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Abstrakt 

     

    Ústředním tématem této diplomové práce jsou muţské organizace, a ačkoliv jsou některé z nich jiţ 

dlouhé desítky let staré, je jejich přítomnost ve většinové společnosti téměř neznámým jevem, tak 

v pozadí stojí za svými ţenskými protějšky. Rozhodl jsem se proto muţské organizace a oblasti jejich 

zájmu představit, hlavním cílem této diplomové práce je pak vytvoření typologie muţských organizací 

v ČR. Východiskem je vymezení pojmů „muţství“ a „muţské organizace občanské společnosti“, 

provedené na základě dostupných teoretických poznatků a vlastních zkušeností. Začínám 

organizacemi tzv. tradičního typu, abych pokračoval těmi, které jsou jiţ povaţovány za tzv. nové a 

jejichţ vznik úzce souvisí s emancipací ţen, kterou přinesl rozvoj feminismu v posledních desetiletích 

minulého století. V souvislosti s existencí těchto nových organizací se také začíná poprvé hovořit o 

konceptu tzv. nového muţství. V části věnované naplnění hlavniho cíle této práce představuji všechny 

muţské organizace v ČR a na základě analýzy vytvářím jejich typologii. Analyzovaný materiál sestává 

z textů zkoumaných organizací a z výpovědí jejich představitelů. Pozornost věnuji také motivaci 

těchto představitelů k členství v organizacích a přítomnosti konceptu nového muţství v muţských 

organizacích v ČR. 

 

Summary 

 

    The central theme of this diploma thesis are male organizations and although some of them are 

already long decades old their presence is quite unknown phenomenon among majority of people, so 

much they stand behind their female counterparts. Therefore I decided to introduce male organizations 

and areas of their interest, the main goal of this diploma thesis is to create a typology of male 

organizations in the Czech Republic. The work issues from specification of the terms „masculinity“ 

and „male organizations of civil society“, carried out on the basis of publicized theoretical knowledge 

and my own experience. I begin with organizations of the so-called traditional type to pass on those 

that are considered to be the so-called new ones and their origin is closely associated with woman’s 

emancipation caused by an expansion of feminism in the last decades of the past century. In 

connection with the existence of these new organizations it was discussed a concept of the so-called 

new masculinity for the first time. In the part of my work related to the goal’s fulfillment I introduce 

all male organizations in the Czech Republic and the basis of analyze I create their typology. The 

analyzed material consists of texts of examined organizations and statements of their representatives. 

Great attention is also paid to a motivation of these representatives in membership in the organizations 

and to a presence of the concept of the new masculinity in male organizations in the Czech Republic.  
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I. Úvod 

 

    Muţské hnutí a jeho muţské organizace v prostředí občanské společnosti ČR jsou relativně 

novým a také neznámým fenoménem. Muţské hnutí sdruţuje muţe, kteří se snaţí 

prostřednictvím muţských organizací prosazovat do veřejného prostoru témata, která povaţují 

za důleţitá nebo nabízejí svým členům, potaţmo široké muţské veřejnosti, sluţby, které jim 

mají napomoci zvládat sloţité a nové ţivotní situace, jakými jsou např. otcovství, problémy 

v partnerském souţití nebo rozvody.  

    Oblast muţských organizací mi byla neznámá ještě do nedávné doby. Budou tomu ale asi 

tři roky, co jsem zcela náhodně vyslechl v rozhlase rozhovor s předsedou občanského 

sdruţení Liga otevřených muţů a zároveň psychologem panem PhDr. Martinem Járou, kde 

hovořil o něčem, co ve mně tehdy zanechalo velmi silný dojem. Rozhovor se točil okolo 

aktivit sdruţení, ale také obecně okolo světa muţů a ţen a rolí, spojených s příslušností 

k jejich pohlaví, okolo problémů, které s sebou naplňování těchto rolí přináší, okolo 

problematiky otcovství a důleţitosti muţských vzorů v období dospívání chlapců, coţ 

všechno s náplní činnosti sdruţení úzce souviselo. Existence takové organizace mě tehdy 

velmi zaujala, a kdyţ jsem pak začal studovat na Fakultě humanitních studií při Karlově 

univerzitě v Praze a začal jsem pronikat do světa organizací občanského sektoru, zaměřil jsem 

se právě na oblast muţských organizací. 

    Seznámil jsem se s dalšími a dalšími organizacemi, a kdyţ jsem se začal během studia 

rozmýšlet nad tématem pro svou diplomovou práci, rozhodl jsem se vytvořit ucelený přehled 

všech organizací muţského hnutí v prostředí občanské společnosti ČR a zároveň vytvořit 

jejich typologii, neboť lze mezi nimi najít, i přes jejich značnou rozmanitost, určité společné 

znaky.  

    Muţské organizace, dnes se uţívá termínu „tradičního typu, jsou sice fenoménem starým, 

nicméně od 60. let minulého století je patrný nový rozvoj muţského hnutí. V USA byla 

zaloţena men´s studies (muţská studia), kterým budu také věnovat jednu z kapitol své 

diplomové práce, a začalo vznikat velké mnoţství nových organizací, přičemţ některé z nich 

záměrně prosazovaly určitou koncepci nového muţství. Na tento koncept tzv. „nového 

muţství“ jsem narazil také při četbě genderové literatury, se kterou jsem se musel 

v souvislosti s tématem své diplomové práce seznámit, a velmi mě zaujal, neboť, stejně jako 

je tomu v případě feminismu, zpochybňuje zaběhlé stereotypní rozdělení genderových rolí ve 

společnosti a určité skupině muţů tím otevírá široké pole moţností a to především v tom, ţe 
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ve společnosti více legitimizuje jejich odlišné představy o své vlastní muţské roli ve 

společnosti. Výsledkem toho je pak přítomnost muţů v pozicích a situacích ve společnosti, 

kde by se dříve objevovali jen zřídka, jako příklad bych mohl uvést muţe na rodičovské 

dovolené s dítětem či muţe pečovatele v domovech důchodců. Ţe můţe k této legitimizaci 

přispět také občanský sektor je více neţ zřejmé, vyplývá to ostatně jiţ z jeho definic. Podle 

Marie Dohnalové „přinášejí nestátní neziskové organizace nové pohledy a návody řešení 

reagující jak na místní potřeby a problémy, tak i na velké globální výzvy konce 20. století“ 

(Dohnalová 2004: 60). Jednou z těchto výzev je také nový pohled na muţskou roli ve 

společnosti, v dnešní společnosti je poţadavek změny v nahlíţení na postavení muţů a ţen 

stále více patrný. Zajímavé v této souvislosti je, ţe se nejedná o názor většinový, a to 

překvapivě ani mezi ţenami, i kdyţ právě ty by z této změny mohly nejvíce těţit, coţ ovšem 

neznamená, ţe není třeba se konceptem nového muţství zabývat a minimálně ho nedefinovat, 

coţ bude ostatně také jedním z dílčích cílů mé diplomové práce. Při prováděné analýze 

muţských organizací jsem se proto také zaměřil na aspekt, zdali lze najít v jejich textech či 

aktivitách zmínku o tomto konceptu, zdali jsou spíše jeho odpůrci či příznivci.  

 

1. Cíle práce 
 

    Cíle diplomové práce jsou následující: jelikoţ v našich podmínkách neexistuje ţádný 

ucelený přehled muţských organizací, je hlavním cílem této práce představit muţské 

organizace v prostředí občanského sektoru ČR, provést analýzu jejich činnosti a na základě té 

pak vytvořit jejich typologii.  

    V teoretické části představím nejvýznamnější koncepty muţství a jejich vývoj, nejvíce se 

soustředím na koncept tzv. nového muţství. Dále se budu zabývat nejdůleţitějšími muţskými 

organizacemi v historii i v současnosti a nadnárodními sítěmi, které dnes tyto organizace 

často tvoří. V empirické části se budu věnovat občanskému sektoru v ČR a jeho muţským 

organizacím. Kromě jiţ zmíněného vytvoření typologie muţských organizací v ČR se budu 

zabývat také jejich vývojem, moţnou přítomností a podporou konceptu nového muţství 

v nich a rovněţ motivací jejich představitelů k členství v těchto organizacích. Výzkum 

provádím v prostředí občanské společnosti, která by měla být místem, kde by měly být 

projevy společenských změn nejlépe viditelné, kde by se tedy mohli a také měli propagátoři 

nového typu muţství objevovat.  
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Přehled výzkumných otázek: 

 

- Jaké muţské organizace se dají najít v prostředí občanského sektoru ČR a čím se 

zabývají? 

- Lze je roztřídit podle určitých znaků a vytvořit jejich typologii? 

- Jaké podoby muţství jsou přítomné v diskurzu muţských organizací v ČR? 

- Dá se mezi muţskými organizacemi v ČR najít podpora konceptu „nového muţství“? 

- Jaká je motivace členů tzv. nových muţských organizací k účasti na aktivitách 

organizace? 

  

2. Metody práce 

 
    Základním nástrojem pro zpracování teoretické části je studium odborné literatury, k 

analýze činnosti muţských organizací pouţívám metodu analýzy dokumentů, veřejně 

dostupných textů, za prameny mi slouţí především informace z internetových stránek 

zkoumaných organizací, veřejně přístupné rozhovory s jejich představiteli a jimi vytvořené 

články a další textové materiály. Druhým výzkumným nástrojem jsou pak jiţ mnou 

uskutečněné polostandardizované rozhovory s představiteli a sympatizanty vybraných 

muţských organizací. Detailněji se pouţitým metodám věnuji v metodologické kapitole 

empirické části.  

 

3. Struktura práce 

 
    Před zahájením samotného výzkumu je na místě za pomoci odborné literatury a dostupných 

dokumentů definovat oblasti a pojmy, s kterými později v rámci výzkumné části pracuji, 

vycházím z existujících teoretických konceptů. Práce je rozdělena do dvou částí, které spolu 

úzce souvisí. V té první, teoretické, se zabývám dvěma aspekty muţského sdruţování, a to 

aspektem ideovo - kulturním a strukturálním. Prvně uvedený aspekt se týká myšlení o muţství 

ve společnosti a společenských vědách a jeho vývoji. Vycházím z teorie sociálního 

konstruktivismu a popisuji různé přístupy k muţství, jak byly ve společnosti a společenských 

vědách konstruovány, důleţitou kapitolou je kapitola o konceptu tzv. „nového muţství“. 

Strukturálním aspektem mám na mysli konkrétní projevy („otisk“) muţství v občanském 

sektoru. Mapuji historii a vývoj muţského sdruţování a muţského hnutí, představuji alespoň 

výběrově některé důleţité muţské organizace a témata, která byla a jsou jejich 
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prostřednictvím akcentována. Teoretická východiska nacházím v teoriích vzniku organizací 

občanské společnosti.  

    V části druhé, empirické, uskutečňuji průzkum občanského sektoru v ČR s cílem objevit 

takové organizace, které se dají povaţovat za muţské, a na základě jejich analýzy vytvářím 

typologii muţských organizací v ČR. Jde mi jiţ o konkrétní podobu muţských organizací, 

jejich činnost, fungování, uspořádání a také témata, která přináší na světlo, která se snaţí 

prosazovat. Jedna z kapitol se zabývá moţnou přítomností konceptu „nového muţství“ 

v občanském sektoru ČR a motivací k členství v muţských organizacích. 

    Závěr práce pak shrnuje poznatky z provedeného výzkumu, hodnotí dosaţené cíle a 

navrhuje témata k dalšímu moţnému šetření. 

 

II. Teoretická část - Muži a občanská společnost 

 

1. Vývoj myšlení o mužství 

 

1.1. Gender jako sociální konstrukt 

 

    S anglickým slovem „gender“ se můţeme setkat, a to nejenom na akademické půdě, čím 

dál tím častěji. Pokud se podíváme do anglicko-českého slovníku na jeho překlad, nalezneme 

v něm na prvním místě slovo pohlaví. To je samozřejmě správně, nicméně by nebylo zcela na 

místě obě slova automaticky zaměňovat, neboť vţdy neznamenají jedno a to samé.  

    Zatímco pohlaví člověka je danou biologickou charakteristikou, bývá určováno 

fyziologickými rozdíly mezi muţi a ţenami na základě vnějších pohlavních znaků, případně 

vnitřních pohlavních orgánů, produkce hormonů a přítomnosti chromozomů a je tak zřejmým 

ukazatelem příslušnosti k danému pohlavnímu „druhu“, anglický výraz gender vyjadřuje 

něco, co se projevuje v kontextu psychologickém, sociálním či kulturním. Vztahuje se k 

pocitům ţenskosti nebo muţskosti a vytváří se jím tzv. genderová identita, příslušnost 

k danému genderu (Connell 2002: 4). Někteří autoři uvádějí, ţe jiţ v 18 měsících si je dítě 

vědomo svého genderu, který mu je připsán při narození. Dnešní metody navíc dokáţí zjistit 

pohlaví dítěte uţ i dříve a uţ tehdy s ním rodiče jako s příslušníkem svého genderu 

komunikují. V nejběţnějším pouţití se tedy pod pojmem gender myslí kulturní rozdíl ţen a 

muţů, zaloţený na biologickém rozdělení mezi ţenou a muţem (Connell 2002: 8). Pokud tedy 
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budu pouţívat slovo gender, budu mít na mysli onen sociokulturní a psychologický kontext, 

slovo pohlaví bude vyjadřovat charakteristiku biologickou.  

    U většiny lidí se sexuální identita shoduje s identitou genderovou, tzn., ţe např. člověk 

s pohlavními orgány muţe proţívá sám sebe jako muţe. V jiných případech zase člověk můţe 

akceptovat pouze některé příslušné genderové role a zároveň se ztotoţnit s rolemi opačného 

pohlaví a to při odpovídající pohlavní identitě (Atkinsonová, Atkinson 1995: 93). Jako je tomu 

u všech ostatních sociálních skupin, jsou spojena i s příslušností k dané genderové skupině, 

ţenské i muţské, mnoha očekávání, která slouţí v rámci společenského kontaktu jako kritéria 

pro hodnocení chování a naplňování ţenské respektive muţské genderové role. Jedná se o 

stupeň, na kterém se člověk identifikuje se sociální definici muţství nebo ţenství (Oakley 

2000: 140). 

