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1 Úvod 

1.1 Relevance tématu 

Klíčovou sociální institucí je rodina. I přes 

množství svých současných podob je stále 

nezpochybnitelně místem primárních sociálních vztahů, 

tvořících oporu identity sociálního jedince. Každý 

jedinec je, po různě velkou část svého života, členem 

alespoň jedné rodiny, jejíž konstelace 1 se s postupem 

času mění. Probíhá v ní socializace, proces v němž se 

reprodukují základní hodnoty společnosti. S tím se 

v rodině ale reprodukuj í l stereotypy, očekávání a 

interpretační schémata vztahů v rodině. Stejně jako 

všechny ostatní sociální instituce se l rodina pod 

vlivem různých sociálních změn mění, nebo je 

ovlivňuje. S tím se mění i ustálené vztahy, očekávání 

a tradice spj até s rodinným životem. Mění se také 

sociální postavení jednotlivých členů rodiny - muže, 

ženy a dítěte. V souvislosti s feministickou vlnou 

zájmu o problémy žen v soudobých společnostech se 

poslední dobou objevuje čím dál častěji požadavek 

rovnoměrné pozornosti problematice proměn mužství a 

otcovství. 

Cílem této práce je ukázat na základní změny, 

jimiž otcovství prošlo v nedávné době, přičemž 

zvláštní pozornost chci věnovat fenoménu "nových 

otců-to znamená otců, kteří snižují svůj pracovní 

úvazek a plní v domácnosti funkce, které do této doby 

1 Termín konstelace rodiny přebírám z německého "die Konstellation". 
Odkazuje k určitému typu rodiny, který je daný specifickým 
uspořádáním členů rodiny, jejich počtem a typem jejich vztahů. 
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vykonávaly ženy (zejména péči o děti). Mohu zde 

předeslat, že na rozdíl od průmyslově vyspělých zemí 

se tato oblast u nás mění jen velmi pomalu-na závěr 

bych proto chtěla odpovědět na otázku, které hlavní 

mechanismy vyrovnávání asymetrické dělby práce 

v rodině brání. 

1.2 Zkoumané okruhy a metodika 

Otcovství je spjato s určitými představami a 

očekáváními 2, které tvoří podstatný prvek při 

identifikaci muže s rolí otce. Z tohoto důvodu je 

jednou ze základních otázek této práce, jaký význam 

maj í v současnosti představy o otcovství a jaký je 

jejich vztah k reálné praxi. 

Předkládaná analýza se soustředí na tři hlavní 

okruhy otázek. Za prvé se pokusím představit základní 

funkce otcovství, které hrají největší roli 

v dnešních sociologických výzkumech) a určit, do jaké 

míry j sou relevantní. Za druhé chci zaměřit svoj i 

pozornost na otázku symbolických struktur genderu, 

jejich 

dělbě 

reprodukce a ZPŮSObU; jakým se 

práce v domácnosti. Dále bude 

podílejí na 

za pomoci 

vybraných empirických výzkumů ukázáno, zda a jak se 

v posledních letech změnila každodenní angažovanost 

otců v oblasti domácnosti a péče o dítě, a které 

ókoly byly "novými otci" v rámci každodenních aktivit 

v domácnosti převzaty. Zaměřím se jak na sílu běžně 

2 například spojenými s představou otce-živitele 
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posuzovaných sociodemografických ukazatelů (vzdělání, 

věk, příjmová oblast s důrazem na rozdílné mzdové 

ohodnocení mužské a ženské výdělečné činnosti), tak i 

na porovnávání relevantních výsledků sociologických 

výzkumů jak mezi sebou, tak i v čase (zachycení 

vývoje, kde to bude možné) 

Co se týče otcovství, chci zkoumat jak proměny 

"symbolického otce" (vzoru), tak základní rysy proměn 

v chování otců reálných. Přitom bude porovnávána 

angažovanost otců a matek (s důrazem na specifika 

"nových otců"). Konfrontací angažovanosti uvnitř 

jedné genderové skupiny chci zjistit, v jaké míře 

závisí otcovská angažovanost na časové disponibilitě. 

Porovnání angažovanosti mezi muži a ženami má ukázat, 

jak dalece a s jakou samozřejmostí náležejí v rodině 

urči té činnosti mužům a zvláště pak "novým otcům". 

Na základě typologie, analýzy funkcí otce a 

každodenní angažovanosti v rodině má být zjištěno, 

zda se chápání nového otcovství již prosadilo či 

dokonce ustálilo jako vzor, nebo zda se změnily pouze 

některé aspekty otcovství a případně které. 

1.3 Logická výstavba práce 

Otcovství je neoddělitelnou součástí systému 

rodiny, v němž existuje určitá dělba povinností a 

práce. V evropské kulturní tradici je neodmyslitelně 

spojeno s mužským pohlavím. Dělba povinností a práce 

v rodinně tedy nemůže být zkoumána mimo historicky a 

kulturně specifický kontext genderových rozdílů. 

Protože práce a gender představují důležité 
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strukturní principy naší společnosti, budu se v první 

části této práce zabývat teoretickým vymezením 

souvislostí mezi společností, prací a genderem. 

K tomu se váže osvětlení kategorií užívaných 

v diskusích o problematice genderu pomocí 

interpretací z genderových výzkumů. Jak na 

mikrosociální rovině (jednání, rodina), tak na rovině 

celospolečenské. Zvláštní důraz bude kladen na roli 

genderu v procesu socializace a na klíčovou pozici 

genderu jako stavebního prvku sociální struktury. 

Zodpovězení s tím spojených otázek nám především 

rozšíří o některé aspekty konstrukci mužského genderu 

a tím nám připraví výklady, které jsou nápomocné při 

analýze způsobu chování otců. Otcovství pak bude moci 

být analyzováno jako parciální-nicméně podstatný

aspekt mužské identity. V této části má práce ambici 

interdisciplinárního přesahu pomocí využití některých 

základních relevantních poznatků a tezí 

německé psychoanalytické psychologie. 

Třetí kapitola je zaměřena na různé aspekty 

otcovství, co se funkcí v rodině týče. Východisko 

úvah leží v rozličných funkcích otcovství, které se 

zformovaly v dří věj ších dobách jako klíčové aspekty 

"symbolického otce". Příkladem je ideál otce 

živitele, na němž se ukáže, zda se role otce živitele 

(co se dřívějšího významu a s tím spojeným jednáním) 

v situaci zvyšujícího podílu výdělečné činnosti matek 

stala zastaralou a tudíž v systému rodiny dysfunkční. 

Dále se zaměřím například na funkci otce vychovatele. 

Pomocí sociologických a psychologických poznatků bude 

vysvětleno, jakou roli hraje otec v genderové 

socializaci a jaký vliv může mít matka na otcově 
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zapojení se/angažovanosti v rodině. Při 

vybraných relevantních funkcí bude 

propracováno, které aspekty otcovství se 

jaká je jejich současná podoba. Kapitola 

stručně řečeno, podrobně zabývá minulým a 

postavením prvku otcovství v rodině. 

popisování 

podrobněji 

změnily a 

se tedy, 

současným 

Zatímco ve třetí kapitole jsou analyzovány 

funkce otce v rodině, čtvrtá se zaměřuje na tyto 

funkce z hlediska každodennosti rodinného života. Ve 

středu zájmu přitom stojí dělba práce uvnitř rodiny, 

kterou lze obecně rozdělit na domácí práci a péči o 

dítě. Na základě empirických studií se nejdříve 

zaměřím na angažovanost mužů v domácnosti. Druhou 

osou zkoumání angažovanosti bude vedle porovnávání 

skupin v rámci jednoho genderu ukazatel pohlaví. To 

umožní porovnat, co se angažovanosti týče, jak oba 

gendery mezi sebou, tak i jednotlivé skupiny v rámci 

těchto genderů. Dále budou srovnány rozdíly v míře 

zapojení se do péče o dítě mezi muži a ženami a 

v podskupinách skupiny otců. Konečně by mělo 

obj asnění angažovanosti otců v závislosti na jej ich 

povolání vypátrat, zda muži, kteří se považují za 

nové otce, v každodenní praxi upřednostňuj í rodinný 

model, kde oba partneři zvládají vyváženě přispět jak 

výdělečnou činností, tak i starostí o rodinu. 

V páté kapitole se pokusím shrnout základní 

zjištění z provedených analýz a odpovědět na otázku, 

jaké situační překážky stojí v cestě rostoucí 

angažovanosti otců. Jak v domácnosti, tak l v péči o 

dítě. Zde předpokládám, že se ukáže, na jakých 
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faktorech záleží, aby mohli rodiče žít podle modelu 

sdíleného/děleného rodičovství. 
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2 Teoretický rámec genderová 

prob~ematika 

2.1 vývoj dělby práce z perspektivy 

genderových rozdílů 

Stejně jako všechny ostatní společenské složky, 

neminula ani rodinu v procesu industrializace 

hluboká strukturální změna. Od základů se tak změnilo 

to, co rodina znamenala v "tradiční" společnosti. 

Pokrok v medicíně 

státu o zdraví 

vlastnost pracovní 

a institucionalizovaná starost 

svých občanů (zdraví-důležitá 

síly) vedly během devatenáctého 

století k razantnímu snížení dětské úmrtnosti a 

zvýšení průměrné délky života. To znamená i průměrné 

délky manželství. Diferenciace společnosti provázená 

přenesením četných funkcí rodiny na sociální stát a 

oddělení rodiny od určitého místa, zaměstnání a 

sociálního statusu, byly doprovázeny trendem 

zmenšující se velikosti rodiny. Došlo na její přeměnu 

na tzv. jádrovou rodinu jako dominantní formu rodinné 

konstelace. Důsledkem byl přesun od autority 

prarodičů k autoritě rodičů (uvedené znaky převzaty 

z Klofáč a Tlustý 1967: 237-250). To spolu 

s přenesením výchovné funkce na instituci školství 

vedlo, co se primárních vztahů týče, téměř k 

úplné monopolizaci socializačního procesu rodiči. 

Význam otce a matky tím podstatně narostl, posílen 

dále přechodem od smluvních vztahů k rodině jako 

závazného místa emocí, citů a lásky (proces 

prohlubující se od 18. století, srov. Foucault 1999: 
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128-130) Rodina jako suverénní soukromá jednotka 

omezená na matku, otce a malý počet dětí zároveň 

sebou nese určitý model mocenského uspořádání. Ten je 

zformován na základě klasické představy otce 

ochránce/ živi tele a dává otci v systému rodiny 

privilegovanou pozici. Jak uvidíme níže, díky tomu, že 

se tento model stane v moderní společnosti novou 

tradicí, zůstane otci podstatná část jeho bývalé 

moci. I v podmínkách, kdy už nemá reálný základ a 

odráží se mnohdy téměř výhradně v podílu domácích 

prací (v rodinách, kde je matka-živitelka, nebo 

spoluživitelka) 

Prosazení kapitalistického způsobu práce a 

výroby vedlo k rozpadu tradičního způsobu domácího 

hospodaření. V tradiční společnosti spolu žili ve 

sjednoceném uspořádání ekonomické a domácí sféry 

rodiče s dětmi spolu s možnými příbuznými či jinými 

pracovními silami, a tvořili tak jádro společenství. 

Příslušnost k tomuto společenství se neprokazovala 

ani tak příbuzenskými vztahy, ale především 

hospodářskou rolí v domě. Tato forma práce a 

životního stylu platila nejen pro oblast zemědělství, 

ale také pro tu část obyvatelstva, jako byli 

obchodníci a řemeslníci. 

Podívejme se teď blíže na proces, kterého jsme 

se zatím jen dotkli, a který jez genderové 

perspektivy pohledu na dělbu práce zřejmě 

nejdůležitější. Proces industrializace vedl pomocí 

ekonomických 

prostorového 

Zuzana Křížková 

a sociálních změn 

oddělení domácnosti a 

k zesílení 

místa placené 
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práce a tento trend přetrvává do současnosti (Dbrr, 

Glatzer 1995: 520f, Klofáč a Tlustý 1967: 240). 

Rozvinuly se dvě oddělené sféry aktivit: 

• placená práce 

• domácnost 

Zatímco odpovědnost za veřejný sektor a sféru 

práce se dostala do kompetence mužů, ženám připadl 

privátní sektor-'svět rodiny' (srov. Dbrr, Glatzer 

1995: 521). Domov přestal být výlučně existenční 

společnou základnou muže, ženy, dětí, příbuzných a 

dalších možných pracovních sil. Změna se projevila na 

všeobecném vývoji práce s rozdílným dopadem na muže a 

ženy. 

Rozdělení produkční a reprodukční oblasti 

připravilo především vdané ženy o podíl na placené 

práci. Tyto okolnosti přispěly ke vzniku procesu 

růstu materiální nerovnosti mezi muži a ženami (srov. 

Crompton 1995: 135). Z tohoto rozdělení vyplynul 

rozličný dopad na genderově specifické momenty a na 

utváření identity. Měšťanský vzor rodiny výdělečně 

činného otce a nevýdělečné matky s mnoha dětmi byl 

viděn jako hodný následování (Nave-Herz 1992:16). 

Zatímco mateřství se stávalo stále důleži těj ším pro 

konstituování ženské identity, z povolání se vyvinul 

jeden z nejdůležitějších elementů identity mužské. 

Specifické označení mateřství za ženské a povolání za 

mužské je dodnes rozšířené a stále platné (srov. 

Hagemann-White 1995: 510) . Zakořeněné obrazy o 

ženskosti a mužnosti podporuj í i nadále dělbu práce 
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na základě pohlaví (srov. Becker-Schmidt, Knapp 2000: 

15) . 

Funkcionální perspektivu dělby práce v rodině 

můžeme nalézt v práci Parsonse a Balese (1955). Na ni 

se také vztahuje terminologie "rolová diferenciace 

podle pohlaví" uvnitř rodiny. Proti sobě stojí 

doplňkově " instrumentální role" muže a " expresivní 

role" ženy v rodině (Parsons, Bales 1955: 22f) . 

Funkcí otce je tedy podle Parsonse a Balese 

instrumentální vůdcovství, jež koordinuje činnost 

skupiny vzhledem ke zvoleným cílům, zatímco funkcí 

žen je zajištění a stabilizace citového klimatu. 

Parsons dále ve svém modelu staví izolovanou 

dvougenerační nukleární rodinu jako jedinou rodinnou 

konstelaci, která je výlučně funkční v systému 

industriální demokratické společnosti (srov. Možný 

1999: 51). 

Parsonsovo uchopení rodiny ze systémové 
o 

perspektivy byla zastaralá již v době a místě svého 

zvyku. Jako teorie s ambicí obecné platnosti zaměřená 

na objektivní analýzu reality totiž prosazovala model 

dělby činností v rodině, který spočíval na tradičním 

dělení rolí na otce-živitele a matku v domácnosti; 

model, který byl ve Spojených Státech padesátých let 

silně zproblematizován zavlečením žen do pracovního 

procesu během druhé světové války. V tomto ohledu 

tedy byla Parsonsova teorie regresivní. I teze o 

nukleární rodině jako 

industriální společnosti 

výlučně 

byla 

funkční 

již na 

jednotce 

přelomu 

padesátých a šedesátých let podrobena nemilosrdné 

kritice vycházející z empiricky podložených poznatků 
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(zejména kritika Eugena Litwakai blíže viz Možný 

1999: 53-54). 

I když má Parsonsův přístup zřetelné 

normalizační prvky, zůstává funkcionální pohled na 

rozdělení rolí v rodině stále aktuální (srov. 

Kaufmann 1990:22), odmyslíme-li si striktní rozdělení 

připisující funkce konkrétnímu genderu. Zároveň z ní 

lze vycházet i proto, že se dělba práce na základě 

pohlaví etablovala a prosadila v každodenní praxi. 

Každá současná i budoucí proměna rodiny tedy z tohoto 

uspořádání, propojujícího gender a rodinné funkce, 

musí vycházet. 

