo to se pokusím navrhnout opatření vhodná 

pro Českou republiku, která by byla motivující pro otce k jejich větší participaci na péči 

o dítě. 

                                                 
1 Gender = „termín používaný pro skupiny vlastností a chování formované kulturou a spojené s obrazem muže a ženy.“ [Jandourek 
2007: 339] 
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1 Cíle a výzkumné otázky 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaká je institucionální podpora zapojení 

otců do péče o děti na úrovni České republiky v kontextu ostatních zemí EU. Dále 

identifikovat klíčové problémy v této oblasti a navrhnout optimální řešení v rámci 

rodinné politiky České republiky, které by mohlo vést k většímu zapojení otců do péče 

o děti.  

Řešení výše zmíněných cílů této práce by mělo přinést odpovědi na následující 

výzkumné otázky. 

− Jaká je současná situace institucionální podpory zapojení otců do péče 

o děti v rámci rodinné politiky České republiky? Jaké změny 

pozorujeme? Jaký je evropský trend? 

− Jaké je zapojení otců do péče o děti? Je možné zvýšit zapojení otců 

do péče o děti v České republice? Jaká opatření rodinné politiky by 

mohla zlepšit situaci otců v péči o děti v České republice? Kde by se 

měla Česká republika inspirovat? 
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2 Metody a zdroje dat 

Metody využité v této práci jsou zvoleny tak, aby umožnily v co největší míře naplnit 

výzkumné cíle a zodpovědět dané otázky. Proto je výzkumný design práce kvalitativní. 

2.1 Použitá data 

Data využitá a analyzovaná v této práci jsem čerpala z různých zdrojů, proto mají 

podobu jak primárních, tak sekundárních dat. 

2.1.1 Primární data 

Ve své práci budu pracovat s primárními daty získanými v rámci vlastního empirického 

šetření (viz kapitola 2. 2 – 2. 4). 

2.1.2 Sekundární data 

Pro analýzu současného stavu a uvedení do problematiky byly využity především 

odborné publikace, slovníky, encyklopedie, dokumenty organizací (strategie a akční 

plány Ministerstva práce a sociálních věcí, dokumenty a směrnice EU, dokumenty Rady 

vlády pro rovné příležitosti mužů a žen, dokumenty neziskových organizací jako např. 

Liga otevřených mužů, atd.), databáze OECD či Českého statistického úřadu, atd. 

Zdrojem aktuálních informací se staly jak české, tak i zahraniční odborné časopisy jako 

například Sociologický časopis, Gender/rovné příležitosti/výzkum, Gender & Society 

nebo například The ANNALS of the American Academy of Political and Social 

Science. Dále jsem vycházela z platných českých zákonů a vyhlášek.  

Jako metodu sběru sekundárních dat jsem využila vyhledávání dokumentů. 

„Metoda spočívá v systematickém a důkladném vyhledávání dokumentů publikovaných 

k určitému tématu nebo problému a jejich prozkoumání.“ [Veselý, Nekola 2007: 160] 

Využila jsem analýzu dokumentů, která sloužila jako nástroj k nalezení odpovědí 

na popisné cíle. Ve statistických datech byly sledovány a interpretovány vývojové 

trendy. 

Již při vyhledávání těchto dat jsem získala užitečné kontakty na osoby, z nichž 

některé se později staly informátory v rámci provedeného expertního šetření 

(viz kapitola 2.3). 
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2.2 Struktura rozhovorů a jejich provedení 

K získání primárních dat byl zpracován vlastní kvalitativní výzkum formou expertních 

rozhovorů. [Veselý, Nekola 2007: 170-176] Získání dat od osob se zkušenostmi v této 

oblasti v České republice napomohlo ke komplexnímu uchopení dané problematiky a 

také při vytváření návrhů opatření, která by byla vhodná pro rozvoj mužské péče o děti.  

Expertní rozhovor je specifickou aplikací polostandardizovaného rozhovoru. 

Podle Jeřábka můžeme rozhovory dělit na standardizované, kterými označuje nejvíce 

formalizovanou formu rozhovoru, polostandardizované a nestrukturované. [Jeřábek 

1992: 72]. V praxi je nejvíce užívaný polostandardizovaný rozhovor, neboť v sobě 

spojuje přednosti obou ostatních typů. Pod expertním rozhovorem si podle Hendlovy 

typologie můžeme představit rozhovor s návodem, případně problémově zaměřený 

rozhovor s expertem, který se pohybuje v prostředí dané problematiky. V případě těchto 

rozhovorů nás zajímá schopnost respondenta působit jako odborník na danou 

problematiku. Informátor do výzkumu nevstupuje jako jednotlivý případ, ale 

reprezentuje celou skupinu respondentů určitého vědního oboru. [Hendl 2005: 166-175] 

Existují zde předem dané otázky (připravený scénář šetření), které je potřeba 

položit, ale jejich pořadí si tazatel může určit sám a tazatel také klade doplňující otázky, 

které vedou dotazovaného potřebným směrem. Cílem je poskytnout dotazovaným 

prostor pro jejich vlastní vyjádření, osnova má sloužit především tazatelům, aby nedošlo 

k opomenutí důležitých okruhů dotazování. [Hendl 2005: 166-175] 

Mezi výhody expertních rozhovorů patří velká flexibilita, kdy máme možnost 

reagovat na neočekávané nebo zajímavé skutečnosti, které jsme ve strukturaci 

rozhovoru nepředpokládali, ale mohou nám pomoci uchopit výzkumný problém. 

Možnost pokládat doplňující otázky a zjišťovat tak nové okolnosti, možnost měnit 

pořadí otázek v závislosti na právě nastalé situaci, atd. Jako nevýhodu můžeme uvést 

obtížný výběr informátorů (viz kap. 2. 3) nebo vysokou míru zkreslení dat, které nám 

respondent poskytne. Při jejich interpretaci je nutné mít dostatečné informace o daném 

respondentovi a zjištěné poznatky promítnout do výsledného zjištění. [Veselý, 

Nekola 2007: 170-175] 

Jak uvádí Kaufmann: „Žádné téma není radikálně nové a žádný výzkumník si 

nemůže myslet, že se obejde bez vědomostního kapitálu, kterého bylo na určitém poli 
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dosaženo.“ [Kaufmann 2010: 44] Před přípravou rozhovorů jsem se proto seznámila 

s odbornou literaturou a výzkumy na téma otcovství a rodičovství, genderovou 

problematikou, atd. Teprve na základě získaného vědomostního kapitálu jsem vymezila 

několik tematických okruhů scénáře polostrukturovaného rozhovoru. Konkrétní otázky 

v rámci okruhů na sebe logicky navazovaly, neboť podle Kaufmanna respondenta 

od většího zapojení do rozhovoru odrazuje, pokud se témata střídají moc rychle nebo 

jsou neuspořádaná. [Kaufmann 2010: 52-53] 

Scénář šetření nebyl u prvního a posledního rozhovoru shodný. Na základě 

zkušenosti jsem využila příležitosti a některé otázky scénáře byly po prvním rozhovoru 

upraveny. „(…) revize může mít blahodárné účinky.“ [Kaufmann 2010: 54] Připravený 

scénář rozhovoru byl rozdělen do tří základních částí. Úvodní část byla zaměřena 

všeobecně na koncept otcovství. Druhá část byla orientována na konkrétní situaci 

v České republice. Poslední část se týkala podpory otců v ostatních zemích EU a 

nástrojů vhodných k většímu zapojení otců do péče o děti. Informátoři byli předem 

seznámeni s oblastmi, kterých se rozhovor týkal. Některé dílčí otázky pak byly následně 

přizpůsobeny na míru instituci, ze které informátor pocházel. 

Rozhovory trvaly zhruba třicet minut a výběr místa jejich konání byl ponechán 

na informátorovi. Celý rozhovor byl zaznamenán na diktafon a následně přepsán. 

Po ukončení rozhovorů jsem s respondenty zůstala v kontaktu pro případ, že by bylo 

nutné zodpovědět doplňující otázky. Informátoři byli vstřícní, a proto jsem po sepsání 

analytické části práce využila tzv. member checking, jenž je jednou z technik zajištění 

důvěryhodnosti. [Lincoln, Guba 1985] Rozhovory byly provedeny v průběhu jednoho 

měsíce.  

Pro zvýšení kvality a validity výzkumných dat bylo využito metody triangulace, 

v jejímž rámci jsou data nahlížena z různých úhlů. „Pod triangulací se rozumí pokus 

o získání ‚skutečného‘ porozumění situace na základě kombinace různých způsobů 

nahlížení nebo různých zjištění.“2 [Silverman 2005: 190] Jak je uvedeno výše, v práci 

byla využita jak data sekundární získaná analýzou dokumentů, tak data primární získaná 

prostřednictvím vlastního kvalitativního šetření. Došlo tak k interakci s jinými daty, 

jinými výzkumy, atd. 

                                                 
2 Vlastní překlad autorky; originální znění: „Pod trianguláciou sa rozumie pokus o získanie ‚skutočného‘ porozumenia situácie na 
základe kombinácie rôznych spôsobov nazerania alebo rôznych zistení.“ 
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2.3 Informátoři a jejich výběr 

Okruh možných informátorů byl velký, neboť v rámci expertních rozhovorů se 

neomezuje pouze na experty, „ale i na osoby, které mají praktickou zkušenost s tématem 

nebo přístup k informacím o vnitřním fungování politiky/organizace“. [Veselý, 

Nekola 2007: 171] V rámci kvalitativního šetření bylo osloveno deset expertů z různých 

institucí, kteří přicházejí do kontaktu s danou problematikou. Výběr informátorů nebyl 

omezen pouze na osoby aktuálně působící ve sledované oblasti, neboť „cenným zdrojem 

informací bývají například zaměstnanci, kteří (…) změnili své působiště“. [Veselý, 

Nekola 2007: 172] V několika případech byl rozhovor odmítnut z důvodu časového 

vytížení experta. Nakonec bylo provedeno 5 expertních rozhovorů. Nejpočetněji byli 

zastoupeni experti ze státních institucí a neziskových organizací, dále také expert 

z oblasti výzkumu (viz tabulka 1). 

Výběr vzorku byl obtížný, neboť bylo nutno vybrat informátory tak, aby nebyli 

jednostranně zaměření. Tyto případy nebyly vybrány náhodným způsobem. Jak uvádí 

Silverman, v kvalitativním výzkumu je nepravděpodobné, že by vzorek byl vybrán 

náhodně. [Silverman 2005: 114] Informátoři byli získáni racionálním výběrem 

na základě úsudku, jehož účelem bylo získat vyvážený vzorek informátorů. 

Tabulka 1: Seznam expertů 

 
Zdroj: autorka 
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2.4 Zpracování rozhovorů a zpracování dat 

Rozhovory byly zaznamenány na mp3 diktafon a následně přepsány. Jelikož se v rámci 

expertního šetření soustředím především na obsahově-tematickou rovinu, byl text 

při přepisu převeden do spisovného jazyka. [Hendl 2005: 208] Došlo ke změně povahy 

základního materiálu, který se stal psaným textem s důrazem na jazyk, „což je ideální 

pro zjednodušené zpracování dat, (…)“. [Kaufmann 2010: 91] Psaný text představuje 

dobrý výchozí materiál. [Kaufmann 2010: 92] Ke každému rozhovoru bylo vytvořeno 

1-2 stránkové shrnutí, které zahrnovalo základní informace o informátorovi, seznam 

klíčových témat a postřehů a jeho postoj k nejdůležitějším otázkám. [Veselý, Nekola 

2007: 175]   
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3 Teoretická východiska 

3.1 Otcovství 

„Otec je definován jako rodič mužského pohlaví. Rozlišujeme roli biologickou (otec je 

ten, kdo dítě zplodí), sociální (otec je ten, kdo se o dítě dlouhodobě rodičovsky stará, 

kdo je vychovává) a právní (otec je ten, komu přináleží rodičovská odpovědnost, práva 

a povinnosti.“ [Bakalář 2002: 190] K tomu, aby se muž stal otcem, nestačí být pouze 

biologickým zploditelem, přestože západní společnost tuto definici na základě filiace 

stále upřednostňuje, neboť je zdrojem legitimní autority otce. Důležitá je také sociální 

dimenze, jelikož „dřívější institucionální otcovství bylo postupně nahrazeno otcovstvím 

vztahovým, závislým na vůli otce a matky“. [Castelain Meunier 2002 

in Dudová 2006a: 8] 

V následujících podkapitolách budu věnovat pozornost konstrukci otcovské 

identity a proměnám otcovské role, k nimž v průběhu času docházelo a stále dochází. 

3.1.1 Konstrukce otcovské identity 

Jedinci mají v rámci společnosti mnoho sociálních identit, které na sebe mohou brát 

nebo kterých se mohou zbavovat v závislosti na dané situaci. V naší společnosti jsme 

však vždy vázáni na koncept ženství a mužství. [West, Zimmermann 2008: 101] 

Představitelé školy identity theory, jež vychází ze symbolického interakcionismu Meada 

a Blumera, zdůrazňují, že jak mateřství, tak otcovství je sociálně konstruovaný 

fenomén. V rámci určitého sociálního statutu či role tak individuum samo sobě jako 

objektu přikládá nějaký význam, sociální identitu. Otcovskou identitu poté lze 

charakterizovat jako soubor významů, které jsou spojeny s postavením a rolí otce. 