    Oproti biologické determinaci pohlaví se zdá, ţe největší část genderové identity je 

získávána procesem jiným. Ţenou či muţem se v biologickém smyslu rodíme, avšak 

příslušnost k genderu, ţenství či muţství, ve smyslu sociálním a kulturním získáváme 

v průběhu socializace. Gender tedy není danost či jednou provţdy určená role, ale jde spíše o 

proces, ve kterém daná společnost přisuzuje kategoriím pohlaví (muţ - ţena) různá očekávání, 

symboly, ideály, moţné identity a chování, jeţ pak mají zásadní důsledky pro pozici 

jednotlivce v rodině, na pracovním trhu a ve společnosti jako celku. Tyto charakteristiky jsou 

označeny jako ţenské či muţské a často bývají natolik pevně zakořeněny v dané kultuře, ţe 

působí jako biologicky podmíněné a tedy nezměnitelné. V praxi to znamená, ţe dívky se učí 

být dívkami a chlapci se učí být chlapci. Tento proces učení se svému genderu probíhá 

především v dětství a to na základě genderově podmíněných očekávání rodičů a blízkého 

okolí. V tomto období dochází k velice silným tlakům, prostřednictvím nichţ jsou dětem 

vštěpovány stereotypy v chování, které odpovídají jejich příslušnému genderu. Díky tomuto 

procesu tak můţeme vidět neustále stejný pohled na chlapečka v modrém oblečení hrajícího si 

s autíčky a vojáčky a holčičku v růţových šatičkách s panenkami. V tomto procesu není dítě 

pouze pasivním subjektem, ale přímo se účastnící a učící se osobou. Učení se svému genderu 

je procesem fungujícím v celém průběhu ţivota, neboť kultura a společnost působí na muţe a 

ţeny rozdílně po celý ţivot, představuje, jak má správná ţena či muţ vypadat, jak se mají 

chovat, co mají cítit, jak se oblékat, jak mají uvaţovat atp..  

    Uţ při srovnání různých společností je patrné, ţe být ţenou či muţem neznamená v 

různých kulturních prostředích totéţ. Je také zřejmé, ţe v průběhu historie došlo k 

významným změnám v definicích muţství a ţenství, coţ potvrzuje závěr, ţe gender není 

neměnný koncept. Nejen, ţe je sociálně konstruovaný, ale je také v průběhu času, respektive v 
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kaţdé sociální interakci, do které vstupujeme, znovu a znovu rekonstruovaný (Szczepaniková 

2004: 1-2). 

    Jak jiţ bylo výše patrné, výchozím bodem pro definici gender je, ţe jde o sociální 

konstrukci. Sociální konstruktivismus je také skupinou sociologických směrů, z které při své 

práci o muţství a muţských organizacích vycházím a jehoţ optikou na problematiku genderu 

nahlíţím  Všichni muţi sdruţovaní v muţských organizacích představují určitou podobu 

muţství, muţského pohledu na okolní svět a to je výsledkem jejich individuálního a 

jedinečného vývoje, který se konstruoval v jejich sociálních interakcích.  

    Teorie sociálního konstruktivismu je z velké části zaloţena na knize autorů Petera L. 

Bergera a Thomase Luckmanna Sociální konstrukce reality (The social construction of 

reality), která byla poprvé vydána v roce 1966. Sociální konstruktivismus je směr, který se 

zajímá o způsoby, jakými lidé individuálně nebo kolektivně interpretují nebo konstruují 

sociální svět ve specifických lingvistických, sociálních nebo historických kontextech. Ţádné 

tvrzení o světě se netýká přímo skutečnosti, nelze obejít význam individuální a kolektivní 

tvorby znalostí a závislost tohoto procesu na daném kulturním a historickém kontextu. Realita 

je podle konstruktivistů povaţována za specificky a lokálně konstruovanou a po formální i 

obsahové stránce závislou na individuální osobě nebo skupině lidí. Tyto konstrukce nejsou 

„pravdivé" v nějakém absolutním smyslu, jedná o dynamický proces, který je závislý na 

lidském jednání, přetváření a předávání. Člověk je výtvorem společnosti, kterou ovšem sám 

konstruuje. Svět, v němţ ţijeme, je v mnoha směrech lidskou konstrukcí. I všechny aspekty 

naší osobní znalosti nesou pečeť toho, ţe jsou námi konstruované (Hendl 2005: 91). 

    Při konstrukci sociálního světa hraje velkou roli jazyk, který svět nejen zobrazuje, ale i 

spoluvytváří, proto se právě jazyková analýza tak často pouţívá v rámci různých genderově 

laděných výzkumů. Vztaţeno právě na problematiku genderu, podle konstruktivististů nejsou 

významy pojmů „muţ“ a „ţena“ ničím objektivním a neměnným, nýbrţ jsou to pojmy, které 

se vţdy utvářejí či konstruují v určitém kulturním a společenském kontextu, jsou závislé na 

způsobu, jakým jsou prezentovány, a také na tom, kým jsou prezentovány. Z tohoto důvodu 

se jedná o významy, jejich obsah se neustále proměňuje, a sice vţdy ve vzájemném vztahu. 

Pokud hovoříme o ţenství a muţství, je nutno podotknout, ţe se jedná o pojem relativní, 

protoţe se vymezuje jen vzhledem k opačnému pohlaví, společenskou konstrukci muţství a 

ţenství nemůţe nikdo pochopit bez odkazování k druhému (Badinter 2005: 30). 

    Kritikové sociálně konsktruktivistického pohledu na problematiku genderu pochází z řad 

esencialistů, kteří povaţují ţenství a muţství za biologicky determinované charakteristiky, 

které jsou vrozené, neměnné a existují nezávisle na sociálních okolnostech ţivota jedince 
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(Fafejta 2004). Mezi konstruktivisty a esencialisty tak hoří tradiční spor o to, co je vrozené a 

získané, nakolik je sociální realita daná a nakolik je jedinci či skupinami jedinců v průběhu 

ţivota utvářena, konstruována.   

 

1.2.  Mužství a jeho typologie 

 

    První kapitola teoretické části mé práce má v podtitulu Vývoj myšlení o muţství, na 

následujících řádcích představím významné koncepty pohledu na muţství, které se 

v minulosti objevily. Jak jsem jiţ výše uvedl, nahlíţím na problematiku muţství prizmatem 

sociálního konstruktivismu, coţ také dokládá existence tak různorodých konceptů a pohledů 

na muţství.  

    Být muţem dnes zaznívá spíše imperativně neţ v oznamovacím způsobu. V často slýchané 

výzvě „buď muţ“ je naznačeno, ţe nejde o něco samozřejmého a ţe muţství moţná není tak 

přirozené, jak se domníváme. Zdá se, ţe označení „muţ“ si člověk nezaslouţí pouze na 

základě jistých fyzických charakteristik, jak je tomu u ţen, nýbrţ určitými vnějšími projevy 

(Badinter 2005: 13). Očekává se od něj, ţe bude jednat jako muţ, ţe bude projevovat určité 

vlastnosti náleţející muţi, a potlačí ty, které muţi nepřísluší. Co je a co není povaţováno za 

„maskulinní“ je však podmíněno historicky i kulturně. Stávání se muţem je předmětem 

sociálního učení, zejména v rámci tradičního rozdělení genderových rolí. Podle Moţného 

patří mezi vlastnosti tradičního muţe průbojnost, realističnost, drsná povaha, rozumovost, 

ctiţádostivost, málomluvnost, samostatnost, uváţlivost, odváţnost, smysl pro vedení, 

psychická odolnost, klid, smysl pro celek (Moţný 1983: 161). V rámci tradičního rozdělení 

genderových rolí tak čeká společnost od muţů, ţe budou neústupní, agresivní a díky své 

psychické odolnosti nebudou projevovat slabost. Tuto kontrolu společnost nad muţi vykonává 

takřka permanentně, takţe pokud se muţ pokusí z „muţské schránky“ vystoupit, je do ní 

vnějším tlakem opět navrácen a musí dál pokračovat v performanci muţství, v hraní muţské 

genderové role (Kimmel 2007: 148). V rámci konstruktivistického diskurzu je výraz 

„genderová role“ vysvětlován jako „vztahový konstrukt, kdy přítomnost prvku označeného za 

ţenský předpokládá jeho nepřítomnost ve sféře muţské (Šmídová 2004: 118). 

    Podle Šmídové představuje muţství formy, vzorce a modely jednání, z nichţ si muţi 

„vybírají“ a formují své individuální já. To, z jakého rejstříku si vybírají, je určeno morálními, 

normativními pravidly (i zákony) konkrétních společností, je to výsledek řady procesů 

„konstruování“ podob genderových identit v historických a kulturních podmínkách dané země 

či lokality. V jedné společnosti vţdy existuje několik konkurenčních podob muţství, avšak 
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jen jedna je „všemocnou“ – normativní, hegemonní – ţádoucí, mocnou formou (Šmídová 

2006: 59). V zahraniční literatuře se setkáme s praxí, ţe se jiţ nemluví o muţství v jednotném 

čísle (masculinity), nýbrţ o muţství v čísle mnoţném (masculinities). Toto nejlépe vypovídá 

o oné diverzifikaci, nemluvíme o muţství jako o jediném moţném konstruktu a způsobu 

jednání, nýbrţ o širokém spektru různých vzorců, z kterých si pak konkrétní jedinec v dané 

společnosti vybírá.  

    Badatelé, díky sledování vzájemných interakcí představitelů různých typů maskulinních 

rolí, došli k názoru, ţe drtivá většina typických forem maskulinity není utvářena na základě 

binární opozice muţství - ţenství, ale naopak, ţe jsou konstituovány primárně díky vzájemné 

diferenciaci mezi jednotlivými skupinami muţů, ať uţ se jedná o rozdíly vyplývající z 

odlišností rasových, třídních, či sociálně a ekonomicky zaloţené disproporce (Lenderová, 

Hanulík, 2009). 

    Pokud se podíváme do historie, absolutní a nezpochybnitelnou formou muţství bylo 

muţství patriarchální. Sociální změny, které zapříčinil zejména příchod průmyslové revoluce, 

kapitalismu a vznik feministického hnutí, však měly za následek, ţe se začala ţenská část 

populace více emancipovat a došlo ke zpochybnění do té doby neotřesitelné muţské 

hegemonie. Došlo k destabilizaci muţství a vlivem antagonisticky působících diskurzů k jeho 

roztříštění do několika různých podob. Dominantním modelem sice stále zůstalo muţství 

patriarchální, přestalo jiţ však být vnímáno jako jediné a správné. K rozvoji bádání v oblasti 

muţství přispěl výrazně vznik tzv. muţských studií, podrobněji se jimi budu zabývat v jedné 

z dalších kapitol této práce.  

    Typologii muţství se ve své práci významně věnoval R.W. Connel či M. S. Kimmel, 

v našich podmínkách I. Šmídová či I. Vodochodský. Podle názoru Libory Oates – Indruchové 

není definice současných modelů muţství vůbec snadná a to z důvodu časového zpoţdění na 

poli muţských studií v souvislosti s ţenskými studii (Oates – Indruchová 2002: 38). Výsledkem 

práce výše zmíněných autorů i mnoha dalších bylo vytvoření několika základních typů 

muţské identity, jejichţ přehled představím na následujících řádcích.
1
 

 

1.2.1. Mužství střední a dělnické třídy 

 

    Model muţství střední třídy a muţství dělnické třídy vychází z angloamerické tradice 

v genderovém rozdělení rolí v rámci rodiny. Charakteristikami „středně – třídního“ muţství 

                                                           
1
 Nováková, L. 2011. Mediální reprezentace otcovství a její proměny v čase. Diplomová práce. Brno: FSS MU 
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jsou práce, úspěch (výkon) a prosazování se ve světě, morální integrita. Podle Tolsona jiţ 

rituály, které tvoří stavbu tohoto modelu muţství skrze instituce veřejného školství, sice 

vymírají, ale hodnoty jako jsou soutěţivost, osobní ambice, sociální odpovědnost a emoční 

sebeovládání (zdrţenlivost) ve společnosti zůstávají. Pro Tolsona je středně – třídní model 

muţství charakterizován bezprostředním a spíše agresivním způsobem chování, které není 

utvářeno individuální soutěţivostí, ale spíše vyjádřenou kolektivní houţevnatostí (Tolson 

1987: 39). V odborných sociologických literaturách získal muţ z této třídy přídomek „trţní“, 

neboť svou identitu odvozoval výhradně z výše nahromaděného bohatství, moci a sociálního 

statusu (Kříţová 1997: 29). Muţství se pod vlivem prudkého industriálního rozvoje přestalo 

poměřovat mírou distance muţe od ţeny a začala být hodnocena hmotnými statky, které 

určovaly úroveň ţivotního stylu rodiny. Čím větší a hezčí dům byl otec schopen pro rodinu 

pořídit, čím luxusnější šaty své manţelce koupil, čím draţší vzdělání zajistil svým dětem, tím 

byl muţnější. Vedle „trţního muţství“ existovalo i tzv. „byrokratické muţství“, které bylo 

charakterizováno sebedisciplínou a přesností a jeţ bylo rovněţ konstruováno v rámci 

středních a vyšších tříd (Segal 2007: 80). 

    Druhým výrazným typem muţství je podle Tolsona dělnické muţství se svým důrazem na 

verbální a fyzickou hrubost. Příslušníci muţského rodu pocházející z dělnického prostředí si 

ale podobné hromadění materiálních statků nemohli dovolit. Byli si dobře vědomi skutečnosti, 

ţe jako členové více méně nemajetné třídy jsou v podřízeném postavení vůči všem, kdo mají 

vyšší socioekonomický status. Potupu, kterou utrpěli na základě svého společenského 

zařazení, si ovšem kompenzovali tím, ţe zdůrazňovali svou tělesnou zdatnost, odolnost a sílu 

(Segal 2007: 79-80). Dramatické prosazování muţství tak zabíjí sebe samo – vţdy náznak, 

vnuknutí moţné síly, ale nikdy na základě uvědomění. V podstatě toto násilí vyjadřuje vnitřní 

zoufalství a nedostatek sebevědomí. Chlapec z dělnické třídy se začíná učit, ţe je součástí 

světa, který ho odmítá a je v něm nevyhnutelně odsouzen k selhání (Tolson 1987: 45). 

    Pro oba typy muţství platilo, ţe se vymezovala vůči ţenám a homosexuálům, kteří nemohli 

zastávat stejné funkce jako muţi, neboť podle tehdejšího „vědění“ postrádali bystrý úsudek či 

nebyli dostatečně fyzicky houţevnatí. 

 

1.2.2. Hegemonické mužství 

 

    Hegemonické muţství je muţstvím dominantním a je vţdy konstruované ve vztahu 

k ţenám či k jiným typům muţství. Vyjadřuje tedy dominanci nad ţenami, ale také nad jiným 

modelem muţství. Prototyp hegemonického muţe odmítá slabost, s níţ si asociuje právě ţeny, 
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ale i děti, pasivitu, kterou povaţuje za dominantní vlastnost homosexuálů, a neúspěch, jenţ si 

spojuje s etnickými menšinami a niţší třídou, povaţuje se za nadřazenou kategorii. Projevy 

hegemonického muţství jsou ve většině případů obtíţně rozpoznatelné, protoţe jakékoli 

hegemonní praktiky, v našem případě mechanismy udrţování muţské nadvlády, se odehrávají 

za všeobecného souhlasu společnosti včetně těch, které znevýhodňují, jde o muţství ve 

společnosti nejvíce akceptované, které legitimizuje patriarchát jako něco neproblematického. 

Obrazem hegemonického muţe na západě je v rovině sociálních kategorií - běloch ze střední 

vrstvy, mladšího středního věku, heterosexuál, soutěţivý aţ agresivní a prosazuje se ve 

veřejné sféře a obchodě - muţ u moci a s mocí, jeho psychosociálními charakteristikami jsou 

síla, úspěch, schopnost, spolehlivost a kontrola. Pro hegemonické muţství není nezbytná 

reálná existence „hegemonického muţe“, důleţitý je jeho vzor, kulturní ideál, odráţející se v 

literárních postavách, archetypech a mediálních produkcích. I kdyţ ve skutečnosti splňuje 

tento ideál, normativní standard muţství, jen velmi malá část muţů, těţí z něj téměř všichni 

(Connell 2005: 79-80). Hegemonické muţství bývá někdy spojováno, jindy vymezováno vůči 

muţství patriarchálnímu.  