Není pochyb ani diskuse o tom, že vedle dělby 

práce představuj e kategorie genderu důležitý 

strukturní znak společnosti. Podle Pierre Bourdieu je 

dokonce gender jako podstatná součást všech dualit 

základním strukturním znakem, a představuj e princip 

uspořádání celého sociálního prostoru (Bourdieu 2000: 

46). Protože je gender mocenskou kategorií a zároveň 

se přes symbolickou rovinu odráží ve velkém množství 

činností, věcí a opozit, je genderové chování 

hierarchicky organizováno (srov. Bilden 1998: 291). 

Vztaženo na současnou společnost to znamená, že muži 

dominují společenskému životu, což ženy může 

rozličnými způsoby diskriminovat. V mnoha ohledech se 

tak, jak uvidíme dále v textu, skutečně děje. Co se 

týče sociální struktury, dělby práce a mocenské 

stránky genderu, j sou nerovnosti způsobené genderem 

zřejmé především v těchto bodech (Bilden 1998: 292): 
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• Veřejná sféra se těší větší společenské vážnosti 

než privátní 

• Prestižní a mocnější pozice jsou stále převážně 

obsazeny muži. 

• "Typicky" ženské práce jsou společensky méně 

ceněny a zaplaceny 

• Pokud dosáhne muž a žena stejné kvalifikace, 

j sou prokazatelné rozdíly v platovém ohodnocení 

v neprospěch žen. 

V potaz musíme vzíti rozdíly v rámci jednoho 

genderu. Sociální nerovnost totiž existuje nejen mezi 

gendery, ale také v rámci samostatných genderových 

skupin. Jejími zdroji jsou například barva pleti, 

původ nebo sexuální orientace. Tento fakt nesmí být 

opomenut při odhalování strukturálních nerovností, 

kterým jsou podle mnoha genderově 

vystaveny poj ednání l " 

\ 
všechny ženy 

intenzitou (srov. Becker-Schmidt, Knapp 

zaměřených 

se stejnou 

200: 103). 

Ani ženy, ani muži nepředstavují jednu homogenní 

skupinu. Analýza založená na porovnávání průměrů 

ukazatelů na rovině těchto skupin jako celků nemůže 

podat výsledky relevantní pro hlubší pochopení celé 

problematiky. 

2.2 Gender a pohlaví: konstruktivistický 

a biologizující přístup 

Vedle makrosociální perspektivy teoretické 

analýzy genderového chování, která se zaměřuje 
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především na nerovnosti v rámci ekonomické struktury 

a jejich institucionalizaci, je třeba zmínit l 

perspektivu mikrosociální. 

v té rozlišíme dva základní přístupy: 

• konstruktivistický 

• biologizující 

Podle biologizujícího přístupu evropské kulturní 

tradice jsou klasifikovány dvě formy biologického 

pohlaví, mužské nebo ženské, nejpozděj i po narození 

(nebo již dříve díky prenatální diagnostice) Za prvé 

je v důsledku toho pevně stanoveno, že pohlavní 

jednoznačně příslušnost je rozpoznatelná a tím 

definovatelná buď jako ženská nebo mužská. Za druhé 

je podle toho pohlavní příslušnost biologicky či 

fyzicky prokazatelná. Do třetice je na ní nahlíženo 

jako na neměnnou, protože je vrozená (Hageman-Whi te 

1988: 228). 

Příkladem vulgární verze biologismu může být 

diskuse, která ještě dnes ( ! ) v Německu zaznívá 

v rámci tématu konkurence "mužské síly plození ,,3 a 

"ženské moci dělohy,,4. Její epistemologické kořeny by 

leckterý s tímto tématem neseznámený sociální vědec 

umístil maximálně na počátek minulého století. 

Například ve spojení s psychoanalytickými formulacemi 

vidí německý výzkumník Lothar Bbhmisch hluboké 

příčiny konfliktu genderového chování mužů v tzv. 

z německého originálu - "Zeugungsmacht" 
4Z německého originálu - "Geb~rmacht" 
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"závisti dělohy"s. Podle něj je mužská "posedlost po 

moci" interpretovatelná jako kulturně-antropologické 

a kmenově historické hledání "proti -moci" k ženě a 

jejím přírodou přiř6ené mýtické "moci dělohy" 

(Bbhnisch 1997: 156) . Se zřetelem ke změnám 

genderových rolí může být ovšem na "závist dělohy" 

nahlíženo jako na "výraz spole6ensky potla6ovaných 

citů" (Schlottner 1998: 44). Podle další teorie je 

promyšlená konstrukce "mužnosti" v průběhu 

socializace ochranným mechanismem proti absenci 

dělohy a nemožnosti koj it (Bbhnisch 1997: 156). Muž 

rozpozná, že tak jako žena nedisponuj e příslušnými 

orgány spojenými s reprodukcí, což u něj vyvolá 

frustraci, kompenzovanou jeho institucionalizovaným 

mocenským postavením (vedoucí k válkám, politickým 

sporům, apod.). 

Na biologických znacích založená klasifikace 

předpokládá, že biologické připisování mužskému 6i 

ženskému je nutně spojeno s pohlavní specifikací 

sociálního charakteru. Ten, kdo je klasifikován na 

základě ur6itých biologických znaků jako muž 

(pohlaví), rozvíjí odpovídající mužský sociální 

charakter (gender) . Stanovené připsané způsoby 

chování mužů a žen j sou tímto interpretovány jako 

"typické" a zpravidla j sou vztahovány na biologické 

rozdíly, vnímané jako neměnné. Z toho vychází 

předpoklad, že z těhotenství a porodu vyplývá 

mateřský instinkt, který má vysvětlit jedine6nou 

lásku matky k dítěti, zatímco muž je skrze jeho 

5 V originále "Gebárneid" 
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zvýšenou agresi vi tu orientován na vněj ší akti vi ty a 

konkurenci (srov. Tillmann 1999: 42). 

Gildermeister a 

biologismus na dvou 

Wetterer 

rovinách: za 

problematizují 

prvé, podobné 

koncepce 

jednání 

vychází z apriorního přisuzování prvků 

biologické determinaci a kulturním 

specifikům, a pokud chtějí být brány vážně, musí 

odpovědět na otázku, kde přesně začínají hranice 

kulturního otisku a socializačního procesu. Za druhé, 

pohlaví, i když za chování je spíše odpovědné 

biologismus porušuje své již beztak nejasné dělení na 

biologické determinace a sociální otisky tím, že celé 

části genderové diferenciace odvozuje od znaku 

(srov. biologického nastavení hormonálního systému. 

Gildemeister, Wetterer 1992: 206). 

Konstruktivistický přístup je založený 

především na "pohlaví -gender" diskusi, zaměřené na 

procesy sociální konstrukce genderu/pohlaví 

v každodenním životě (Gildemeister, Wetterer 1992: 

202). Rozlišování pojmů pohlaví (anglicky sex 

biologické pohlaví) 6 a gender (převzato z angličtiny 

sociálně, kulturně zakotvené pohlaví) 7 má svůj 

původ v anglo-amerických výzkumech, zejména z oblasti 

kul turní antropologie. Rozlišení mezi sex a gender 

tvoří jeden ze stavebních kamenů přístupu, který 

pokládá rozdíly mezi pohlavími za výsledek historicky 

proměnného návodu k interpretaci. Slouží tak 

6 ... pohlaví je biologickou charakteristikou (Maříková, Petrusek, 

Vodáková (1996): 1996: 339). 

7 ... gender je spole6enskou konstrukcí (Ibid.). 
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v podstatě k překonání biologického determinismu, 

který zdůvodňuj e diskriminaci žen na základě jej ich 

'jiného' těla slabšího, křehčího, emotivnějšího, 

méně inteligentnějšího a prosociálně zaměřeného 

(srov. Rohner 1999: 84) V rámci tohoto přístupu 

nej sou sociální rozdíly mezi pohlavími pokládány za 

dané přírodou, ale jako sociálně vykonstruované a tím 

pozměnitelné (srov. Gildemeister, Wetterer 1992: 

205). Biologické znaky, na nichž rozlišení genderu 

stojí, jsou pak interpretovány jako produkt 

dlouhodobé sociální konstrukce, která v sobě 

'nahodile' propoj uj e biologické a symbolické. Vedle 

našeho společenského chápání dvou forem genderu totiž 

existují kultury, které znají tři i více genderů nebo 

dokonce umožňují během života i několikrát změnit 

příslušnost k němu (Hagemann-White 1988: 42). 

Současné výsledky biologie jako vědy (tedy 

nikoli biologizujícího proudu teorií genderu) 

poukazují na to, že mužské a ženské pohlaví není 

možné z hlediska biologie chápat "jako dvě 

protikladné, jedna druhou vylučuj ící kategorie ( ... ) 

ale spíše jako kontinuum skládající se z genetického 

pohlaví, zárodečné žlázy a hormonálního systému." 

(Lorber, Farell in: Gildermeister, Wetterer 1992: 

2 O 9). Sama biologie tak z části vyvrací jak četné 

argumenty biologizujícího proudu, tak všeobecně 

rozšířené genderové stereotypy, postavené na 

objektivně dané existenci dvou jasně disjunktních 

pohlaví/ genderů (srov. Lorber, Farell in: 

Gildermeister, Wetterer 1992: 209). Ze všech bodů 

biologicky i sociologicky zdůvodněné škály 

potenciálních identit mezi společností preferovanými 
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genderovými extrémy (opravdový Muž a opravdová Žena), 

vyvstává jedna palčivá otázka: odkud pochází jistota 

obecně praktikovaného poznání, že existují pouze dva 

jednoznačně definované-jeden proti druhému se 

vymezující-gendery? Aby bylo možné na tuto otázku 

odpovědět, bylo by třeba prozkoumat, jak jsou ženy a 

muži vnímáni a současně jak se sami v každodenním 

jednání prezentují maskulinně či feminně. Řešení této 

problematiky již má vystavěno poměrně hluboké 

základy: uvést lze například pro tuto oblast zkoumání 

klíčovou práci Nadvláda mužů již zmíněného Pierra 

Bourdieu (2000) Konstruktivistická tradice zkoumání 

genderu se zaměřuje na každodenní procesy připisování 

znaků genderové příslušnosti-identitě, která se 

kontinuálně sama ustavuj e na základě interakcí 

individuí (doing gender) (Gildermeister, Wetter 1992: 

75, 232f) Bourdieu vychází z konstruktivistické 

tradice a na problém genderu 

sémantického pole (odvozená 

sociálních polí). Dochází 

aplikuj e svou teorii 

z jeho obecné teorie 

ke kritice radikálně 

konstruktivistických přístupů. Je postavena na tom, 

že bez ohledu na odlišný systém klasifikace genderů 

v některých kulturách se ve všech kulturách, dobách a 

sociálních polích znovu a znovu prosazuje jeden 

princip dualizace znaků. 

opozice mužské/ženské (a 

Jeho integrální součástí je 

to i v kulturách s více 

gendery) . Tato opozice umožňuje 

ovšem také 

logicky 

znamená hierarchizovat 

hierarchizaci 

významy, 

genderů a 

což 

sociálních rolí od nich 

odvozených. "Toto konstatování transhistorické 

stálosti mužské nadvlády však vůbec nevede, jak se 

někdy tvrdí, k jeho dehistorizaci, a tedy 

naturalizaci, ale vyžaduje, abychom místo obvyklého 

Zuzana Křížková Strana 23 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

konstatování těch nejočividnějších změn v ženském 

postavení celou problematiku obrátili, to jest 

abychom si položili soustavně opomíjenou otázku, 

v čem vlastně onen historický pohyb, který mužskou 

nadvládu stále znovu vymaňuje z dějin, spočívá, a 

zamysleli se nad mechanismy a ději, které onu 

zdánlivou dehistorizaci způsobují a které každá 

politika usilující o historickou změnu musí znát, 

nemá-li být bezmocná" (cit. Bourdieu 2000: 93, 

zvýrazněno Bourdieu) . 
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3 Tradiční aspekty otcovství 

Význam otcovství byl v různých historických a 

společenských kontextech různě interpretován. 

K vysvětlení změn v otcovství byly posuzovány jeho 

různé minulé i současné funkce a podoby, které dodnes 

neztratily na své relevanci (například otec 

zploditel, otec živitel, otec vychovatel) 8. Aspekty 

otcovství měly v různých dobách rozdílný řád, přičemž 

vždy virulentní vzor otcovství zapracoval a zapůsobil 

jako kolektivní ideální představa skrze svou 

normativní moc v každodenním životě. Nesloužil ale 

pouze ke každodenní orientaci, ale-což je 

podstatnější-podílel se na konstituci identity (srov. 

Schneider 1989: 30, 118, Hillmann 1994: 483) . 

V následujících podkapitolách se blíže podíváme na 

tři základní aspekty identity otce: 

• otce zploditele 

• otce živitele 

• otce vychovávajícího 

V závěru 

čtvrtého typu, 

této kapitol~ se 
\,. 

který teprve 

získává zřetelnější obrysy, na: 

• otce angažovaného 

podíváme na rysy 

v naší společnosti 

8 o dalších funkcích a podobách otcovství v Kniebiehler (1996), 
Drink (1999) 
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3.1 Otec zploditel 

Funkce otce-zploditele byla po dlouhý čas tou 

nej důleži těj Ší. V antické představě o zplození byl 

muž považován za tvůrce těla a duše a příslušela mu 

vyšší biologická zásluha než matce (Drink 1999: 59 

ff). Tato představa se odrážela i v právním postavení 

otce, který podle patr -i a potestas\\9 " -"-
disponoval 

vlastnickým právem nad dítětem (Drink 1999: 59 ff). 

V důsledku mohl otec rozhodovat o životě a smrti 

svých dětí (Limbach 1988: 298)10. Antické představy 

byly postupem času různými způsoby modifikovány a 

korigovány, přesto však nauka o zplození jistila 

právní postavení otce až do 19. století (Drink 1999: 

60) . 

Od konce 18.století začal obraz otce zploditele 

blednout s rostoucí společenskou důležitostí 

mateřství (srovnej Badinter 1999: 225) Tento vývoj 

šel ruku v ruce s "obj evením dětství". Právo dítěte 

na ochranu jeho jedinečnosti a nárok na dětství začal 

být zdůrazňován a zvláště vyzdvihován (Macha, 1999: 

20). Rozpadnutí jednoty rodiny, domova a práce ve 

vleku industrializace přispělo k tomu, že matky ze 

9 Patria potestas znamená tolik co "otcovská moc" (Limbach 1988: 

298 ) 
10 " Patria potestas v Římě dovolovala otci prodat dítě do 

otroctví nebo je i zabít. Ale ani u barbarských národů střední 

a severní Evropy to nebylo lepší. Ve staroslověnštině například 

je pro dítě slovo "otrok". Ve staré ruštině znamená slovo 

"otrok" chlapce asi do 14 let. - Otrok je tedy ten, kdo nemá 

práva mluvit, je bezprávný - stejně skutečný otrok jako dítě či 

jako nedospělý chlapec" (Matějček, Langmeier 1981:158-159). 
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své pozice 

Biologický 

vyhrály. 

aspekt 

Byly nově 

mateřství 

objeveny 

začal 

a oceněny. 

být více 

zdůrazňován, než význam otce zploditele (Macha 1999: 

21). Freudův psychoanalytický diskurs o významu matky 

pro vývoj osobnosti~ přispěl právě tak, povýšil matku 

na "0střední osobnost rodiny" (Badinter 1999: 237). 

Důleži to st role otce- zplodi tele významně sní žil 

medicínský pokrok v oblasti reprodukce a umělého 

oplodnění. Antikoncepcí 

svou plodností (např. 

získaly ženy kontrolu 

Knibiehler 1996: 310) 

nad 

Díky 

možnostem umělého oplodnění nejsou nadále, co se 

vyplnění přání mít potomka týče, odkázány pouze na 

životního druha. Oproti tomu muži mají o poznání 

těžší splnit si sen o sociálním otcovství bez žen. 

3.2 Otec živitel 

Podle respektovaných statistik muži jednoznačně 

vydělávají více než ženy. V roce 1988 

průměrná měsíční mzda ženy činila 

měsíční mzdy muže (Baštýř 1994) r 

v České 

70 rl % 

v roce 

republice 

průměrné 

1994 59%r 

42-43) . 