[Dudová 2006b: 161-162] Konstrukce mužské identity v souvislosti s otcovstvím se 

odvíjí od představy mužství v okolní společnosti. V západních zemích převažuje 

koncept hegemonní maskulinity, jako ideálu mužství. Od mužů je očekávána plná účast 

v ekonomické sféře, úspěch na pracovním trhu a dominance. [Connel 2002, Hodges, 

Budig 2010] Tyto tradiční definiční znaky maskulinity „jsou v protikladu k hodnotám 

péče a sebeobětování se pro druhého, a tudíž a priori vylučuje pečující a citové 

otcovství“. [Dudová 2006b: 162] 
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Na konstrukci otcovské identity má vliv i okolní společnost, ve které muž žije, 

jak již bylo zmíněno výše. Jelikož byl otec po dlouhou dobu spojován především 

s ekonomickým zabezpečením rodiny (viz kapitola 3. 1. 2), pak mohou být pečující 

otcové vnímáni jako narušitelé zvyklostí, neboť nesplňují očekávání, která jsou na ně 

společností kladena. [Maříková, Vohlídalová 2007: 53, Šmídová 2008: 11-13] Zapojení 

otců do každodenní péče o dítě představuje vstup do prostoru, který bývá v naší kultuře 

tradičně spojován se ženami a je označován jako tzv. ženská sféra – do této sféry patří 

právě oblast pečování. [Maříková 2009] Rozdělení na sféru placené práce a neplacené 

péče v naší společnosti stále převažuje, také rodinná politika je do značné míry 

vystavěna na předpokladu „homogenní populace žen, která upřednostňuje péči, a 

homogenní populace mužů, která upřednostňuje placenou práci“. [K řížková, 

Vohlídalová 2009: 34] „Zatímco sféra veřejná je chápana jako ‚mužský‘ svět, sféra 

soukromá jako svět ‚ženský‘.“ [Maříková 1999: 14] Lze tvrdit, že realizace ve sféře péče 

tak může být pro muže i okolní společnost něco neobvyklého či obtížného, neboť jeho 

mužská identita je spojena s převažujícím obrazem mužství v celé společnosti, kam 

oblast péče nepatří. V moderní společnosti je tak muži vyhrazeno místo ve veřejné sféře 

(viz výše). 

3.1.2 Přechod od tradičního otcovství k modernímu 

Z důvodu existence těsné asociace ženské a rodinné politiky, docházelo v sociologii 

rodiny k vytlačení muže na okraj zorného pole. „Sociologie tím nereflektovaně přijímá 

perspektivu laické veřejnosti, která činí de facto sociálně odpovědnou za úroveň 

fungování rodinné instituce především ženu.“ [Možný 1990: 99] Význam muže-otce 

v rodině se však v průběhu historických období vyvíjel společně s proměnami 

společnosti a podobně jako každá jiná sociální role byla i tato definována mnoha 

společenskými a kulturními faktory, které formovaly i práva a povinnosti z role otce 

vyplývající. Ke změnám v postojích společnosti docházelo postupně, radikální změnu 

přinesly až poslední dvě století. [Černá 2001: 22-24] V individualizované společnosti 

prochází instituce rodiny změnami, dochází k proměně formy a nabírání nových funkcí. 

Důsledkem těchto jevů je modifikace vztahů mezi aktéry a modifikace rolí zastávaných 

v rámci rodiny. Tyto změny se týkají také otcovství. [Dudová 2006a, LaRossa 1988 

in Maříková 2009: 90]  
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Po řadu století přetrvávala ve společnosti „tradice otcovské nadřazenosti“. 

[Černá 2001: 22] V průběhu 19. století „došlo k úplnému převrácení distribuce moci 

ve výchově dítěte a otcovská práva, mající dříve charakter absolutní moci v rodině, byla 

s podporou státu omezena ve prospěch matek, (…)“. [Radimská 2002: 1] Otcové si 

zachovávali formální statut hlavy rodiny, ale vychovateli dětí se stávaly matky. [Zoja 

2005: 191, Černá 2001: 23] Hlavním aktérem omezení otcovské moci se stal stát. 

Od 19. století docházelo v evropských zemích ke zvyšování státních intervencí 

do soukromé sféry rodiny, do místa, kde měl dříve výsadní postavení otec. [Radimská 

2002: 1-2] Následně od 60. let 20. století byly přijímány zákony „vyrovnávající 

postavení otce a matky v rodině a chránící matky před rezignací otců na své 

povinnosti“. [Radimská 2002: 2] 

V současné době jsme svědky čtvrté ze série změn konceptu otcovské role, jak je 

popsal John Pleck. V debatách o měnící se otcovské roli došlo k posunu pozornosti 

od otce, který byl primárně zodpovědný za ekonomické zabezpečení rodiny k otci, který 

se přímo podílí na péči o děti. Od současných otců se proto očekává více aktivního 

zapojení v péči o jejich děti. [Pleck 1987] Pro pochopení současného stavu otcovství, 

může být užitečné začlenit ho do historického kontextu a nastínit změny 

v konceptualizaci otcovské role, které se v průběhu let odehrály. 

Podle J. Plecka prošlo otcovství na západě čtyřmi etapami. V každé z těchto 

period se do středu pozornosti dostává jiný dominantní motiv, který další aspekty 

mnohovrstevné role otce upozaďuje. [Pleck 1987] Nejprve byl otec autoritářským 

učitelem morálky a náboženství. „otcové byli primárně odpovědni za zajištění toho, aby 

jejich děti vyrůstaly s odpovídajícím smyslem pro hodnoty (…)“ 3. [Lamb 2000: 26] Role 

otce – učitele je charakteristická pro pre-industriální společnost, kdy byly mužské práce 

situovány v blízkosti domova, nebo přímo doma. [Pleck 1984 in Lamb 2000: 26] Lze 

tvrdit, že do počátku průmyslové revoluce byla úloha otce v životě dítěte považována 

za důležitější, než úloha matky. Po velkou část historie bylo otcovství preferováno, 

otcové byli skutečnými hlavami svých rodin. [Lamb 2000, Černá 2001, Zoja 2005] 

Od konce 18. století začíná narůstat zodpovědnost matky za domácnost a její 

doménou se stává i péče a výchova dětí. V průběhu devatenáctého a první poloviny 

dvacátého století to byly právě matky, které získaly významnější roli, zatímco postava 

otce byla stále více upozaďována. [May, Strikwerda 1996: 196, Černá 2001] Pleck 

                                                 
3 Vlastní překlad autorky; originální znění: „By popular consensus, fathers were deemed primarily responsible for ensuring that 
their children grow up with an appropriate sense of values, (…).“ 
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popisuje tento posun jako výsledek procesu industrializace, kdy práce odváděla muže 

z domova a definuje otce jako vzdáleného živitele rodiny. Postupem času se tato 

geografická vzdálenost přenesla do vzdálenosti rodinné, došlo k přísnému oddělení 

sféry soukromé a veřejné a důsledkem toho byl otec ochuzen o přímou účast na životě 

jeho dítěte. [Pleck 1987] Nelze říci, že by předchozí aspekty otce jako učitele vymizely, 

ale s příchodem industrializace se schopnost otce být živitelem stala nejdůležitější a 

definující charakteristikou otcovství – „kritériem, kterým byli ‚dobří otcové‘ 

hodnoceni“ 4. [Lamb 2000: 27] 

Ačkoli úloha otce jako živitele či morálního opatrovníka zůstává důležitá, lze 

tvrdit, že ve třicátých a na začátku 40. let se stává otcovou nejvýznamnější funkcí 

představovat model mužské role, především pro svého syna. [Pleck 1987] Na počátku 

20. století byla ve společnosti populární psychoanalytická teorie, která kladla velký 

důraz na přítomnost matky, která byla hlavním faktorem pro spokojenost dítěte. Tato 

situace vyústila ke vzniku tzv. kultu mateřství, který s sebou mimo víry v mateřské 

instinkty přinesl i odsunutí a podceňování otcovské role ve vývoji dítěte. 

[Černá 2001: 23-24] 

Muži přišli o svoji roli učitele a v důsledku masivního nástupu žen na pracovní 

trh na přelomu 60. a 70. let se stali nahraditelní i jako živitelé rodiny. V polovině 70. let 

byla podle Plecka dosažena čtvrtá fáze. Poprvé došlo k širokému rozšíření identifikace 

otce jako „aktivního, láskyplně a pozorně pečujícího rodiče“ 5. [Lamb 1987: 7]  

Lze usuzovat, že otcovská funkce se v rámci rodiny v průběhu posledních 

desetiletí změnila viditelněji více než funkce matky (viz tabulka 2). Dříve institucionální 

a autoritářské otcovství se tak stává otcovstvím vztahovým a dobrovolným. [Maříková 

2009: 90] V minulosti jasně definovaná role otce se v průběhu 20. století stala nejasnou. 

Nelze tvrdit, že by doposud popsané aspekty otcovství zcela vymizely, ale v posledních 

několika letech dochází k posunu ve vnímání a prožívání otcovství, který odpovídá 

současným společenským a kulturním trendům. Je důležité mít na paměti měnící se roli 

otců, neboť všechny čtyři funkce výše uvedené jsou dnes stále důležité.  [Lamb 1987, 

Pleck 1987] 

 

 

                                                 
4 Vlastní překlad autorky; originální znění: „(…) the criterion by which „good fathers“ were appraised“. 
5 Vlastní překlad autorky; originální znění:: „(…) as active, nurturant, caretaking parents.“ 
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Tabulka 2: Shrnutí otcovských rolí 

 
Zdroj: autorka dle Lamb 1987, Pleck 1987 

3.1.3 Koncept „nového otcovství“  ̈

Výzkumy zaměřené na rodičovství ještě na počátku 70. let představovaly ženu jako 

osobu, „která má výsadní a nezastupitelnou roli v péči o dítě, která je hlavním, 

nejdůležitějším činitelem v jeho socializaci“. [Maříková 1999: 18] Otec angažující se 

v péči o dítě se dostal do centra odborné pozornosti až ve druhé polovině 70. let 

minulého století. V této době lze zaznamenat nárůst četnosti výzkumů v oblasti 

otcovství, a to především v západní Evropě. [Maříková 1999, Maříková 2009] Fenomén 

„nového“ či „angažovaného“ otcovství tak získal své místo v sociologickém diskursu.  

V průběhu 80. let vyvstává nová představa rodinných vztahů, která je 

charakteristická důrazem na osobní rozvoj, seberealizaci a odmítnutí autoritativních 

postojů. „Otcovská role se této představě přizpůsobuje a vzniká fenomén tzv. nových 

otců (…).“ [Radimská 2002: 2] Koncept tzv. nového otcovství představuje otcovství, jež 

odpovídá současným kulturním a společenským trendům, zachycuje posun, který nastal 

v chápání role otce. [Lamb 1987, Pleck 1987, Šmídová 2008, Maříková 2009] 

V souvislosti s tímto konceptem jsou diskutovány normy jako „nové“ a „staré“, 

„moderní“ a „tradiční“ formy otcovství. „Moderní citový rámec předpokládá citovou 

blízkost a přítomnost otce společně s jeho zapojením do péče o dítě, případně 

o domácnost.“  [Maříková 2009: 90] Tradiční normy otcovství úzce souvisí s pracovní 

sférou. To, že muž pracuje a vydělává peníze, představuje jeho rodičovský čas, neboť 

tak zabezpečuje svoji rodinu. Důsledkem toho se stává otcem „v zastoupení“, jeho vztah 

s dítětem je zprostředkováván matkou. Moderní normy otcovství naopak přibližují 

otcovství k mateřství. Vztah otce a dítěte je přímý a individualizovaný. 

[Maříková 2009: 90-91] „Nový“ otec se podle Plecka od starého liší v několika 

aspektech: je přítomný u porodu svého dítěte, podílí se na denní péči a je součástí jeho 

života od narození, nikoli až v pozdějším věku, participuje na běžné každodenní péči o 

něj a věnuje se stejně tak dceři jako synovi. [Pleck 1987: 81] Jak je z označení „nové“ 
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otcovství patrné, jeho hlavním cílem je zdůraznit, že současní otcové se liší 

od předchozí generace otců. [Lamb 1987, Maříková 1999] V tomto novém konceptu je 

muž vnímán stejně kompetentním pečovatelem a vychovatelem jako žena. Otec se stává 

osobou, která v rodině zastává více rolí (už není pouze tím, kdo rodinu zajišťuje 

ekonomicky či pomáhá s výchovou staršího dítěte) a má své místo v přímé péči o dítě 

od narození až po dospělost. [Lamb 1987: 4, Pleck 1987: 81-82] 

Jak uvádí Maříková, v souvislosti s rolí otce a jejího chápání se v odborné 

literatuře v České republice setkáváme s rozličnými adjektivy, jako například „nový“, 

„pečující“, „ angažovaný“, „ zúčastněný“, atd. Neexistuje pro ně jednotné označení. 

Anglicky publikované studie uvádí termíny, jako „nurturing“6 nebo „caregiving father“, 

„new fatherhood“. [Maříková 2009] Tyto termíny se navzájem překrývají a prolínají – 

výklad vždy záleží na teoretickém zázemí autora, jeho odborném zaměření či 

mateřském jazyce. Někteří autoři je rozlišují, jiní je užívají jako synonyma. Jak uvádí 

Kubíčková: „Jsou to stále otcové, jejich otcovství ovšem získává nový rozměr, hranice 

se posunuje od (…) prostého „být otcem“ k aktivnímu otcovství, k naplnění formy 

obsahem. Tito muži jsou „mateřští“, zhošťují se mateřských povinností stejně dobře 

jako matky.“  [Kubíčková 2003: 3]  

3.2 Teorie sociálního státu 

Sociální stát je široce využívaný pojem, avšak bez jednotného vymezení. Jako první 

zavádí termín „welfare state“ arcibiskup W. Temple a označoval jím stát, „který lidem 

v nouzi poskytuje pomocí právních a administrativních prostředků hmotné 

zabezpečení“. [Adamová, Křížkovský 2000: 316] Terminologie popisující sociální stát 

se různí, neexistuje jednotné vymezení. Sociální stát prochází neustálou proměnou 

v čase, je ovlivňován společensko-politickým vývojem v národních státech, kde funguje 

za odlišných ekonomických a sociálních podmínek. [Večeřa 1996: 22-23, 25] Za český 

ekvivalentní překlad welfare state lze označit „ stát blahobytu“ (doslovný překlad), „stát 

sociálních služeb“, „ sociální stát“, či „ stát veřejných sociálních služeb“. [Večeřa 

1996: 24-25] 

 

 

 

                                                 
6 Tento termín zavádí američtí sociologové L. May a R. A. Strikwerda ve své stati Fatherhood and Nuturance. [Maříková 2009] 
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Jako hlavní cíle sociálního státu lze označit zejména sociální jistotu a bezpečí 

občanů, zajištění rovnosti, zvýšení sociální spravedlnosti, zlepšení kvality osobního a 

společenského života. [Večeřa 1996: 28-29] Lze tvrdit, že sociální stát je takový, kde 

„sociální podmínky, v nichž lidé žijí, nejsou jen věcí jedinců či rodin, nýbrž věcí 

veřejnou. Každému z jeho občanů se dostává alespoň určitého uznaného minima 

podpory a pomoci v různých životních situacích, které jej či jeho rodinu (potencionálně 

či aktuálně) ohrožují“. [Potůček 1995: 35] 

3.2.1 Typologie sociálního státu 

Na základě teorií sociální politiky došlo v průběhu 70. – 90. let k formulaci několika 

typologií sociálního státu7, které odrážejí rozdíly, jež mezi různými sociálními státy 

vyvstaly v průběhu let. Typologie tak slouží k ostřejšímu vymezení sociálního státu. 