 

1.2.3. Patriarchální mužství 

 

    Badinter jednoznačně spojuje patriarchální muţství s diktátem heterosexuality a z něho 

plynoucí všudypřítomné homofobie. Patriarchální muţi se podle ní a zdrojů, ze kterých 

vycházela, zbavili svojí ţenskosti, jsou posedlí soupeřením, duševní a sexuální výkonností, 

citově poznamenaní, sebevědomí, agresivní, se sklonem k závislostem a neschopní udělat 

něco pro druhé. Je to muţ soustředěný na moc a objektivitu, která zavrhuje feministky a řadu 

dalších ţen (Badinter 2005: 133-4). 

    Patriarchální muţ je povaţován za jistou podmnoţinu hegemonického muţství, co jej ale 

odlišuje je jeho neomezená nadvláda. Etnický původ či sociální status zde nerozhodují, neboť 

privilegovanou pozici mu zajišťují dvě základní, relativně exkluzivní charakteristiky: 

Heterosexualita a racionalita (Šmídová 2004: 11). Jako racionální muţ vystupuje vůči svým 

dětem z pozice přísného a rezervovaného otce mentorského typu. Pokud dojde ke 

zpochybnění patriarchální muţské role v rodině v důsledku společenských změn, ztrácí 

takový muţi svou muţskou moc i sílu a přestává být pro své syny identifikačním vzorem, od 

něhoţ by mohli převzít pomyslné patriarchální ţezlo. Často se pak takoví otcové vytratí 

z významné pozice v ţivotě svých rodin a stávají se z nich tzv. nepřítomní otcové, coţ pak 
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spatřují jako značný problém zejména jejich synové, kterým chybí v období formování jejich 

psychiky důleţitý muţský vzor (Badinter 2005: 143). 

 
1.2.4. Normativní mužství 

 

    V rámci normativního (tradičního, konvenčního) muţství je důleţitá fyzičnost, potlačení 

jemnosti, čistě funkční vztah mezi pohlavími a impulsivnost chování. Tento model muţství se 

často pouţívá pro manifestaci patriarchálního muţství. Muţi, které lze přiřadit k 

normativnímu modelu, se povaţují za jediné „skutečné“ muţe. Svou „chlapáckou“ identitu 

přitom konstruují na negaci veškerých ţenských projevů, neboť jsou přesvědčeni, ţe jakýkoli 

náznak zţenštilosti by byl jasným důkazem toho, ţe nepatří mezi „pravé“ chlapy (Kříţová 

1997: 35). 

    Bly popisuje takové muţe jako ambiciózní jedince. Brzy ráno chodili do práce, starali se o 

zajištění své rodiny, obdivovali a také vyţadovali kázeň, bývali vášnivými vlastenci. Byli 

tvrdí, nedávali najevo svoje emoce, měli rádi americký fotbal a byli náleţitě agresivní (Bly 

1999: 15). Kimmel povaţuje takovéto chování za mrzačení muţské psychiky. Dodává, ţe 

budeme-li pokračovat v potlačování maskulinních emocí, budeme sice produkovat 

„chlapácké“ muţe, zároveň však budeme mrzačit jejich duši a vytvářet manţele a otce, kteří 

jsou předurčeni k tomu, aby se stali outsidery nebo despoty ve svých vlastních rodinách 

(Kimmel 2005: 232). 

 

1.2.5. Macho mužství 

 

    Muţskou identitu „macho muţe“ charakterizovali v 80. letech dva američtí univerzitní 

učitelé
2
, kteří ji definovali pomocí čtveřice sloganů. První imperativ „nic zţenštilého“ 

přikazoval machistickým muţům umrtvení všech projevů sentimentu. Druhý, „velké zvíře“, 

obsahoval poselství, hlásající, ţe „pravý muţ“ musí usilovat o nadřazenost nad ostatními. 

Třetí, „pevný dub“, odkazoval na potřebu nezávislosti a spoléhání se pouze sám na sebe. 

Poslední, „k čertu se všemi“, pak zdůrazňoval povinnost být silnější neţ druzí.  

    Kdokoli chtěl patřit mezi „skutečné chlapi“, musel dodrţovat následující instrukce: Být 

drsný, náruţivý, bojechtivý a suţovat ţeny. Dále pak vyhledávat výhradně přátelství muţů, 

ale přitom nesnášet homosexuály, mluvit drsným jazykem a vysmívat se ţenským pracím. 

Muţ, který se výše uvedeným návodem řídil, byl povaţován za nadsamce, úspěšného muţe, 

                                                           
2
 David, D.,S., Brannon, R. 1976. The Forty-Nine Percent Majority. Addison-Wesly Publishing Company. 
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který dosáhne všeho, co si zamane. Získá jakoukoli ţenu, porazí jakéhokoli muţe a zmocní se 

jakékoli věci, po níţ touţí. Necítí strach, bolest ani zklamání, neboť podobné přítěţe, jakou 

jsou city, se dávno zbavil. Je to muţ, o kterém mnozí sní, avšak takto neohroţený, ţivočišný a 

silný figuruje pouze v našich fantaziích. Ve skutečnosti je z něj totiţ osamělý „citový mrzák“, 

který hledá cestu ke svému ztracenému štěstí (tamtéţ) (Badinter 2005: 127-128). 

 

1.2.6. Nové mužství 

 

    Modelu nového muţství bude věnovat jednu samostatnou kapitolu této diplomové práce, 

neboť je jeho přítomnost, či alespoň některých z jeho rysů,  v prostředí muţských organizací 

jedním z jejích výzkumných cílů, takţe nyní jen velmi krátce nastíním, co obsahuje. Jedná se 

o konstrukt, v němţ muţi reprezentují dualistickou identitu. Na jedné straně ztělesňují 

muţskou virilitu a sílu, na straně druhé jsou jim však vlastní soucit, porozumění a tolerance, 

tj. charakteristiky, které jsou jiţ tradičně spojovány s ţenským pohlavím. Jsou tolerantní a 

vstřícní k ţenám, feminismům, ale také k ostatním „jinakostem“, jako je kupříkladu 

homosexualita. Uváţíme-li, ţe charakter západní společnosti, v níţ se nový muţ pohybuje, je 

z velké části stále patriarchální, působí jeho osobnost poměrně neobvykle (Šmídová 2004: 3). 

     

1.2.7. Homosexuální mužství 

 

    Jinou výzvu vůči tradičnímu muţství představují homosexuálové, ať jiţ přijímáním 

ţenskosti nebo stylizováním se do podoby gay machů.  

    Prvně jmenovaní přináší do tradičního muţství nové prvky, zejména v otázce vzhledu 

(smysl pro módu či kosmetiku), stejně jako v otázce větší otevřenosti, představivosti, 

odpovědnějším názorům na sex, v otázce muţů starajících se a pečujících o ostatní (zde je to 

myšleno zejména v kontextu postojů muţů gayů k AIDS) (Segal 1990, 164). 

    Druze jmenovaní „gay machové“ staví obraz macha do ironického kontextu a tak 

napomáhají jeho rozpadu. Obrázek agresivního muţství je více ideou neţ reálným obrazem. 

Tvrdí, ţe snaha muţů o udrţování tradičního muţství projevováním síly a odvahy působí 

v dnešní v městské industriální společnosti staromódně. Nad svaly povyšují myšlenky a 

vytrvalost nad manipulaci (Segal 1990, 130). 
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1.3. Feminismus - ženská odpověď na tradiční koncepty mužství 

 

    Pokud hovoříme o myšlení o muţství, nelze opominout roli feminismu a feministického 

hnutí, neboť sehrály v jeho vývoji jednu z klíčových rolí. Pod pojmem feminismus se dnes 

rozumí komplex filosofií, sociálních teorií, politických hnutí a ideologií, jejichţ cílem je 

výzkum a potírání jevů, které lze povaţovat za projevy a součást utlačování ţenského pohlaví. 

Feministické hnutí, v němţ se myšlenky feminismu realizují, je emancipačním hnutím, které 

se snaţí o dosahování rovných příleţitostí pro muţe a ţeny v oblastech veřejného a 

soukromého ţivota, jeho výchozím předpokladem je přesvědčení o nevýhodném postavení 

ţen ve společnosti, přičemţ poţadavek změny tohoto postavení také formuluje. Zejména 

v průběhu 60. a 70. let došlo k široké prezentaci a prosazeni se feminismu a jeho teorií do 

veřejného prostoru, coţ vedlo ke zvýšení emancipace a sebevědomí ţen ve společnosti. Toto 

muselo zákonitě ovlivnit také myšlení o muţství. Zatímco v dobách minulých byla hegemonie 

muţů daná, přirozená a o její podstatě se nediskutovalo, nyní se zdá být něčím, co musí být 

překonstruováno. (Lenderová 2009: 3) 

    Feministické hnutí se začalo rozvíjet v době přechodu od tradiční společnosti ke 

společnosti moderní. Tato doba byla spojena s pokrokem v lidském poznání a se zvýšením 

ţivotní úrovně lidí, nerovné postavení muţů a ţen však ve společnosti přes velký pokrok stále 

přetrvávalo, podle řady feministek na tom měla velký podíl patriarchální tradice naší 

společnosti. Muţi se aktivně podílejí na dění ve společnosti, vládnou a organizují tuto 

společnost, kdeţto ţeny zůstávají doma a věnují se péči o domácnost a děti. Ţeny tak mají 

omezený přístup k rozhodování ve společnosti.   

     Feministické hnutí je velice různorodé a štěpí se na mnoho křídel a směrů - od umírněných 

hnutí prosazujících základní lidská práva pro ţeny např. v radikálních muslimských zemích aţ 

po nejradikálnější směry feminismu, které jdou aţ k popírání jakýchkoliv rozdílů v 

dispozicích pohlaví nebo propagují vyloţeně nepřátelský přístup k muţům. Podle Sokolové 

tak není moţné mluvit o feminismu, ale je nutné mluvit o feminismech. Spojovacím prvkem 

všech myšlenkových proudů feminismů je poznání, ţe marginalizovaná či nějakým způsobem 

znevýhodněná pozice jedince (nebo skupiny) ve společnosti poskytuje vhodnou výchozí 

pozici pro pochopení, analýzu a kritiku společenských vztahů a organizace společnosti. 

Jelikoţ muţství a ţenství jsou proměnlivé identity a v různých situacích jsou ţeny a muţi 

privilegováni a utlačováni rozdílnými způsoby, tak i feminismus můţe nabírat, a zákonitě 

nabírá, nepřeberné mnoţství forem a argumentů (Sokolová 2004: 211). 

    V souvislosti s feminismem se hovoří o 3 vlnách, v kterých probíhal: 
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1. vlna feminismu (zhruba 19. století aţ počátek 20. století) 

    Podle obecně přijímané periodizace ţenského hnutí probíhala jeho první vlna od poslední 

třetiny 18. století přibliţně do roku 1930. Její představitelky volaly po přiznání základních 

práv, které moderní společnost deklarativně přisuzovala „všem lidem“ (viz známou 

francouzskou Deklaraci práv člověka a občana), ve skutečnosti však jen části muţů a vůbec 

ţádné ţeně. Jednalo se o nejzákladnější občanská a politická práva, jimiţ bylo např. právo 

volit, právo na vzdělání a právo na majetek.
3
 V základu všech těchto poţadavků byl ovšem 

poţadavek svobody, coţ v moderní filozofii vţdy znamenalo především právo rozhodovat o 

své osobě, být skutečným „vlastníkem“ své osoby. Ţeny začaly vytvářet vlastní struktury a 

poprvé se účastnily formálních politických aktivit (Havelková 2004: 170).  

    Mezi nejvýznamnější osobnosti první feministické vlny ve světě patřily Olympie de 

Gouges, Mary Wollstonecraft a Emma Goldman, u nás zejména spisovatelky Karolína Světlá, 

Eliška Krásnohorská, Tereza Nováková a Boţena Němcová, nejaktivnější byly v oblasti 

vzdělání a zaměstnání pro ţeny. Zásluhou Elišky Krásnohorské bylo v roce 1890 v Praze 

zaloţeno dívčí gymnázium Minerva. Kulturní a politický ţivot ţen se soustředil v Ţenském 

klubu českém, který byl zaloţen v roce 1903. Jeho členkou se stala také senátorka Františka 

Plamínková, která později zaloţila Ţenskou národní radu. Ţenská národní rada dohlíţela na 

dodrţování rovnoprávnosti v praxi podle Ústavy Československé republiky z roku 1920. Ta 

stanovila, ţe výsady pohlaví nebudou uznávány (stanovuje politickou, sociální a kulturní 

rovnost mezi muţi a ţenami). Rovnoprávnost ţen téţ podporoval první československý 

prezident Tomáš Garigue Masaryk.
4
 

     

2. vlna feminismu (od 60. let 20. století do 80. let 20. století) 

    Druhá vlna nastupuje v období 60. let minulého století zejména v USA, masové podoby 

nabyla zejména po roce 1968 v souvislosti s bojem za lidská práva, se studentským hnutím či 

hnutím hippies. Velká část tehdejších ideálů byla programově antiburţoazní a důsledně 

odmítala i měšťanský model uzavřené rodiny, součástí těchto postojů byl i poţadavek, aby o 

sobě ţeny rozhodovaly samy. Po dosaţení cílů první vlny feminismu měly ţeny moţnost 

poznat, ţe samotné právní úpravy řeší pouze malou část problému. Dalším cílem logicky bylo 

bojovat za to, ale byla nabitá práva uplatňována v praxi, Zároveň se pozornost začala 

                                                           
3
 Volební právo pro ţeny bylo v první polovině 20. století dosaţeno ve většině evropských zemí (Nový Zéland 

1893, Československo 1920), alarmující však je, ţe v některých státech k tomu došlo aţ ve 2. polovině 20. století 

(Švýcarsko 1971, Jordánsko 1982). 
4
 Další zdroj k tématu: Bahenská, Marie (2005). Počátky emancipace ţen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ţenské 

spolky v Praze v 19. století. Praha: SLON a Libri. 
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soustřeďovat na dvě základní roviny, v nichţ se začíná hledat původ nerovností mezi 

pohlavími: na kulturu v nejširším slova smyslu (instituce, jazyk, chování aktérů, příslušníků 

dané kultury) a na psychologickou problematiku formování genderové identity, socializace v 

dětství i mechanismy reprodukování tzv. genderových vzorců v dospělosti. Hlavním 

poţadavkem druhé vlny byla „rovnost v rozdílnosti“, tedy aby jinakost nepředstavovala něco, 

co zakládá nerovnost, aby „jiný“ neznamenalo vţdy zároveň horší nebo lepší (Havelková 200: 

175-181). 