1996 63% a roku 1998 76% (Maříková 1999: 

Podle tradičního modelu je a má být živitelem 

rodiny muž. Muži se označuj í za výhradního živi tele 

v jedné čtvrtině případů. Více než 72% mužů se 

pokládá v naší společnosti za spoluživitele. "Ve 

vnímání role živitele došlo v naší populaci k posunu 

- muž ztratil své výsadní postavení živitele rodiny a 

stal se z něho spoluži vi tel. I když příjmy muže a 

ženy a zřejmě ani jejich finanční příspěvek na 
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domácnost není stejný, jsou jejich podíly rovnocenné 

z hlediska přínosu do rodinného rozpočtu. Pouze 

s jedním příjmem by česká rodina sotva dosáhla 

běžného standardu ... " (cit. Maříková 1999: 44). Většina 

českých rodin jsou 

domácnostmi. Tento model, 

tradičního a moderního 

smíšený. 

tedy tzv. dvoupříjmovými 

který představuje kombinaci 

modelu, se označuje jako 

Co se 

v roce 1996 

týče názorů obyvatelstva, souhlasilo 

(určitě souhlasí nebo spíše souhlasí) 54% 

obyvatel s výrokem, že "Muž má vydělávat a žena se 

starat o domácnost", přičemž nebyla zaznamenána žádná 

výrazná diference mezi odpověďmi žen a mužů! Na 

druhou stranu ale s výrokem "Do rodinného rozpočtu by 

měli přispívat muž 1 žena" nesouhlasí (spíše nebo 

určitě nesouhlasí) pouze sedm procent populace, opět 

bez jakékoli diference po přetřídění výsledků podle 

pohlaví. ll V tomto rozdílu ovšem nelze hledat 

názorovou "nekonzistentnost" a není oprávněné jej 

vysvětlovat tím, 

odrážej í reálný 

odrážejí chtěnou 

že zatímco odpovědi na j eden výrok 

stav, odpovědi na druhý výrok 

realitu. Vysvětlení je daleko 

jednodušší: nej de o žádnou nekonzistenci v 

odpovědích, nýbrž o adekvátní odraz reálného stavu, 

kdy je od ženy očekáváno, že bude vydělávat peníze a 

současně s tím se starat o domácnost, zatímco od muže 

se očekává pouze výdělek. Kladná odpověď na první 

II (Maříková 1999: 45-46), kde pramen: Rodina 1994. Sociologický 

výzkum sociálních podmínek české rodiny. Základní data 

z výzkumu. Praha. SOÚ AV ČR. 1994 

Zuzana Křížková Strana 28 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

výrok totiž nij ak nevylučuj e i kladnou odpověď na 

výrok druhý. 

Muži v průměru tráví v zaměstnání stále více 

času než ženy. Hlavní starost o domácnost a výchovu 

dětí zůstává převážně na ženě, a to i když pracuj e. 

To může vést k tomu, co bývá označováno nálepkou 

"nepří tomný otec". Tento fenomén je diskutován 

zejména v souvislosti s genderovou dimenzí 

socializace potomků a vrátíme se k němu v podkapitole 

3.3.1. 

3.2.1 Výdělečná činnost matky 

Chceme-li se v současné době zabývat fenoménem 

otce-živitele, nemůžeme jej posuzovat odděleně od 

kontextu problematiky mateřství. Zvláštní pozornost 

si zaslouží otázka skloubení rodiny a profese u žen. 

Dokud nemá žena žádné dítě, obejde se její 

profese a kariéra většinou bez problémů. Stane-li se 

ale matkou, dostává se její přání o trvalé výdělečné 

činnosti pod tlak dilematu mezi prací a mateřstvím. 

Toto dilema v současné době upadá do ideologické 

pasti (Beck-Gernsheim 1998: 87). Tradiční rodinný 

ideál ženy a matky v domácnosti, i přes pozvolnou 

změnu genderově orientované dělby práce v rodině, 

zcela neztratil ve své normativní platnosti na síle a 

je "stále ještě v některých hlavách a srdcích platný" 

(cit. Sommerkorn 1995: 264). Matka a první roky 

života dítěte si stále udržují svoji neodmyslitelnou 

spojitost. Role matky je nezřídka zveličována a 

idealizována samotnými matkami jako součást jejich 
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která ale přispívá k udržení 

institucionalizující podoby 

mateřstvím (srov. Badinter 

182, Beck-Gernsheim 1998: 

legitimizační strategie, 

stále hlouběji se 

dilematu mezi prací a 

1999: 189, Schenk 1998: 

87) . 

Již téměř století je známo, že výdělečná činnost 

matky nemusí mít žádný negativní vliv na dětskou 

socializaci (srov. Lehr 1975: 267f) V zásadě platí, 

"že jednodimenzionální pohled na věc nem~že zahrnout 

komplexní socializační proces, a že výdělečná činnost 

matky sama o sobě nevypovídá nic jak o rizicích, tak 

o šancích procesu vývoje jejího dítěte" (cit. Nave

Herz 1994: 38). Daleko více rozhodující jsou matčiny 

d~vody výdělečné činnosti, postoj matky k práci, 

podmínky povolání, pracovní doba, postoj otce 

k výdělečné činnosti matky, mínění rodič~ o kvalitě 

náhradní péče pro dí tě, postoj pečuj ící osoby 

k výchově dítěte a další. P~sobnost faktor~ na dětský 

vývoj je multikauzální-r~zné faktory p~sobí společně 

s r~znou silou. Mohou se vzájemně zesilovat nebo 

kompenzovat (srov. Nave-Herz 1994: 38). 

Vědecké poznatky o komplexitě socializačních 

podmínek ale stále ještě nenašly cestu do veřej ného 

povědomí. Jinak by nemuselo být stále dokola 

zd~razňováno, že nejen matka je nadána k úzkému 

spoj ení s dítětem, především s koj encem, nýbrž také 

ostatní osoby, kupříkladu otec. Tolik zaměstnaných 

matek by se nemuselo zaobírat pocity viny, právě když 

je dítě nejmenší. Možná by se pak l více matek 

s kojenci nebo batolaty nerozhodlo pro dočasný odchod 
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z profesního světa (srov. Oli vier 1997: 69, Bode, 

Wolf 1995: 70) 

Argumenty zaznívající 

matek se stále vyskytují. 

proti profesní činnosti 

Poukazuj í na to, že se 

pracující ženy vůči 

chovají egoisticky a 

v domácnosti u dítěte 

svým 

že 

(srov. 

dětem, zejména malým, 

místo matky má 

Nave-Herz 1994: 

být 

35) . 

Zdrojem výčitek namířených k matkám ovšem nejsou jen 

ff vněj ší mluvčí", samotné matky spoluvytvářej í bludný 

kruh své současné situace tím, že neustále samy 

reprodukuj í a posiluj í víru ve význam matky a jej í 

výjimečnou 

dítěte: 

kompetenci v odpovědnosti za výchovu 

"Existuje jen málo zpráv o zkušenostech dnešních 

mladých ma tek r ve kterých by se s udivuj í cí 

pravidelností neopakovala slova 'poci t viny'. Ženy 

mají pocity vinYr když jejich dítě křičí r když nechce 

dostatečně pít z prsu r když jej dříve odstaví r 

( .. ) když jej dočasně někomu předaj í r když je někdy 

nevyrovnané nebo rozmrzelé r ( .. ) . Cí tí se za dí tě 

zodpovědné r za vše r co činí a jaké jer protože dí tě 

je její výtvor - ne jen biologickÝr ale také produkt 

její výchovné snahy. II (cit. Schenk 1998: 186) 

Poci ty viny nevznikaj í pouze díky okolí a vůči 

dítěti samotnému, ale mohou zahrnovat l oblast 

domácích prací. K této problematice referuje matka 

dvou dětí, zaměstnaná na plný úvazek, jej íž muž byl 

v domácnosti (a měl tedy dostatečný čas pro řízení 

domácnosti), o těchto potížích: 
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/rNěkdy mám také dokonce špatný pocit, protože si 

myslím, že mu ukládám možná více povinností, než by 

bylo nutné (o domácích pracích - pozn. ZK), ano. Ze 

začátku mi bylo za těžko, když se potom někde něco 

povalovalo, buď j sem to uklidila nebo j sem reptala, 

že to ještě neudělal." (Strumpel 1989: 118) 

Pocity viny 

k výchově dítěte 

vyvěrající z přikování matky 

se tedy vztahují především na 

oblasti domácích činností a péče o děti - to znamená 

oblasti, které jsou na základě tradiční genderové 

dělby činností připisovány ženě a spadaj í do sféry 

jej í zodpovědnosti. Mnoho žen a matek si tradiční 

dělbu práce vnitřně osvojilo. Proto se také po 

pracovní době angažují v domácnosti a věnují se dětem 

(a nechápou to jako problém) l v případech, kdy 

jejich partner není vůbec nebo je jen částečně 

výdělečně činný (srov. Strumpel 1989: 140, Hays 1998: 

135f). Hays podle výsledků svých empirických výzkumů 

rovněž konstatuje, že zaměstnané ženy vykazují 

nadprůměrné zapojení do domácnosti a do péče o dítě. 

Matka zaměstnaná na plný úvazek, jejíž muž je 

nezaměstnaný a v domácnosti, vypověděla: 

"Když někdo vaří, pak j sem to já. Když někdo 

uklízí, pak jsem to také já. To i v případě, že trvám 

na tom, aby mi děti pomáhaly. Mám tedy stále ještě 

docela tradiční roli." (matka zaměstnaná na plný 

úvazek, podle Hays 1998: 135) 

Výdělečná činnost 

akceptována, i nadále se 

dostojí tradičním ženským 

žen je společensky 

ale od ženy očekává, že 

"povinnostem". I když 

s tímto nastavením ženy většinou nesouhlasí a chtěly 
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by ho změnit, svým vlastním jednáním ho potvrzuj í a 

brzdí jeho rychlej ší proměnu. Mužům tak často 

monopolizací kompetence omezují prostor možností 

realizace v rodině; časem se asymetrická dělba práce 

ve vztahu stabilizuj e a vytváří vztažný rámec 

socializace pro další generaci. 

3.3 Otec vychovatel 

Prostorové oddělení placené práce a domácnosti a 

přetrvání modelu otce-živi tele vedlo k prostorovému 

odloučení otce od rodiny. Tím se ovšem 

destabilizovala role otce-vychovatele (srovnej 

Bohnisch 1997: 159). Dále se budeme zabývat důsledky 

nepřítomnosti otce při vývoj i mužské a ženské 

identi ty . Podíváme se blíže na mechanismy kulturní 

reprodukce symbolických systémů obou genderů, se 

zvláštním důrazem na muže, kteří prošli významnými 

změnami v chápání otcovství. Individuálně orientovaná 

perspektiva rolí tvořících podstatné části genderové 

identity vychází z konvergence identity dítěte 

k genderově jasně diferencované identitě rodiče 

pomocí mechanismů 

1996: 30). Níže 

imitace a identifikace (viz Pleck 

bude podrobně popsán a objasněn 

význam otce pro vývoj dítěte v převládajících formách 

otcovství. 

3.3.1 Otec nepřítomný 

Podle tradičního chápání má být otec živitelem 

rodiny, protože j i tím díky svému výdělku zaj išťuj e 
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před nejistotou a strádáním. Funkce živitele je 

spoj ena s tím, že otec také zastupuj e rodinu navenek 

a zprostředkovává společenské záležitosti. Protože 

těžištěm jeho působnosti je zaměstnání, zaujímá 

v každodenním chodu rodinného života spíše okrajovou 

pozici. Zůstává však symbolicky důležitý v situacích 

spojených s reprezentací moci a autority, a v 

si tuacích veřej né reprezentace rodiny (Rerrich 1985: 

224) . 

Nepří tomnost otce působí odlišně na mužskou a 

ženskou socializaci. Pokud plní vychovatelskou funkci 

téměř výhradně matka nebo jiná osoba (ne otec), může 

být otec dítěti předkládán jako vzor, ochránce či 

živitel, a tím jako partner nebo protivník matčiných 

výchovných metod. Chybějící otec má pak jako 

symbolická postava-vzor možná větší vliv, než kdy,~ by 
"'-.. ' 

se s dítětem stýkal v každodenním běhu rodinného 

života ve své lidské a mužské přirozenosti (viz 

Scharmann & Scharmann 1975: 280). 

V tomto případě bývají chybějící otcové 

mytizováni jako doplněk k matce. Otec je viděn jako 

méně důležitý a vynořuje se vždy na scéně teprve 

pozděj i, když už dí tě může mluvit nebo přinejmenším 

opustí období batolete (viz Badinter 1999: 262, 

Schenk 1998: 130) . Mýtus spočívá v zachovávání 

ideologie mocného a autoritou disponujícího otce, 

který díky své nepřítomnosti není účasten 

v každodennosti rodinného života, což může u dítěte -

znatelnější 

socializace 

je to přitom vždy v případě mužské 

vést k problémům při vývoj i identity 

(Bbhmisch 1997: 158) 

Zuzana Křížková Strana 34 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Ditěti tedy chybi možnost "zrcadlového já", 

které nacházi v identifikaci ve stej ném či opačném 

pohlavim. To plati nejen pro chlapce, ale l pro 

divky. Chlapcům chybi obraz stejného pohlavi, se 

kterým se mohou identifikovat nebo se od něj 

distancovat. Divkám potvrzeni, uznáni, přijeti a 

pochvala od druhého pohla vi , skrze které se mohou 
/ 

seznámit s jejich rozdilnosti' (Bode, Wolf 1995: 201). 

Snaha chlapců o nalezeni mužské identity probihá 

skrze spojeni a odpoutáni se od matky, které je 

způsobeno touhou po otci. Nepři tomnost otce ztěžuj e 

chlapcům identifikaci se slabými a silnými stránkami 

mužského by ti projevujicimi se v každodennim životě. 

Důvodem je, že otcové bývaji nejen nepřitomni 

fyzicky, ale také se velmi málo podilej i na péči o 

rodinné vztahy. Z rodičů jsou to potom předevšim 

matky, které dětem ukazuji své slabé a silné stránky 

(srovnej Bbhnisch 1997: 161). "Slabiny otců a jejich 

každodenni nesnáze mužského by ti, vystaveni náporu 

v zaměstnáni apod., nejsou proti tomu pro děti 

zj evné. Jednostranný obraz otce zesilovaný pomoci 

'silných' obrazů mužnosti, které chlapci určitého 

věku diky médiim přebiraji vede k 'idolizaci' 

mužstvi, antipatii a devalvaci citovosti a slabosti." 

(cit. Bbhnisch 1997: 161f) . Protože jsou 

v symbolickém řádu citovost, něha, porozuměni, 

podřizeni apod. , přisouzeny ženskému prvku, 

maskulinita jako taková (sama o sobě) všechny tyto 

prvky postrádá a je založena na negacich prvků 

ženských (což plati l naopak pro feminni pól). 