[Adamová, Křížkovský 2000: 321, Munková 2004: 47] Lze tvrdit, že různé sociální 

státy zajišťují své občany proti stejným rizikům za pomoci různých institucionálních 

nástrojů. 

V kontextu této práce je důležité uvést pravděpodobně nejcitovanější typologii 

sociálního státu – Esping-Andersenovu8, který rozlišuje typy podle toho, do jaké míry 

zde probíhá dekomodifikace člověka jako pracovní síly. Dekomodifikací se rozumí 

„zajištění prostředků zabezpečení alternativních k tržním“. [Esping-Andersen 

1991: 555] Dekomodifikace tak osvobozuje člověka od závislosti na trhu práce. 

[Esping-Andersen 1991: 555-556] V návaznosti na Esping-Andersenovu typologii se 

dnes rozlišují čtyři typy sociálního státu: liberální (anglosaský), korporativistický 

(konzervativní), sociálně-demokratický (skandinávský) a prorodinný (latinský). 

[Esping-Andersen 1991, Matějková, Paloncyová 2004: 11] 

Liberální sociální státy „minimalizují dekomodifikační efekt“ a upřednostňují 

životní úroveň odvozenou z práce – trh sám ocení zásluhy v podobě vyššího výdělku. 

[Esping-Andersen 1991: 559] Tento typ sociálního státu vybízí k participaci na trhu 

práce. Na druhé straně sociální dávky jsou obvykle nízké, testované a jsou směřovány 

vůči jedincům s nízkými příjmy, často jsou stigmatizující. [Esping-Andersen 1991: 559] 

V rámci tohoto režimu není rodina nijak výrazně podporována, stát zasahuje 

                                                 
7 Již v 50. letech analyzoval situaci R. Titmuss a specifikoval tři modely sociálního státu: reziduální, institucionální a pracovně-
výkonový sociální stát. [Munková 2004: 49, Potůček 1995: 39] 
8 Více o typologii sociálního státu ESPING-ANDERSEN, Gøsta: The Three Worlds of Welfare Capitalism. New Jersey: Princeton 
University Press. 1990. 
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až v případě nouze. [Matějková, Paloncyová 2004: 10]Jako příklad lze uvést USA, 

Kanadu či Austrálii. [Esping-Andersen 1991: 559] 

Dalším typem je korporativistický model sociálního státu, který se snaží 

o zachování statusových rozdílů, tudíž míra dekomodifikace je závislá na příslušnosti 

k určité vrstvě společnosti. Tyto režimy byly utvářeny církví, a proto preferují 

uspořádání společnosti podle tradičních hodnot a to i v rámci rodiny, kde je žena 

ekonomicky závislá na muži. Rodinné dávky vybízejí k mateřství a denní služby péče 

o děti nejsou vyvinuté. Stát zasahuje pouze tehdy, není-li rodina schopna postarat se 

o své členy sama. Harmonizace rodiny a zaměstnání je státem podporována 

nedostatečně. Tento typ reprezentují státy jako Německo či Rakousko. [Esping-

Andersen 1991: 559-560] 

Třetím typem jsou sociálně-demokratické režimy, které usilují o „stát poskytující 

rovnost v nejvyšším standardu, nikoli o rovnost minimálních potřeb“. [Esping-

Andersen 1991: 560] Zde je typická vysoká úroveň dekomodifikace, aktivní politika 

zaměstnanosti a vysoká participace žen na trhu práce. Na rozdíl od korporativistického 

modelu nečeká, až rodina vyčerpá všechny možnosti svépomoci, ale snaží se o prevenci, 

snaží se pokrýt potřeby rodiny – stát poskytuje denní péči o děti a další opatření, která 

umožňují snadnější harmonizaci rodinného a pracovního života svých občanů. 

Typickými představiteli jsou skandinávské státy – Švédsko, Norsko či Dánsko. [Esping-

Andersen 1991: 560] 

Tabulka 3: Charakteristiky typ ů sociálních států 

 

Zdroj: Potůček 1995, upraveno 
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Prorodinně orientovaný model je podobný liberálnímu režimu z hlediska 

nevměšování se, na rozdíl od něj spoléhá na pomoc rodiny. Účast žen na trhu práce je 

velice nízká, konflikt rodinných a profesních rolí je zde výrazný, což vede k odkladu 

založení vlastní rodiny. [Matějková, Paloncyová 2004: 9] 

Esping-Andersenova teorie je kritizována především za nedostatečné zohlednění 

genderového aspektu. Tato kritika vedla k vytvoření několika nových typologií, kde 

genderový aspekt hraje stěžejní roli. [Angelovská 2008: 115-117, Bartáková 2009: 42-

44] Objevilo se i několik teorií zohledňujících koncept defamilizace, která je definována 

jako „míra do které sociální stát oslabuje závislost žen na rodině a usnadňuje jim 

ekonomickou nezávislost“. [Angelovská 2008: 117] Například C. Bambra ve své 

typologii pracovala se čtyřmi faktory: „relativní podíl žen na trhu práce, kompenzace 

rodičovské dovolené, délka mateřské dovolené a průměrný plat žen“. [Angelovská 

2008: 118] Ve své práci dospěla k závěru, že skupiny států utvořené podle jejího 

konceptu defamilizace se od Esping-Andersenova rozdělení příliš neliší. [Bambra 2004 

in Angelovská 2008: 118] 

3.2.2 Rodinná politika 

Pojem sociální stát nelze vysvětlovat bez pojmu sociální politika, která vymezuje 

sociální problémy a hledá nástroje k jejich odstranění či zmírnění jejich nepříznivých 

důsledků ve společnosti. Sociální politika jako praktická činnost funguje po staletí, 

po vzniku moderního státu však získala díky sociálnímu státu institucionální a 

legislativní rámec. [Večeřa 1996: 29] Jedním ze sociálních problémů se od 70. let 20. 

století stala péče o děti, „ jednak v důsledku narůstající křehkosti rodiny, jednak kvůli 

znevýhodnění, které plyne ze starosti o rodinu především vzhledem k možnostem 

uplatnění žen na trhu práce a budování jejich profesní kariéry“. [Keller 2009: 65] 

Stupeň rozvinutosti sociálního státu tedy zasahuje i do oblasti rodiny, pro kterou vytváří 

podpůrná opatření. „Sociální státy a zejména jejich rodinné politiky mají vliv 

na rozdělení placené a neplacené práce mezi stát, trh a rodinu a mezi ženy a muže 

prostřednictvím podpory tradičních nebo moderních vzorů, tj. uspořádání placené a 

neplacené práce.“9  [Boye 2009: 1] Rodinná politika v rámci sociálního státu by měla 

umožnit každému jedinci „zvolit si vlastní strategie kombinace práce a péče a 

nepenalizovat určitý typ volby“. [K řížková, Vohlídalová 2009: 32] 

                                                 
9 Vlastní překlad autorky; originální znění: „Welfare states, and their family policy in particular, influence the division of paid and 
unpaid work among the state, the market, and the family and between women and men through their support for traditional or 
modern work patterns, that is, combinations of paid and unpaid work.” 
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Se vstupem žen na trh práce došlo k nárůstu intenzity konfliktu mezi 

povinnostmi žen v oblasti péče a povinnostmi pracovními. Sociální státy na tuto 

skutečnost „reagovaly různým přeskupením zodpovědnosti mezi státem, trhem a 

domácnostmi“. [Bartáková 2009: 41] Opatření, jimiž je rodina ze strany státu 

podporována, mohou nabývat několika podob: 

− přímá finanční podpora (platba dávek), 

− nepřímá finanční podpora (daňové úlevy), 

− přímé poskytování sociálních služeb. [Höhne 2008: 13-18] 

Od 70. let minulého století se rodinná politika modifikovala v závislosti 

na změnách společnosti a rodiny samotné, přeorientovala své zaměření z jedno-

příjmové rodiny, kde byl hlavním živitelem muž, na rodinu se dvěma příjmy. Rodinné 

politiky evropských států se v průběhu desetiletí vyvíjely různými směry a v současnosti 

stále existují rozdíly v mezinárodním pojetí rodiny. Obecně je rodinná politika chápána 

jako soubor opatření na podporu rodiny a její obsah spadá do kompetence každého 

jednotlivého státu. [Matějková, Paloncyová 2004: 7-9]  

Tabulka 4: Modely sociálního státu a typy rodinné politiky 
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Zdroj: Matějková, Paloncyová 2004, upraveno 
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4 Muž jako rodi č 

Koncept „nového otcovství“ představuje otce v roli pečovatele a vychovatele stejně 

kompetentního jako je matka (viz kapitola 3. 1. 3). V následujícím textu podložím toto 

tvrzení názory několika odborníků, pokusím se vysvětlit proč je vhodné otce 

v zapojování do soukromé sféry podporovat a jakým způsobem tak činit. 

4.1 Když pečuje muž 

O ženských schopnostech naplnit individuální potřeby dítěte nikdo nepochyboval. 

Výzkumy rodičovství v 60. letech minulého století soustředily svoji pozornost 

především na roli matky, která měla výsadní roli v péči o dítě10. [Maříková 1999: 18] 

Kompetence pečovat o dítě byla spojována s biologickou předurčeností – žena je 

biologicky předurčena k tomu, aby o dítě pečovala. V raně moderní společnosti byla 

matka považována za „rozhodující činitel ve zdárném (zdravém) psychickém vývoji 

dítěte“. [Maříková 2010] Byly zdůrazňovány biologické rozdíly mezi otcem a matkou a 

z toho odvozovány rozdíly v jejich rodičovském chování. [Maříková 2010] V důsledku 

těchto idejí je v českém konzervativním prostředí udržována představa muže, který není 

schopen postarat se o dítě. [Maříková 2010] 

Koncept biologické předurčenosti zpochybnila například S. Rudick, která 

rozlišuje mezi „mateřským chováním a mateřstvím“. [Ruddick 1989 in Maříková 

2009: 91] Podle ní těhotenství zakončené porodem nemusí být následováno mateřským 

chováním. Péče o dítě je realizována skrze lásku, péči a výchovu. „Protože matkou se 

člověk nerodí, ale stává se jí, touto osobou nemusí být nutně biologická matka dítěte, 

ale ani jiná žena, může jí být kdokoli, kdo je péče tohoto typu schopen.“ [Ruddick 1989 

in Maříková 2009: 91-92] Stejně tak E. M. Lamb upozorňuje na to, že oba rodiče jsou 

schopni poskytnout dítěti stejně kvalitní péči. „S výjimkou kojení, neexistuje žádný 

důkaz, že jsou ženy biologicky předurčeny být lepšími rodiči, než muži.“11 [Lamb 1981: 

479] Nejsou to biologické rozdíly, ale hodnotové postavení společnosti, které potvrzují 

tradiční rozdělení rodičovských rolí. [Lamb 1981: 479, Čermáková 2000: 117-118, 

Dudová 2012: rozhovor, Jára 2012: rozhovor]  

 

                                                 
10 Impulsem pro přetrvávání názoru, že žena je jediným člověkem, který by měl o dítě pečovat, byla „teorie attachmentu“ J. 
Bowlbyho. Více viz BOWLBY, R. Fifty Years of Attachment Theory. London: Karnac Ltd., 2004.  
11 Vlastní překlad autorky; originální znění: „With exception of lactation, there is no evidence that women are biologically 
predisposed to be better parents than men are.” 
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Tradiční mužské/otcovské a ženské/mateřské role prošly v průběhu posledních 

desetiletí řadou změn a s průnikem žen na trh práce dochází k změnám tradiční 

struktury rodiny (viz kapitola 3. 1. 2). [Maříková 1999: 18, Možný 2002] Ženy se touží 

realizovat mimo domov, muži se stále více citově angažují ve vztahu k dětem a 

vychovávají je „způsobem původně připisovaným jen matkám“. [Yablonsky 1995: 24] 

Otec již nemůže být v oblasti péče o dítě marginalizován, neboť vztahy mezi ním a 

dítětem se od 70. let staly předmětem mnoha studií. Yablonsky shrnuje závěry výzkumů 

otcovské role v prvním roce života dítěte: 

1. „Otcové se o dítě velmi zajímají, a jestliže mají možnost, značně se angažují. 

2. Projevují stejné pečovatelské schopnosti jako matky. 

3. Věnují (…) péči o děti v průměru méně času. 

4. Když je jim nabídnuta příležitost, vyrovnají se matkám ve všech činnostech 

spojených s péčí o dítě.“ [Yablonsky 1995: 24] 

Muži stejně jako ženy jsou schopni pečovat o děti v jejich raném věku, často jim 

však chybí příležitost či snaha projevit svoji kompetenci. Matky se péči o děti věnují 

více, proto jsou vnímavější k potřebám dítěte a mají více zkušeností. Otcové naopak 

tuto zkušenost postrádají a z tohoto důvodu jim často chybí sebedůvěra v jejich 

rodičovské schopnosti. Tím se rozdíl mezi matkou a otcem stále potvrzuje a prohlubuje. 

[Lupton, Barclay 1997, Maříková 1999, Dudová 2012: rozhovor] 

Výše uvedené lze shrnout tak, že matky přebírají větší zodpovědnost za malé 

děti, protože přijímají společenské stereotypy a protože muži nemají důvěru ve své 

kompetence či je nechtějí projevovat. Pokud by však byl muž okolnostmi donucen 

ujmout se role primárního pečovatele, pak je schopen tuto roli zvládnout stejně kvalitně 

jako žena. 

4.2 Proč podporovat pečující otce 

Proč by měli muži více participovat v soukromé rodinné sféře? Tradiční genderové 

argumenty uvádějí na jedné straně výhody pro ženy a na straně druhé výhody pro stát 

skrze jeho ekonomiku. [Saxonberg 2008: 134] 

Pokud budou otcové aktivnější v péči o děti, pak pečovatelské stereotypy 

nebudou spojovány výhradně se ženami, což pomůže ke zmírnění nerovnosti na trhu 

práce a nebude docházet k neustálé reprodukci stávajícího nerovného vztahu. Nízká 

účast mužů v péči o dítě se stala jedním z důvodů diskriminace žen na trhu práce. 