    Jelikoţ měly ţeny v této době, oproti podmínkám první vlny feminismu, přístup ke 

vzdělání a zaujímaly pozice ve vědě, feministické hnutí se postupně z velké části přesunulo na 

univerzitní půdu, kde se etablovalo jako vědní obor – jako studium ţenského, později i 

muţského problému. Zřejmě nejvýznamnější postavou druhé volny feminismu byla Betty 

Friedan. (Havelková 2004: 177) 

    V našich podmínkách se projevila druhá vlna feminismu se zpoţděním a v oslabené podobě 

aţ po roce 1989, neboť komunistický reţim vznik feministického hnutí znemoţnil.  

 

3. vlna feminismu (od 90. let min. století) 

    V tomto období dochází k rozštěpení feminismu na mnoho dalších směrů, které zohledňují 

různost ţen (podle věku, barvy pleti, sexuální orientace, původu apod.). Neomezují se pouze 

na pracovní či politickou oblast, ale snaţí se zkoumat samotné sexistické základy společnosti 

a odhalovat subjektivitu ţeny. Dochází k dalšímu pronikání feminismu na univerzitní půdu, 

především v západních zemích dochází k zakládání samostatných kateder tzv. gender studies 

(genderová studia) a k pronikání této tématiky do dalších oborů (např. genderový pohled v 

sociální práci nebo psychologii), vychází časopisy a odborná literatura.
5
 

    Genderová studia se zabývají analýzou struktur a procesů, jeţ se podílejí na sociálním 

uspořádání vztahů mezi ţenami a muţi, zároveň také analýzou reprodukce feminit(y) a 

maskulinit(y) na individuální úrovni. Na akademické půdě se feministky zaměřují na 

zkoumání nerovnosti pohlaví a změny v sociálním postavení ţen, podle nich lze studiem 

těchto vztahů uvnitř společnosti dojít odpovědí vedoucích k zrovnoprávnění (Šiklová, 1999). 

    Politické vystupování feministek je zaměřeno především na kampaně o právo na děti, násilí 

na ţenách (násilí v partnerském svazku), mateřství (právo na interrupce), rovné platové 

podmínky, sexuální obtěţování, diskriminaci pohlaví a sexuální násilí. Témata, která 

feminismus stále pojímá jako stěţejní jsou patriarchát, stereotypy (zvláště genderové), rovný 

                                                           
5
 Feminismus.cz – Stručná historie feminismu – dostupné na www.feminismus.cz/historie.shtml.   

http://www.feminismus.cz/historie.shtml
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přístup (zvláště v souvislosti s pohlavím) a útlak, přičemţ základními principy současné 

feministické strategie jsou lobbying, reforma participace, transparentnost (Oates-Indruchová, 

1998). 

 

1.4. Mužská krize 

  

    Podle Badinterové nelze chápat společenskou konstrukci ţenství a muţství bez odkazování 

jednoho k druhému. Pokud dojde k proměně ţenství na jedné straně, dochází k destabilizaci 

muţství a jeho konstrukce je zpochybněna. Krize muţství, která se dnes objevila, není první, 

která kdy byla. Stejně jako nyní, objevovaly se zejména ve společnostech vyspělých, kde 

měly ţeny kupodivu svobodnější postavení neţ ve společnostech jiných, a byly následkem 

ideologických, ekonomických a společenských převratů, souvisely s reorganizací rodiny, 

práce nebo obou v důsledku zejména příchodu průmyslové revoluce a s ním spojeným 

nástupem kapitalismu. Co však obě dřívější krize odlišuje od té současné, byl jejich 

společensky omezený rozsah. V 17. a 18. století postihly pouze vládnoucí třídy, aristokracii a 

městskou burţoazii, podle autorky hlubší pocit muţské tísně konce 19. století nalezl ventil ve 

dvou světových válkách (Badinter 2005: 20-30). 

    Prvním důleţitým momentem pro její spuštění bylo pronikání ţen na pracovní trh. Tehdy se 

muţi začali sami sebe ptát, co se stane, bude-li ţena ekonomicky soběstačná, ocitne-li se 

mimo jejich kontrolu a bude-li odporovat jejich dosud uznávané autoritě. Muţi si přestali být 

jistí svojí vlastní mocí a postavením a do jejich duší se vloudil stín pochybnosti. S tím, jak si 

ţeny začaly osvojovat stále větší díl muţských privilegií, se vytratil nedokonalý femininní 

protějšek, vůči němuţ muţi dříve konstruovali svoji identitu. Kdysi zcela zřetelné kontury 

muţské osobnosti se rozmazaly a muţ se stal problematickým sociálním jevem (Badinter 

2005: 15). Dochází ke změnám na mnoha úrovních – a v neposlední řadě si ţeny uvědomily, 

ţe si svůj vlastní ţivot mohou vybrat samy, a ne pouze plnit roli, která jim byla uloţena 

v dobách dávno minulých (Biddulph 2007: 4). Příčinou muţské nervozity bylo zejména 

ohroţení patriarchálního muţství, s níţ se ztotoţňovala většina muţů. Nejen, ţe se stala 

terčem otevřené kritiky pokrokových hnutí, ale začala být odmítána rovněţ mnohými ţenami, 

manţelkami a dcerami, kterým se protivily patriarchální způsoby jejich manţelů a otců. Muţi 

se ocitli v těţké situaci. Mohli buď skoncovat se svým patriarchálním „já“ a tím se zavděčit 

stále většímu procentu ţen, nebo mohli v performanci tohoto muţství pokračovat a zachovat 

si zdánlivý respekt většiny ostatních muţů. 
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    Za současnou proměnou ţenství, v rámci procesu ţenské emancipace, a s tím související 

muţskou krizí stál, kromě jiţ i výše zmíněných faktorů, především vznik a rozvoj ţenského, 

později feministického hnutí. To upozorňovalo na vztahy rodové subordinace a dominance, 

respektive na jejich konstruovaný charakter. Idea genderové rovnosti, jeţ předznamenala 

zánik patriarchátu, byla především produktem individualismu. V dobách, kdy byl ještě muţ 

šťastným a neohroţeným pánem své rodiny, byla výchozí perspektiva, skrze niţ ţena v 

tehdejší společnosti vnímala smysl svého osudu, perspektivou rodiny a nikoliv individuální. 

Za této situace byla také logická dvojí rozdílná ţivotní filosofie pro muţe a ţeny. Základ 

ţenské filozofie tvořil axióm: Pokud bude všechno v pořádku s rodinou, bude se dařit dobře 

také mně. Odpovídající muţská filozofie vycházela z přesvědčení: Pokud bude všechno v 

pořádku se mnou, bude se dařit dobře také rodině. Teprve s nástupem feministického hnutí 

byl tento „omezený individualismus“ odmítnut a kritériem kvality vztahu se staly moţnosti 

osobního rozvoje, které manţelský vztah nabízel (Moţný 1990: 90). 

    Podle Šmídové je současná muţská krize výsledkem neudrţitelného stavu soudobé definice 

normativní muţské role, která byla pojata jako protipól ţenské role. Vzorců muţské identity 

je celá řada a prosazování jednoho na úkor jiných jiţ neobstojí. Muţům samotným navíc 

přestává jejich normativní role vyhovovat. Ptají se, proč by se měly vylučovat vlastnosti jako 

racionální a emocionální, nebo proč by muţ nemohl povaţovat za úspěch své zvládnutí 

kariéry pečujícího otce nebo veřejně projevovat svou neheterosexuální orientaci), navíc se 

otevřeně začalo poukazovat na to, ţe je pro ně tento model nedosaţitelným – třeba proto, ţe 

nemohou, či nechtějí splňovat poţadovaná kritéria přístupu do skupiny mocných. Právě v této 

souvislosti byl zaveden do sociologických kritických muţských studií pojem hegemonického 

muţství, jeţ charakterizuje muţe u moci a s mocí. Tvrzení, ţe historicky „muţi ţenám vládli“, 

se tedy posouvá do polohy „někteří muţi vládli a vládnou ţenám i většině muţů“. To není 

v genderových studiích ţádnou novinkou, a cíle kritických muţských studií jsou do značné 

míry s genderovými studii a řadou feministických přístupů v podstatě shodné. Také řada 

feministických autorek upozornila na váţné problémy spojené s muţstvím dokonce dříve, neţ 

se ona témata etablovala v rámci samostatné disciplíny (kritická muţská studia se totiţ 

etablovala později neţ akademický feminismus)
 
(Šmídová: 2006: 61).  

    V souvislosti s muţem v krizi pouţívá Badinterová termín „zmrzačení muţi“. Zmrzačení 

koncipuje jako popis jeho dvou extrémů: tvrdého a měkkého muţe. Tvrdý muţ vnitřně vůbec 

nepřijal femininní hodnoty a odmítal argumenty feministek o nerovném postavení muţů a 

ţen. Buďto neproţil jednotu s matkou, nebo je tato zkušenost velmi trýznivá. Dá se říci, ţe se 

v důsledku toho nestal lidským. Je souborem nejhorších maskulinních stereotypů: agresivita, 
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emoční imploze, atd. Je posedlý výkonností. O měkkém muţi autorka říká, ţe je důsledkem 

hrůz druhé světové války a války ve Vietnamu, po kterých se ţeny začaly doţadovat jiného 

muţe. Muţi zareagovali, výsledkem je převlek tvrdého muţe za muţe měkkého. 

Charakterizuje ho nedostatek vitality. Velmi často jde o muţe příliš a přespříliš dlouho 

upnutého na matku, o muţe pasivního (Badinter 2005: 125-148). 

    Téma krize muţů je spojováno s tématem krize otců, tj. nepřítomnosti otcovské role 

v rodině,  a se vzestupem sociálně patologického chování (mezi sociálně patologické chování 

jsou řazeny projevy jako násilí, uţívání drog, další typy závislostí například výherní 

automaty.)  mladistvých muţů, kteří nemají ve starších muţích odpovídající potřebné tradiční 

vzory. Connell spojuje krizi muţů také s nezaměstnaností, díky níţ muţi ztrácejí jednu 

z nejpodstatnějších opor své dosavadní identity, práci. Ve většině západních společností jsou 

navíc ţeny ekonomicky aktivní a ekonomická situace rodin nadále nedovoluje, aby přetrval 

tradiční model muţe-ţivitele a ţeny-hospodyně (Connell, 2005) Situace, která vlivem změn 

vztahů mezi muţi a ţenami nastala, měla dvě východiska.  Na jedné straně můţeme vidět 

vznik spíše profeministických kritických muţských studií, kterým budu věnovat jednu 

z dalších kapitol, na druhé straně, a je nutno podotknout, ţe jich bylo více, reakce odporu 

k feministickým apelům. 

    Závěrem této kapitoly bych jen rád ještě uvedl Biddulphovo zamyšlení, kdyţ píše, ţe ţeny 

toho díky aktivitám feministických hnutí získaly hodně. Myšlenka osvobození ţen však 

předpokládá, ţe muţi kdysi zvítězili v jakémsi mocenském boji a ţe právě moc je tím, oč 

v ţivotě jde. Feminismus vycházel z toho, ţe muţi se mají dobře, jenţe to byl velmi 

zjednodušený pohled. Manţel bijící svou manţelku, šéf obtěţující své podřízené ani muţ 

sexuálně zneuţívající své děti totiţ nejsou těmi, kdo zvítězili, ani nejsou silnými osobnostmi. 

Tito muţi jsou obvykle ţalostně nejistí a z toho pramení jejich potřeba utiskovat ţeny. 

Mnohem realističtější je říct, ţe jak ţeny, tak muţi byli vězni svých rolí a svého formování, 

které ublíţilo oběma pohlavím. Dlouhodobé řešení nespočívá v tom, ţe budou ţeny bojovat 

proti muţům, ale v tom, ţe muţi i ţeny budou společně bojovat proti nesmyslným 

zvyklostem, které zdědili. Muţské hnutí tak není ţádnou zpětnou reakcí na feminismus, nýbrţ 

dovršením, doplněním ţenského pokroku (Biddulph 2007: 10). 

 

1.4.1. Dekonstrukce maskulinity 

 

    Feministické hnutí se ale ani tlakem vyvíjeným ze strany muţů nedalo zastrašit a spolu s 

hnutím za osvobození gayů (Gay Liberation Front) začalo dekonstruovat muţskou identitu. 
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Zatímco feministický tábor upozorňoval na „nepřirozenost“ patriarchální nadvlády 

prostřednictvím svých manifestů („Redstockings Manifesto“ z roku 1970), homosexuální 

hnutí se vydalo poněkud umírněnější cestou. Jeho stoupenci se pokusili přeformulovat 

maskulinní identitu a nabídnout zmateným a znejistělým muţům nové alternativy muţství. Ve 

svých veřejných projevech zdůrazňovali společenství namísto separace, kamarádství namísto 

izolace, lásku namísto soutěţe a boj proti sexismu namísto snahy zotročit druhé (Segal 2007: 

124). 

    Dekonstrukce muţství má dvě základní sloţky – dekonstrukci muţských a ţenských 

genderových rolí a negaci diference mezi nimi. Konstruktivisté kladou důraz na neustálou 

konstrukci genderu. Odkaz na gender symbolů, slov, institucí, věcí atd. umoţňuje analyticky 

oddělit gender od pohlaví, a tím i od individuí: gender jako soubor normativně určených 

znaků je k dispozici jako volitelný repertoár, nezávislý na tělesných znacích. Vedlejším 

produktem analytického oddělení gender od pohlaví podle Šmausové je, ţe sociologie 

konečně můţe napravit nedorozumění, které diskusi o gender neustále provázelo – ţe existuje 

jednotná, celistvá identita. (Šmausová 2002: 3-6). 

    Společenské instituce vyţadují od svých členů, aby hráli tu roli, která odpovídá jejich 

genderové sebedefinici, v teorii se tak stále více prosazuje názor, ţe genderová role se 

dynamicky uskutečňuje jako neustálé „doing gender“ (West, Zimmermann 1987). Jedná se o 

neustálou práci jednotlivců na tom, aby své roli odpovídali. „Produkování role“ ovšem na 

druhé straně předpokládá, ţe se příslušníci obou pohlaví během socializace učí hrát i tu 

druhou, protikladnou roli. Jak říká Mead, „musíme být druhými, abychom mohli být sami 

sebou“ (Mead 1980: 327). Kaţdý člověk musel někdy zaţít perspektivu „druhého“ genderu, 

takţe je schopen rozumět perspektivám obou a také je hrát, bez tohoto mechanismu by 

komunikace mezi oběma gendery nebyla vůbec moţná! Toto, nám moţné a také blízké, hraní 

protikladné role je jedním z hlavních předpokladů dekonstrukce genderu.   

     

1.5. Koncept nového mužství 

 

    Nový muţ se podle mnohých vynořuje počátkem devadesátých let minulého století a jeho 

příchod je zapříčiněn zejména dvěma faktory - společnost začala prostupovat nová vlna 

feministické kritiky muţů a v té souvislosti vrcholila krize muţské identity, přičemţ o 

definování spektra muţských identit se pokoušejí akademické kruhy a rovněţ média. 