V mužské socializaci, v niž je přitomen otec jen jako 

symbol, to poté může vést k ostentativni tvrdosti, 

chladu, pocitu nadřazenosti a důrazu na čest - a to 
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zejména co se pozdějších interakcí s dalšími muži 

týče (Bourdieu 2000: 46-49). Zpětně posilněná 

oprávněnost představy "opravdového muže" pak vede u 

mužů k mnohdy podvědomému zakrývání citů a bolesti, 

což se negativně projevuje jak v komunikaci muže 

s partnerkou, tak l například s dětmi v procesu 

výchovy. "Podstatou některých forem odvahy, takových, 

jaké se vyžadují či uznávají v armádě nebo u policie 

(speciálně u "elitních jednotek") a v zločineckých 

bandách, ale docela obyčejně také v některých 

pracovních kolektivech ( ... ) je ve skutečnosti, a 

paradoxně strach, že dotyčný ztratí úctu nebo obdiv 

skupiny, že před kamarády "ztratí tvář" a bude 

vykázán do kategorie "slabochů", "křehotinek", "bab", 

"teploušů" atd. To, čemu se říká odvaha, tak vlastně 

někdy spočívá v určité formě zbabělosti: důkazem jsou 

nej různěj ší situace, kdy vůle ovládat, vykořisťovat 

či utiskovat dokázala přimět k zabíjení, mučení či 

znásilňování právě a jen proto, že si našla oporu v 

"mužné" obavě z vyloučení ze světa "mužů" neznajících 

slabost; mužů nazývaných někdy "tvrdí hoši", protože 

j sou tvrdí k vlastní bolesti, ale hlavně k bolesti 

těch druhých." (cit. Bourdieu 2000: 49) 

Chlapecké dilema vyvstává tudíž na jedné straně 

z dřívější identifikace s matkou, kdy přijímá 

'ženské' a 'mateřské' složky. Na druhé straně musí 

tyto ženské složky a především emocionalitu omezovat, 

zápoli t s ní, potlačit ji, protože mužs ké bytí je 

v opozici od bytí ženského. Následkem může být, že 

ženská stránka pro takového jedince úplně ztratí na 

významu (srovnej Bbhnisch 1997: 162). Absence otce 

může u chlapců vést až k tomu, že se snaží celý život 
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distancovat od známého ženského modelu, přestože jiný 

nezná. Být mužem pro ně znamená nebýt ženský (srovnej 

Bbhnisch 1997: 162; Metz-Gbckel 1988: 267). Stát se 

mužem nabízí chlapcům nebýt takový jako žena. 

V krajním případě toto vede k pozdějšímu nepřátelství 

k ženám (viz Olivier 1997: 174). "Rodina bez otce je 

vše jiné než ideální místo, kde se stát novým mužem. 

Právě naopak: být vychováván pouze ženou, může reakci 

proti ženám u chlapců j en zesílit. Nový muž, který 

ženu uznává za rovnocennou a vzáj emně se doplňuj í, 

může pocházet pouze z rodiny, kde neleží všechna moc 

v rukou ženy." (cit. Olivier 1997: 174) 

Matka je pro děti primárně dostupnou osobou. 

Otec jako představitel mužnostÍ'Xje méně k dispozici. 

K dosažení vyrovnanosti může pomoci matka, pokud 

mluví o otci jako o důležité osobě. Nepodaří-li se, 

že děti poznají své otce, je "mužnost idealizována a 

představována jako mající převahu, což ji činí ještě 

hodnější ósilí" (Choderow 1985: 243) Tak bývají 

především chlapci od rodičů, přátel a okolí nabádáni 

k usilování o mužnost. Tato jej im pouze symbolicky 

zprostředkována, protože jim chybí přímá zkušenostní 

výměna s otcem, jako jej ím reprezentantem (srovnej 

Bbhnisch 1997: 162). 

U dívek vede matčina všudypřítomnost k tomu, že 

se buď snaží očekáváním matky dostát nebo se jim 

vzepřou a stávají se tak "polovičními chlapci". Bylo 

zjištěno, že se často potácejí mezi mužskými a 

ženskými normami chování sem a tam. K tomu absence 

otce mnohdy vede ke snění o mužích jako dokonalých 

otcích. Tento idealizovaný partner jim nahrazuje 
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otce, kterého samy neměly. Přemrštěný obraz a nároky 

na partnera mohou také vzniknout, když spolu matka a 

dcera maj í příliš úzký vztah (Olivier 1997: 120f, 

176) . 

Genderově specifické socializační podmínky 

v rodině, jejich průvodní jevy a důsledky, jsou tedy 

zakotveny v symbolické opozici mezi mužským a 

ženským, která je zároveň opozicí hierarchizovanou. 

Moc této opozice ovšem nespočívá v jej í symbolické 

rovině jako takové. Jde o to, že tento symbolický řád 

se jako sebenaplňuj ící proroctví vyj evuj e ve všech 

jednáních, vnímáních i tělech, čímž sám sebe zároveň 

tvoří, obnovuje a potvrzuje (viz např. Bourdieu 2000: 

30-31, 93-95). Průvodním znakem této polarity je to, 

že její jednotlivé extrémy se vylučují. Co je mužné, 

není ženské, co je racionální, není emocionální, 

apod. Jde o princip / buď a nebo /, možnost / j ak ... tak / 

není brána v úvahu. 

3.3.2 Otec víkendový 

Na rozdíl od otce chybějícího věnuje otec 

víkendový rodině "zbytky" svého času, které věnuj e 

spíše na práci nenáročným rodinným "povinnostem". 

Otci živiteli zbývá díky jeho povolání pro 

rodinu pouze omezený čas. Když přij de domů, tráví 

zbylé volno zpravidla s dětmi, upřednostňuje hry, 

sportovní aktivity a méně pomoc s domácími úkoly, 

přebalování, krmení či domácí práce (Rerrich 1989: 

99) . Tímto selektivním podílem na rodinných 

každodenních činnostech získávají muži tzv. 
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"třešni6ku na dortu" a přenechávají ženám spole6ensky 

méně ceněné práce (ibid., str. 101). Nej de o to, co 

je obj e kti vně vnímáno jako více nebo méně namáhavé 

(např. uklízet dětský pokoj 6i plácat bábovky na 

písku) , ale o specifický sociální význam ur6ité 

6innosti, který vzniká v právě platném spole6enském 

kontextu. Rerrich dochází k závěru, že otcové 

přejímají každodenní rodinné 6innosti, které jsou 

spole6ensky ceněny (například zabývání se dětmi) 

(ibid.). Oproti tomu jsou "'ho16i6í stránky' role 

ženy v domácnosti, uklízení, praní, žehlení ( ... ) 

hodnoceny opa6ně" a muži se jí "pokud možno, snaží 

vyvarovat" (cit. Rerrich 1989: 100). To dokazuje, že 

tOl co platí pro oblast výděle6né 6innosti, platí i 
/ pro práci v rodině: muži přejímají především ony 

6innosti, které mají ve spole6nosti prestižní 

charakter (srov. Rerrich 1989: 102). 

Tato tendence byla potvrzena německou LBS-

Studie, ve které byl jako základ použit rodinný 

model, kde muž-otec nadále zůstává 6inný v povolání, 

zatímco žena-matka zůstává doma. V prvních 6tyřech 

měsících mění plenky výhradně 1% mužů a výhradně 39% 

žen. U 60% dotazovaných prvorodi6ů je tato 6innost 

vykonávána oběma. Všeobecně jsou tyto zaopatřovací 

6innosti 6asto řešeny pouze matkami. Otci je svěřena 

pomocná 6i podpůrná funkce (Fthenakis 1999:80). Zde 

je ale nutné mít na zřeteli, že téměř všichni muži 

jsou zaměstnáni na plný úvazek a téměř všechny jejich 

ženy přerušily svou výděle6nou 6innost nebo ji 

defini ti vně ukon6ily (ibid., str. 74). Díky jej ich 

delší přítomnosti v domácnosti přebírají matky 

automaticky více úkolů, zatímco mužům vykonávaj ícím 
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povolání zbývá méně času na děti a tím i na pečující 

aktivity. Otc~v čas na rodinu se stává "nedostatkovým 

zbožím" (ibid., str. 84) Lze namítnout, že otec 

pracuj ící na plný úvazek vzhledem k množství svého 

disponibilního volného času prostě nestačí na 

zaopatření a opatrování dětí. Očekávání spojená 

s tím, že se otec bude i po příchodu ze zaměstnání 

angažovat v rodině, však sílí. Odporuj í si tedy s 

tradičními očekáváními spojenými s rolí otce 

živitele. Rozšíření aktivit otc~ pracujících na plný 

úvazek ale nelze zapojit do debaty o novém otcovství, 

protože není splněn definiční rys omezení pracovní 

doby-jde tedy pouze o proces rozšíření role živitele. 

Přes tento nárok, který na sebe kladou sami muži, 

nesměj í být podceňovány strukturální překážky, které 

ztěžují oběma stranám plnit své 

(Repstock 1993: 44) 

role konstatován 

Přesto m~že 

vzr~stající 

proj evuj ící se převzetím činností, 

vlastní 

být v 

zájem 

které 

požadavky 

rámci této 

o dítě, 

jsou spíše 

pojeny se "získáním požitku", například v oblasti 

sportu a her (Gliedner-Simon, Jansen 1995: 127). 

3.3.3 Vztah rodiče k dítěti 

Vztah otce a dítěte stál léta ve stínu diskuse o 

poutu dítěte a matky. Ten byl dlouhý čas považován za 

primární a tudíž nej d~leži těj ší, především u malých 

dětí. Význam otce pro dí tě byl odsunut do pozadí. 

Toto přesvědčení se zčásti mohlo udržet až dodnes, 

jelikož sami otcové a matky jsou mnohdy pevně 

přesvědčeni, že prenatální období matku a dítě 

spoj uj e, případně že má rozhoduj ící vliv na vývoj 
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osobnosti dítěte (srov. Schenk 1998: 185; Bode, Wolf 

1995: 69) . Díky tomu je matce přiřknuta větší 

kompetence pro zacházení s koj encem, než otci. Otec 

se většinou k tomuto způsobu vnímání připojí a 

přenechává hlavní zodpovědnost matce (Olivier 1997: 

58) . Otcovská i mateřská strana se podílí na 

rozšíření přesvědčení, že otci díky nemožnosti 

poznání být těhotný, rodit a kojit, 

biologické předpoklady k vypěstování 

chybějí 

vztahu, 

srovnatelného se vztahem matka-dítě (ibid., str. 72). 

Díky takto vnímané roli matky ve výchově byl význam 

otce pro jeho dítě snížen. 

Koj enec je schopen navázat úzký vztah s každou 

blízkou osobou, tedy i s otcem. Schopnost kojení není 

pro navázání vztahu s kojencem určující. Pro utvoření 

vztahu hrají pro dítě rozhodující roli sluch, čich a 

hmat (ibid., str. 78). V množství výchovných situací 

oba rodiče zapomínají, že ve skupině otec-matka-dítě 

jde vždy o triádu a ne jen o dvojdimenzionální spleť 

vztahů, kde otec je jakýmsi doplňkem (Reiche 1997: 9; 

Bode, Wolf 1995: 69 ) Jak jsem již ukázala výše, je 

otec pro dítě (ať chlapce, či dívku) důležitým 

vzorem, k němuž se ve svých očekáváních a jednáních 

vztahuje. Otcova funkce proto spočívá také v uvolnění 

pouta mezi matkou a dítětem. Tím dá dítěti možnost, 

aby poznalo také jiný vzor jednání než jen matku 

(srovnej Olivier 1997: 94). Vzhledem k tomu, že je 

neoprávněné domnívat se, že existuje nějaký vztah 

mezi společenskou rolí a primární vazbou dítěte 

k druhému člověku, nemusí být otec nutně tím, kdo 

může pouto mezi matkou a dítětem oslabovat. Druhou 

"identifikační postavou" může být také strýc, přítel 

Zuzana Křížková Strana 41 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

nebo dědeček (zejména v případech, kdy se jedná o 

matku samoživitelku; V1Z Olivier 1997: 176; Bóhnisch 

1997: 161) 

Uzavírání vztahu mezi matkou a dítětem sebou 

přináší nebezpečí vyloučení otce z podstatné části 

výchovy. Je nepsaným pravidlem, že si čas na 

opatrování ratolesti od koj ence po batole vyhrazuj í 

téměř výhradně matky. Pocit odpovědnosti matky za 

výchovu dítěte je dále posílen tím, že kdo jeve 

většině případů zaneprázdněn svým povoláním a je 

tudíž prostorově vzdálen, je otec (Bernard, Schlaffer 

1993: 7, Olivier 1997: 181;) Díky nízké participaci 

otce může matka získat v rodině postavení, které jí 

dává určité nástroje možné manipulace (srovnej Bode, 

Wolf 1995: 247; Olivier 1997: 146). Díky intenzivnímu 

kontaktu s dítětem ovládá matka různě jemné možnosti 

své děti otci přiblížit, ale také je od něj vzdálit. 

Tato mocenská výhoda matky je samozřejmě oslabena, 

když se otec intenzivně vmísí do symbiózy matka-dítě 

tím, že se o tento vztah stará a investuj e do něj 

čas. Není tudíž oprávněné se domnívat, že je otec 

nebo matka z určitých obj ekti vních důvodů (otec ze 

své ekonomické a symbolické pozice, matka ze své 

pozice hegemona ve výchově) zákonitě tím, kdo má ve 

vztahu moc. Naopak, jde o strategickou hru mezi 

matkou a otcem, v níž tyto "objektivní důvody" hrají 

roli strategických výhod, o něž se je možné opřít 

(srov. Foucault 1999: 110-112). Na to je třeba při 

problematizaci nerovností způsobených genderem (tedy 

i v otázce výchovy) nezapomínat. 
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3.3.4 Společenský ideál matky 

Podle všeobecně rozšířené představy patří dítě v 

prvních letech života k matce, která je v této roli 

nenahraditelná. Všeobecně vžité představy o 

nemožnosti matku nahradit, mohou matky konfrontovat 

s pocity viny, jelikož si myslí, že tomuto ideálu 

nemohou dostát. 

Mnoho matek se stará o své děti velmi pečlivě 

nezávisle na tom, v jaké míře j sou výdělečně činné. 

Po práci se věnují svým ratolestem a cítí se nadále 

jako hlavní zodpovědná osoba. To i v případě, kdy 

j sou k dispozici další osoby, které se na péči o 

dítě podílejí (například jeho otec nebo prarodiče). 

Přes zj evně specifické rozdíly v představách a 

vnímání matek (např. ve výchovných otázkách), má 

většina z nich představu, která se zakládají na 

intenzívní mateřské péči. úsilí matek dostát tomuto 

ideálu je spoluodpovědné za kulturní odpor, který se 

vzedme, pokud chce žena-matka sladit rodinu se 

zaměstnáním (Hays 1998: 133) Partnerky mužů 

v domácnosti potom pociťují jako obtížné, přenechat 

otci během pracovního týdne převážnou část péče o 

dítě. Chtěj í toti ž dostát rolovému očekávání, které 

na ně klade okolí; a sice že "matka by tu přirozeně 

měla být pro dítě" (Strumpel u.a. 1998: 140) 

U zaměstnaných matek jde nezřídka přání být jak 

matkou, tak i zaměstnankyní ruku v ruce s pocitem 

selhání. Mohou se cí ti t jako krkavčí či polovičaté 

matky. Uvězňují se 

zřeknutí se kariéry 

v ideologiích, které 

jako podmínku k 

prosazují 

tomu být 

plnohodnotnou matkou. Zaměstnané ženy proto sami sebe 
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vidí jako polovičaté matky a polovičatou pracovní 

sílu, místo toho, aby se skrze dvojnásobné pole 

působnosti cítily cennější (Kruger, Born 1990: 65) 

Podpora názorů o nezastupitelnosti matky pro 

dítě ze strany mužů je strategicky výhodná. Může být 

totiž použita pro ospravedlnění a zachování tradiční 

dělby práce (Metz-Gbckel, Muller 1985: 27). 

Představa matky, která se sama nesobecky věnuje 

zaopatření a péči o dítě, je stále velmi rozšířena a 

neztrácí na své normativní působnosti. Doléhá 

především na pracující matky s malými dětmi. 

V následuj ící kapitole se budeme zabývat blíže 

rolí otců v domácnosti-tyto úvahy nám vytvoří obecný 

kontext pro úvahy o nových otcích v závěrečné 

kapitole. 
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4 Aktivita otců v domácnosti 

"Práce v domácnosti je neplacená práce 

vykonávaná v domácnosti, která produkuj e zboží nebo 

služby pro potřeby jejích členů. Odpovědnost za chod 

domácnosti a potřeby jejích členů je v české 

společnosti stereotypně přisouzena ženě. " (ci t. 

Křížková 2002: 17, zvýrazněno Křížková A.) 