[Saxonberg 2008: 134-135, Dudová 2012: rozhovor] „(…) kdyby se muži podíleli 
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[na péči o děti, pozn. autorky] stejně jako ženy, (…) tak by se rozhodovalo podle toho, 

kdo je jak schopný a u každého bez ohledu na pohlaví by se předpokládalo, že stráví 

nějaký čas svého života péčí o dítě a o rodinu, (…)“. [Dudová  2012: rozhovor] Jak 

v rozhovoru uvedla Mgr. E. Kodyášová: „je potřeba podpořit ženy, aby se vracely 

do práce (…) a to samozřejmě nejde bez toho, aniž bychom otce zase trochu zpátky 

začlenili do rodiny a podpořili je třeba v tom, aby si brali rodičovskou dovolenou 

(…)“.[Kodyášová 2012: rozhovor]  

Druhý argument ekonomické aktivity poté navazuje na výše zmíněné, neboť je 

zřejmé, že pro národní ekonomiku je vhodné, aby zaměstnanci byli co nejlépe 

kvalifikovaní. Ženy však nemohou mužům rovnocenně konkurovat12, což v důsledku 

může způsobovat méně výkonnou ekonomiku státu. [Saxonberg 2008: 135]  

Celý systém funguje jako „stále se posilující spirála“. [Maříková, 

Radimská 2003: 15] Matka je společností vnímána jako způsobilejší k péči o dítě, 

zároveň získává nižší příjem na trhu práce, proto je logické, že na rodičovskou 

dovolenou odchází ona, což funguje jako zdroj diskriminace žen v zaměstnání a vede 

k jejich nižšímu platovému ohodnocení. [Dudová 2012: rozhovor] „Jediným řešením je 

přetnout tento řetěz a motivovat muže k čerpání rodičovské dovolené (…).“[Maříková, 

Radimská 2003: 15] 

Oslovení experti se dále shodují na několika dalších pozitivech vyšší otcovské 

participace, jako je blaho dítěte [Dudová 2012: rozhovor, Jára 2012: rozhovor, 

Kodyášová 2012: rozhovor] či blaho rodiny, neboť zapojení otce do péče o dítě 

od nejútlejšího věku je klíčovým faktorem pro stabilitu rodiny. 

[Dudová 2012: rozhovor, Kodyášová 2012: rozhovor] Trend aktivního otcovství 

do budoucna představuje možnost svobodné volby životní strategie podle vlastních 

potřeb a přispívá tak k prolínání „stereotypně rozdělené veřejné a rodinné sféry“. 

[Kundra 2009: 6] 

 

 

 

                                                 
12 Pro zaměstnavatele je ekonomicky výhodnější „přijmout méně kvalifikovaného mladého muže, protože i když bude pracovat hůře 
než ženská uchazečka, nikdy neopustí zaměstnání kvůli péči o dítě.“ [Saxonberg 2008: 135] 
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4.3 Proč muži nevyužívají rodičovskou dovolenou 

Určení faktorů, které vedou k využití rodičovské dovolené mužem, je předmětem 

množství výzkumů a významná pozornost je mu věnována i v českém prostředí.  

Z výsledků kvantitativních výzkumů vyplývá, že muži využívají svého práva 

na rodičovskou dovolenou nejčastěji z ekonomických důvodů. [Nešporová 2005, 

Maříková, Vohlídalová 2007, Šmídová 2008] „Faktem zůstává, že ekonomická stránka 

hraje významnou úlohu v rozhodování rodičů a pokud to ekonomická situace rodiny 

neumožní, muž doma s dítětem prostě nezůstane.“ [Nešporová 2005: 39] Muž odchází 

na rodičovskou dovolenou většinou pouze v případě, je-li v daný okamžik 

nezaměstnaný, nebo má-li jeho žena vyšší příjem než on a jeho setrvání na rodičovské 

dovolené je tak pro rodinu ekonomicky výhodnější. [Maříková 2003: 7, Nešporová 

2005, Jára 2012: rozhovor] Vliv má tak výše dávky v průběhu dovolené. Je-li finanční 

ohodnocení nízké, pak je pravděpodobné, že na rodičovskou dovolenou nastoupí rodič 

s nižším příjmem (většinou žena). [Dudová 2012: rozhovor, Jára 2012: rozhovor] 

Přesto důležitou roli hrají i jiné faktory, které jsou při zvažování, kdo uplatní 

svůj nárok na rodičovskou dovolenou, brány v úvahu. Mezi nejdůležitější z nich patří 

postoje okolní společnosti, rodiny a zejména přístup zaměstnavatele a kolegů. 

[Maříková, Radimská 2003: 10] „(…) protože pro ně [otce, pozn. autorky] je 

samozřejmě rodičovská dovolená spojená se ztrátou statusu v zaměstnání (…)“ 

[Kodyášová 2012: rozhovor] Dotazovaní experti se shodují, že kulturní nastavení 

společnosti je jednou z příčin, proč muži nečerpají rodičovskou dovolenou [Dudová 

2012: rozhovor, Jára 2012: rozhovor, Müller 2012: rozhovor, 

Kodyášová 2012: rozhovor], potažmo koncept hegemonní maskulinity převládající 

v západní společnosti (viz kapitola 3. 1. 1). 

Dále je to vůle samotných matek, pro které je mnohdy těžké přenechat 

odpovědnost na partnerovi. [Lamb 1987: 20, Lupton, Barclay 1997: 129] „Stereotyp 

o mateřství a otcovství funguje nejenom ve skupině mužů, ale samozřejmě nějakým 

způsobem funguje v rámci celé společnosti, tedy i ženy se často mohou stavět odmítavě 

k tomu, že nebudou s dítětem (…) doma.“ [Pracovnice Rady vlády 2012: rozhovor] 

Ženy devalvují otcovskou péči, neboť se v této sféře cítí nenahraditelné a kompetentní. 

„Je to otázka jejich sebevědomí.“ [Kodyášová 2012: rozhovor] Zhruba 62 % českých 

matek by nesouhlasilo s tím, aby jejich partner zůstal doma a celodenně pečoval o dítě 

v rámci rodičovské dovolené. [Nešporová 2006: 34] Kromě společenských norem jsou 
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to tak i ženy, které drží muže stranou soukromé sféry. [Lamb 1987: 20] Ačkoli mnoho 

matek by si přálo vyšší zapojování otců, podstatná většina je spokojena se stávajícím 

stavem13.  

Na základě uvedených výzkumů, studií a tvrzení expertů lze shrnout okolnosti 

ovlivňující podíl mužů na rodičovské dovolené do čtyř hlavních skupin: 

− ekonomické důvody, 

− postoje společnosti vůči genderovému rozdělení rolí, 

− postoje v rámci pracovního prostředí, 

− podpora okolního prostředí, především partnerek. 

Podle těchto faktorů můžeme identifikovat hlavní příčiny nízké účasti mužů 

na rodičovské dovolené v České republice. Je to jednak její nízké finanční ohodnocení, 

jednak konzervativní postoje české společnosti (viz kapitola 5). 

4.4 Jak podporovat pečující muže 

Studie Europeans‘ Attitudes to Parental Leave, která byla v roce 2003 provedena 

v patnácti členských státech Evropské unie, se zaměřila na výzkum postojů k otázkám 

týkajícím se rodičovské dovolené. V rámci tohoto šetření dotazovaní muži identifikovali 

faktory, které by je podnítily k využívání rodičovské dovolené. Výsledky ukazují 

na vyšší finanční ohodnocení během rodičovské dovolené, lepší záruky ve vztahu 

k práci v průběhu a po rodičovské dovolené, větší informovanost o právu muže 

na rodičovskou dovolenou, podpora a vstřícnost na pracovišti, podpora okolí, atd. 

[Europeans‘ Attitudes … 2004: 19] Tyto motivační faktory reflektují okolnosti, které 

muže zrazují od využívání rodičovské dovolené (viz kapitola 4. 3). 

Podle studie International Review of Leave Policies and Related Research 2008, 

na které se podílelo více než 40 expertů z 24 zemí, otcové čerpají pouze „vysoce 

finančně ohodnocené dovolené určené výhradně pro ně, (…)“ 14. [Moss, 

Korintus 2008: 80] Důležité je také flexibilní nastavení rámce rodinné politiky, aby čas, 

peníze a služby nabízené rodičům jim poskytovaly možnost kombinace podle vlastních 

potřeb a podle potřeb jejich vlastní rodiny. [Křížková 2010: 25] 

 

                                                 
13 Výsledky dosud nezveřejněného rychlého sociologického průzkumu, který byl proveden na závěr projektu „Táto, jak na to?“ 
uvádějí, že naprostá většina, 87 %, české populace zastává názor, že otci jsou stejně dobrými rodiči jako matky. V této otázce se 
však potvrzuje, že jsou to často partnerky, které svým mužům nevěří, neboť o kompetenci otců pochybuje 8 % mužů a 19 % žen. 
[Tisková zpráva … 2012] 
14 Vlastní překlad autorky; originální znění: „(…) use high paid ‘father’s only leave (…)’. 
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A. J. Smith ve své studii 14 evropských zemí z hlediska father-friendly policy 

dochází k závěru, že existuje souvislost mezi nastavením rodičovské dovolené a jejím 

využíváním muži. Sociální politika může být použita na podporu mužského rodičovství 

a to prostřednictvím specifických nástrojů, které k tomu využívá. Na základě svých 

zjištění formulovala A. J. Smith doporučení, jak by měla vypadat rodičovská dovolená, 

která bude otci využívána. Taková dovolená by měla být individuálním právem 

s vysokou náhradou mzdy nebo platu, flexibilní a dále doporučuje existenci vládních 

osvětových programů zaměřených na muže. [Smith 2001: 27-28] Tento návrh potvrzují 

i závěry výše uvedených studií. 

Na základě získaných informací lze předpokládat opatření, jež by vedla 

k vyššímu čerpání rodičovské dovolené muži. Těmi jsou: 

− individuální nárok na rodičovskou dovolenou, 

− vyšší finanční ohodnocení odvíjející se od příjmu, 

− flexibilita, 

− větší informovanost otců, osvěta společnosti. 
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5 Situace v České republice 

5.1 Současný stav v České republice 

Českou společnost je možno charakterizovat jako zemi se zakořeněnými genderovými 

stereotypy ve společnosti, které se promítají do koncepce sociální politiky. 

[K řížková 2005, Dudová 2012: rozhovor] V posledních několika letech je však možné 

sledovat částečný posun. Experti oslovení v rámci kvalitativního šetření se shodují 

na tom, že Česká republika se nachází ve fázi, kdy se otcové do péče zapojují čím dál 

častěji v porovnání s dřívějšími generacemi a společnost tuto skutečnost akceptuje čím 

dál lépe. [Jára 2012: rozhovor, Kodyášová 2012: rozhovor, pracovnice Rady vlády 

2012: rozhovor] Současná česká rodina je někde napůl cesty k nové organizaci 

genderových rolí v rodině. [Maříková 1999] „Současné období můžeme charakterizovat 

jako období přechodu od ‚tradičního‘ otcovství k ‚modernímu‘ pojetí a vnímání 

otcovství. Mladší generace otců je výrazně modernější a liberálnější než starší generace 

otců, (…).“ [Podoby otcovství … 2011] Přesto v české společnosti stále existuje 

genderově stereotypní rozdělení sfér práce a péče mezi muže a ženy. [Křížková, 

Vohlídalová 2009: 37] 

Nejvýznamnějším krokem k vyrovnání těchto genderových rozdílů bylo koncem 

roku 2001 zavedení možnosti využívat rodičovskou dovolenou muži 

(viz kapitola 5. 3. 3). Přestože otec má oficiální možnost využít rodičovskou dovolenou, 

většinou tak nečiní. [Nešporová 2005: 82] O tom svědčí stabilně nízká účast mužů 

na využívání institutu rodičovské dovolené, kolem 1 %. Ze všech osob pečujících o dítě, 

popřípadě o dospělou osobu vyžadující péči, představují muži 0,7 % - pečovalo 2 400 

z nich (viz tabulka 6). [Statistická ročenka … 2011] Tradiční model rolí15, který funguje 

téměř v 80 % českých rodiny s dítětem do tří let věku [Slaďování pracovního … 2011], 

se projevuje při využívání nároku na rodičovskou dovolenou.  

Následující statistiky dokumentují výše zmíněnou situaci. Uvedená data jsou 

však pouze orientační, neboť ne všichni pečující otcové využívají institutů rodinné 

politiky, i když jsou s dětmi doma. [Maříková 2010, Jára 2012: rozhovor]  

 

 

 

                                                 
15 Kde převažuje rozdělení rolí muž – živitel, žena – pečovatelka.  
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Tabulka 5: Počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví 

 
Zdroj: Počet příjemců … 2012 

 
Graf 1: Počet mužů na rodičovské „dovolené“ 

 
Zdroj: Maříková 2008, upraveno 
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5.2 Institucionální a legislativní rovina 

V moderních společnostech je rodina chápána jako základní jednotka společnosti, a 

proto je chráněna a podporována státem, jenž o ni pečuje skrze opatření rodinné 

politiky. [Matějková, Paloncyová 2004: 7-9] Jako každá jiná politika je i ta sociální 

procesem záměrného ovlivňování jednání jednotlivců i sociálních institucí ve prospěch 

občanů. Cílem sociální politiky každého státu by tak mělo být zkvalitnění životních 

podmínek a zajištění rovných příležitostí všem občanům. [Večeřa 1996: 29-31] Lze 

tvrdit, že forma institucionální podpory státu je jedním z faktorů, jež mají vliv 

na rozhodování žen a mužů v otázce založení rodiny, následného rozdělení rolí v jejím 

rámci a možnostech harmonizace rodinného a pracovního života (viz kapitola 3. 2. 2). 