Z nastálé situace jsou podle Kříţové muţi zmatení. Oproti minulosti, jejímţ ideálem byl 

tradiční patriarchální muţ, nemají jasno v tom, jak „pravý muţ“ vypadá, jak se chová ke 
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svému okolí a jaké prosazuje názory. Někteří si proto volí identitu „macho“ muţe nebo se 

navracejí k modelu normativního muţství či nalézají nejpohodlnější způsob, jak se stát 

muţem, v muţi zţenštilém. Existuje však ještě jedna cesta, kterou řada diskurzů a teoretiků 

povaţuje za důstojnou a blahodárnou variantu performance muţství. Je to cesta „nového 

muţe“ (Kříţová 1997: 131). V českém prostředí se tématem nového muţství zabývají 

například socioloţky Iva Šmídová (rozená Kříţová) či Hana Librová, v zahraničním zejména 

Robert W. Connell, Michael S. Kimmel nebo Ron Levant. 

    Při definování konceptu nového muţství vycházím z kritické teorie. Podle Horkheimera je 

kritická teorie souhrnné označení pro různé emancipační proudy filosofie, literární vědy a 

dalších společenských věd ve 20. století, a její východiska a metody měly značný vliv na 

emancipační hnutí, jako bylo třeba feministické hnutí. Všem je společná kritika moderní 

společnosti i kultury a tendence ke společenské praxi. Jedním z cílů je emancipace člověka od 

společenských tlaků, odhalování a demystifikace ideologických argumentů a příprava 

společenských změn (Horkheimer 1982: 249). Podle kritické teorie je koncept nového 

muţství snahou o přehodnocení tradičního stereotypního rozdělení rolí mezi muţem a ţenou, 

které je jak pro muţské tak i pro ţenské pohlaví svazující, a umoţňuje tak muţům najít nový 

obsah jejich muţství. 

    Pokud chceme hovořit o konceptu nového muţství, je třeba začít u koncepce muţství 

„starého“, tradičního. Brannon definuje tradiční muţství čtyřmi komponenty: muţi by neměli 

být ţenami, neměli by nikdy projevovat slabost, měli by se snaţit o získávání respektu za 

úspěch a měli by vyhledávat dobrodruţství a nebezpečí, i za cenu přijetí násilí, pokud by to 

bylo nutné (Brannon, 1976). Levant definoval tradiční muţství v rámci sedmi dimenzí: 

poţadavek odmítání všeho ţenského, vnitřní příkaz omezit emoční ţivot, důraz na získávání 

statusu důleţitější neţ všechno ostatní, vnitřní příkaz být závislý kompletně pouze sám na 

sobě, důraz na houţevnatost a agresi, sexualita nevztahující se k objektu touhy, strach a 

nenávist k homosexuálům (Levant, 2001). Součástí tradičního obrazu muţů, kteří naplňovali 

obsah pojmu patriarchát patřily osobnostní rysy typu: soutěţivý, soběstačný, nezávislý, vůdčí, 

racionální, aktivní atd., které doplňovaly charakteristiky: profesně úspěšný (chlebodárce), 

zdravý (mladý, pruţný, atletický), s rodinným zázemím (heterosexuálním) či svůdník, navíc 

v některých zemích měl být nositel těchto charakteristik běloch a křesťan (Šmídová 2006: 

60). 

    Koncept nového muţství, jako sociální konstrukce, je výsledkem kritiky výše zmíněných 

charakteristik. Řadě muţů podle Šmídové přestaly tyto charakteristiky vyhovovat, neboť jsou 

sami nositeli i jiných (i protichůdných) charakteristik, pro většinu muţů je pak ale takový 
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model v dnešní společnosti především nedosaţitelný – nemohou či nechtějí splňovat 

poţadovaná kritéria přístupu do skupiny mocných (Šmídová 2006: 61). Podle Levanta jsou 

v novém muţství evidentní následující prvky: noví muţi jsou kombinací starých a nových 

způsobů chování, jsou stále silní, spoléhají se sami na sebe a jsou spolehliví, prokazují 

schopnost pečovat, projevují to prací pro druhé, jsou starostliví a pomáhají druhým řešit jejich 

problémy, jsou logičtí a ţijí podle morálního kódu, jsou dobří v řešení problémů a v asertivitě, 

nejsou uţ schopni zůstat bez emocí, nad věcí, jsou ceněni za svůj vlastní emoční ţivot a 

schopnost tyto emoce vyjádřit slovy, jejich emoční ţivoty jsou bohatší a více komplexní, jsou 

schopni zvládat hněv, smutek a strach, méně se bojí pocitu studu, více se obávají emocí jiných 

lidí a jsou dobří v čtení jemných nuancí, jsou více vyrovnaní ve svých ţivotech mezi prací a 

láskou, jsou lepšími manţely a milenci, protoţe jsou schopni zaţít opravdovou radost 

z intimity, kterou preferují před nezávazným sexem, jsou otci, které chtěli mít sami pro sebe 

(Levant, 2001). Librová definuje nové muţe především skrze ekologickou dimenzi, tzn. jeho 

lásku a péči o přírodu, Zemi a všední souţití lidí. Nový muţ či avantgardní macho, 

alternativní superman, jak jej nazývá, se v jejích očích odlišuje od svého kritizovaného 

předchůdce svou schopností altruismu, trpělivosti a lásky. Avantgardní macho si uvědomuje, 

ţe „síla nemá slouţit k sebeprosazování, k soutěţi, vítězství nad jinými a k panování. Muţská 

imaginace nemá vidět svět jako soubor předmětů, kterými můţe manipulovat. Nový muţ jiţ 

nemá potřebu definovat svou identitu v opozici k identitě ţenské. Co víc, uvědomuje si 

ţenské stránky své osobnosti a mnohdy se nestydí je veřejně projevovat (Librová 1994: 85). 

    Specifičnost „nových muţů“ vyplývá podle Šmídové právě především z jejich dualistické 

identity. Na jedné straně ztělesňují muţskou virilitu a sílu, na straně druhé jsou jim však 

vlastní soucit, porozumění a tolerance, tj. charakteristiky, které jsou jiţ tradičně spojovány 

s ţenským pohlavím. Uváţíme-li, ţe charakter západní společnosti, v níţ se „nový muţ“ 

pohybuje, je z velké části stále patriarchální, působí jeho osobnost poměrně neobvykle. Oproti 

svým machistickým protějškům je totiţ „tolerantní a vstřícný k ţenám, feminismům, ale také 

k ostatním „jinakostem“, jako je kupříkladu homosexualita (Šmídová 2004: 3). 

    Ačkoli někteří tvrdí, ţe nový muţ je pouhým výmyslem a halucinací, mnozí jsou 

přesvědčeni o opaku. Podle Blye je nový muţ přítomen v kaţdém příslušníkovi muţského 

pohlaví. Je pouze zapotřebí nalézt dostatek odvahy, aby ho v sobě objevili, otevřeli klec, v níţ 

je zavřený, a pustili jej na svobodu. Pakliţe tak učiní, bude v nich probuzena skrytá síla, 

soucit, konečně rozpoznají smysl svého ţivota a pochopí, ţe být muţem není bolestivé, ale 

obohacující (Bly, 1999). Na existenci nových muţů také poukazuje řada studií, často jsou pod 

nimi představováni především otcové, kteří se aktivně podílejí nejen na výchově svých dětí, 
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ale také na péči o ně, na domácích pracích a činnostech, které jsou s rodinou spojeny 

(Connell, 1990). Nový otec (participující) se v porovnání s patriarchální muţskou identitou 

jeví jako pečující a starostlivý rodič, který navíc své děti vychovává bez jakýchkoli 

genderových předsudků a stereotypizací (Kříţová 1997: 108). Existence a expanze nového 

muţe jsou navíc podmíněny sociálněekonomickou příslušností. Zatímco muţi, kteří si z 

hlediska svého postavení a příjmu mohou dovolit placenou pomoc, díky níţ mají moţnost 

věnovat se svým dětem, chodit do práce a současně podporovat svou ţenu v budování její 

vlastní kariéry, muţi náleţející k niţším vrstvám si podobný luxus dopřát nemohou. Navzdory 

veškerému pesimismu, jenţ se vznáší nad ideou nového muţství, je ale většina teoretiků 

muţských studií optimistická. Jak dodává Segal, představa nového muţe a vlídného tatínka, 

jakkoli výjimečná v realitě, přeţije (Segal 2007: 47). Důleţité je také podotknout, ţe model 

nového muţství se uplatňuje především v tzv. dvoukariérových manţelstvích, kde oba 

manţelé zastávají prestiţní pracovní pozice, a proto se do péče o domácnost a výchovy dětí 

musí vedle ţeny zapojit rovněţ muţ (Moţný 1983: 12). 

    Kritika konceptu nového muţství se týká jeho opravdovosti. Nováková píše, ţe uţ samo 

označení „noví“ konotuje význam kontrastu. Noví muţi láskyplně pečují o své potomky a bez 

jakýchkoli pocitů poníţení se se svojí ţenou dělí o práci v domácnosti. Jsou milujícími otci a 

manţely, důvěrníky svých dětí a oporou svým ţenám. Takto se ale nechovali odjakţiva. Byli 

jiní. Dominantní, chladní, racionální a rezervovaní ve svých emocionálních projevech. Pro své 

ţeny i děti představovali autoritu, které se nesmí odporovat, soudce, jehoţ rozhodnutí se musí 

podřídit, a vychovatele, jehoţ rady je nutno následovat. Teprve aţ s růstem ţenské 

emancipace vyměnili svou image přísných otců a káravých manţelů za přívětivější schránku. 

Postupně se přerodili v „nové muţe“, kteří ve svém okolí jiţ nevzbouzeli strach, nýbrţ vřelé 

sympatie a upřímnou náklonnost. Takto podaný vývoj muţství se ale značně 

zkomplikuje, překročíme-li hranice feministického diskurzu. V tom okamţiku totiţ 

přestává být samozřejmé, ţe muţi prošli několika vývojovými stadii, a do našich úvah 

se nutně vkrádá prostá otázka: Jsou muţi skutečně „noví“, respektive je „nový“ jejich 

mediální obraz? Nebo vše, co je „nové“, je pouze pojmenování, zatímco obsah zůstal stejný? 

(Nováková 2011: 22) 

    Ţádný muţ není nositelem pouze jednoho či druhého typu muţství. Jeho muţství se 

konstruuje a vyvíjí během celého ţivota a je ovlivněno společností, v jaké vyrůstá a v jaké 

ţije. Proto se domnívám, ţe lze prvky nového muţství nalézt v kaţdém muţi, neboť jsou 

přítomny všude kolem nás, staly se součástí veřejného diskurzu. Přestoţe je naše kultura vůči 

novému muţi podezřívavá, je pravděpodobné, ţe jej nechá přeţít. Pud sebezáchovy jí totiţ 
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velí, aby v dnešním světě konfliktů a eskalace násilí vychovávala takové muţe, jeţ řeší spory 

mírumilovným způsobem a kteří namísto kultu agresivity pěstují kult ţivota (Kříţová 1997: 

100). 

 

1.6. Mužská a kritická mužská studia 

 

    Podle Kimmela nemají muţi ţádnou historii. Existují sice stohy ţivotopisů hrdinů a 

známých osobností, bezpočet historických událostí, v nichţ byli muţi účastni, přičemţ 

zároveň platí, ţe kaţdá historická kniha, pokud nemá v titulu slovo „ţena“, je knihou o 

muţích, tyto knihy jsou ale podle Kimmela zvláštně prázdné v místech, kde by diskuze o 

muţích měla být. Knihy o muţích tak nejsou o muţích jako muţích. Tyto knihy nezkoumají, 

jak zkušenost být muţem strukturuje ţivoty muţů či organizace a instituce, které zaloţili, 

události, jakých se zúčastnili (Kimmel 2005: 3). 

    Snahy o nápravu této situace vedly v 70. letech minulého století zejména na akademické 

půdě amerických a britských univerzit k řadě studií, které se začaly ţivotem muţů váţně, a 

také kriticky, zabývat. Tyto studie byly počátkem nového oboru nazývaného men’ studies 

(muţská studia) a byl to důleţitý moment rozvoje myšlení o muţství, iniciovaly rovněţ rozvoj 

tzv. muţského hnutí. Muţská studia se snaţila o „demaskování“ muţe v historii. Teoretici, 

kteří poloţili základy této nauce, se snaţili postihnout podstatu role muţů ve společnosti a její 

proměny včetně příčin oslabení muţské moci a taktik, s jejichţ pomocí se muţi vyrovnávali s 

novou skutečností. Tím, ţe problém muţské identity detabuizovali, doufali, ţe přispějí k 

redefinování muţského „já“ a ţe příslušníky muţské populace naučí novým, spravedlivějším, 

méně tíţivým a ohleduplným způsobům, jak být muţem (Kříţová 1997: 39). Muţská studia se 

snaţila poukazovat na problémy, které muţi vyvolávají, ale také na situace, v nichţ jsou 

naopak sami oběťmi společenských pravidel. Vydávané texty se postupně odpoutaly od 

představy „reálných muţů“ (a ţen), označovaných jako viníci či postiţení, a přesunuly důraz 

na studium podob muţství, jejich proměn v dějinách, proměnlivosti mezi kulturami i na 

bádání nad různými formami muţské identity v rámci subkultur společnosti jedné. Předmětem 

zájmu se staly muţské a ţenské role ve společnosti, sociální identita či různé náplně ţivotních 

drah muţů ve srovnání se ţenami, ale i na podobnosti mezi nimi. Klíčovými se stala také 

témata přístupu k moci, společenské hierarchie, rovnosti nebo spravedlnosti (Šmídová 2006: 

59-60). 

        Vedle muţských studií dochází také k rozvoji tzv. kritických muţských studií. Jsou to 

sociologické studie, které přistupují kriticky k analýze společenských struktur a vzorců 
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genderových vztahů mezi lidmi s důrazem na „problematiku muţství“. V rámci ní 

zpochybňují a vysvětlují zjevné „reprezentace“ muţství (i ţenství), odmítají prvoplánová 

vysvětlení společenské reality, analyzují příčiny hegemonie toho či onoho typu muţství 

v dané společnosti a ptají se, kdo má na takové hegemonii zájem, jak se takový systém 

udrţuje  a nebo naopak proměňuje – v sociologii se tímto tématem zabýval např.Pierre 

Bourdieu v knize Nadvláda muţů
6
 (Šmídová 2006: 60).  

    Rozdíl mezi muţskými studii a kritickými muţskými studii spočívají v míře kritičnosti vůči 

muţům samým. Kritická studia neobviňují z problémů muţů ţeny, nýbrţ hledají příčiny 

situací, kdy se ţeny nebo muţi (ve skutečnosti zatím mnohem častěji ţeny) dostanou do 

diskriminovaných či utlačovaných pozic. Nebrání se poukázat na spoluvinu dominantních 

podob muţství či ţenství a kriticky posuzují a vysvětlují historické, kulturní a společenské 

souvislosti, které vedou k muţské nadvládě. Podle Šmídové patří kritická muţská studia mezi 

angaţovanou vědu, neboť povaţují muţskou dominanci za neudrţitelnou a poukazují na 

moţnosti její změny (Šmídová 2006: 60). 