Práce v domácnosti má obecně v české společnosti 

nízký význam, což bylo vždy spojeno s nižším statusem 

připisovaným ženě. Jak už bylo řečeno, otec 

v tradiční rodině plnil výhradní roli živitele, 

ochránce a neotřes i telné autority. Se zapoj ením žen 

do pracovního procesu a přenosem ochranné funkce na 

státní aparát by se dalo očekávat, že otec ztratí na 

legitimitě své pozice v rodině a dojde tak 

k vyrovnání mocenské nerovnováhy v rodině, a tím i 

k narovnání dělby činností v domácnosti. 

V následující podkapitolách se blíže zaměříme na to, 

zda a v kterých oblastech se obecně mění participace 

otců na domácích pracích a zvláště pak v péči o děti. 

4.1 Práce v domácnosti 

4.1.1 Kvantitativní hledisko 

Nejmenší počet hodin strávených prací 

v domácnosti je patrný u mladých bezdětných párů 

těm je také vlastní větší genderová rovnost, co se 

rozdělení práce v domácnosti týče. Po narození 

prvního dítěte se objem práce prudce zvedá. Tento 

posun je však asymetrický-drtivá většina činností je 
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vykonávána matkou a tento stav přechází plynule i do 

období po rodičovské dovolené, kdy se případně žena 

intenz i vněj i zapoj uj e do trhu práce (hlavní příčiny 

jsem již ukázala v minulé kapitole ) Během let se 

totiž dělba práce v rodině institucionalizuje. 

Česká žena stráví při domácích pracích v průměru 

25 hodin týdně 1 2 (Křížková 2002: 18) Distribuci času 

věnovaného domácnosti, přetříděno podle ukazatele 

pohlaví, přehledně ukazuje Graf 113
: 

50 

40 

30 
% 

20 

10 

ol 

Graf 1. Počet hodin, které dotázaný muž nebo dotázaná žena věnuje 
měsíčně podle svého odhadu domácím pracím 

43,6 • Muži o Ženy 

25,9 
23,5 

n JJ • • 
vůbec ne 1-30 hodin 31-60 hodin 61 -90 hodin 91-120 hodin 121 a více 

Z Grafu 1 vyplývá , že zatímco zhruba polovina 

mužů věnuje podle svého odhadu práci v domácnosti 

méně než 30 hodin měsíčně (v průměru méně než hodinu 

denně), zhruba polovina žen podle svého odhadu věnuje 

domácím pracím více než 90 hodin měsíčně, přičemž 

zhruba čtvrtina věnuj e práci v domácnosti více jak 

12 0 hodin měsíčně (tzn. průměrně alespoň čtyři hodiny 

12 Údaje jsou z v~zkumu "Rodina 96" , r ea l izovaného SÚ AV a STEM , a je 
úda j em odhadnutým respondentem, může se tedy od reálné doby věnované 
domácím pracím lišit . Nezapočítává se čas věnovan~ dětem . 

13 Převzato z Maříková 1999 : 48 
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denně) . Bez za j ímavost i není an i odhad času 

věnovaného domácím pracím part nerem/partnerkou. 

Výsledky ze ste jného výzkumu (Rodina 94) ukaz uj e Graf 

2 : 

40 
35 
30 
25 

Graf 2. Počet hodin, které partner/·ka dotázaného muže nebo dotázané 
ženy věnuje měsíčně domácím pracím dle odhadu dotázané osoby 

39,1 
/I Muži O Ženy 

% 20 
15 
10 
5 

O 
vůbec ne 1-30 hodin 31 -60 hodin 61-90 hodin 91-1 20 hodin 121 a více 

Zatímco muž i odhaduj í své ženy poměrně přesně, 

j e patrné , že ženy své muže mírně nadhodnocují 

(rozdí l mez i odhadem mužů o sobě a odhadem žen o svém 

partnerovi činí ve skupině pracující více než 60 

hodin měsíčně 8 , 6 procent) . Data z výzkumu " Rodi na 

2002 " sice toto tvrzen í nepodporují , nicméně jde o 

vážená data a proto j e val i dita z nich plynoucích 

výsledků sporná (viz Hašková 2003: 51) Míra shody 

nad podí l em práce j e ale také ve l mi vysoká a je 

v rámci statistické chyby-partneři si tudíž rozdí l 

mezi svým objemem práce a množství m práce svého 

partnera/ky dobře uvědomují. 

Na toto uvědomění se váž í l příslušné pocity 

spravedlnost i /nespravedl nost i v rámc i dě lby práce 

v domácnosti , přičemž platí , že chápání této dělby 

jako problému/nespravedlnosti je z pochopitelných 
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důvodů nej n i žš í u párů nad šedesát let _ Nás l edu j í c í 

graf1 4 ukazuj e " d is tr i buci pocitů spravedlnosti a 

nespravedlnost i" v r ámc i dělby práce v domácnost i 

tak , jak ji zac hyt ilo výzkumné šetření " Rodina 2 00 2" : 

Graf 3. Pocity spravedlnosti a nespraved lnosti v rámci dělby 
praci v domácnosti podle pohlaví (N = 848; váženo) 

. "Vykonává •... -...••••• , než je jeho/její spravedlivý podíl" • 

• Muži O Ženy 

60 .---------------------------------------------~ 
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10 

0 +--"- -----'--- - -----'---;-
mnohem víc o něco více 

Na jedné straně 

49 

zhruba tolik o něco rréně mnohem rréně 

t edy je pat rné vědomí 

nesprav edlivého r o z l ožení práce v domácnostech , což 

je v souladu s přesvědčením 

• dvou třet in p opulace o t om, že muž a žena 

by měli mí t st e j né povinnosti v péč i o 

domá c nost 15 

• 44% mužů a 77 % žen o t om, že muž by měl mí t 

vět ší podíl práce na péči 

domácnost 1 6 

o rodinu a 

14 Da t a jsou přev z atá z Tabulky 6 (Hašková 2003 : 52) . 
15 Z dat z vý z kumu Rodina 1996 ; součet postojů "určitě souh l as í m" a 
"spíše souhl así , " ; u mužů je to zhruba 65 %, u žen 85 % (Maříková 

1999 : 54 - 55) 
16 Z výz kumu Rodina 
"spíše ne s ouhlasím" ; 
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2002 ; součet odpovědí "rozhodně souhlasím" a 
rozdíl me zi po žadavkem na vět š í péči o domácnost 
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Na druhou stranu 

• v roce 1994 pouze čtvrtina populace 

nesouhlasila s výrokem, že muž má vydělávat 

peníze a žena se má starat (Maříková 1999: 

55), v roce 2002 to bylo 28% 

2003: 83) 

• se v roce 1996 zhruba 90% 

(Maříková 

populace 

domnívalo, že běžný provoz domácnosti je 

záležitostí ženy (bez významného rozdílu 

mezi muži a ženami) 

J)~ll._Ý rozdíl je tedy daný spíše rozporem mezi 
-

chtěným stavem a v průběhu manželství se 

stabilizujícím souborem vzorců chování navázaný na 

role matky a otce. K hlavním faktorům brzdícím 

rychlej ší vyrovnávání nerovností mezi mužem a ženou 

co se dělby práce v domácnosti týče, 

v závěrečné kapitole. 

se vrátíme 

4.1.2 Dělba domácí práce podle oblastí 

Ptáme-li se na pracovní odpovědnost v základních 

oblastech domácích prací (praní prádla, běžná údržba 

v domácnosti, péče o nemocného člena rodiny, běžné 

nakupování a rozhodování o tom, co bude k jídlu), 

pohybuje se objem vykonávaných činností, které má na 

starosti žena okolo hranice 90% (Křížková 2002: 18). 

Dělba práce ~)základních domácích činnostech, tak jak 

a požadavkem na větší pecl o děti není pro jednotlivá pohlaví 
statisticky signifikantní; (Hašková 2003: 56) 
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byla zachycena výzkumem " Rodina 2002 "/ je zobrazen 

v následujíc í m grafu (převzato z Hašková 2003 : 54) 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 
prádlo 

Graf 4. Rozdělení činností v domácnosti 

38 
33 

jídla opravy úklid nemocní nákupy rozh: 

majetek 

rozh : 
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o třetí 
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o muž i 
žena 

o obvykle 
žena 

o vždy 
žena 

III obvykle 
muž 

o vždy 
muž 

Jak je patrné , doménou ženské práce zůstává 

v domácnosti vaření , praní a běžný óklid. Ženy "tyto 

činnosti vykonávají obvykle bez pomoci ostatních 

členů domácnosti v 75 - 89% rodin . "Obvykle muži ", nebo 

dokonce "vždy muž i" vykonávaj í tyto práce v pouhých 

2 - 3% rodin." (cit . Hašková 2003: 54) Výrazný podíl 

práce muži sami zastávaj í pouze v oblasti drobných 

domácích oprav. Co se týče porovnání podílu na 

vykonávání činností mezi jednotlivými sociologickými 

výzkumy na téma rodi ny, provedenými SÚ AV, jsou 

jedinými činnostmi , u kterých participace muže 

vzrůstá, péče o nemocného a zajištění běžných nákupů

ve více než třetině případů vykonávají tyto činnosti 

partneři zhruba stejně (srov. Maříková 1999 : 50 - 54). 

Nejvyšší nárůst je patrný u běžných nákupů-mužův 

podíl na této činnosti stoupl mezi roky 1998 a 2002 

zhruba o 20%. Lze se domnívat, že tento posun je 
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způsoben zvyšujícím se počtem hypermarketů, do nichž 

se v drtivé většině případů doj íždí autem a zároveň 

se nakupování stává hromadnou-ffveřejnou"-věcí, začíná 

tedy být blíže mužské roli v rodině. 

Co se týče rozhodování, lze české rodiny 

považovat za poměrně silně demokratické instituce 

(alespoň podle názoru respondentů) . I co se 

rozhodování o výchově dětí týče, celkem 72% rodin 

uvádí, že o zásadněj ších věcech rozhoduj í oba rodiče 

společně. Ale tím se již dostáváme k další 

podkapitole. 
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4.2 péče o děti 

4.2.1 Kvantitativní hledisko 

Následující graf (data převzata z Maříková 1999: 

63 ) přehledně zobrazuje dělbu práce v oblasti péče o 

děti v roce 1 996 a je z něj patrné , že péče o děti -

narozdíl od jiných činností spo j ených s během 

domácnosti -j e stále téměř výhradní doménou matky. 

% 
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60 

50 

40 
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20 

Graf 5. Kdo se neivíce věnoval dětem? 
• Muži o Ženy 

10 0,7 1,3 

0~~~~~~~~7~~~ 
1,9 0,9 

Předevšímžena Oba společně Především muž Někdo jiný z 
rodiny 

Z grafu je zřejmé, že matka má téměř monopol na 

v ýchovu dítěte. Přitom ale v r o ce 20 02 zhruba 70 % 

populace souhlasilo s výrokem, že muži by se měli 

více než doposud podílet 

2 003: 84 )17 . V roce 1996 

nesouhlasilo s výrokem 

na péči 

zhruba 

o děti (Maříková 

40 % respondentů 

"Pro výchovu dětí 

důležitější matka než otec" (Maříková 1999: 

je 

66 ) . 

V České republice tedy e x istuje nezanedbatelná vůle 

17 Výsledky výzkumu Rodina 2002 ; výsledné číslo j e součtem odpovědí 
Ur č i tě souhlasí a Spíše souhla s í ; r o zdíly po přetříděn í podl e pohlaví 
ne jsou s tatis ticky v ýznamné . 

Zuzana Křížková Strana 52 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

silně nerovnovážnou situaci ve výchově dětí zrněni t-

jaká je však realita? 

4.2.2 Generační proměny v péči o dítě 

v rámci výzkumu Naše společnost byly 

pomocí retrospektivních otázek zjišťovány rozdíly 

podle pohlaví v aktivitách spojených přímo s výchovou 

dětí ve vlastní rodině a v rodině svého dětství (tj. 

v rodině orientační a prokreační) .19 

Z výsledků přetříděných podle pohlaví pro 

j ednotli vé zj išťované oblasti (zdroj: Maříková 1999: 

66-81) lze vyčíst tato hlavní zjištění: 

Ve zjišťovaných oblastech jako celku nedošlo 

k žádným dramatickým změnám, 

pohlavími, jen k malým posunům. 

ani k přesunům mezi 

Otec se neobjevil na prvním místě meZl vybranými 

možnostmi odpovědí ani u jedné sledované aktivity. 

Nejvýznamnějším zjištěním je, že zatímco odhad 

dělby práce v péči o děti u předchozí generace 

vykazuj e překvapivou míru shody mezi ženami a muži, 

jejich hodnocení dělby práce ve vlastních rodinách se 

ve většině činností rozchází-v některých dokonce 

18 Provedlo CVVM a SÚ AV na vzorku 521 mužů a 526 žen 
19 Zj išťovány byly oblasti: hrást si s dětmi; číst dětem pohádky; 
povídat si s dítětem; mít na něj čas; brát děti na výlet či sportovat 
s nimi; chodit s dětmi do kina, do divadla; vodit je na zájmové 
kroužky; chodit s nimi k lékaři; bý s nimi během nemoci; trestat 
děti; kupovat dárky; rozhodovat o jejich povolání. Možné odpovědi 

byly: matka, otec, kdo z nich měl/má čas, oba společně, někdo 

jiný/nikdo. 
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velmi významně (kdo si s dětmi povídá, kdo má na děti 

čas, když potřebuj í, a kdo děti trestá). Lze pouze 

navrhnout hypotézu, že příčinou jej iné "povědomí" 

rodičů o množství interakcí dítě-rodič v případech, 

kdy je pravděpodobně často přítomen jen jeden 

z rodičů. 

U hodnocení otců je zajímavý nárůst odpovědí 

"kdo má čas", doprovázený poklesem přisouzení dané 

aktivity matce. Vzhledem k zvyšujícím se rozdílům 

v nezaměstnanosti mužů a žen, a k převažujícím 

volnočasovým20 aktivitám mužů, lze však očekávat, že 

tento rozdíl je spíše ospravedlněním nedostatečné 

"disponibili ty" mužů. Ti se proto z různých důvodů 

k výchově dětí nedostanou, i když pro to mají dobrou 

vůli (viz kapitola 5.3). Více k dispozici, když děti 

potřebují, 

ukazatelů) . 

je tedy žena (i podle statistických 

Na matce stále 

"soukromé" každodenní 

zůstávají 

aktivity, 

v největší míře 

jako je čtení 

pohádek, učení se a hraní s dětmi. Stej ně tak je 

matka téměř výhradně odpovědná za zdravotní stav 

dítěte (kdo chodí s dětmi k lékaři a kdo s nimi 

zůstává doma v případě nemoci) . 

Otcové ztrácí v některých aktivitách na úkor 

společně prováděných činností (v učení, sportování 

s dětmi, jejich trestání a rozhodování o jejich 

budoucím studiu či povolání). "Oproti minulosti tak 

20 Např. zvyšování sociálního kapitálu, technických a loveckých 
dovedností. 
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přib9vá rodin, kde docházi ke "zdemokratizováni" 

v9chovn9ch roli rodi60." (cit. Mařiková 2003: 68) 
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5 Noví otcové 

5.1 Noví otcové - vymezení 

ff 'Noví otcové', či lépe řečeno 'přítomní otcové' 

jsou ti, kteří se stejně jako tradičně matky věnují 

svým dětem. Proto si berou rodičovskou dovolenou, 

pracují na zkrácený úvazek, nebo jsou bez pracovního 

úvazku a o finanční zabezpečení se stará žena, někdy 

ve svém zaměstnání lépe placená." (cit., Reiche 1997: 

8) 

Určujícími kritérii pro odlišení nového otce od 

otce tradičního, jsou: 

• zvýšená míra disponibilního času 

snížené pracovní době) 

• dobrovolnost 

rodinou 

rozhodnutí 

• angažovanost v rodině 

o času 

(např. díky 

stráveném s 

Míra angažovanosti nezaměstnaných otců je daleko 

nižší než angažovanost otců, kteří zůstávají doma 

z vlastního rozhodnutí (redukuj í svou pracovní dobu 

nebo odcházej í na rodičovskou dovolenou). Proto 

neplatí, že počet nezaměstnaných otců je přímo 

úměrný výskytu nových otců. S tím je spojena otázka, 

zda vynucená přítomnost v domácnosti vede k silnější 

angažovanosti. Nezaměstnanost otce může vést k vyšší 

angažovanosti v rodině, ale nemusí. Tradiční otcové, 

kteří se ocitnou z jakéhokoli důvodu v domácnosti 

předpokládaj í, ze za chod domácnosti a výchovu dětí 

má být odpovědná především žena a to bez ohledu na 
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to, zda chodí do práce. Většinou j de o určitý typ 

pohodlnosti, který se v rodině institucionalizuje 

skrze partnerčinu toleranci (často lze mluvit přímo 

spíše o podpoře) . 

při identifikaci nového otce je ústředním 

kriteriem dobrovolnost (právě na ni se váže tato 

netradiční rolová orientace). Pro muže s tradičními 

postoj i k rodinnému životu je představou, k ní ž se 

vztahuj í, role rodinného živi tele (srov. Gliedner

Simon, Jansen 1995: 78). Dobrovolnost ovšem musí být 

doprovázena dostatkem disponibilního času. 