Na rozdíl od sociálních států skandinávských zemí je český sociální stát nakloněn 

„ rodinnému modelu muže-živitele a ženy-pečovatelky“. [K řížková, 

Vohlídalová 2009: 35] Jako důkaz tohoto tvrzení můžeme uvést dlouhou rodičovskou 

dovolenou, nízký rodičovský příspěvek a téměř neexistující institucionální péči o děti 

mladší tří let. [Kuchařová, Svobodová 2006: 4-10] 

V souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péči o dítě existuje v České 

republice řada opatření směřujících ke zvýšené ochraně žen-matek a mužů-otců v rámci 

pracovněprávních vztahů. [Štamberková 2007: 27] K nástrojům (viz kapitola 3. 2. 2) 

patří kromě institutu rodičovské, mateřské a v některých zemích i otcovské dovolené 

také institucionální služby zajišťující péči o malé děti. V této práci se však zaměřím 

zejména na nástroje přímé finanční podpory, neboť „z výsledků sociologických šetření 

vyplývá, že česká veřejnost stále upřednostňuje finanční podporu před ostatními 

nástroji podpory rodin.“ [Kocourková 2004] 

Až do poloviny 80. let byla v České republice péče o dítě definována jako 

výhradně ženská záležitost a muži byli z nároku na mateřskou dovolenou, mateřské 

podpory a příspěvky automaticky vyloučeni. V polovině 80. let začalo docházet 

k určitým změnám a ve zvláštních případech bylo umožněno přiznat některé z těchto 

dávek také muži (viz dále). [Maříková 1999, Maříková, Radimská 2003, Dudová 2008, 

Kundra 2009] 
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5.2.1 Mateřská dovolená 

Mateřská dovolená byla zpočátku jedním z nástrojů, jak v období po druhé světové 

válce znovu nastolit tradiční rozdělení rolí v rodině16. Dokud byla mateřská dovolená 

chápána jako možnost matky zotavit se po porodu, logicky náležela pouze ženám. 

Jakmile byla definována širším způsobem, jako čas určený k oboustranné adaptaci 

rodiče a dítěte, začaly se objevovat názory prosazující zpřístupnění mateřské dovolené i 

pro otce.  Mateřská dovolená byla doplněna tzv. rodičovskou dovolenou, která má delší 

trvání a je přístupná oběma rodičům. [Moisan 1997 in Maříková, Radimská 2003: 5-8] 

Většina zemí EU poskytuje nastávajícím matkám nějakou formu ochrany – 

existuje institut mateřské dovolené a na něj se vážící peněžitá pomoc v mateřství. Česká 

republika patří mezi země s nejdelším obdobím nároku na peněžitou dávku v mateřství 

v Evropě. Rodiče mají nárok na placenou mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů, 

u vícečetného porodu 36 týdnů, což je déle než doporučuje Mezinárodní organizace 

práce ILO17. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70% denního vyměřovacího 

základu. [Matějková, Paloncyová 2004: 33, Štamberková 2007: 27-29] 

Základní podmínkou pro získání nároku na mateřskou dovolenou a s tím 

spojenou finanční dávku je splnění účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 

270 kalendářních dnů v období dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou. 

Od 01. 01. 2012 se do doby účasti na nemocenském pojištění bude nově započítávat i 

doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři 

za podmínky, že toto studium bylo úspěšně dokončeno. [Sociální reforma 2012] 

Po uplynutí šestinedělí se žena může vrátit do práce a muž nastoupit 

na rodičovskou dovolenou. „Otec tak nikdy nečerpá mateřskou dovolenou, ale pouze 

rodičovskou dovolenou, nicméně čerpá-li rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém je 

matka oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, má stejné postavení a práva jako matka 

na mateřské dovolené.“ [Štěpánková 2010: 14-15] Zákon umožňuje střídání matky 

dítěte s jejím manželem (popřípadě otcem dítěte) v péči na základě písemné dohody. 

Střídání je dovoleno od počátku sedmého týdne a četnost střídání není omezena. 

Od ledna roku 2012 byla určena minimální doba, po kterou druhý rodič přebírá péči 

o dítě, a to sedm dnů. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci 

                                                 
16 Během druhé světové války musely ženy nahradit chybějící mužskou pracovní sílu. Zavedení institutu mateřské dovolené bylo 
snahou začlenit ženy zpět do soukromé sféry. [Moisan In Maříková, Radimská 2003: 5-8] 
17 Doporučení ILO: minimální délka placeného období mimo zaměstnání z důvodu těhotenství či narození dítěte je 14 týdnů. 
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v mateřství matce a začne se vyplácet muži z jeho nemocenského pojištění. [Sociální 

reforma 2012]  

5.2.2 Otcovská dovolená 

Institut otcovské dovolené je určen speciálně pro muže a má umožnit otcům plně se 

účastnit prvních dnů života dítěte a zároveň také pomoci matce zvládnout novou situaci 

po porodu. [Maříková 2003: 6-7] Přítomnost otce v rodině v tomto období je vhodná jak 

pro matku, neboť je pro ni obdobím dosti psychicky náročným [Jára 2012: rozhovor], 

tak z něj profituje otec, který vstoupí do života dítěte od samého počátku, získá 

zkušenosti s péčí o něj a po uplynutí dovolené se cítí kompetentnější a sebevědomější 

(viz kapitola 4. 1). [Dudová 2012: rozhovor, Jára 2012: rozhovor] 

Otcovská dovolená jako ekvivalent mateřské dovolené v řadě evropských zemí, 

včetně České republiky, stále neexistuje. I když Česká republika patří mezi země, kde se 

o jejím zavedení v posledních letech diskutuje. [Höhne 2008: 113-114] V listopadu roku 

2008 schválila vláda materiál předložený tehdejším ministrem práce a sociálních věcí 

Petrem Nečasem tzv. Prorodinný balíček, který obsahoval sedm různých opatření 

na podporu rodin s dětmi. [Soubor prorodinných … 2008] Jedním z těchto opatření byl 

návrh na zavedení nové dávky nemocenského pojištění – tzv. otcovské. „Účelem 

otcovského je podpořit vazbu mezi otcem dítěte a dítětem (…)“ [Soubor 

prorodinných … 2008: 93] a rovněž podpořit ochotu otců čerpat alespoň určitou část 

rodičovské dovolené v raném období života dítěte, kdy je péče zpravidla nejobtížnější a 

kdy se „tvoří základní vztahy dítěte k příslušníkům jeho rodiny“. [Soubor 

prorodinných … 2008: 92] Podle tohoto návrhu by otec čerpal pět dní otcovské 

dovolené v období do šesti týdnů po narození dítěte a náležela by mu dávka 

nemocenského pojištění – otcovské. Výše tohoto příspěvku by se určovala stejně jako u 

peněžité pomoci v mateřství, tedy 70 % denního vyměřovacího základu, zároveň by byl 

stanoven maximální denní limit. [Soubor prorodinných … 2008: 92-105] 

Z Prorodinného balíčku vychází návrh zákona o podpoře rodin s dětmi, jehož 

součástí tzv. otcovské již není. [Návrh zákona … 2010] Jak uvedl projektový manažer 

MPSV Mgr. L. Müller: „(…) pokud se počítalo s tím, že by otcovská dovolená byla 

placená stejně jako mateřská, pak by to bylo pro stát finančně hodně náročné (…) a tak 

pro nedostatek financí a z důvodu fiskální krize byl tento návrh prozatím vyškrtnutý.“ 

[Müller 2012: rozhovor] Diskuse o zavedení otcovské dovolené zatím obnovena nebyla, 
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ale podle pracovnice sekretariátu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů18 je 

pravděpodobné, že minimálně na plénu Rady „(…) bude otázka vyššího zapojování otců 

diskutována“. [Pracovnice sekretariátu Rady 2012: rozhovor] Členem Rady jsou i 

zástupci neziskové organizace Liga otevřených mužů, jejíž ředitel PhDr. M. Jára uvedl, 

že se i nadále budou snažit otcovskou dovolenou prosadit. [Jára 2012: rozhovor] 

5.2.3 Rodičovská dovolená 

„Matka dítěte – zaměstnankyně může čerpat rodičovskou dovolenou po skončení 

mateřské dovolené, otec dítěte – zaměstnanec může čerpat rodičovskou dovolenou 

od narození dítěte.“ [Štěpánková 2010: 15]  Dovolenou lze využít do tří let věku dítěte a 

není nutné ji čerpat vcelku. Po tuto dobu nepřísluší zaměstnanci/zaměstnankyni mzda 

ani plat, mají však nárok na rodičovský příspěvek (viz dále) jako dávku státní sociální 

podpory podle zákona č. 117/ 1995 Sb., o státní sociální podpoře. 

[Štěpánková 2010: 14-16]. 

V České republice mají muži možnost čerpat rodičovskou dovolenou od 01. 01. 

2001 v souvislosti s novelou zákoníku práce, kterou byl upraven institut rodičovské 

dovolené. [Kafková 2001] Cílem této úpravy bylo prosazení práva mužů na péči o dítě 

v prvních letech dítěte. Stejně jako v ostatních zemích, nepřinesla formální možnost 

čerpání rodičovské dovolené výraznou účast otců na péči o děti a podíl mužů 

využívajících tuto možnost je velmi nízký – v současné době ji využívá pouhých 1,7 % 

mužů (viz kapitola 5. 1). [Šťastná 2006] Celkově lze shrnout, že muži využívají nároku 

na rodičovskou dovolenou ve srovnání se ženami méně často. Pokud nárok využijí, pak 

je to většinou na kratší dobu než ženy. 

Pro pochopení souvislostí mezi stávající úpravou pobírání rodičovského 

příspěvku a jejím vlivem na genderové uspořádání vztahů ve společnosti je nutné uvést 

historii pobírání této dávky ve vztahu ke společenským souvislostem s důrazem na účast 

muže-otce. Je to právě rodičovský příspěvek, který by se v rámci rodinné politiky měl 

stát moderní a flexibilní dávkou umožňující rodičům harmonizaci práce a péče.  

Poprvé byl rodičovský příspěvek zaveden v roce 1970. Tento mateřský 

příspěvek byl náhradou mzdy pro ženu, která po skončení mateřské dovolené nadále 

setrvala s dítětem doma, aby se o něj starala. [Dudová 2008: 30-31] Jak je patrné 

z názvu dávky, v době socialismu se ke zrovnoprávnění mužů a žen v oblasti péče o dítě 

                                                 
18 Dále jen „Rada“ 
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přistupovalo velmi váhavě. Teprve v roce 1984 byla přijata novela19 doposud platného 

zákona č. 107/1971 Sb. [Maříková 2008: 72] Došlo k vložení § 13a o poskytování 

příspěvku muži, jehož první odstavec uvádí, že mateřský příspěvek může být poskytnut 

i muži, „který celodenně a řádně pečuje aspoň o jedno dítě ve věku do dvou let, jde-li 

o muže svobodného, ovdovělého, rozvedeného nebo z jiných vážných důvodů osamělého 

a který nežije s družkou“. [Zákon č. 110/1984 Sb.] Přiznání mateřského příspěvku muži 

bylo podmíněno absencí ženy/matky. Podle druhého odstavce téhož paragrafu měli 

nárok na mateřský příspěvek i ženatí muži, „pokud žena z vážných důvodů nemůže 

o dítě pečovat (…)“.  

Tuto změnu můžeme nahlížet ze dvou stran. Na jedné straně umožňuje přiznat 

mateřský příspěvek osobě, která řádně pečuje o dítě bez ohledu na její biologické 

pohlaví. Na druhé straně je však situace, kdy pobírá rodičovský příspěvek muž velmi 

specifická a nastává pouze ve výjimečných případech. To znamená, že ve společnosti je 

stále uchováváno tradiční rozdělení rolí v rodině. 

V roce 1990 došlo k přejmenování dávky na příspěvek rodičovský. 

[Dudová 2008: 31] Na základě zákona o rodičovském příspěvku účinného od 1. října 

1990 na něj má nárok „rodič, jestliže osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno 

dítě (…)“ . [Zákon č. 382/1990 Sb.]  Muž začal být vnímán jako rovnocenný rodič, ale 

ve sféře placené práce k tomu zatím stále nedošlo. K zrovnoprávnění muže a ženy coby 

rodičů v placené sféře dochází až počátkem roku 2001 zavedením rodičovské dovolené 

novelou Zákoníku práce. [Maříková 2008: 72-74] 

Vlivem zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů došlo od 1. ledna 2008 ke změně 

právní úpravy rodičovského příspěvku.  Rodičům bylo umožněno vybrat si ze tří výší 

rodičovského příspěvku. Hovořilo se o tzv. třírychlostní rodičovské dovolené 

(viz tabulka 7). Nová podoba čerpání rodičovského příspěvku byla i nadále podmíněna 

povinností rodiče osobně, celodenně a řádně pečovat o dítě. [Dudová 2008: 33] Tento 

systém však podporoval tradiční model rodiny, kdy se žena z důvodu dlouhodobé 

absence na pracovním trhu stává závislou na muži – živiteli. [Dudová 2008: 32 - 50] 

 

 

 

                                                 
19 Viz zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku č 110/1984 Sb. ze dne 13. 11. 1984 
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Tabulka 7: Rodičovský příspěvek od 01. 01. 2008 

 
PMP = peněžitá pomoc v mateřství 

Zdroj: Dva roky sociálních reforem 2008 

Podle nové právní úpravy má od 01. 01. 2012 nárok na rodičovský příspěvek 

rodič, „který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je 

nejmladší v rodině, (…) nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy 

byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině 

celková částka 220 000 Kč“ . [Zákon č. 366/2011 Sb.] Rodiče tak mohou pružněji volit 

délku pobírání20 a výši rodičovského příspěvku21, kterou je možno měnit jednou během 

tří měsíců. Tuto možnost nemají rodiče, z nichž ani jeden neplatil pojistné na sociální 

zabezpečení22. I přesto lze tvrdit, že rodičovský příspěvek se tak stává dávkou 

flexibilnější než dříve, poskytuje rodičům možnost volnějšího střídání na rodičovské 

dovolené a větší možnosti harmonizace. 

V následující tabulce jsou pro přehlednost shrnuty všechny výše uvedené formy 

institucionální podpory rodin s dětmi v České republice.  

Tabulka 8: Shrnutí institucionální podpory v ČR 

 
Zdroj: autorka dle Maříková 2003, Matějková, Paloncyová 2004, Dudová 2008 

                                                 
20 Mohou si zvolit v zásadě jakoukoli délku, nejvýše čtyři roky. 
21 Výše je limitována výší peněžité pomoci v mateřství – 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu, nejvýše 11 500 Kč 
měsíčně. [Sociální reforma 2012] 
22 V takovém případě je výše příspěvku pevně dána: 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte, 3 800 Kč do 4 let věku dítěte. [Sociální 
reforma 2012] 
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5.3 Osvěta společnosti v otázkách otcovství 

Jedním z aspektů ovlivňujících konstrukci otcovské identity je okolní společnost (viz 

kapitola 3. 1. 1), proto je vhodné působit na společenské vnímání otců a otcovství.  