    Muţská studia jsou charakteristická svým pluralitním přístupem. Nehovoříme o vývoji 

jednoho konkrétního typu muţství, ale naopak o proměnách, vzniku a utváření mnohdy 

značně odlišných koncepcí muţství, závislých na společenské situovanosti konkrétního 

jedince v rámci národa, země si sociální vrstvy.  

    Je důleţité zdůraznit, ţe muţská studia nejsou zpětnou reakcí proti feminismu, kde muţi 

brání své současné postavení ve společnosti a pouţívají k tomu evolucionistické a 

sociobiologické argumenty, které zdůrazňují stereotypy o přirozeném původu muţské moci. 

Muţská studia sem nepatří. Teoretici a příznivci men´s studies naopak vycházejí z myšlenek 

feministických včetně pohledu na hierarchii společnosti. Cílem jejich snaţení je odstranění 

muţské nadvlády a dominance. Protoţe muţi obecně ze situace vyplývající z patriarchátu těţí, 

je především na muţích, aby se těchto výhod vzdali a uvědomili si, ţe jsou destruktivní i pro 

ně samotné. Je zřejmé, ţe bez muţů se nedosáhne kýţeného výsledku - změny společnosti 

(Šmídová, 2003). 

    V men´s studies jiţ dnes existuje široká škála témat, na následujících řádcích představím ta 

nejdůleţitější. 

 

 

 

                                                           
6
 Bourdieu, P. 2000. Nadvláda muţů. Praha: Karolinum. 
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Problémy spojené s muži 

    První oblast lze shrnout jako problémy spojené s muţi. Pokud jde o problémy působené 

muţi, pak to znamená nejčastěji nezvládání vlastní agrese a s tím spojené násilí na ţenách. 

Problémy, se kterými se naopak muţi musejí potýkat, jsou především problémy s mocí a 

destruktivním působení nezaměstnanosti. Pro muţe, kteří svou identitu spojují se 

zaměstnáním silněji neţ ţeny, je totiţ nezaměstnanost hůře překonatelná. Problémy muţů jsou 

spojeny se situacemi, které k nim vedou a muţská studia se snaţí tyto situace změnit. Patří 

sem reálný výskyt vysoké muţské sebevraţednosti (asi 4x vyšší neţ u ţen), rizikový způsob 

ţivota (adrenalinová jízda autem, maximální vypětí v práci, zanedbávání vlastního zdraví) či 

např. problémy plynoucí z „diktátu“ muţské heterosexuality (být králem salonů, dokazovat 

sexuální zdatnost a plodnost), se kterým je spojena homofobie – strach z vlastní 

homosexuality, který podporuje řada společenských norem. K výčtu „problémů“ se řadí i 

selhání či absence muţů v otcovské roli. 

 

Boj za mužská a otcovská práva 

    Druhou oblastí jsou problémy spojené s muţskými a otcovskými právy. V této souvislosti 

se zabývají muţská studia diskriminací muţů při přidělování dětí do péče po rozvodu, ale i 

tendencí obecně podceňovat muţe v situaci oběti (násilí, týrání) a naopak stereotypně jim 

přisuzovat roli viníků, pachatelů (viz kriminalistické statistiky). Tato větev zakládá svou 

argumentaci na tom, ţe to jsou muţi, kdo jsou hlavními oběťmi a kdo je méně privilegován 

neţ ţeny. 

 

Akademické (intelektuální) mužství 

    Třetí oblast muţských studií představují studie o muţství zejména na akademické půdě, 

prováděné v genderově citlivém a profeministickém duchu. Snahou je zabývat se muţstvím 

v kontextu se ţenstvím a zkoumat jeho biologickou, sociální a kulturní podmíněnost. 

Výsledkem tohoto přístupu jsou různé studie a práce, které mapují, odkud muţství jde a kam 

směřuje.  

 

Mýtopoetické mužství     

    Poslední důleţitá oblast muţských studií je oblast „mýto-poetická“. Přední postavou tohoto 

směru je Robert Bly, jehoţ kniha Ţelezný Jan byla v 90. letech minulého století bestsellerem. 

Zastánci tohoto proudu tvrdí, ţe je nutné spojit muţství s obnovou muţovy spirituality, jeho 

ţivočišné energie, a to díky rituálům zasvěcení a znovuobnovení jednoty s divokou přírodou. 
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Pomocí rituálů má muţ najít své ztracené vnitřní hluboké vnitřní já, Bly pouţívá termínu, 

objevit v sobě „divého“ muţe.  Tento směr se setkává s častou ostrou kritikou ze strany 

akademických, profeministických men´s studies. která varují před návratem ke starému 

patriarchálnímu dualismu a škodlivosti odtrţení matky a syna, doprovázené eliminováním 

synova ţenství, které v současnosti jiţ nemá místo a které se příčí novému modelu muţství, 

jehoţ je ţenství integrální tvůrčí součástí (Šmídová, 2003). 

 

2. Sdružování mužů 

 

2.1. Koncept občanské společnosti 

 

   Pojem občanská společnost má dlouhou a zajímavou historii. Podle Müllera počínaje 

antikou aţ do konce 18. století představoval pojem občanské společnosti synonymum pro 

politickou společnost či stát. A ačkoli je v tom smyslu, jak jej chápeme dnes, tzn sféry odlišné 

od státu a veřejné moci, převáţně dílem konzervativních myslitelů Hegela a De Tocquevilla, 

původně se vynořil a obíhal v prostředí myslitelů přirozeného práva. V myšlení autorů jako 

byli Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Ferguson či Smith byl koncept občanské 

společnosti pouţíván jako protiklad ke stavu jisté necivilizovanosti, jeţ je vlastní 

hypotetickému přírodnímu stavu či despotickému způsobu vlády. Oproti tomu představuje 

koncept občanské společnosti stav, kde vládne právo, kde vztahy a spory mezi občany jsou 

upraveny právem, kde převládá slušnost a občanské partnerství (Müller 2002: 24). 

    Prvním předpokladem vzniku občanské společnosti byla myšlenka, ţe společnost není 

identická s její politickou organizovaností. Druhým klíčovým historickým předpokladem byl 

vývoj myšlenky církve jako nezávislé společnosti. Třetím důleţitým rysem středověkého 

politického uspořádání je vývoj zákonné představy osobních práv, které představovalo na 

jedné straně povinnosti poddaných vůči pánům, na druhé straně ale také povinnosti pánů 

k podaným, přičemţ odmítnutí těchto povinností bylo pro kaţdého z nich těţkým zločinem. 

Posledními předpoklady byla existence relativně nezávislých samovládných měst, která také 

představovala relativně oddělenou sféru od státu, s čímţ souviselo dále vytvoření 

standardních politických struktur středověkých politik, které byly pro vznik občanské 

společnosti předpokladem pátým. Z těchto předpokladů vykrystalizovaly dvě formy občanské 

společnosti, trh a veřejnost, a právě samoregulující ekonomika a veřejné mínění jsou dvěma 
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hlavními způsoby, ve kterých můţe společnost dosáhnout nějaké jednoty nebo koordinace vně 

politické struktury (Müller 2002: 44). 

    Dnešní společnost můţe být analyzována jako produkt veřejného sektoru (stát), jako 

soukromý sektor (trh) a jako občanská společnost (nestátní a neziskový občanský sektor), na 

těchto socio/politických/ekonomických sektorech se shoduje většina sociálních vědců 

(Dohnalová 2004: 31). Všechny tři zmiňované sektory slouţí jako regulátory společenského 

ţivota se všemi jeho atributy. 

    Jak můţeme vidět výše, koncept občanské společnosti prošel v historii svým vlastním 

vývojem a vykrystalizoval do dnešní podoby občanské společnosti jako prostoru jednání a 

sdruţování mezi rodinou, trhem a státem, v rámci něhoţ se mohou lidé snaţit o prosazování 

společných zájmů. Kromě této organizované části má občanská společnost také část 

neorganizovanou, pod kterou si můţeme představit různá neformální společenství a sítě, 

veřejná shromáţdění, demonstrace a v neposlední řadě také samotné občany (Potůček 1997: 

65). Občanská společnost se prosazuje prostřednictvím neustále se vynořujících, působících a 

zanikajících sociálních interakcí mezi občany, díky nimţ by měla vytvářet prostor, ve kterém 

dochází k hledání, pojmenovávání a ověřování společenských hodnot, zájmů a priorit, čímţ 

vytváří společenské zdroje moci a vlády, jíţ tímto poskytuje morální základ a legitimitu. 

Podmínkou k tomu, aby tento mechanismus fungoval, je vyzrálá občanská politická kultura, 

jeţ se vyznačuje především smyslem pro zájmovou a názorovou pluralitu a s tím 

souvisejícími občanskými postoji autonomie, tolerance, odpovědnosti, nakloněnosti ke 

kompromisu či dohodě a v neposlední řadě úcty k zákonům, především k ústavě
 
(Müller 2002: 

30). Často bývá občanské společnosti vytýkáno, ţe jsou jejím prostřednictvím prosazovány 

partikulární (dílčí) zájmy. S tím asi nemá význam polemizovat, typologie organizací 

občanského sektoru navíc rozdělení podle obecné a vzájemné/soukromé prospěšnosti také 

pouţívá, podle mého názoru se však nejedná o sledování zájmů sobeckých či egoistických, 

nýbrţ jde spíše o moţnost konkrétního, podrobnějšího zohlednění a uchopení problému, s 

poukazem na zájem nikoli individuální, nýbrţ zájem celku, proto se dá v souvislosti 

s občanskou společností hovořit o oblasti veřejné. 

    Důleţitým rysem občanské společnosti je to, ţe všechny iniciativy vyjadřují zájmy občanů 

v rámci principů vlády zákona (vlády práva, právního státu), to znamená, ţe jsou výrazem 

právně a ústavně garantovaných individuálních práv a svobod. Samotné právo sdruţovat se je 

spolu s ostatními důleţitými základními právy zakotveno v Listině základních práv a svobod, 

která je součástí ústavy ČR, doslovně se v ní ve dvou článcích píše, ţe „Právo svobodně se 

sdruţovat je zaručeno. Kaţdý má právo spolu s jinými se sdruţovat ve spolcích, 
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společnostech a jiných sdruţeních. Kaţdý má právo svobodně se sdruţovat s jinými na 

ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.
7
 Právo sdruţovat se je ve svém důsledku 

nesmírně důleţitým nástrojem, neboť dává jedinci moţnost spolupracovat a sdruţovat se 

s ostatními za účelem ochrany nebo prosazování svých zájmů. Tím, ţe jsou tato práva a 

svobody občanů v občanské společnosti uplatňována prostřednictvím horizontálně působících 

společenských institucí (tj. sdruţení, asociací, spolků atd.) a nikoli vertikálně působících 

vztahů (tj. na principu nadřízenosti a podřízenosti), dochází k omezování a relativizování 

primárně mocenské funkce státu. Skutečně rozvinutá a fungující občanská společnost tak 

umoţňuje řešit řadu problémů bez toho, ţe by se nejdříve musely stát předmětem politického 

boje (Jirásková, 2005). 

    Snad jako nejdůleţitější poslání občanské společnosti bývá uváděna skutečnost, ţe by měla 

díky své nezávislosti na státu představovat ochranný val proti moţné rozpínavosti její moci, 

byť by byla mocí demokratickou. Kromě tohoto má ale občanská společnost i další poslání či 

funkce. Díky institucím občanské společnosti dostává politická sféra nejspolehlivější 

zpětnovazební signály, protoţe občané svými aktivitami upozorňují na problémy, které ve 

společnosti existují, Kromě toho je také školou demokracie. Umoţňuje účast občanů na 

rozhodování a řešení konkrétních problémů tam, kde se nabízené rozhodnutí neshoduje se 

zájmy těchto občanů. V tomto smyslu funguje občanská společnost jako korigující prvek 

(často dokonce jako protiváha) vlivu státu. Občanská společnost umoţňuje jednotlivým 

skupinám uplatnění zájmů prostřednictvím bohaté vnitřní strukturace společnosti a 

prostřednictvím procedur, které tyto zájmy zajišťují, čímţ také představuje prostor, v němţ si 

občané uvědomují své společné zájmy a mohou je prosazovat (Jirásková, 2005).  

    Tyto funkce občanské společnosti se nesetkávají ve společnosti a jejími autoritami pouze se 

souhlasem, v našich podmínkách je jejich největším kritikem např. Václav Klaus. Podle jeho 

názoru jsou snahy o prosazování zájmů jednotlivých skupin společnosti mimo rámec boje 

politických stran naopak ohroţením demokracie. Svobodné volby, tento základní prvek 

demokratického rozhodování občanů, se snaţí podle Klause tyto skupiny obcházet a 

nahrazovat je nátlakovými akcemi, jakousi odrůdou permanentní revoluce, kdy malé, ale 

vlivné skupinky „nepolitiků“ ovlivňují většinu médií v zemi a zahrávají si s veřejným 

míněním. Pro své skupinové zájmy jsou podle Klause schopny hnát do ulic lid, který v tu 

chvíli doopravdy věří, ţe je demokracie ohroţena. V předvolebním zápase, kdy by o podporu 

občanů musely usilovat v přímém veřejném střetu se s nimi však nepotkáváme (Klaus, 2002). 

                                                           
7
 Ústavní zákon č. 23/1991 sb. - dostupné na www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/stavajici-pravni-

predpisy/pdf/23-1991.pdf.  

http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/stavajici-pravni-predpisy/pdf/23-1991.pdf
http://www.rrtv.cz/cz/static/cim-se-ridime/stavajici-pravni-predpisy/pdf/23-1991.pdf
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Samozřejmě, v zastupitelské demokracii se na vládě podílejí občané zejména volbou svých 

zástupců v rámci volebního boje. Jak ale uvádí Skojavsa, politické strany nejsou jedinými 

zájmovými skupinami, které existují v rámci struktur demokratické společnosti. V dnešních 

masových demokraciích je vzdálenost mezi občany a veřejnou mocí značná, mechanismus 

voleb sám o sobě k jejímu překlenutí nestačí a tak by měly ve společnosti existovat instituce, 

v rámci nichţ budou mít občané moţnost vyjadřovat své zájmy a vyţadovat jejich naplnění 

veřejnou mocí. Veřejná moc se neprojevuje jednou za několik let, jako je tomu v případě 

voleb, ale je to nepřetrţitý a komplexní proces. Oblast, v níţ tyto instituce stojí, se podle 

Skovajsy nazývá intermediární neboli zprostředkující sféra a do té, kromě politických stran 

patří také odbory, zaměstnavatelské svazy, organizace usilující o dodrţování lidských práv, 

důstojné ţivotní podmínky pro všechny, udrţení kvalitního ţivotního prostředí, advokační 

organizace, ale také neorganizované jednotky sociálního hnutí, v rámci nichţ mohou různé 

politické strany či zájmové skupiny působit nebo z nich vzniknout (Skovajsa 2010: 75-76). 

V moderních demokratických společnostech bývají zástupci jednotlivých aktérů z řad výše 

uvedených skupin vyzýváni k dialogu a ke spolupráci s veřejnou mocí, v souvislosti 

s tématem této práce bych mohl zmínit např. účast představitele Ligy otevřených muţů 

v Radě vlády pro rovné příleţitosti, kde má moţnost informovat o muţských otázkách a 

muţskou problematiku prosazovat. Obecně platí, ţe příleţitosti ve formě sociálního zařazení a 

participace zpětně vytvářejí sociální kapitál, který se stává hlavním faktorem pro sociální 

mobilitu v individuální rovině a obecněji pro ekonomický rozvoj všech skupin populace 

(Dohnalová 2004: 12). 