Kritéria dobrovolnosti a disponibilního času 

ovšem k definici nových otců nestačí a jedna významná 

podskupina zůstává v současných studiích stále do 

značné míry nepovšimnuta. Jde o otce, kteří jsou sice 

zaměstnáni na plný úvazek, ale po práci a o víkendu 

se intenzivně věnují svým potomkům. Tito otcové často 

z analýz a úvah o nových otcích mizí. Díky tomu, že 

pracují na plný úvazek, jsou chápáni spíše jako 

ideální verze tradičního otce (tradiční otec se 

angažuje více v práci než v rodině). V této práci se 

jimi blíže zabývat nebudeme, neboť nesplňují 

definiční kritéria nového otce. 

budou chápáni ti, kdo dobrovolně, 

Jako noví otcové 

částečně či plně, 

opouští zaměstnání na časově omezené či neomezené 

období. Činí tak proto, aby se mohli věnovat rodině, 

respekti ve výchově svých dětí (splňuj í tedy všechny 

tři uvedená základní kritéria). Aktivní péče o děti 

zde tedy představuje indikátor "nového otce n
• Můžeme 

zde rozlišit tři základní typy nových otců: 
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• otec na rodičovské dovolené 

• otec v domácnosti 

• otec pracující na poloviční úvazek 

5.2 Kontext institucionalizace nových 

otců 

V následujících dvou částech se budu blíže 

zabývat vývoj em právních úprav otcovské péče o děti 

ve světě a v České republice. 

5.2.1 Institucionalizace rodičovské dovolené 

zahraniční zkušenosti 

Téma nových otců se stalo 

horizontu posledních třiceti let. 

důvodů: 

relevantním v 

To má několik 

• v polovině 70.let se poprvé objevily 

reprezentativní studie o angažovanosti mužů 

v domácnosti (viz Pross 1984). 

• od 70.let je ve společenských vědách patrný 

nárůst zájmu o muže jako otce 

Schwagler 1978; Scharmann 1979) 

• od počátku 80. let 

tematizován vzhledem 

začal 

k jeho 

být 

měnící 

(viz 

otec 

se 

pozici v rodině a významu pro dítě (srovnej 

Rerrich 1985, Nave-Herz 1985). 
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Rodičovská dovolená byla poprvé formálně 

institucionalizována ve §védsku. Pomocí "zákona o 

rodičovském zabezpečení" (tzv. Parental Insurance 

Act, 1974) jako opatření reflektuj ící proměňuj ící se 

sociální pozici ženy jak v rodině, tak v domácnosti. 

Důleži tým prvkem v této právní úpravě bylo chápání 

matky jako spoluživitelkYř není zaměřena jen na 

sdílení rodičovské role, ale-a to je podstatné-i na 

sdílení role živitele. Proto Parenta1 Insurance Act a 

všechny podobně koncipované úpravy přispívají k 

paralelnímu zrovnoprávnění ve dvou spojených sférách

v oblasti rodiny a v oblasti šancí na uplatnění na 

trhu práce. 

Dosavadní praxe ale ukazuje, že samotné zavedení 

právních opatření zaměřených na zrovnoprávnění šancí 

vede k jejich skutečné realizaci jen pomalu. Je 

podmíněna širšími proměnami ve vzorcích jednání a 

očekávání. 

Ve §védsku například bylo na rodičovské dovolené 

pouze 3% otců, v roce 1994 to však byla už celá 

polovina. Na první pohled lze proto považovat §védsko 

za vlajkovou loď zrovnoprávnění v oblasti dělby práce 

co se péče o děti týče. 

celkové doby strávené 

muži-otci ve §védsku a 

(Maříková 2003: 7). 

Největší podíl 

Zaměříme-li se ale na poměr 

doma s dítětem, rozdíl mezi 

v jiných zemích se srovná 

na přetrvávání reálných 

nerovností tváří v tvář množství mediálních a 

politických kampaní (na institucionální úrovni a na 

úrovni právní kodifikace) mají, 

současných teoretiček/ů genderové 

Zuzana Křížková 

podle většiny 

problematiky, 
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přetrvávaj ící stereotypy. Stereotypy očekávání dělby 

práce v domácnosti a nastavení světa práce, 

podporující ve výdělečné aktivitě a pracovním postupu 

stále spíše muže než ženy. "Studie z jiných 

evrops ký ch zemí (např. Francie) dokládaj í, že muži 

nechtějí zůstávat doma s dítětem, protože jim to 

způsobuje vysoké finanční ztráty (řemeslníci, 

obchodníci, vysoce placení zaměstnanci), druhou 

skupinu tvoří muži, kteří Sl "zameškání" nemohou 

dovolit z důvodu vysokého pracovního vytížení (tak 

jako tak by museli absenci v práci "dohonit"), a dále 

jsou diskvalifikováni muži, jejichž postavení v práci 

není příliš dobré a kteří se obávají sankcí ze strany 

zaměstnavatele." (cit. Maříková 2003: 7) 

5.2.2 Institucionalizace rodičovské dovolené 

Česká republika 

"v Eeské republice byla zavedena možnost pečovat 

o nejmenší dítě pro muže k 1. 7. 1987, kdy došlo ke 

změnám v Zákoně č. 51/1987 o nemocenském pojištění a 

v dalším 

(Zákon č. 

roce ke změnám 

103/1988 Sb.). 

svobodných, ovdovělých, 

vážných důvodů osamělých 

v nemocenském zabezpečení 

však týkaly Tyto změny 

rozvedených 

mužů, kteří 

se 

či z 

nežili 

jiných 

se svou 

družkou, pokud pečovali o dítě na základě rozhodnutí 

příslušného orgánu nebo pečovali o dítě, jehož matka 

zemřela. Ti to muži byli oprávněni pobírat peněžitou 

pomoc (rovnající se peněžité pomoci v mateřství). 

Zákon tak ošetřoval pouze závažné případy a situace, 

kdy v rodině chyběla matka. Teprve k 1. 10. 1990 byl 

mateřský příspěvek u nás nahrazen rodičovským 
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příspěvkem a došlo tak formálně ke zrovnoprávnění 

muže a ženy v péči o malé dítě v souvislosti s 

pobíráním této dávky. Rodičovský příspěvek má krýt 

náklady rodiče, který zůstane v domácnosti, aby mohl 

pečovat o malé dítě (tehdy do 3 let věku nebo do 7 

let, pokud j e dítě dlouhodobě těžce nemocné). Během 

pobírání rodičovského příspěvku se 

výdělečná činnost v omezeném rozsahu. 

připouští 

Rodičovský 

příspěvek je dávkou univerzální, její výše není 

závislá na počtu dětí v rodině ani na výši příjmu 

rodiny. Od 1. 10. 1995, tedy se zavedením systému 

státní sociální podpory, se výše rodičovského 

příspěvku váže na výši životního minima (j e určena 

jako jeho 1,1 násobek) a prodlužuje se délka pobírání 

příspěvku (do 4 let věku dítěte). Rodičovský 

příspěvek tak může být pobírán déle, než je stanovena 

délka tzv. rodičovské dovolené." (cit. Maříková 2003) 

S novelizací Zákoníku práce, která vstoupila v 

platnost 1. 1. 2001, byla možnost čerpat rodičovskou 

dovolenou rozšířena na "všechny pracuj ící muže" bez 

ohledu na jejich rodinný stav. Pokud se muž v 

zaměstnaneckém poměru rozhodne pečovat o narozené či 

osvoj ené dítě, musí být zaměstnavatelem uvolněn. Na 

rodičovs kou dovolenou může nastoupit ihned, jakmile 

se dí tě narodí (či jakmile doj de k jeho osvoj ení) , 

zůstat na ní však může maximálně do tří let věku 

dítěte. Tímto aktem byli formálně zrovnoprávněni jak 

muži mezi sebou (osamělí otcové s těmi, kteří žijí s 

partnerkami) , tak muži se ženami. Rodičovskou 

dovolenou dnes může čerpat buď žena, nebo muž, nebo i 

oba souběžně (ibid.). 
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"V letech 1990 - 2000 muži bez ohledu na svůj 

rodinný stav sice měli nárok na pobírání rodičovského 

příspěvku, ale pokud byli zaměstnáni, doma s dítětem 

buď zůstat nemohli (zaměstnavatel nebyl povinen je 

uvolnit ze zaměstnání) nebo museli dobrovolně 

rozvázat pracovní poměr. Formální možnost čerpat 

rodičovskou dovolenou muži od roku 2001 však 

automaticky nevedla k jejímu využívání." (cit. MPSV 

2004: 152) 

Následující tabulka přehledně zobrazuje vývoj 

množství poskytnutých rodičovských příspěvků, 

přetříděno podle pohlaví: 

Tabulka 1. Množství osob pobírajících rodičovský příspěvek v letech 1998 - 2003. (řádky 1-3 

Maříková 1999: 86, kde převzato z: MPSV; řádky 5-9 Maříková - Radimská 2003) 

Sledované období Počet žen Počet mužů Podíl mužů ze všech 
osob pobírajících RP 

1/1998 - 3/1998 303 692 1 688 0,55 

1/1999 - 3/1999 289918 1 758 0,60 

1/2000 - 3/2000 283 086 2051 0,72 

12/2000 - 5/2001 530 701 4227 0,79 

6/2001 - 11/2001 524736 4298 0,81 

12/ 2001 - 5/2002 528 251 4532 0,85 

6/2002 - 11/2002 519 163 465O 0,89 

12/2002 - 5/2003 517421 4759 0,91 

Zuzana Křížková Strana 62 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Z uvedené tabulky je patrné, že množství otců na 

rodičovské dovolené se v České republice zvyšuje 

stálým tempem 

okolo 0,06%). 

(i když poměrně nízkým meziročně 

Toto tempo je však zanedbatelné a to 

tím víc, vezmeme-li v potaz l snižující se míru 

porodnosti, která se odráží v klesajícím počtu matek 

na mateřské dovolené. V následující podkapitole se 

blíže zaměříme na sociodemografické rysy skupiny 

otců na rodičovské dovolené, na jej ich důvody a na 

obecné postoj e relevantní vzhledem ke z koumané 

problematice. 

5.3 Kdo je to - "nový otec"? 

V roce 2002 se kolem šedesáti procent populace 

domnívalo, že muž by se měl více než doposud podílet 

jak na výchově dětí, tak l v práci v domácnosti. 

Odpověď na tuto otázku byla poměrně zřetelně 

diferencována podle pohlaví-s výroky souhlasilo 

zhruba 50% mužů, ale 70% žen (Maříková 2003: 83-84). 

Zároveň v roce 1994 "pouze" 40% populace nesouhlasilo 

s názorem "V péči o dítě se má žena střídat s mužem, 

muž má mít nárok na mateřskou dovolenou." (Maříková 

1999: 67) Se zavedením otcovské dovolené souhlasí 

přes 50% populace (Maříková 2003: 87). Tato čísla 

jsou velmi vysoká, porovnáme-li zmíněné postoje 

s reálným množstvím mužů, kteří rodičovskou dovolenou 

využívají. Je tedy čas ptát se, jaké jsou 

charakteristiky nových otců, co vede a co brání 

současným otcům v rozhodnutí pečovat o dí tě namísto 

matky. 
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Z dostupných empirických údajů vyplývá, že 

soubor mužů na rodičovské dovolené není homogenní 

sociální skupinou. Podle statistických údajů z roku 

2 O 03 je zřejmé, že otce v domácnosti 1 ze rozdělit 

zhruba na dvě základní velké podskupiny (Maříková 

2004a) : 

• mladší (zejména ve skupině mezi 24 a 29 

roky) , méně vzdělaní a kvalifikovaní 

(převážně dělnické, řemeslnické profese), 

pocházející především z regionů s vysokou 

nezaměstnaností (zejména Ústecký a 

Moravskoslezský kraj), v partnerském vztahu 

jsou většinou těmi s nižší kvalifikací, 

nebo nižší možností profesního uplatnění 

• vzdělaní muži (maturita, vysokoškolské 

vzdělání), většinou starší třiceti let, 

kteří pracuj í převážně v sektoru služeb a 

vykazují vysokou orientaci na druhé 

(pečovatelské služby a učitelé tvoří 

převážnou část této skupiny), nebo muži 

uměleckých profesí (vyšší senzitivita) 

Toto základní sociodemografické rozdělení nových 

otců odráží "dobrovolnost" jejich rozhodnutí. Ideální 

typy-extrémy na pomyslné škále nových otců by tedy 

tvořili muži čistě "donucení" vněj šími okolnostmi a 

muži, kteří se rozhodli pro péči o dítě bez ohledu na 

jakékoli vněj ší podmínky (v následuj ící podkapitole 

jsou představeny prvními dvěma typy). Není třeba 

připomínat, že realita nových otců se vždy nachází 

někde mezi těmito dvěma póly. 
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5.3.1 Typologie nových otců 

Podíváme-li 

z perspektivy 

charakteristik, 

angažovanosti, 

dobrovolnosti tři 

(Maříková 2004b) : 

se na skupinu 

základních 

nových otců nikoli 

sociodemografických 

ale z perspektivy jejich 

můžeme rozlišit 

základní hlediska 

1) podle podílu na péči o dítě 

kromě 

jejich 

2) podle podílu na výkonu domácích prací 

míry 

dělení 

3) podle možnosti přístupu na 

profesních šancí a perspektiv 

trh práce, 

Spojením těchto kritérií se "škálou 

dobrovolnosti" lze pomocí typologie provedené 

Badinter (1999) doj í t k následuj ícímu pracovnímu 

rozdělení skupiny nových otců (srov. Maříková 2004b) : 

Typ I: Otcové pečující z donucení 

Badinter 

rodičovství". 

(1999) tento typ nazývá "vynucené 

V této skupině je zřetelná silná 

distance od role otce, která se projevuje v převážně 

"instrumentálním" vztahu k péči o dítě-jako 

k činnosti, která musí být vykonána, přičemž tuto 

činnost nechápou jako uspokojující. Setrvávají de 

facto na tradičním výkonu role, dotlačeni do pozice 

vychovatele nějakou nepříjemnou životní situací, 
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jejich postoje k výkonu mateřské a otcovské role jsou 

silně konzervativní. 

Typ II: Dobrovolně pečující otcové 

Tito muži jsou aktivními a silně 

zainteresovanými otci, jsou vnímaví k potřebám dítěte 

a péče o dí tě jim přináší silné vnitřní uspokoj ení 

(to je hlavní motivací). Muži v této skupině se ale i 

přes péči o dítě příliš intenzivně nevěnuj í běžným 

domácím pracím. 

Typ III: Otcové naplno, partneři "napůl" 

Tito muži stojí uprostřed, jak co se 

dobrovolnosti, tak co se podílu na domácích pracích 

týče. I když je pro ně práce důležitá, nepřikládají 

ji větší význam a se svojí novou rolí jsou spokojeni. 