V roce 2006 představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí projekt o otcích 

v roli matek. Devítidílný dokumentární cyklus23 vysílala Česká televize v květnu roku 

2006. [Dokumentární cyklus … 2006] Následně proběhl omnibusový výzkum trhu, 

jehož cílem bylo zjistit reakce společnosti na odvysílaný cyklus. Z výsledků vyplynulo, 

že třetina obyvatel České republiky seriál zaznamenala a 82 % těchto obyvatel vidělo 

alespoň jeden díl. Seriál byl hodnocen poměrně kladně, jako originální a zajímavý. 

Důležité je, že v době vysílání cyklu Českou televizí se zvýšil zájem o otce i v médiích 

a lidé zaznamenávali více příspěvků na toto téma. [Machová 2006: 4-8] 

V roce 2008 vznikl v rámci projektu Půl na půl24 sborník textů o různých 

aspektech aktivního otcovství. Tato publikace byla určena pro širokou veřejnost a 

jednalo se o první českou původní publikaci na téma mužů na rodičovské dovolené. 

[Plesková 2008] 

Od roku 2010 byl realizován projekt na podporu aktivního otcovství, který byl 

v České republice první kampaní svého druhu a navazoval na evropský trend v oblasti 

rodičovství a vyrovnávání příležitostí mužů a žen. [Projekt na podporu … 2011] Projekt 

Táto, jak na to? byl realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí za finanční 

podpory ve formě dotací Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Jak shodně tvrdí projektový manažer MPSV Mgr. L. 

Müller a odborný konzultant projektu PhDr. M. Jára, hlavním cílem tohoto projektu 

bylo rozpoutat v České republice diskusi na téma aktivního otcovství a zvýšit 

společenskou podporu otcům. [Jára 2012: rozhovor, Müller 2012: rozhovor]  „(…) 

koncept aktivního otcovství je evropským trendem, většina lidí ho nezná z českých 

médií.“ [Jára 2012: rozhovor] 

 

 

 

 

                                                 
23 1. díl: Otcové na rodičovské dovolené, 2. díl: Otcové dětí nejen zdravých, 3. díl: Otcové zralého věku, 4. díl: Otcové dětí 
adoptovaných a osvojených, 5. díl: Otcové se zahraniční zkušeností, 6. díl: Otcové s alternativním pohledem na život, 7. díl: Otcové, 
kterým záleží na úspěchu manželky, 8.díl: Otcové samoživitelé, 9. díl: Otcové s vícerčaty. 
24 Projekt Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů je tříletý projekt podpořený Iniciativou Společenství EQUAL, který se zaměřuje 
na problematiku rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce. 
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Další cíle projektu byly definovány jako snaha dosáhnout toho, aby 

− se muži/otcové více zapojovali do péče o své děti a o domácnost, 

− zaměstnavatelé akceptovali zájem mužů/otců zapojovat se do péče o své děti, 

− novináři pomohli vyvolat širší veřejnou diskusi, 

− se nevládní neziskové organizace s podobným záměrem k projektu připojily, 

− došlo k prosazení konceptu aktivního otcovství do české rodinné politiky. [Táto, 

jak … 2010] 

Projekt na podporu aktivního otcovství Táto, jak na to? měl dvě hlavní etapy. 

V rámci první z nich byl v roce 2010 realizován poměrně rozsáhlý výzkum Podoby 

otcovství v ČR25, který mapoval aktuální postoje českých otců k otcovství a míru jejich 

zapojení do každodenní péče o nezletilé děti. [Friedleanderová 2010] Výsledky 

výzkumného šetření sloužily jako výchozí data pro druhou fázi projektu, kterou byla 

informační mediální kampaň [Táto, jak … 2010], jež se prostřednictvím letáků, článků, 

rozhovorů a veřejných diskusí snaží „vzbudit zájem veřejnosti o otázku aktivního 

otcovství a změnit pohled na roli otců ve společnosti.“ [Nezavíráme oči … 2010] 

Ve spolupráci s LOM byl vytvořen informační portál26, který nabízí informace a tipy 

na téma aktivního otcovství. [Nezavíráme oči … 2010] 

Jak vyplývá z výše uvedeného, nejrůznější projekty mají vliv na veřejné mínění, 

postoje a hodnoty společnosti a na jejich základě by postupně mohlo dojít ke změně 

hodnotového prostředí České republiky jako například ve Švédsku (viz kapitola 7. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Prezentace výsledků sociologického výzkumu „Podoby otcovství v ČR“ naleznete na: http://web.ilom.cz/tato-mas-na-
to/novinky/62-novinky/320-podoby-otcovstvi-v-r-sociologicky-vyzkum-.html 
26 www.tatojaknato.cz 
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6 Evropský trend v oblasti otcovství 

V kontextu evropské rodinné politiky lze sledovat trend odklonu od konzervativních 

rodinných opatření směrem k odstranění genderových nerovností a k podpoře rodinného 

života. Rovnost žen a mužů se stala jedním ze základních cílů v rámci Evropské unie, 

jenž je zohledňován ve všech oblastech její činnosti. [Rovnost žen … 2012] Otázka 

otcovství se v západní Evropě začala řešit již v 70. letech minulého století, především 

díky feministickému hnutí. [Nešporová 2005: 6] Od poloviny devadesátých let 

minulého století jsme svědky nástupu politiky zacílené na otce a experimentování 

v rámci pobídek k jejich větší účasti v soukromé sféře. [O’Brian 2009: 191] 

Pro skutečně rovné zacházení bez ohledu na pohlaví je třeba zajistit, aby jak muži, tak 

ženy mohli slaďovat své pracovní a rodinné role, neboť „skutečná rovnost mezi muži a 

ženami začíná především doma a vede k ní cesta přes stejný podíl na zodpovědnosti 

mužů a žen za péči a starost o děti a rodinu.“ [Špidla 2008: 13]Proto Evropská unie 

jako jednu z klíčových priorit své sociální politiky definuje vytváření rovnocenných 

strategií pro kombinaci práce a péče. [Špidla 2008: 13-14] 

6.1 Otcovství: dokumenty EU 

Prvním krokem k harmonizaci rodinných a profesních rolí muže a ženy bylo doporučení 

Rady o 92/241/EEC o péči o dítě, kde Rada vyzývá členské státy k větší podpoře a 

propagaci povinností vyplývajících z péče a výchovy dítěte. Doporučuje členským 

státům, aby podporovaly participaci mužů v soukromé sféře s cílem dosáhnout 

rovnoměrnějšího rozdělení rodičovských povinností. [Council 

recommendation … 1992] Na toto doporučení navázala v roce 1996 směrnice Rady 

96/34/ES27 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi 

UNICE, CEEP a EKOS28. [Fischlová, Suchomelová 2006: 7] Jak je uvedeno 

v preambuli, rámcová dohoda stanovuje minimální požadavky na rodičovskou 

dovolenou a pracovní volno. Směrnice přiznává pracujícím (nejen ženám, ale i mužům), 

individuální a nepřevoditelné právo na rodičovskou dovolenou v délce alespoň tří 

měsíců do dosažení věku dítěte stanoveného členskými státy (nejvýše do osmi let). 

Další ustanovení této směrnice doporučuje, aby právo na rodičovskou dovolenou bylo 

                                                 
27 Upravená směrnicí Rady 97/75/ES, která rozšířila oblast působnosti na Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
28 UNICE: Union of Industrial and Employer’s Confederations of Europe (Sdružení evropských průmyslových a 
zaměstnavatelských svazů); CEEP: European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services (Evropské centrum 
podniků veřejného sektoru); EKOS: Evropská konfederace odborových svazů 
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udělováno jako právo nepřenosné. [Směrnice Rady 96/34/ES] S účinkem od 8. března 

2012 se zrušuje směrnice Rady 96/34/ES a vstupuje v platnost nová směrnice Rady 

2010/18/EU o revidované rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi 

organizacemi BUSINESSEUROPE, EUAPME29, CEEP a EKOS. Hlavní změnou je 

prodloužení minimální doby rodičovské dovolené ze tří na čtyři měsíce, která se 

vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pracovní smlouvy. Dále 

revidovaná směrnice poskytuje ochranu proti znevýhodněnému zacházení z důvodu 

uplatňování nároku na rodičovskou dovolenou. [Směrnice Rady 2010/18/EU] Nová 

směrnice tak má zajistit lepší ochranu proti diskriminaci a jednodušší návrat 

do zaměstnání.  

Rezoluce Rady o vyrovnané participaci žen a mužů v rodinném a pracovním 

životě ze dne 29. 06. 2000 zmiňuje, že je třeba globálního a integrovaného přístupu 

ke slaďování rodinného a pracovního života jako práva mužů a žen. Vyzývá členské 

státy, „(…) aby přiznaly pracujícím mužům individuální a nepřenositelné právo 

na rodičovskou dovolenou po narození či osvojení dítěte (…)“ 30.[Resolution of … 2000] 

Dále navrhuje pravidelně sestavovat a zveřejňovat zprávu obsahující údaje o účasti žen 

a mužů ve veřejné a soukromé sféře. [Resolution of … 2000] 

Dalším z dílčích kroků ke společnosti, kde neexistují bariéry pro účast 

na ekonomickém, sociálním a politickém životě na základě pohlaví, je směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a 

rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání, jenž se snaží o nastolení 

podmínek pro harmonizaci rodinných a profesních rolí mužů a žen. Jedním z jejích cílů 

je podpora „čerpání rodičovské ‚dovolené‘ (…) shodně oběma rodiči, resp. nejen 

ženami, ale také muži“. [Maříková 2008: 71] 

Jak ukazuje i Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006-2010 

sladění rodinného a profesního života patří mezi prioritní oblasti Evropské unie. Tento 

plán doporučuje zacílit pružná pracovní opatření, jak na ženy, tak na muže, kterým musí 

být stejně dostupná. V současné době jsou totiž využívána mnohem více ženami a to 

vytváří nerovnováhu mezi pohlavími. [Sdělení komisaře … 2006: 1-6]  

Dále by podle plánu měli být muži podporováni pomocí „(…) pobídek k vybírání 

  

                                                 
29 EUAPME: Evropská asociace řemesel a malých středních podniků 
30 Vlastní překlad autorky; originální znění: „(…) to grant working men an individual and untransferable right to paternity leave, 
subsequent upon the birth or adoption the child.“ 
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rodičovské a otcovské dovolené, a měli by se dělit o nárok na rodičovskou dovolenou se 

ženami“. [Sdělení komisaře … 2006: 5] 

Lze shrnout, příklady uvedených dokumentů Evropské unie potvrzují, že 

harmonizace rodinného a pracovního života, rovnoměrné sdílení péče o děti oběma 

rodiči a podpora otců ve využívání rodičovské dovolené je jedním z cílů politiky 

Evropské unie a její členské státy jsou k naplňování těchto cílů nabádány.  

6.2 Rodinná politika na úrovni EU 

Evropská unie v posledních letech připisuje harmonizaci práce a rodiny klíčovou 

prioritu. Příčinou tohoto obratu je především „demografický vývoj populace31, nárůst 

podílu žen na trhu práce a s tím související měnící se model rodiny“. [Špidla 2008: 16, 

pozn. aut.: vložena pozn. pod čarou] Rodinná politika jednotlivých členských států 

Evropské unie se však značně liší, a to především v délce mateřské, otcovské a 

rodičovské dovolené a ve výši poskytovaných finančních dávek. [Matějková, 

Paloncyová 2004: 29-33, Moss, Korintus 2008: 8, Špidla 2008: 21] Jako jednu z příčin 

můžeme označit to, že Evropská unie v tomto směru nevytváří jednotnou politiku. 

[Höhne 2008: 105] Přesto se velká část členských států snaží v souladu s legislativou 

EU (viz kapitola 6. 1) motivovat otce k přebírání části odpovědnosti za péči o dítě, která 

až doposud tradičně ležela výlučně na ženách. V posledních letech mnohé země 

v oblasti zapojování otců do péče o děti učinili krok vpřed. Reformy oblasti rodinné si 

kladou především tři hlavní cíle: „rozšířit nárok na dovolenou, rozšířit práva otců a 

umožnit více flexibility.“32 [Eurostat 2009: 85] 

Institut otcovské dovolené dosud na evropské úrovni regulován není. 

[Špidla 2008, Randlová, Suchá 2010] Od prvního kroku Evropské unie v roce 1992 

však nároky mužů na dovolenou související s rodinou v mnoha zemích posílily33. 

Legislativa otcovské dovolené se do centra pozornosti dostává především v 90. letech, 

kdy je nově zaváděna či novelizována. Dochází také k zavádění specifické rodičovské 

dovolené nebo úpravám rodičovské dovolené zavedením tzv. otcovských kvót34. 

Zákonná otcovská dovolená existuje například ve Finsku, Dánsku, Norsku, Švédsku, 

                                                 
31 A to především velmi nízká porodnost v Evropě, která v současné době dosahuje nejnižších hodnot v historii. Druhou otázkou je 
prodlužující se průměrná délka života. Evropě tedy ubývá dětí a stárne, což v následujících letech přinese dopady, jak 
v ekonomické, tak v sociální sféře. [Špidla, 2008: 11-13] 
32 Vlastní překlad autorky, originální znění: „increase the scope of leave entitlements, extend fathers‘ right and allow for more 
flexibility in terms of leave také-up“. 
33 V evropském kontextu se řadíme mezi země, které legislativně zakotvili právo otců využít rodičovskou dovolenou poměrně 
pozdě, v roce 2001 (viz kapitola 5. 3. 3). 
34 Státem přidělený minimální nárok na rodičovskou dovolenou pro otce. 
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Belgii, Lucembursku, Francii, Nizozemsku, Slovinsku, atd. Ve všech těchto zemích je 

otcům garantován návrat na jejich předchozí pracovní místo po skončení dovolené. 

Některé země výslovně zakazují diskriminaci z důvodu rodičovství, konkrétně Finsko, 

Maďarsko a Nizozemsko. [Kořánová, Kuchařová 2007: 25, Špidla 2008: 22, Eurostat 

2009: 86-100] 
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7 Švédsko 

Směřování rodinné politiky každé konkrétní země je odvozeno od instituce rodiny, jež 

prochází vývojem v závislosti na historických, ekonomických, kulturních, 

demografických a hodnotových faktorech daného prostředí. Evropské země však mají 

také řadu společných znaků, podle kterých je můžeme uspořádat do skupin. 