     

2.2. Teorie vzniku organizací občanského sektoru 

 

    Termín občanský sektor má svůj původ v sektorovém rozdělení hospodářství a vyjadřuje 

oblast organizované občanské společnosti nebo také institucionalizované vyjádření občanské 

společnosti. Kromě občanského sektoru se také objevují termíny třetí, neziskový, 

dobrovolnický nebo nezávislý sektor (Skovajsa 2010: 31). 

    Občanský sektor tvoří organizace mající formu dobrovolného sdruţování občanů, kteří 

sdílejí společné hodnoty a zájmy, jsou ochotní hájit svá práva i práva jiných skupin a 

jednotlivců, podporovat specifické projekty zaměřené na zlepšení kvality ţivota, zkrátka 

spolupracovat na společném díle. Hlavní motivací pro jejich fungování není zisk, nýbrţ 

uspokojení individuálních či skupinových potřeb jejich členů. Prostřednictvím občanského 

sektoru vznikají a rozvíjejí se takové lidské vlastnosti, jako je altruismus, dobročinnost, 
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solidarita či filantropie. Organizace mají stránku strukturální a ideovou, neboli jaké ideje 

v rámci veřejného prostoru reprezentují. Podle Friče a Bútory organizace občanského sektoru 

pomáhají plnit materiální, sociální, psychologické, duševní a jiné potřeby a přání, které 

nemohou být uspokojovány státem nebo trhem (Frič, Bútora 2005: 155). 

    Kromě jiţ zmiňovaného se dále zabývali funkcemi organizací občanské společnosti 

Salamon a Anheier (Salamon, Anheier, 1999) a definovali 5 základních bodů. První je funkce 

servisní, protoţe zajišťují pro své členy, ale i pro širokou společnost statky a sluţby, které by 

jinak musel zajistit stát. Tyto sluţby jsou zejména ze zdravotní, sociální a vzdělávací oblasti. 

James a Rose-Ackerman rozlišuje mezi servisními organizacemi poskytujícími sluţby (jako 

např. školy nebo nemocnice) a organizacemi reprezentujícími zájmy (politické strany, odbory, 

profesní organizace a zájmové skupiny) (Ackerman 1986: 9). Druhou uvedenou je funkce 

inovační. Mohou si dovolit přicházet se zcela novými moţnostmi řešení společenských 

problémů, jak autoři uvádí, jsou jakýmsi inkubátorem nových postupů a idejí. Další je funkce 

ochrany práv, sociální změny. Od organizací občanského sektoru se očekává, ţe bude hájit 

zájmy svých členů před mocí státního aparátu a zároveň bude, jako subjekt vzniklý sdruţením 

lidí se společným cílem, nositelem těchto změn ve společnosti. Expresivní a školící funkce 

znamená, ţe občanský sektor a jeho organizace umoţňují svým členům, svou účastí v nich, 

svobodně vyjádřit své zájmy, jak v individuálním tak i ve skupinovém smyslu. Poslední je 

funkce komunitní a demokratizační. Občanský sektor je pluralitní prostor, kde mohou lidé 

vyjádřit své názory, zájmy, tradice. Přispívá také k rozvoji komunitního ţivota, pocitu 

sounáleţitosti. Má moţnost kontrolovat rozhodovací procesy a přispívat do něho novými 

nápady a zlepšeními (Salamon, Anheier 1999: 174-175). 

    Z hlediska právní formy patří mezi organizace občanské společnosti v ČR občanská 

sdruţení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církve a náboţenské 

organizace. Toto rozdělení je platné podle stávající legislativy
8
, podle návrhu nového 

občanského zákoníku by se měla typologie organizací změnit.
9
  

- Občanská sdruţení jsou podle základní typologie právnických osob korporací, tzn. 

právním celkem právně odděleným od svých členů. Základním znakem korporace je 

její zaloţení na členském základě, bez členů není její existence moţná. Základními 

principy spolkového práva jsou: 1. Odluka občanských sdruţení od státu, 2. Princip 

dobrovolnosti a osobního členství, 3. Princip absence majetkové participace členů, 4. 

                                                           
8
 Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboţenských 

společnostech. 
9
 Návrh nového občanského zákoníku – dostupný na http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html.   

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html
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Princip spolkové samosprávy. Stanovení cíle činnosti zákon nijak neomezuje. 

Sdruţení je moţné zřídit jak k cíli vzájemně prospěšnému tj. k podpoře svých členů, 

tak k cíli obecně prospěšnému tj. ku prospěchu veřejnosti popř. ve veřejném zájmu. 

- Nadace nebo nadační fondy jsou definovány jako účelové sdruţení majetku zřízeného 

a vzniklého podle zákona o nadacích a nadačních fondech pro dosahování obecně 

prospěšných cílů. Za obecně prospěšné cíle se povaţuje zejména rozvoj duchovních 

hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního 

prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu. 

- Obecně prospěšné společnosti jsou typem neziskové právnické osoby, jejímţ hlavním 

posláním je poskytování obecně prospěšných sluţeb. Nejčastěji jsou zakládány v 

oblasti školství (řada soukromých škol zvolila formu Obecně prospěšné společnosti), v 

oblasti kultury (divadla, orchestry, galerie, knihovny), v oblasti sociální péče, v oblasti 

zdravotnictví, kde působí jako nestátní zdravotnická zařízení. 

- Církví a náboţenskou společností je dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, 

orgány, vnitřními předpisy, náboţenskými obřady a projevy víry, zaloţené za účelem 

vyznávání určité náboţenské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím 

spojeného shromaţďování, bohosluţby, vyučování a duchovní sluţby. Základní 

podmínkou pro registraci církve je předloţení v originále podpisů 300 zletilých 

občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících 

se k této církvi a náboţenské společnosti (Deverová 2008: 5-47). 

    Jak píše Skovajsa, organizací občanského společnosti jsou po celém světě miliony a 

v různých zemích lze mezi ně zařadit různě definované a označované typy a právní formy 

organizací. Jednu z nejpouţívanějších definic organizací občanské společnosti vytvořili M. 

Salomon a Helmut K. Anheier (Salomon, Anheier, 1992), snaţili se v ní odstranit nedostatky 

starších definic a umoţnit srovnání mezi organizacemi v různých zemích. Definice nese název 

strukturálně - operacionální  a skládá se z pěti znaků, které musí subjekt splňovat, aby byl 

povaţován za organizaci občanské společnosti:  

a) Organizovanost – vyjádřeno určitou mírou institucionalizace. Buď je subjekt formálně 

zřízen jako právnická osoba, nebo se aspoň vyznačuje jasnou a stálou organizační 

strukturou. Jednorázová, neformální a dočasná shromáţdění a skupiny nejsou 

organizacemi občanské společnosti, i kdyţ mohou patřit do neformální části občanské 

společnosti.  
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b) Soukromý charakter a nezávislost na státu – subjekt není součástí státu ani není státem 

řízen, od státu však můţe dostávat prostředky k činnosti, zástupci státu mohou být 

zároveň členy jeho orgánů 

c) Zásada nerozdělování zisku – své zisky subjekt nerozděluje mezi členy, vlastníky ani 

manaţery. Posláním organizace není vytvářet a rozdělovat zisk. Subjekt můţe zisku 

dosahovat, ale musí ho pouţít pro naplňování vlastního poslání 

d) Samosprávnost – subjekt je schopen se sám spravovat a má k tomu potřebné struktury, 

není řízen jinou organizací 

e) Dobrovolnost – subjekt vykonává činnost za spoluúčasti dobrovolníků. Můţe být 

podporován dobrovolnými dary, vyuţívat práce dobrovolníků nebo dobrovolníci 

mohou působit v jeho řídících orgánech. Dobrovolnost také znamená nepovinnou 

povahu členství v organizaci nebo spolupráce s ní (Skovajsa 2010: 38-39)    

    V terminologii ČR se navíc vhodně zavádí rozlišení na neziskové organizace státní a 

nestátní. Výše zmiňované patří mezi ty nestátní, státní jsou zastoupeny rozpočtovými a 

příspěvkovými organizacemi. Stát a jeho veřejná politika pak v praxi často stojí před otázkou, 

zda-li zvýhodnit vlastní příspěvkové organizace před nestátními, i kdyţ mohou být jeho 

sluţby lepší a levnější. Toto zvýhodnění je jiţ nastaveno i systémově, neboť zatímco 

příspěvkové organizace, napojené rozpočtem na své zřizovatele, mají kaţdoročně zajištěno 

alespoň částečné financování z veřejných zdrojů, nestátní neziskové subjekty mají moţnost 

pouze ţádat o dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů, které získávají pouze účelově (na 

základě projektů). 

    Pokud bychom se měli podívat na důvody, proč organizace občanské společnosti vznikají a 

udrţují se při ţivotě, vychází se nejčastěji z teorií vysvětlující tento jev z ekonomického 

hlediska. Skovajsa tyto teorie shrnul do následujícího přehledu (Skovajsa 2010: 44-46): 

a) Teorie heterogenity poptávky / Teorie veřejných statků – podle této teorie poskytují 

organizace občanské společnosti takové veřejné statky, které neposkytuje ani stát ani 

trh. Trh je neposkytuje z toho důvodu, ţe selhává při zajišťování veřejných statků 

opakovaně, stát selhává také, neboť není při dnešní heterogenitě poptávky po 

veřejných statcích schopen zajistit především poptávku menšinových skupin 

společnosti.  

b) Teorie nabídky / Teorie sociálních podnikatelů – Ke vzniku organizací občanské 

společnosti je kromě neuspokojené poptávky zapotřebí také aktivita na straně nabídky, 

konkrétně existence iniciativních jedinců, kteří mají hodnotovou nebo jinou motivaci 
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k tomu, aby nové organizace vytvořili. V praxi se jedná často o příslušníky církve 

nebo politické aktivisty.  

c) Teorie důvěry / Teorie trţního nebo smluvního selhání – podle tohoto přístupu je 

poskytování řady sluţeb zatíţené informační asymetrií, tj. spotřebitelé nebo klienti 

neumí dostatečně posoudit kvalitu sluţby, kterou nakupují nebo dostávají. Tehdy si 

volí organizace, které více důvěřují.  

d) Teorie zúčastněných aktérů – iniciativu pro zaloţení subjektu mohou mít podle této 

teorie jednotlivci na poptávkové straně, kteří negativně pociťují nedostupnost určitých 

veřejných statků a současně nemají důvěru k poskytovatelům zaměřeným na zisk. 

Sluţbu neposkytují sociální podnikatelé, ale zúčastnění aktéři. 

e) Teorie sociálního státu – tato teorie se zabývá důvody, proč organizace občanské 

společnosti v některých oblastech nepůsobí nebo jen v malém počtu. Vychází 

z předpokladu, ţe dnešní sociální stát poskytuje většinu sociálních sluţeb sám a 

občanský sektor má tak pouze velmi malý prostor pro existenci. Podobně se dá 

vysvětlit i opačný trend, kdy v důsledku krize sociálního státu počet organizací 

občanské společnosti poskytujících sociální sluţby narůstá.  

f) Teorie vzájemné závislosti – stát a občanský sektor nejsou pouze v konkurenčním 

vztahu, existence organizací občanské společnosti není pouze z důvodu selhání státu, 

nýbrţ mezi nimi můţe existovat také partnerství a vzájemně si vyrovnávají své 

nedostatky, organizace občanské společnosti disponují zkušenostmi a také mohou 

poskytovat státu politickou podporu.  

g) Teorie kolektivní identity – v kolektivistických společnostech se jen pomalu zabydluje 

individualismus, tolik typický pro společnosti západního typu. Lidé si tento svůj hlad 

po kolektivní identitě vynahrazují svou účastí v různých aktivitách právě občanského 

sektoru (Frič, Bútora 2005: 167). 

      

2.2.1. Vznik mužských organizací podle teorií vzniku organizací občanského sektoru 

 

    Podle mého názoru se pro vysvětlení vzniku muţských organizací dobře hodí teoretické 

přístupy, známé jako teorie vládních a trţních selhání či teorie heterogenity. Teorie vládních a 

trţních selhání je pokládána za první obecnou ekonomickou teorii neziskového sektoru, 

kterou předloţil Burton A. Weisbrod. Klíčovým pojmem je pro něj „veřejný statek“, který je 

vzhledem ke svým charakteristikám vyloučen z trţního mechanismu a toto selhání na straně 

trhu je kompenzováno činností státu. Pokud jsou přesto některé statky státem 
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nekompenzovány, jedná se podle Weisbroda o selhání demokratického politického systému. 

Vláda má tendenci vyhovět především tzv. mediánovému voliči, tzn. většině, a potřeby 

určitých menšinových skupin mohou zůstat neuspokojeny. Právě na tento fakt bývá nahlíţeno 

jako na selhání státu, které je tím pravděpodobnější, čím různorodější (heterogennější) je 

společnost (Weisbrod, 1988). 

    Ačkoliv muţi obecně rozhodně mezi menšinové skupiny nepatří, zájmy muţů, kteří se 

sdruţují v muţských organizacích, a to zejména v těch nových, jak představím v další části 

práce, jiţ mezi zájmy menšinové patří. Proto se muţi, jejichţ potřeby nejsou uspokojovány 

ani trhem, ani „suplujícím“ mechanismem státního zabezpečování veřejných statků, obracejí 

na neziskové organizace, které jim v mnoha případech mohou pomoci zmíněné potřeby 

uspokojit. Tyto organizace jsou financovány převáţně z členských příspěvků těch občanů, 

kteří chtějí podpořit rozsah poskytovaných veřejných statků v dané společnosti. 

    Další teorií, kterou bych vysvětlil vznik muţských organizací, je teorie nabídky. Pokud se 

podíváme zejména do historie, stál za vznikem muţských organizací někdo iniciativní, někdo 

se specifickou motivací. Často se jednalo o příslušníky církve či církev samotnou, která chtěla 

jejím prostřednictvím prosazovat ideály či hodnoty, na nichţ stáli. Jako příklad bych uvedl 

organizaci YMCA nebo Rotary klub. 

    Poslední teorií, kterou bych se chtěl zabývat v souvislosti se vznikem muţských organizací 

je teorie zúčastněných aktérů. Podle této teorie stojí za vznikem organizací jednotlivci na 

straně poptávky, jednotliví aktéři, kteří pociťují nedůvěru k poskytovatelům zaměřeným na 

zisk. Toto je přesně případ např. muţských organizací bojujících za práva otců. Za jejím 

vznikem stáli muţi, kterým bylo soudy znemoţněno pečovat o své děti a organizace zaloţili 

z důvodu pomoci sobě samým i dalším muţům, kteří se ocitli ve stejné situaci. Ano, mohli 

vyuţít standardní sluţby advokátních kanceláří zaměřených na zisk, oni se však rozhodli 

zaloţit si vlastní organizace občanského sektoru a důvěřovat svým schopnostem a 

specifickým motivacím. 