Tito muži vykonávají často intelektuální profese 

související s péčí či výchovou nebo profese umělecké 

(Maříková 2004b); jejich ženy mají často vyšší 

socioprofesní status, vyšší příjem l pracovní 

perspektivu. Od předchozího typu se liší menší mírou 

vnitřní motivace, společnou maj í nízkou participaci 

na běžných domácích pracích. Když tito muži začnou 

pracovat, vrací se obvykle dělba práce do tradičnější 

polohy. 
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Typ IV: Muži jako otcové i partneři 

Čtvrtý 

uspořádání, 

živi tele i 

typ představuje nejvíce rovnostářské 

oba partneři se podílej í na výkonu role 

rodiče/vychovatele. Objevuje se logicky 

v rodinách s vyrovnaným socioprofesním statusem, s 

vyrovnanými profesními aspiracemi a s velice 

liberálním postojem muže k uspořádání genderových 

rolí v rodině. Tento model se vyskytuje ve dvou 

variantách: 

• buď muž kvůli dítěti dočasně sníží svoj i 

zátěž 

• nebo pracuje pouze žena 

V obou případech ale je podíl matky a otce na výchově 

i domácích pracích velmi vyrovnaný. 

Typ V: Muži jako matky 

Zřejmě nejmenší skupinu tvoří případy, kdy se 

muž věnuj e domácnosti l dítěti více než jeho 

partnerka (ff inverzní model"). Tento model bývá 

obvyklý v rodinách s vysokým rozdílem socioprofesních 

statusů ve prospěch ženy. 

Následující schéma zachycuje pro přehlednost 

prostor o dvou osách dobrovolnosti a podílu na 

akti vi tách spoj ených s chodem domácnosti (uprostřed 

osy aktivity je péče o dítě, ale zanedbávání domácích 

prací) : 
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Schéma č. 1 Prostor typologie nových otců 

Maximální aktivita 
- domácnost i dítě 

, , 

:~i~;:í ~._' __ ,l~:,,-':I-,-t_J _1_:: _--'\'--_. ____ -+-___ ----',....-__ '-____ ~.'_+ :~~~~ 
motivace '; důvody 

Nulová aktivita 
- domácnost i dítě 

V další podkapitole se podíváme ve větším 

detailu na motivace a důvody, 

k tomu-stát se novým otcem. 

které vedou muže 

5.4 Důvody a motivace "nových otců" 

V této kapitole se budeme blíže zabývat dvěma 

příčinnými oblastmi zvýšené angažovanosti "nových 

otců~ v péči o dítě. Podle míry vlivu vnějších 

okolností je pracovně rozdělíme na motivy a důvody. 

Jakkoli se může zdát, že se tyto dva pojmy 
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překrývají, 

s oddělenými 

extrémy na 

chápu jako 

zde s nimi 

kategoriemi 

vodorovné ose 

psychologické 

Univerzita Karlova v Praze 

budu pracovat 

(představují samy o 

schématu 1). Motivy 

faktory postihující 

jako 

sobě 

zde 

do 

značné míry oblast dobrovolného omezení pracovní 

sebereal i zace na úkor sebereali zace v péči o dí tě. 

Důvody v sobě zahrnují širší socioekonomické faktory 

a vlivy (zejména v podobě tlaku sociální struktury), 

a představuj í vněj ší tlaky na to, stát se "novým 

otcem". 

5 . 4 . 1 Moti vace "nových otců" vedoucí k péči o 

dítě 

Noví otcové mají více volného času k dispozici, 

protože omezili, či úplně pozastavili svou výdělečnou 

činnost. Rozložení časové investice v rámci domácích 

činností je ale silně asymetrické vzhledem k neustále 

nepatrnému objemu času věnovanému rutinním domácím 

činnostem (viz kapitola 4). U otců, kteří se rozhodli 

zůstat v domácnosti, je největší objem času věnován 

aktivitám spojeným s dětmi. Během rodičovské dovolené 

byli tito muži skoro výhradně sami zodpovědní za péči 

o dítě (Vaskovics, Rost 1999: 79). Kromě toho nabízí 

rodičovská dovolená vítanou možnost částečně uniknout 

pracovnímu stresu (ibid., str. 71f). 

Rozložení času odráží hlavní zdroj e motivace, 

z nichž pramení větší angažovanost "nových otců" 

v rodině. Nejdůležitějším a hlavním motivem jejich 

rozhodnutí je samozřejmě přání věnovat se intenzívně 

výchově a péči o dítě, celková motivace je ale 
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v reálném životě 

druhého řádu 

podkapitole. 

výslednicí více faktorů - motivací 

na něž se blíže zaměříme v této 

1) Sociálně kritický životní styl 

Poměrně velké množství rozhodnutí odejít do 

domácnosti za účelem věnování se dětem pramení ze 

sociálně kritického postoje ke konzumu a k 

dominantnímu společenskému významu práce. 

HProtože člověk jednoduše viděl tento aspekt u 

starších a u rodičů. Jsou zaměstnaní na plný úvazek a 

stále a pouze pracují. Pracují, jen aby si zařídili 

byt, pořídili auto, nic víc. A tím se vyčerpávají 

celý život." (Inženýr, žena tý, jedno dí tě, uví ta 1 by 

možnost práce na zkrácený úvazek, cit. Strumpel 1989: 

62) 

Proměna významu práce u těchto "nových otců" 

odráží proměny ve významu práce v mužské identitě, 

které jsou spojeny s rozostřením dříve jasné hranice 

genderových rolí (t zv. "gender blending", Vl z. 

Šmausová 2004). Odráží také snižování významu práce 

v zaměstnání vůči sféře soukromého života (i když zde 

je třeba upozornit, že zatímco ve vztahu k soukromému 

životu práce ztrácí, její význam 

společnosti zůstává neotřesen (srov. 

61) . 

jako takový ve 

Strumpel 1998: 

2) Zkušenost s vlastní socializací 

Vědomé 

často váže 

rozhodnutí 

na úvahy o 

pro angažované 

vlastní děts ké 

otcovství se 

socializaci. 

Záj em vy tvoři t si s dí tětem intenzívní vztah se pak 
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často stává 

činnosti, a 

zaměstnaných 

hlavní příčinou odložení pracovní 

to jak u mužů v domácnosti, u mužů 

na zkrácený úvazek, tak také pro otce 

odcházej ící na určitý čas na rodičovs kou dovolenou. 

Zkušenost s vlastní socializací jako důležitý motiv 

pro angažovanost v rodině lze vydělit do dvou 

protikladných podskupin: 

• Negativní zkušenost s postrádaným otcem 

Kritické 

svým otcem 

alternativní 

vyrovnání s neuspokojivým 

motivuje některé muže 

způsob rodinného života 

vztahem se 

vytvořit 

vzhledem 

k uspořádání rodiny ze svého dětství. Mnoho mužů má 

v živé paměti své vlastní dětství, ve kterém svého 

otce postrádali . Prožitá životní zkušenost syna 

nepřítomného nebo víkendového otce často stojí u 

zrodu přání být svým dětem jiným a lepším otcem. 

N("') Role mého otce byla docela odlišná od té, 

kterou mám ted' já, a to v tom, že on ( ... ) byl často 

na cestách jako obchodní zástupce. Takže nás v 

podstatě vychovala matka. Dá se říci, že pokud vůbec, 

pak s námi otec byl pouze o víkendu. Bylo však 

pokaždé jako z jiného světa, co s námi dělala matka a 

co otec. Na základě této zkušenosti jsem si řekl, že 

v žádném případě nechci, aby mě mé děti vídaly pouze 

u večeře přesně v sedm hodin ( ... )." (student, 2 

děti; cit. Reiche 1997: 135) 

• Vlastní otec plní funkci vzoru 

Druhou skupinu tvoří muži, pro něž jejich otec 

představuje 

působení. Na 

Zuzana Křížková 

vzor jejich vlastního výchovného 

svého otce maj í většinou pouze dobré 
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vzpomínky a chtějí také strávit hodně času doma 

s dětmi (Reiche: 1997: 139f). 

• Opakované otcovství 

Posledním případem jsou muži, kteří se stali 

opakovaně otcem a chtěj í dohnat to, co zameškali u 

prvního dítěte. 

Nezávisle na tom, zda otec sehrál funkci 

pozitivního či negativního vzoru může konfrontace 

s vlastní zkušeností v dětství ovlivnit rozhodnutí 

pro praktikování nového otcovství. Obecně jsou motivy 

nových otců podmíněny vlastní minulostí a životní 

situací. Motivy tohoto typu jsou ale přiliš různé, 

aby utvářely typické socializační podmínky, které by 

mohly samy o sobě vést k novému otcovství (Reiche 

1997: 138). 

5.4.2 Rodičovská dovolená otce jako výsledek 

vnějších podmínek 

Jedním ze zjištění získaných v projektu "Podpora 

využívání rodičovské dovolené muži" bylo, že zhruba 

čtyři pětiny respondentů si "myslí, že muž je na 

rodičovské dovolené a žena pracuje, neboť je 

"přinucen rodinnou nebo osobní situací (",), nikoli 

proto, že se chce o dítě starat."(cit. Maříková 

2004a). Měli-li respondenti vybrat nejčastější důvod, 

proč muži odchází na rodičovskou dovolenou, byla 

nejčastěji vybraným důvodem nezaměstnanost muže 
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(54%). Na druhém místě se umístil důvod lépe placené 

práce ženy (43%), na třetím zdravotní problémy ženy 

(35%). Možnost "rodi6e se dohodli, že muž bude o dítě 

pe6ovat, protože chce" byla vybírána velmi zřídka, 

což opravňuje vznést hypotézu, že vlastní rozhodnutí 

pe60vat o dí tě jev postoj ích populace ně6ím velmi 

nenormálním a je akceptovatelné za předpokladu, že 

pro něj existuje "objektivní" důvod (Maříková 1999: 

85-86) . 

Tezi, že vněj ší důvody u 6eských "nových otců" 

převažují nad vnitřními motivacemi, lze opřít o dvě 

uvedená zj ištění. Za prvé, ve většině párů, kde je 

muž na rodi6ovské dovolené, je profese muže méně 

prestižní, než profese manželky. Za druhé, pokud jsou 

muži s dětmi na rodi6ovské dovolené, je to nejčastěji 

mezi druhým a třetím rokem života dítěte, nejméně 

6asto pak do jednoho roku dítěte. 
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6 Závěr: 

Příčiny setrvačnosti tradiční dě~by 

práce v rodině 

Vezmeme-li jako indikátor 

participace českých mužů na chodu 

otců na rodičovské dovolené (viz 

zvyšující se 

domácnosti počet 

tabulka 1), je 

zřejmé, že se situace mění jen velmi, velmi pomalu. 

V této práci jsem se pokusila představit z více 

perspektiv kontext a specifické rysy angažovanosti 

současných "nových otců". Na tomto základě se nyní 

pokusím shrnout základní příčiny toho, proč se 

situace v této oblasti nij ak radikálně nemění. Mezi 

základní příčiny tedy patří: 

• setrvačnost "symbolického otce". Stereotypy 

spoj ené s mužským genderem j sou kulturně velmi 

silně zakořeněné a přetrvávají l v situacích, 

kdy pro ně není žádná jiná opora v reálném 

jednání (např. situace rodin, kde je matka 

hlavním přispěvatelem do rodinného rozpočtu a 

zároveň hlavní pracovní silou, co se domácích 

prací a péče o děti týče). Téma "symbolického 

otce" a stereotypů spojených s mužností jsou 

uvedeny zejména v druhé kapitole. 

• submisi vně orientovaná sociali zace žen a jej ich 

kompenzace "v oblasti žens kých činností", která 

přispívá k neustálému posilování a tím udržování 

symbolického světa, kde se pohlaví váže na 

způsob myšlení, vykonávané činnosti a chování. 

Tím ženy samy reprodukuj í a posiluj í nerovnost 

své situace. Řešení problému nerovné dělby práce 
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• 

tedy nespočívá pouze v emancipačním tlaku na 

mužskou stránku vztahu, ale se stejnou 

důleži tostí l v osvobození žen od hluboce 

kulturně zakořeněných představo jejich výlučné 

kompetenci ve sféře správy běhu domácnosti. 

genderové stereotypy na trhu práce. 

společenské institucionalizace 

Nastavení 

pracovního 

procesu vytváří hlavní rámec možností a motivace 

mužů aktivně participovat na běhu domácnosti. 

Velkou roli zde hrají příjmové rozdíly mezi muži 

a ženami, stej ně jako blokování profesního 

postupu žen rozličnými mechanismy. Ekonomickému 

kontextu však nelze připisovat primární vliv a 

chápat daný problém jako problém nastavení trhu 

práce. Například díky tlaku na seberealizaci žen 

v pracovním procesu vytváří nejen omezení, ale i 

podmínky, díky nimž vůbec fenomén "nového otce" 

vděčí za podstatnou část své existence. 

Podíváme-li se blíže na schéma 1 (str.68) a 

porovnáme-li jej s obsahem j ednotli vých zachycených 

typů, zjistíme, že l ve skupině nových otců je 

převážná většina spíše bližší modelu tradičního otce. 

Až na marginální pátý typ zůstává podíl práce jak 

v domácnosti, tak i v péči o dítě maximálně stejný u 

pracuj ící matky a částečně nebo vůbec nepracuj ícího 

muže (pracujícího ve smyslu pracovního úvazku, nikoli 

v domácnosti). "Tradiční otec" však dnes představuje 

dynamický vzor, který není definován tak jako kdysi 

pouze 

mírou 

institucionálně, nýbrž 

vztahově (viz čtvrtá 

se stále 

kapitola) 

vzrůstající 

Pomalu se 

zvyšuj ící množství otců na rodičovské dovolené tak 
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může znamenat také odraz daleko zásadnějších proměn u 

99% otců, kteří do kategorie "nový otec" nespadají. 

Zuzana Křížková Strana 76 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Česká literatura 

BADINTER, E. (1999) XY: Identita muža. 

Bratislava: Aspekt. 

BAŠTÝŘ, 1. (1994). "Rozdíly v úrovni mezd mužů a 

žen". Sociálni politika t. 3: 4-6. 

BOURDIEU, 

Karolinum 

FOUCAULT, 

P. 

M. 

(2000) . Nadvláda mužů. Praha: 

(1999 ) Dějiny sexuality I, Vůle 

k vědění. Praha: Herrmann & synové 

HAŠKOVÁ, H. (2003). Partnerství v rodině. In: 

Hašková, Křížková, Maříková, Radimská 2003. "Rovné 

příležitosti mužů a žen při slaďování práce a 

rodiny?". Praha: SÚ AV 2003, str. 39-64. 

HAŠKOVÁ, H. (2003). Partnerství v rodině. In: 

Hašková, Křížková, Maříková, Radimská 2003. "Rovné 

příležitosti mužů a žen při slaďování práce a 

rodiny?". Praha: SÚ AV 2003, str. 39-64. 

KLOFÁČ, J. , TLUSTÝ, V. (1967) . Soudobá 

sociologie II: teorie průmyslových společnosti. 

Praha: Svoboda. 

KŘÍŽKOVÁ, A. (2002) "Trendy v rodině a 

rodinných odpovědnostech." In: Podmínky harmonizace 

práce a rodiny v České republice (Čermáková a kol.). 

Praha: SOÚ, AV ČR, str. 13 - 26. 

MATĚJČEK, Zdeněk; LANGMEIER, Josef ( 1981) 

Výpravy za člověkem, Praha: Odeon. 

Zuzana Křižková Strana 77 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

MAŘÍKOVÁ, Hana (1999) : Muž v rodině: 

demokratizace sféry soukromé, Praha: SoÚ AV ČR. 

MAŘÍKOVÁ, Hana; PETRUSEK, Miloslav; VODÁKOVÁ, 

Alena (za kolektiv) (1996): Velký sociologický slovník 

Praha: Univerzita Karlova, Vydavatelství 

Karolinum. 

MAŘÍKOVÁ, H. (2004a) . "Kdo jsou otcové na 

rodičovské dovolené I?" Gender, rovné příleži tosti, 

výzkum 1/2004. 

MAŘÍKOVÁ, H. (2004b) . "Kdo jsou otcové na 

rodičovské dovolené II?" Gender, rovné příleži tosti, 

výzkum 2-3/2004. 