[Höhne 2008: 106-107] V rámci této práce byly země roztříděny podle Esping-

Andersenovy typologie sociálního státu a jako příklad dobré práce bylo vybráno 

Švédsko – typický představitel sociálně-demokratického modelu rodinné politiky, který 

se vyznačuje důrazem na možnosti skloubení pracovních a rodinných sfér života 

(viz kapitola 3. 2. 1). Jasně definovaným cílem švédského systému je podporovat otce 

v péči o děti. V praxi tuto podporu identifikujeme jako možnost matek a otců, aby si 

upravili čas strávený s dítětem podle vlastních potřeb. Současný stav, kdy otcovskou 

dovolenou využívá 19% mužů, je jeden z nejvyšších v Evropě. [Petrová 2007] Švédsko 

disponuje jedním z nejštědřejších a nejvíce zkoumaných programů rodičovské 

dovolené. 

7.1 Historický vývoj 

Švédsko je zemí, která se stala průkopníkem angažovaného otcovství. Zemí, kde se 

poprvé vynořila idea zastoupení ženy/matky v soukromé sféře mužem/otcem. 

[Možný 2002: 169] Myšlenka vzájemné zastupitelnosti muže a ženy v soukromé a 

veřejné sféře je ideologickým základem švédské rodiny posledních čtyřicet let. Již 

od 70. let byla tato idea podporována i institucionálně. [Johansonn, Klinth 2008: 43] 

V roce 1968 podpořila švédská vláda toto prohlášení: „Politika, která se snaží dát 

ženám rovné místo s muži v hospodářském životě, zatímco zároveň potvrzuje tradiční 

ženské odpovědnosti za péči o domácnost a děti, nemá naději na splnění prvního cíle.“35 

[Johansonn, Klinth 2008: 43] Švédským politickým závazkem se stalo: „najít mámě 

práci a udělat otce těhotným“ 36. [Klinth 2008: 21]  

Nejdůležitějším politickým krokem k realizaci druhé části vize bylo zavedení 

institutu rodičovské dovolené v roce 1974. Švédsko bylo první zemí na světě, která 

představila genderově neutrální institut rodičovské dovolené. [Duvander, Andersson, 

2005: 4] 

                                                 
35 Vlastní překlad autorky; originální znění: „A policy which attempts to give women an equal place with men in economic life while 
at the same time confirming woman’s traditional responsibility for the care of home and children has no prospect of fulfilling the 
first of these aims“ 
36 Vlastní překlad autorky; originální znění: „getting mom a job and getting dad pregnant.“ 
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V roce 1975 Státní komise navrhla zavedení tzv. otcovské kvóty37 v rámci 

rodičovské dovolené. Tento návrh se ukázal jako značně kontroverzní a trvalo dalších 

dvacet let, než se otcovská kvóta stala součástí tohoto institutu. Nikdo nechtěl otce 

do rodičovské dovolené nutit, proto se v 70. letech alternativní cestou stala snaha 

ovlivnit veřejné mínění a změnit postoje veřejnosti. [Come home, dad 2012] 

Ve Švédsku probíhaly četné kampaně, jež měly přesvědčit muže, aby využili svého 

práva na rodičovskou dovolenou38. Prostřednictvím televizních spotů, brožur, 

informačních schůzek, prenatální a postnatální výchovy atd. se vládní úřady snažily 

o změnu postojů široké veřejnosti. [Klinth 2008: 20-21]  

V roce 1980 byl představen koncept tzv. daddy days. Deset dní, které byly 

určeny výhradně pro otce. [Duvander, Andersson 2005: 4, Almqvist, Sandberg, 

Dahlgren 2011] V průběhu dvou měsíců od narození dítěte mohou švédští muži 

využívat deset dní otcovské dovolené, během které mají nárok na 80% své dosavadní 

mzdy. [Höhne 2008: 114] 

Do roku 1990 se počet otců využívajících rodičovskou dovolenou zásadně 

nezvýšil, muži využívali jen 7 % rodičovské dovolené a to i přes 90% náhradu jejich 

platu. Na podporu otců byl proto v roce 199139 zaveden tzv. měsíc otců40, zároveň byla 

snížena mzdová náhrada z 90 % na 80 %. Tuto změnu následoval vzestup procenta otců 

na rodičovské dovolené o 10 %. V roce 2002 byl vyhrazen další měsíc otců. Procento 

otců na rodičovské dovolené opět vzrostlo a v současné době se pohybuje okolo 20 % 

(viz graf 2). [Saxonberg 2008:133-134] Zkušenosti ze Švédska dokazují, že nějakou 

dobu trvá, než muži začnou svoji možnost být s dětmi doma využívat. Postupem času se 

však „obrázek otce jako pečovatele (…) stal ikonou ve švédské společnosti, (…)“41. 

[Hobson 2002: 112] 

Lze shrnout, že jednou z hlavních příčin úspěchu ve Švédsku je vedle legislativy 

také informovanost mužů a veřejnost dané otázky. To potvrzuje výzkum Europeans‘ 

Attitudes to Parental Leave, který byl v roce 2003 proveden v patnácti členských státech 

Evropské unie, který ukazuje, že Švédsko je zemí s největší obeznámeností mužů 

o jejich právu na rodičovskou dovolenou (97%). [Europeans‘ Attitudes … 2004:  7] 

                                                 
37 Fatehrhood quota, což znamenalo vymezit určitý počet dní rodičovské dovolené, které by mohly být čerpány pouze otce – byly 
nepřevoditelné na matku. 
38 Například v roce 1976 první plakáty zobrazují zápasníka těžké váhy L. „Hoa-Hoa“ Dahlgrena pózujícího s malým dítětem na jeho 
svalnaté paži. [Linköping University 2012] 
39 S platností od roku 1995. 
40 Jinak také „otcovská kvóta“, „father’s quota“, „father’s month“. V angličtině je toto opatření známé pod heslem: „use it or loose 
it“. [Nešporová 2005: 10] 
41 Vlastní překlad autorky; originální znění: „The imagine of the father as caregiver became an icon in Swedish society, (…)“ 
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To, co odlišuje švédskou zkušenost od ostatních zemí západní Evropy, je 

dlouhodobé spojení s vládní politikou. [Klinth 2008: 21] Navzdory skutečnosti, že 

politická vize sdílené rodičovské odpovědnosti je realizována neúplně42, jsou švédští 

muži mimořádně aktivními rodiči ve srovnání s muži jiných částí světa. Skandinávské 

země vykazují vyšší reálnou možnost mužů využít rodičovskou dovolenou. 

[Nešporová 2005: 9-10] „Zatímco ostatní státy spíše jen deklarují právní nárok otců 

využívat rodičovskou dovolenou, který ovšem v praxi není uplatňován.“ [Nešporová 

2005: 9] Ve Švédsku alespoň část rodičovské dovolené využívá zhruba 80 % mužů, 

přesto i zde většinu dní využívají matky, okolo 90 %. [Hobson 2002: 113-114] 

Graf 2: Procento rodičovské dovolené čerpané muži a ženami ve Švédsku 
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42 Matky si v průměru stále vybírají delší rodičovskou dovolenou než otcové. [Saxonberg 2008: 131] 
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7.2 Vybrané nástroje přímé podpory rodin s dětmi ve Švédsku 

Placená rodičovská dovolená ve Švédsku má dnes celkovou délku 480 dní 

(16 měsíců)43, z nichž je 60 dní vyhrazeno pouze pro otce, tzv. father’s quota44, a 60 dní 

pro matku, tzv. mother’s quota.  Těchto 120 dní nemůže čerpat druhý rodič. Otci jsou 

tak motivováni zůstat s dítětem doma, jinak o tyto dva měsíce rodičovské dovolené 

rodina přijde. Zbývajících 360 dní je rovnoměrně rozděleno mezi oba rodiče a mohou 

být čerpány podle vzájemné domluvy, jsou převoditelné. [Klinth 2008: 22, Saxonberg 

2008:130-134] Délka rodičovské dovolené je definována ve dnech (nikoli měsících) 

ke zvýšení flexibility jejího využívání. Systém čerpání rodičovské dovolené je proto 

velmi pružný, rodičovský příspěvek lze vybírat v plné či částečné výši45. Podle výše 

čerpání příspěvku se poté délka čerpání rodičovské dovolené úměrně přizpůsobuje. 

[Klinth 2008: 22] “Jediné omezení je, že celková doba musí být vyčerpána do věku osmi 

let dítěte a že každý rodič má právo vrátit se do svého zaměstnání do 18 měsíců. 

To znamená, že pokud každý rodič zůstane doma 18 měsíců, dítě může zůstat doma tři 

roky (…).“ [Saxonberg 2008:131] 

Nárok na rodičovskou dovolenou má rodič, který před narozením dítěte pracoval 

alespoň 240 dní. Prvních 13 měsíců je poskytována dávka ve výši 80% předchozího 

platu, zbývající tři měsíce přísluší rodiči pevná denní částka 180 SEK (20 Eur)/den. 

Pokud rodiče nepracovali, získají fixní příspěvek ve výši 180 SEK na den. 

[Klinth 2008: 22] 

Ve Švédsku jsou otcové motivováni nejen výší dávky, která představuje 80% 

náhrady platu46, a proto je ztráta jejich příjmu pro rodinu relativně malou zátěží, ale i 

psychologicky, neboť polovina rodičovské dovolené je jim oficiálně přidělena. Navíc 

státní sociální správa rozesílá dopisy, ve kterých otcům připomíná, kolik času jim zbývá 

vyčerpat. [Saxonberg 2008:132-133] 

 

 

 

                                                 
43 Ve Švédsku je placená rodičovská „dovolená“ mnohem kratší než v České republice, což je umožněno mnohem vyšší veřejnou 
podporou zařízení denní péče o děti. 
44 Poprvé byla zavedena otcovská kvóta v roce 1995 a to v délce jednoho měsíce, v roce 2002 byla prodloužena na dva 
nepřevoditelné měsíce. 
45 Je možné čerpat příspěvek například v prvním měsíci ve výši 100%, v dalším 20%, ve třetím 50% a tak dále. Rodičovskou 
dovolenou lze dělit i například na polovinu dne, kdy dopoledne je s dítětem doma matka a odpoledne otec. 
46 Řada zaměstnavatelů kompenzuje svým zaměstnancům a zaměstnankyním finanční ztráty během rodičovské dovolené, náhrada 
mzdy tak může činit až 90 % předchozího platu. 
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Je patrné, že švédský systém je jednoduchý a především velmi pružný, neboť 

umožňuje rodičům průběžně měnit délku rodičovské dovolené a adekvátně k tomu 

upravovat i výši dávky, na kterou mají nárok. Lze tvrdit, že reformou platnou od 01. 01. 

2012 se Česká republika přiblížila švédské flexibilnosti, neboť rodiče mohou pružně 

volit délku pobírání rodičovského příspěvku i jeho výši jednou za tři měsíce 

(viz kapitola 5. 3. 3). 

Český a švédský systém se liší především svými cíli. Švédský systém je mimo 

jiné zaměřen na rovnost pohlaví, zatímco český podporuje konzervativní představy 

o rozdělení rolí podle pohlaví. [Saxonberg 2008:132] 

 

V následující tabulce jsou pro přehlednost shrnuty všechny výše uvedené formy 

institucionální podpory rodin s dětmi ve Švédsku.  

Tabulka 9: Shrnutí institucionální podpory ve Švédsku 

 
Zdroj: autorka dle Höhne 2008, Klinth 2008, Saxonberg 2008 
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8 Návrhy opatření pro Českou republiku 

Současné nastavení rodinné politiky v České republice nenabízí dostatečnou motivaci 

pro zapojení mužů/otců do péče o děti, konkrétně k využívání jejich práva 

na rodičovskou dovolenou, což je patrné z dostupných statistik (viz kapitola 5. 1). 

Na základě této práce lze identifikovat jako hlavní faktory odrazující muže od využívání 

institutu rodičovské dovolené především její nízké finanční ohodnocení a konzervativní 

postoje veřejnosti. V následující kapitole navrhnu opatření pro rodinnou politiku České 

republiky, která by byla vhodná pro zvýšení procenta mužů pečujících o děti. Tyto 

návrhy mají oporu ve výsledcích expertního šetření, vybraných studiích, výzkumech, již 

vzniklých doporučeních pro Českou republiku a v neposlední řadě osvědčenou praxí 

ve Švédsku. 

8.1 Otcovská dovolená 

Nejvíce podpořeným doporučením v rámci kvalitativního šetření se stalo legislativní 

ukotvení otcovské dovolené. Prvních několik dní po porodu představuje nejen 

pro matku, ale i pro celou rodinu velké psychické vypětí, na čemž se shodují všichni 

oslovení experti [Dudová 2012: rozhovor, Jára 2012: rozhovor, Kodyášová 

2012: rozhovor, Müller 2012: rozhovor] a dále tvrdí, že zapojení otce v této fázi 

rodinného života je ku prospěchu nejen matky a celé rodiny, ale i jeho vlastnímu 

(viz kapitola 5. 2. 2). [Dudová 2012: rozhovor, Jára 2012: rozhovor, Müller 

2012: rozhovor] „Otcovská dovolená je dobrým krokem ke změně (…).“ 

[Müller 2012: rozhovor] „(…) myslím, že je to dobrý začátek. Spousta mužů, se kterými 

o tom hovořím, reflektuje tuto možnost jednoznačně kladně.“ [Jára 2012: rozhovor] 

Výsledky sociologického výzkumu Podoby otcovství v ČR, jenž byl proveden 

v rámci projektu Táto, jak na to? ukazují, že i samotní otcové by uvítali otcovskou 

dovolenou. [Friedleanderová 2010] Tento fakt potvrzuje i průzkum CVVM z roku 

200347. [Postoje populace … 2003] Délka omluveného pracovního volna v našem 

prostředí by mohla být nejprve pět dní a postupem času by mohla být prodloužena na 

deset dní po vzoru švédských daddy days (viz kapitola 7.1). Jak je uvedeno v již 

existujícím doporučení pro Českou republiku z roku 2009, otec by mohl čerpat toto 

volno v období do šesti týdnů po narození dítěte [Kundra 2009: 31] a výše peněžité 

pomoci v otcovství by byla odvozena 80 % předchozí mzdy, neboť, jak vyplývá 

                                                 
47 Se zavedením speciální dovolené pro otce souhlasí více než 50 % dotázané populace. 
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ze studie International Review of Leave Policies and Related Research 2008, muži 

čerpají pouze vysoce finančně ohodnocené dovolené (viz kapitola 4. 4). [Moss, Korintus 

2008] Lze totiž tvrdit, že ekonomický faktor sehrává klíčovou roli při rozhodování, kdo 

nastoupí na rodičovskou dovolenou (viz kapitola 4. 4). [Nešporová 2005, Maříková, 

Vohlídalová 2007, Šmídová 2008] 

8.2 Rodičovská dovolená 

Ve srovnání s evropským standardem patří Česká republika k zemím, kde je délka 

rodičovské dovolené nadprůměrná. [Matějková, Paloncyová 2004, 

Dudová 2012: rozhovor] „V České republice máme velice dlouhou rodičovskou 

dovolenou a v podstatě není možné ji dále prodlužovat. Jediné řešení, které připadá 

v úvahu je zkracování … a k tomu bude muset dojít.“ [Dudová 2012: rozhovor] 

Křížková a Vohlídalová ve své stati uvádí, že by bylo vhodné zkrácení celkové doby 

rodičovské dovolené a zároveň navýšení rodičovského příspěvku. [Křížková, 

Vohlídalová 2009: 54] Také zpráva OECD z dubna roku 2008 doporučuje České 

republice řadu reforem, jednou z nich je právě zkrácení rodičovské dovolené. 