MAŘÍKOVÁ, H. (2003). "Rodičovská dovolená a 

muži". In: Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1-

2/2003. Praha: SOÚ, AV ČR, str. 16 - 17. 

MAŘÍKOVÁ, H. (2003) . " Participace otců 

v současné rodině". In: HAŠKOVÁ, KŘÍ ŽKOVÁ, MAŘÍKOVÁ, 

RADIMSKÁ 2003. "Rovné příležitosti mužů a žen při 

slaďování práce a rodiny?". Praha: SÚ AV 2003, str. 

65-88. 

MOŽNÝ, 1. (1983) . Rodina vysokoškolsky 

vzdělaných manželů. Brno: UJEP. 

MOŽNÝ, 1. (1999) : Sociologie rodiny, Praha: 

Sociologické nakladatelství. 

NEUMANN, Stanislav K. (1931): Dějiny ženy I., 

Praha Melantrich. 

Zuzana Křížková Strana 78 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

NEUMANN, Stanislav K. (1932) Dějiny ženy II. r 

Praha Melantrich (a) . 

NEUMANN, Stanislav K. (1932) Dějiny ženy III. r 

Praha Melantrich (b) . 

NEUMANN, Stanislav K. (1932) Dějiny ženy IV. r 

Praha Melantrich (c) . 

ŠMAUSOVÁ, G. (2004) " Normativní heterosexualita 

bez nároku k pro kreaci? In: Gender, rovné 

příležitosti, výzkum 2-3/2004.Praha: Gender & 

sociologie SOÚ AV ČR, str.1-4 

Cizojazyčná literatura 

BADINTER, Elizabeth (1999) : Die Mutterliebe. 

Geschichte Eines Gefuhls vom 17. Jahrhundert bis 

heute r 4. Aufl, Munchen; Zurich: Piper Verlag. 

BECK, Ulrich; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth (1994): 

Riskan te Freihei ten. Indi vidualisierung in modernen 

Gesellschaften r Frankfurt/Mein: Suhrkamp Verlag. 

BECK, Ulrich; BECK-GERNSHEIM, Elisabeth (1995): 

The Normal Chaos of Love r Cambridge: Polity Press 

BECKER-SCHMIDT, 

(2000) : Feministische 

Regina; 

Theorien 

Aufl., Hamburg: Junius Verlag. 

KNAPP Gudrun-Axeli 

zur Einfuhrung r 1. 

BERNARD, Cheryli SCHLAFFER, Edith (1993): Sagt 

uns r wo die Vater sind. Von Arbei tssucht und 

Zuzana Křížková Strana 79 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Fahnenflucht des zweiten Elternteils r Hamburg: 

Rowohlt Taschenbuch Verlag. 

BERTRAM, Hans (1997): Familienleben: Neue Wege 

zur flexiblen Gestal tung von Lebenszei t r Arbei ts zei t 

und Familienzeit r Gutersloh: Verlag Bertelsmann 

Stiftung. 

BILDEN, Helga (1998) : Geschlechtspezifische 

Sozialisation r in: Klaus HURRELMANN, Dieter ULICH: 

Neues Handbuch der Sozialforschung r 5. 

Weinheim; Basel: Beltz Verlag, S. 777-812. 

Aufl. , 

BODE, Michael; WOLF, Christian (1995): Still

Leben mi t Va ter. Zur Abwesenhei t von Vatern in der 

Familie r Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag. 

CROMPTON, Rosemary (1995): Geschlecht r soziale 

Schi chtung und Arbei t r in L. Christof ARMBRUSTER, 

Ursula MULLER, Marlene STEIN-HILBERS: Neue Horizonte? 

Sozialwissenschaftliche Forschung uber Geschlechter 

und Geschlech tverhal tnisse r Les ke+Budrich Verlag, S. 

135-155. 

DORR, Gisela; GLATZER, Wolfgang (1995) : 

Haushaltsproduktion und Wohlfahrtsproduktion 

Strukturwandel und Zukunftsperspektiven r in: Bernhard 

NAUCK, Corinna ONNEN-ISEMANN: Familie im Brennpunkt 

von Wissenschaft und Forschung r Rosemarie 

zum 60. Geburtstagr Neuwied, Kriftl; 

Luchterhand Verlag, S. 515-532. 

Nave-Herz 

Berlin: 

DRERUP, Heiner (1997) : Mutterlichkeit als 

Mythos r in: Lothar BOHNISCH, Karl LENZ: Familien. 

Zuzana Křížková Strana 80 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Eine interdisziplinare Einfuhrung, Weinheim; Munchen: 

Juventa Verlag, S. 81-89. 

DRINCK, Barbara (1999) Der Vater als Erzeuger. 

Al te Zeugungstheorien die Lehre Aristoteles /, 

Gakenus 'und Thomas von Aquin - in Konfronta tion mi t 

modernen Konzepten, in Dies: Vaterbilder. Eine 

interdisziplinare und kul turubergreifende Studie zur 

Vaterrolle, Bonn: Bouvier Verlag, S. 59-81. 

FTHENAKIS, Wassilios E. (1999) : Engagierte 

Vaterschaft, Die sanfte Revolution in der Familie, 

Opladen: Leske + Budrich Verlag. 

GILDEMEISTER, Regine; WETTERER Angelika (1992): 

Wie Geschlechter gemacht werden, in: Gudrun - Alexi 

KNAPP, Angelika WETTERER.: Tradi tionelle BriJche, 

Freiburg im Breisgau: Kore Verlag, S. 201-256. 

GLIEDNER-SIMON, Adelheid; JANSEN, Mechthild 

(1995): Kinder, Kuche und Karriere. Wie mache ich 

eine Familie und Beruf?, Pfaffenwei1er: Centaurus 

Verlaggese11schaft. 

GONSER, Ute; HELBRECHT-JORDAN, Ingrid (1994): 

H ••• Va ter sein dagegen sehr! " Wege zu erwei terten 

Fami1ienorientierung von Mannern, Materialien zur 

Vater- und Mannerarbei t in der Fami1ien- und 

Erwachsenenbi1dung, Bielefeld: Kleine Verlag. 

HAGEMANN-WHITE, Carol (1988) Wir werden nicht 

in DIES.; Maria zweigesch1echt1ich geboren, 

RERRICH: FrauenMannerBi1der, 

235. 

Bielefeld: AJV, S. 

S. 

224-

Zuzana Křížková Strana 81 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

HAGEMANN-WHITE, Carol (1995): Beruf und Familie 

fDr Frauen und Manner Die Suche nach egalitar 

Gemeinschaft, ln Bernard NAUCK, Corinna ONNEN

ISEMANN: Familie im Brennpunkt von Wissenschafr und 

Forschung, Rosemarie Na ve . Herz zum 60. Geburts tag, 

Neuwied, Kriftl, Berlin: Luchterhand Verlag, S. 505-

512. 

HARTENSTEIN, Wolfgang; BERGMANN-GRIES, Juta; 

BURKHARDT, Wolfgang; 

Geschlechtrollen im 

RUDAT, 

Wandel. 

Reinhard (1998) : 

Partnerschaft und 

Aufgabenverteilung in der Familie, Schriftreihedes 

Bundesministarium fur Jungend, Familie, Frauen und 

Gesundheit Bd. 235., Stuttgart: Kohlhammer Verlag. 

HAYS, Sharon (1998): 

Zwischen Selbstlosigkeit 

Klett-Cotta Verlag. 

Die 

und 

Iden ti ta t der MDt ter. 

Eigennutz, Stuttgart: 

HILLMANN, Karl-Heinz (1994): Worterbuch der 

Soziologie, Stuttgart: Kroner Verlag. 

KAUFMANN, Franz-Xaver (1990) : 

Familie, Stabilitat, 

der familielen 

gesellschaftlichen 

Stabilitatsrisiken 

Zukunft der 

und Wandel 

Munchen: Beck Verlag. 

Lebensformen 

und politischen 

sowie ihre 

Bedingungen, 

KNIBIEHLER, Yvonne (1996) :Die Geschichte der 

Vater. Eine kultur- und sozialhistorische 

Spurensuche, Freiburg; Basel; Wien: Herder Verlag. 

KUNZLER, Jan (1994): Familiale Arbeitsteilung. 

Die Beteilung der Manner an der Hausarbeit, Bielfeld: 

Kleine Verlag. 

Zuzana Křižková Strana 82 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

LIMBACH Jutta (1988) Die Rolle des Va ters im 

Wandel der Rechts, in Zeitschrift fur 

Sozialisationforschung und Erziehungssoziologie 1988, 

8 Jhg., Heft 4, Weinheim: Juventa Verlag, S. 298-308. 

MACHA, Hildergard (1999): Die Renaissance des 

Vaterbildes, in Barbara Drinck: Vaterbilder r Eine 

interdisziplinare und kul turubergreifende Studie zur 

Vaterrolle r Bonn: Bouvier Verlag, S. 11-36. 

METZ-GOCKEL, Sigrid; MULLER, Ursula (1985): Der 

Mann. Eine reprasenta ti ve Untersuchung uber die 

Lebenssituation und das Frauenbild 20- bis 50jahriger 

Manner im Auftrag der Zeitschrift Brigitte r Hamburg: 

Gruner + Jahr Verlag. 

METZ-GOCKEL, Sigrid (1988) : Vater und 

Vaterlichkeit. Zur alltaglichen Beteiligung der Vater 

an der Erziehungsarbeit r ln: Zeitschrift fur 

Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 

8.Jhg., Heft 4, Weinheim: Juventa Verlag, S. 264-280. 

NAVE-HERZ, Rosemarie (1992) : Frauen zwischen 

Tradition und Moderne r Bielefeld: Kleine Verlag. 

NAVE-HERZ, Rosemarie (1994) : 

Wandel der Familienstrukturen und 

Erziehung r Darmstadt: 

Buchgesellschaft. 

Familie heute: 

Folgen fur die 

wissenschaftliche 

OLIVIER, Christiane (1997): Die Sohne des Orest. 

Ein Pladoyer fur Vater r Munchen: Verlag. 

PARSONS, Talcottř BALES, Robert F. (1995) : 

FamilYr Socialization and Interaction Process r 

Glencoe; Illinois: The Free Press. 

Zuzana Křížková Strana 83 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

PLECK, Joseph H. (1996): Die mannliche 

Geschlechtsrolle. Defini tionen, Probleme und Quellen 

der Veranderung, in: BauSteineManner: Kritische 

Mannerforschung: neue Ansatze in der 

Geschlechtertheorie, Berlin; Hamburg: Argument 

Verlag, S. 27-37. 

REICHE, Britta (1997) : Vater-Dasein. Die 

Erfahrungen von Vatern als Versorger ihrer Sauglinge 

und Kleinkinder im Wechselspiel von 

Rollenzuschreibung und 

Kovac Verlag. 

Ubertragung, Hamburg: Dr. 

REPSTOCK, Dietrich (1993): GroBe Manner - kleine 

Manner. Zum Funktionswandel des Va terseins und die 

Bedeutung des Vaters fur den Sohn, Schwabisch Gmund; 

Tubingen: Neuling Verlag. 

RERRICH, Maria S. (1985): Alle reden vom Vater -

aber wen meinen sie dami t? Zur Differenzierung des 

Vaterbildes, ln: Sektion Frauenforschung in den 

Sozialwissenschaften in der DSG: Frauenforschung. 

Bietrage zum 22. Deutschen Soziologentag Dortmund 

1984, Frankfurt/M.; New York: Campus Verlag, S. 223-

232. 

RERRICH, Maria S. (1989) Was ist neue an den 

HNeuen Vatern"?, in Heiner KEUPP, Helga BILDEN: 

Versicherungen. Das Subjekt im gesellschaftlichen 

Wandel. Munchener Beitrage zur Sozialpsychologie, 

Gottingen: Hogrefe Verlag, S. 93-102. 

RERRICH, Maria S. (1994): Zusammenfugen, was 

auseinanderstrebt: Zur familialen Lebens fuhrung von 

Berufstatigen, in: Ulrich Beck, Elisabeth Beck-

Zuzana Křižková Strana 84 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Gernsheim: Riskante Freiheiten. Individualisierung in 

modernen Gesellschaften, Frankfurt/Main: Suhrkamp 

Verlag, S. 201-218. 

ROHNER, Babette (1999) : Alltagstheoretische 

Grundannahmen als Begrenzung der Vater lichkei t, in: 

Barbara Orinck: Va terbilder. Eine interdisziplinare 

und kulturubergreifende Studie zur Vaterrolle, Bonn: 

Bouvier Verlag, S. 83-95. 

SCHARMANN, Dorothea-Luise; SCHARMANN, Theodor 

(1979) : Die Vaterrolle im Sozialisations- und 

Entwicklungsprozess des Kindes, in: Friedhelm 

Neidhard: Fruhkindliche Sozialisation. Theorien und 

Analysen, Stuttgart: Enke Verlag, S. 270-316. 

SCHENK, Herrad (1998): Wie viel Mutter braucht 

der Mensch? Der Mythos von der guten Mutter, Reinbek 

bei Hamburg: Rowohlt Verlag. 

SCHLOTTNER, Inga (1998) Untersuchungen zum 

mannlichen Kinderwunsch. Zu biographischen und 

psychodynamischen Spezifika von psychogen sterilen 

Mannern und Vatern, Frankfurt am Mein: Peter Lang 

Verlag. 

SCHNEIDER, Werner (1989): Die neuen Vater 

Chancen und Risiken: zum Wandel der Va terrolle in 

Familie und Gesellschaft, Augsburg: AV-Verlag. 

SOMMERKORN, Ingrid N. (1988) Die erwerbstatige 

Mutter in der Bundesrepublik: Einstellungs- und 

Problemveranderungen, in Rosemarie Nave-Herz: Wandel 

und Kontinui tat der Familie in der Familie in der 

Zuzana Křižková Strana 85 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart: Ferdinand Enke 

Verlag, S. 115-144. 

SOMMERKORN, Ingrid N. (1995) : Das 

Geschlech tverhal tnis als Bildungsa ufgabe der Schule: 

Die doppelte Lebensorientierung ein notwendiges 

Thema im Unterricht, in: Bernhard Nauck, Corrina 

Onnen-Isemann: Familie im Brennpunkt von Wissenschaft 

und Forschung, Rosemarie Nave-Herz zum 60. 

Geburtstag, Neuwied; Kriftl; Berlin: Luchterhand 

Verlag, S. 259-277. 

STRUMPEL, Burkhard (1998) : Teilzeitarbeitende 

Manner und Hausmanner: Motive und Konsequenzen einer 

eingeschrankten Erwerbstatigkeit von Mannern, Berlin: 

Ed. Sigma Bohn. 

TILLMANN, Klaus-Jurgen (1999) : 

Sozialisationstheorien. Eine Einfuhrung in dem 

Zusammenhang von Gesellschaft, Institution und 

Subjektwerdung, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag. 

TOLKE, Angelika 

Aspekte der Berufs-

(1995): Geschlechtsspezifische 

und Familienentwicklung, ln: 

Bernhard Nauck, Corrina Onnen-Isemann: Familie ~m 

Brennpunkt von Wissenschaft und Forschung, Rosemarie 

Nave-Herz zum 60. Geburtstag, Neuwied; Kriftl; 

Berlin: Luchterhand Verlag, S. 489-504. 

VASKOVICS, Laszlo A.; ROST, Harald (1999) 

und Erziehungsurlaub, Schriftreihe 

Vater 

des 

Bundesministeriums fur Familie, Senioren, Frauen und 

Jungend Bd. 179, Stuttgart: Kohlhammer Verlag. 

Zuzana Křížková Strana 86 z 87 



Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 

Internetové odkazy/prameny 

MAŘÍKOVÁ, H. , RADIMSKÁ, 

využívání rodičovské dovolené 

R. 2003. "Podpora 

muži." Praha: MPSV. 

Dostupné na: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/712/pruzkum.pdf 

MPSV 2004: Národní zpráva o rodině 2004. 

Dostupné na: 

http://www.mpsv.cz/files/clankv/899/zprava b.pdf 

Zuzana Křížková Strana 87 z 87 