[Wichterlová 2008: 1]  

V současné době mohou rodiny čerpat rodičovskou dovolenou v rozmezí 2–4 let 

(viz kapitola 5. 3. 3). Bylo by vhodné zkrácení této doby a zavedení rodičovské 

dovolené v délce osmnácti měsíců (540 dnů), neboť podle Mgr. Kodyášové potřebují 

děti alespoň do jednoho či jednoho a půl roku péči rodiče. [Kodyášová 2012: rozhovor] 

Během této doby by bylo každému rodiči, po vzoru Švédska, chráněno pracovní místo, 

dohromady by tak v případě zájmu, mohli na rodičovské dovolené strávit tři roky 

(viz kapitola 7. 2). 

Rodičovskou dovolenou by bylo možné čerpat na částečné bázi jako je tomu 

ve Švédsku. Nyní je možné měnit délku rodičovské dovolené jednou za tři měsíce a tím 

i výši poskytovaného příspěvku a délku jeho pobírání (viz kapitola 5. 3. 3). Vhodnější 

by bylo zavedení čerpání po vzoru Švédska (viz kapitola 7. 2). Tato forma by poskytla 

rodičům flexibilnější možnosti volby, jak si rodičovskou dovolenou rozdělit a kolik času 

na ní strávit. Jediné omezení, podobně jako ve Švédsku, by byla nutnost vyčerpat ji 

do osmi let věku dítěte, což je horní hranice stanovená Směrnicí Rady EU (viz kapitola 

6. 1). 
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Zároveň by se Česká republika mohla inspirovat švédským modelem 

ve vytváření otcovských kvót, které ve Švédsku vedly k nárůstu času tráveného otci 

s dětmi48. Jelikož do této doby institut rodičovské dovolené žádné kvóty nezahrnoval, 

bylo by vhodné zavést je postupně. Nejprve třicetidenní či šedesátidenní kvóty 

(jako ve Švédsku) a postupem času je podle získaných zjištění o jejich čerpání 

prodloužit či zachovat v původní délce. Pro zavedení otcovských kvót svědčí kromě 

dobré praxe Švédska také závěry Smithovy studie a výsledky International Review of 

Leave Policies and Related Research 2008, které prokazují, že otci jsou využívány 

většinou individuálně určené dovolené (viz kapitola 4. 4). [Smith 2001, Moss, Korintus 

2008] Také Evropská Unie nabádá své členské státy k zavedení individuálního a 

nepřevoditelného nároku mužů na rodičovskou dovolenou (viz kapitola 6. 1). Zavedení 

kvót do legislativního rámce rodičovské dovolené podporuje i Mgr. E. Kodyášová 

[Kodyášová 2012: rozhovor] a PhDr. M. Jára, který se však obává reakcí veřejnosti a 

uvádí, že se jedná spíše o teoretickou možnost. Pokud kdy bude v našem prostředí 

řešena či zavedena otcovská kvóta, bude to otázka několika let. [Jára 2012: rozhovor] 

Reakcí veřejnosti se obává také Mgr. L. Müller, který uvádí: „Zásahy státu do této sféry 

nesmí být přílišné.“ [Müller 2012: rozhovor] 

Česká republika se vyznačuje nedostatečným finančním ohodnocením 

individuální péče o děti. Po vzoru Švédska by měl být zaveden měsíční rodičovský 

příspěvek v návaznosti na předchozí měsíční příjem, což považují za vhodné řešení 

všichni oslovení experti, neboť „(…) muži dnes zkrátka myslí hodně finančně“  

[Jára 2012: rozhovor] a „(…) větší finanční dávky by muže jistě motivovaly“. 

[Dudová 2012: rozhovor] Dále se ale také všichni shodují, že by to pro stát bylo velmi 

finančně náročné. Mgr. E. Kodyášová uvádí, že příspěvek odvozený od příjmu by byl 

možný pouze v případě, „že by rodičovská dovolená trvala rok, rok a půl“. 

[Kodyášová 2012: rozhovor] Pracovnice Rady Vlády uvedla, že toto je pro Českou 

republiku v současné době nesplnitelný faktor. [Pracovnice Rady 2012: rozhovor] 

Na základě dat dostupných z výzkumu Europeans‘ Attitudes to Parental Leave 2003 a 

Smithovy studie by bylo vhodné zavedení rodičovského příspěvku odvozeného 

od předchozího platu. 

 

                                                 
48 Dnes z celkového času péče o děti zastávají 20 % muži (viz kapitola 7. 1, 7. 2). 
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8.3 Osvěta společnosti 

Kromě institucionálních změn zde existuje také druhá cesta, kterou je působení 

na kulturní nastavení české společnosti, neboť ta zaujímá značně konzervativní 

postavení (viz kapitola 5. 1). Oslovení experti se shodují na důležitosti modifikace 

kulturního nastavení společnosti, kterou lze provést formou státních kampaní. 

[Dudová 2012: rozhovor, Jára 2012: rozhovor, Kodyášová 2012: rozhovor, 

Müller 2012: rozhovor, Pracovnice Rady 2012: rozhovor] „Proměnit veřejný diskurs 

tak, že tam budou vstupovat nové hlasy, které budou přinášet jiné, nové názory a 

ukazovat, že i ty mohou být normální (…).“ [Dudová 2012: rozhovor] Důležitou roli 

také hraje působení odborníků, neboť odborný diskurs má velký vliv na veřejné mínění. 

[Dudová 2012: rozhovor] Hlavním cílem v této oblasti je rozpoutat diskusi a dostat 

otázku otcovské péče do povědomí veřejnosti. Jak vyplývá z výzkumu Podoby otcovství 

v ČR a stejně tak z Národní koncepce rodinné politiky 2005, je třeba popularizovat 

angažovanost mužů v péči o rodinu a propagovat koncept moderního otcovství. 

[Národní kocepce … 2005, Friedleanderová 2010] 

To, že stereotypy ve společnosti jsou udržovány také veřejnou agendou 

v médiích, dokazují výsledky Common-wealth Fund Survey of Parents with Young 

Children, který uvádí, že 71 % rodičů využívá noviny, magazíny či televizi jako zdroj 

informací o rodičovství a na jejich základě tvaruje svoje hodnotové přesvědčení. 

[Fuligni, Brooks 2002: 100, 110] Důležité je proto nadále medializovat pečující otce. 

Bylo by přínosné pokračovat v kampaních propagovaných státem ve spolupráci 

s neziskovými organizacemi, které povede k větší veřejnosti problému. Dalším 

doporučením je vytvoření informačních letáků a jejich poskytování široké veřejnosti, ať 

už v ordinacích lékařů nebo například v rámci předporodních kurzů. Jak ukazuje 

výzkum Europeans‘ Attitudes to Parental Leave 2003 muži sami by ocenili větší 

informovanost o svých právech (viz kapitola 4. 4). 
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Závěr 

V rámci této bakalářské práce jsem si vzala za cíl zjistit, jaká je institucionální podpora 

zapojení otců do péče o děti na úrovni České republiky a jak se v průběhu let proměnila. 

Pro českou společnost jsou charakteristické zakořeněné genderové stereotypy, které se 

následně promítají i do koncepce sociální politiky. Až do poloviny 80. let byla péče 

o dítě charakterizována jako výhradně ženská činnost a muži byli z nároku na jakékoli 

příspěvky spojené s rodičovstvím vyloučeni. V polovině 80. let došlo k určitým 

změnám a ve výjimečných případech bylo možno přiznat některé dávky i muži. 

V průběhu 90. let začal být muž vnímán jako rovnocenný rodič. K úplnému 

zrovnoprávnění muže a ženy coby rodičů došlo až v roce 2001, od kdy mají muži 

možnost čerpat rodičovskou dovolenou. Ekvivalent mateřské dovolené v podobě 

otcovské dovolené však v České republice stále nemá legislativní ukotvení. 

Stabilně nízké procento mužů, kolem 1 %, využívajících rodičovskou dovolenou 

dokazuje, že v České republice nadále přetrvává genderově stereotypní rozdělení sfér 

práce a péče mezi muže a ženy. Přesto lze tvrdit, že se nacházíme ve fázi, kdy se otcové 

zapojují do péče čím dál častěji ve srovnání s předchozími generacemi. Jsou patrny 

postojové změny vůči předchozím generacím, a proto je důležité vytvořit prostor 

pro uvedení těchto změn do praxe. Procento mužů na rodičovské dovolené je možné 

do budoucna zvyšovat nastavením příznivých podmínek ze strany sociálního státu, 

neboť současné nastavení rodinné politiky České republiky nenabízí dostatečnou 

motivaci pro využívání práva na rodičovskou dovolenou muži. Na základě analýzy 

dokumentů i realizovaných expertních rozhovorů se ukazuje, že hlavními problémy 

podpory pečujících otců v České republice jsou: neexistence legislativního ukotvení 

otcovské dovolené, nedostatečné finanční ohodnocení péče o děti, konzervativní postoj 

české společnosti a v neposlední řadě možnost příliš dlouhého čerpání rodičovské 

dovolené, která jen oddaluje návrat žen na trh práce. 

Na základě získaných poznatků jsem se pokusila navrhnout opatření, která by 

mohla přispět k posílení role otce jako pečujícího rodiče. Samozřejmě je složité vytvořit 

taková opatření, která by byla vstřícná na jedné straně k rodinám a na straně druhé příliš 

nezatížila státní rozpočet. Mnohá opatření rodinné politiky, která bych na základě dobré 

praxe ze zahraničí doporučila pro Českou republiku, nemusí být v konečném důsledku 
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stejně efektivní jako v zemi svého původu a přinést slibovaný efekt, neboť závisí na 

řadě specifických podmínek každé společnosti. Mé návrhy možných řešení, jak posílit 

roli otců v péči o děti se týkají jak roviny institucionální, tak postojové roviny 

společnosti.  

Na základě všech uvedených poznatků a podkladů bych při dalším koncipování 

rodinné politiky České republiky doporučovala zavedení otcovské dovolené v období 

šesti týdnů po narození dítěte s částečnou náhradou předchozí mzdy. Dále by bylo 

přínosné zkrátit rodičovskou dovolenou a takto ušetřené finance využít k vyššímu 

finančnímu ohodnocení péče o děti. Pro větší flexibilitu slaďování rodinného a 

pracovního života by bylo vhodné zavedení možnosti čerpat rodičovskou dovolenou 

na částečné bázi a to do 8 let věku dítěte. V rámci rodičovské dovolené by bylo 

efektivní zavedení rodičovských kvót pro matky a pro otce. V souvislosti s osvětou 

společnosti by bylo přínosné realizovat informační kampaně a medializovat otázku 

pečujícího otcovství. 

Posílení role pečujícího otce je výhodné pro stát skrze jeho ekonomiku, dále také 

pro ženy, neboť dojde k odstranění jednoho z hlavních důvodů diskriminace žen na trhu 

práce, pro muže, neboť si vytvoří pevnější vztah se svým dítětem, a v neposlední řadě 

také pro dítě a celkovou stabilitu rodiny. Je třeba si uvědomit, že dopady stereotypního 

genderového rozdělení rolí nejsou nijak zanedbatelné. Aktivní otcovství do budoucna 

představuje možnost svobodné volby životní strategie partnerů podle jejich vlastních 

potřeb a vede k prolínání sfér placené a neplacené práce. V souladu s evropskými trendy 

a názory oslovených expertů však lze očekávat, že se tento koncept bude stále více 

rozvíjet i v České republice. 
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Summary 

The thesis deals with the issue of involvement of fathers in child care and their 

institutional support at the level of family policy in the Czech Republic. The paper used 

both primary and secondary data. To obtain primary data was carried out qualitative 

investigation by expert interviews – experts represented government institutions, NGOs 

and applied research. 

The theoretical approach is the process of constructing paternal identity, which is 

derived from the concept of masculinity in society. In western countries, predominates 

concept of hegemonic masculinity and the male is expected to participate in the 

economic sphere primarily. Another theoretical approach is the concept of father’s role 

in the family. The most important point is the concept of new fatherhood – a man, who 

is involved in childcare. The theory of the welfare state is also included in the 

theoretical approaches.  

The fourth chapter deals with men as competent caregivers. It shows that 

biological differences between women and men are not relevant for determining the 

primary caregiver. It is mainly the society, which produces the traditional distribution of 

gender roles. It shows that active fatherhood is beneficial for the state and on the other 

hand also for the family. Key factors, which affect the involvement of men in childcare, 

are identified. 

The fifth chapter describes the current situation in the Czech Republic. Is shows 

the low involvement of men in childcare. The paper describes various institutes of 

family policy (maternity leave, paternity leave, parental leave) in relation to the role of 

fathers. 

The sixth chapter introduces active fatherhood in connection with the family 

policy of European Union. European Union defines an equal strategy for combining 

work and childcare as one of its main priorities. The paper presents directives of 

European Union, which had a major influence on shaping the role of fathers in the 

family. 

The seventh chapter presents Sweden as a typical representative of social-

democratic model of family policy. Swedish family policy has clearly defined goal – to 

support the father in childcare. 
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The eighth chapter presents recommendations for the Czech Republic, which is 

based on results of expert interviews, analysis of selected studies, result of selected 

research and policy measures in Sweden. Main recommendations are: introduce 

paternity leave, make leave shorter, increase childcare benefits, introduce parental 

quotas and realize information campaigns.  
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