 

2.3. Pohled do historie 

 

    V prvním oddílu své práce jsem psal o historii patriarchátu a o nerovném postavení muţů 

nad ţenami, které z něho plynulo. Toto rozdělení se týkalo také rozdílného postavení ve 

vztahu ke společnosti, veřejnému ţivotu. Zatímco role ţeny byla pevně spjata se soukromou 

rodinnou sférou, byl muţ tím, kdo sebe a svoji rodinu reprezentoval navenek. 
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    Jedním z projevů svobody bylo vţdy právo sdruţovat se, pouze svobodným lidem bylo 

umoţněno ve veřejném prostoru projevovat své názory a v interakci s ostatními tyto názory 

sdílet a společně pak i prosazovat. Hovořím zde o vystoupení jedince ze svého soukromí a o 

jeho projevení se ve veřejném prostoru. Jak píše Habermas, jiţ v rozvinutém řeckém 

městském státě existovala sféra „polis“, která byla společná svobodným občanům, přísně 

oddělena od sféry oikos, která náleţí kaţdému jednotlivě. Účast na veřejném ţivotě závisela 

na soukromé autonomii občanů jakoţto pánů domu, postavení v polis se zakládalo na 

postavení oikodespoty. Ze soukromé do sféry veřejné tak mohli vystupovat pouze páni domu, 

tzn. muţi. Na jedné straně stojí sféra soukromá, na druhé pak veřejná, kde se soukromí 

jedince projevuje a stává se v interakci s ostatními něčím sdíleným, společným. Sféra polis 

byla tedy v řeckém městském státě tvořena pouze plnoprávnými občany a těmi byli pouze 

dospělí muţi. A abych byl přesnější, navíc ještě jen tací, mající politická práva, ţenatí, 

počestní, vlastnící půdu na území státu a účastnící se všech válečných výprav (Habermas 

2000: 57-58). V podmínkách starověké antiky byla nadvláda muţů odvozována od 

náboţenství. V rodině měla podobu autority otcovské či  manţelské, ve veřejné sféře muţe 

jako součásti polis (De Coulanges 1998: 269). Zde spatřuji první zárodek sdruţování ve 

veřejné sféře a také důkaz toho, ţe se jednalo jiţ tehdy o muţský fenomén.  

    I kdyţ se podíváme dále do jiţ novodobější historie, hráli ve veřejném prostoru, pokud tedy 

vůbec takový prostor v dané společnosti existoval, vţdy významnější roli muţi. Veřejný 

prostor představoval prostor reprezentace a ten byl prostorem muţským. Muţi reprezentovali 

svou rodinu, svůj majetek, svou půdu. Později bylo v tomto smyslu velmi důleţité zejména 

období zvětšujícího se vlivu měst a tamních měšťanů, v praxi se vţdy jednalo o svobodné 

muţe, kteří začali vytvářet díky své ekonomické nezávislosti rovnováhu vůči vládnoucím 

vrstvám, šlechtě. Jak píše Habermas, město nebylo centrem ţivota občanské společnosti 

pouze z ekonomického hlediska; bylo protikladem dvora i z hlediska kulturněpolitického, 

zejména pokud jde o ranou literární veřejnost, která se institucionalizuje v kavárnách, 

salonech a stolních společnostech. Tito sebevědomější měšťané útočili na princip existujícího 

panství principem kontroly, chtěli změnit panství jako takové, či alespoň zajišťovat 

legitimizaci moci. A jelikoţ se společenská témata vţdy projektovala do oblasti kultury a 

především do literatury, literární veřejnost, jiţ emancipovanější, se institucionalizovala v 

kavárnách, čítárnách, divadlech, muzeích, salonech a stolních společnostech. Není divu, ţe 

první emancipovaná sdruţení měla charakter literárních společností, v nichţ si chtěli 

zúčastnění cvičit veřejné rozvaţování, debatujíc o společenských záleţitostech (Habermas 

2000: 87-123). Ačkoliv byly ve skutečnosti tyto organizace tvořeny pouze muţi, samozřejmě 
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ještě nemůţeme hovořit o typických muţských organizacích, které by se zabývaly čistě 

muţskými tématy. Předmětem diskuze byla témata veřejná. Muţi se tímto začínali učit ţít ve 

veřejném prostoru a v moderních institucích, zatímco práce ţen byla stále individuálnější, 

izolovaly se, neměly moţnost rozumět společnosti (Havelková, 2004: 171) 

 

2.3.1 Tradiční mužské organizace 

 

    V minulé kapitole jsem se věnoval počátkům sdruţování, které sice bylo fakticky muţskou 

záleţitostí, nedá se nicméně hovořit o muţském sdruţování, jak mu rozumíme dnes, které by 

vycházelo z vědomého genderového rozlišení ţena x muţ, nýbrţ bylo spíše důsledkem doby, 

v které se synonymum veřejné rovnalo muţské. Ačkoliv se novodobá historie muţských 

organizací datuje aţ do 70. let minulého století, lze nalézt také ve starší historii několik 

organizací, a to jiţ čistě a vědomě muţských, které se řadí mezi organizace tzv. tradičního 

typu. Tyto organizace sdruţovaly muţe v oblastech, které byly, a často ještě stále jsou, 

spojovány pouze s muţi a odpovídaly ideálům především tzv. tradičního muţství, vlastnosti 

jako síla, odvaha, dobrodruţnost, hrdinství, rozhodnost, nezávislost, asketismus našly 

uplatnění v mnoţství různých rytířských řádů, střeleckých klubů, kasín, církevních řádů a 

různých tajných společností, pánských klubů atp. Na následujících řádcích představím některé 

z jejich nejvýznamnějších představitelů, jsou symbolem muţství svého druhu. 

 

2.3.1.1. Bratrstva 

 

    Bratrstvo je formou společenství, formální organizace, někdy se termín pouţíval jako 

označení pro tajnou společnost. Jedná se o nějakým způsobem spojenou či spřízněnou 

skupinu osob, v převáţné většině muţů.
10

 

    Jsou známé bratrské organizace, které existovaly uţ ve starověkém Řecku a Římě, podobné 

instituce se daly nalézt také v pozdním středověku, byly napojeny na katolickou církev, 

později se však vyvinuly do čistě sekulárních bratrských společností. Rozvoj moderních 

bratrských řádů byl zvláště dynamický v USA, kde je svoboda sdruţování mimo státní 

regulaci výslovně uzákoněna. Jiţ počátkem 20. století tak existovalo v USA na stovky 

bratrských organizací, téměř kaţdý dospělý Američan byl členem nějaké podobné organizace.  

                                                           
10

 Někdy tvoří bratrstva muţi i ţeny, či dokonce pouze ţeny (sororita), stejně je tomu také v případě církevních 

řádů a jiných jim odpovídajících sdruţení. 
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Existuje mnoho atributů, které by mělo bratrstvo mít či nemít, v závislosti na jejich struktuře a 

účelu. Bratrstva se liší různými stupni utajení, rozmanitými formami iniciačního přijetí, 

způsoby chování a fungování, různými formami disciplín, různorodým mnoţstvím majetku a 

dalších aktiv (Stevens, 1907). 

    Jediné opravdivý rozdíl mezi bratrstvem a jinou formou sociální organizace je ten aspekt, 

ţe se jeho členové svobodně sdruţují za účelem vzájemné prospěšnosti, a nikoliv pouze 

z náboţenských či komerčních důvodů. Na mnoha univerzitách se bratrstva dělí do tří skupin, 

na bratrstvo sociální, profesionální a čestné. Bratrstva mohou být organizovány z mnoha 

důvodů, jako např. vzdělávacích, etických, náboţenských, politických, charitativních, 

uměleckých, či dokonce kriminálních. Vţdy existuje smysl vzájemné podpory a bratrstva 

sdruţují jak ty bohaté, tak ty z niţších společenských pozic, především příslušníky národních 

či náboţenských minorit.  

 

2.3.1.2. Rytířské řády 

 

    První rytířské řády byly zvláštními formami duchovních (čili církevních) řádů. Šlo tedy 

o řeholní organizace tvořené rytíři – mnichy - muţi, které měly za úkol plnit vojenské úkoly v 

souvislosti ochrany Evropy či Svaté země před nevěřícími, hlavní snahou bylo udrţení Svaté 

země v rukou křesťanů západní církve. Nejstarší církevní rytířské řády tudíţ vznikaly 

koncem 11. a během 12. století především v souvislosti s kříţovými výpravami do Svaté 

země a tudíţ byly společně s ostatními řády součástí západní církve. Postupně se staly 

významným vojenským faktorem křesťanských států, které s jejich pomocí ve východním 

Středomoří přeţívali většinou pod tlakem okolních muslimských států. Tyto řády označujeme 

za církevní či duchovní, neboť ve vrcholném a především pozdním středověku nejen ţe začali 

vznikat rytířské řády světské, ale také řády zásluţné (Buben, 2002). 

    Původní myšlenkou církevních rytířských řádů byla péče o nemocné poutníky (Řád 

johanitů) nebo ochrana poutnických cest (Řád templářů) do Svaté země, ve vrcholném 

středověku však vstoupil do popředí ozbrojený boj pro obranu křesťanství před islámem, 

pohanstvím či kacířstvím. Svou odvahou a bojeschopností se proslavili zejména 

templáři a johanité. Na rozdíl od svých světských protějšků byli mnohem disciplinovanějšími 

armádami. Smrti se nebáli, zemřít znamenalo pro příslušníky řádů získat věčné spasení a 

odpuštění všech hříchů. Řády jako například templáři dokonce ve svých regulích zakazovali 

přijímat za zajaté členy řádů výkupné. Církevní vojenské řády se dělily na ryze rytířské a 

rytířsko - špitální. Ryze rytířským řádem byl např. Řád templářů, kdeţto jejich 
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konkurenti johanité a později také němečtí rytíři byli rytířskými řády zavázanými také 

monasticko - špitálním posláním. Členové řádů skládali tradiční mnišské sliby, tedy sliby 

chudoby, čistoty (cudnosti) a poslušnosti, doplněné navíc o povinnost obrany křesťanstva 

před nevěřícími (ve znacích těchto řádů se proto často objevuje kříţ). Další řády vznikly 

ve Španělsku a severovýchodní Evropě. 

    S úpadkem ideje kříţových výprav role řádů jako vojenské síly proti jinověrcům a při 

obraně křesťanství ustoupila do pozadí, řády se koncentrovaly na získání státní moci a 

hromadění majetku. To vedlo ke konfliktům jak se Svatým stolcem, tak i se světskými 

panovníky, v některých případech pak k zabavení majetku a rozpuštění řádů (proces proti 

templářům) (Barber, 2006). 

    V pozdním středověku vznikaly také první řády světské, které byly zakládány většinou 

panovníky a určeny pouze pro šlechtu. Světské řády mají mnohem jednodušší strukturu neţ 

církevní řády, neboť jejich členové nejsou vázáni mnišskými sliby a přísným ţivotem v 

klášteře. Členství ve světských řádech obvykle určuje vyznamenání řádu. Proto jsou světské 

řády spíše záleţitostí prestiţe. V 18., 19. a 20. století vznikalo mnoho řádů, které se 

odvolávaly na tradici středověkých církevních řádů, většinou se ale jednalo o imitace či 

varianty svobodného zednářství. Činnost řádů, které se dochovaly do dnešní doby, je výlučně 

dobročinného charakteru, i kdyţ jejich vnitřní struktura často připomíná tradice středověku 

(Buben, 2002). Dodnes se tedy můţeme setkat s řády jako např. Řád německých rytířů či Řád 

maltézských rytířů. 

 

2.3.1.3. Řád svobodných zednářů 

 

    Svobodné zednářství je náboţensko-filozofický řád zaloţený na přelomu 16. a 17. století, 

šířený zejména od 18. stol. nejprve v Anglii, záhy po celé Evropě a USA. Jedná se o sloţitý 

systém morálních pravidel s mnoha symboly.  Má povahu nezávislého filozofického a 

filantropického zasvěcovacího řádu, jeţ věří ve zdokonalitelnost člověka a v lidskou 

vzájemnost. Klade si za cíl pracovat na duchovním a sociálním zdokonalování lidstva a na 

povznesení jeho hmotné i mravní úrovně. Řídí se zásadami vzájemné snášenlivosti a úcty k 

druhému i k sobě samému a naprosté svobody svědomí. Metafyzické výklady světa pokládá 

za výlučnou oblast individuálního přístupu svých členů a zdrţuje se proto jakéhokoli 

dogmatického tvrzení. Hlásí se k ideálům svobody, rovnosti a bratrství (Ort, 2001). 

    Členem řádu se můţe stát kaţdý muţ starší 21 let (většina lóţí odmítá uznat za svobodné 

zednáře ţeny), jakékoliv rasy a jakéhokoliv náboţenského přesvědčení. Zednář musí být 
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prodemokratický, dobrých mravů a filantropické povahy. Jedinou, ale zcela zásadní 

podmínkou je však víra ve Vyšší Moc, kterou zednáři nazývají Velkým Architektem 

Všehomíra (Vesmíru). Je ponecháno na kaţdém, aby tento termín interpretoval podle svých 

vlastních představ. Můţe to být Bůh kteréhokoliv světového náboţenství, můţe to však být i 

víra v přírodní zákony, které byly hned na počátku tak dokonale promyšleny, ţe umoţnily 

vznik a vývoj Vesmíru a v něm pak zrod a evoluci ţivé hmoty. Má-li totiţ pojem bratrství 

mezi členy řádu být zachován, pak musí kaţdý zednář respektovat názory, smýšlení i 

náboţenská přesvědčení ostatních členů řádu. Princip Velkého Architekta se tak stává jakýmsi 

společným jmenovatelem víry zednářů všech vyznání. 

    Strukturu této organizace tvoří systém tzv. lóţí; existují lóţe klasické a velkolóţe. Mistři 

jsou svobodně voleni členy lóţe a sami volí velmistry lóţí vyšších. Základním článkem je 

lóţe, která musí být tvořena nejméně sedmi činnými členy, z nichţ alespoň jeden má hodnost 

mistra. Činní členové jsou takoví, kteří se povinně účastní všech zasedání. Schůze v lóţi se 

koná nejméně jednou měsíčně. Její účely mohou být různé, od přijímání nových členů, po 

slavnostní, smuteční nebo poradní shromáţdění. Schůze se tradičně označují jako práce. 

Kromě tradičních rituálů jsou hlavní součástí jejich prací tzv. kresby, jakési přednášky o 

zednářské symbolice a jejím filosofickém významu, případně o dalších tématech. 

Jiţ ze začátku je nutné zdůraznit, ţe se řád snaţí pracovat neveřejně, Proto byl jiţ od svého 

zaloţení řád démonizován a spojován s tajemnými rituály hraničícími s magií a satanismem. 

Všechny tyto mylné informace vznikly neveřejností řádu. Neveřejnost ale neznamená 

informační embargo. V dnešní době je jiţ poměrně snadné nalézt v knihovnách či na internetu 

věrohodné informace o řádu, které nejsou nijak zkreslené, nebo je moţné kontaktovat přímo 

svobodné zednáře přes internetové portály jednotlivých lóţí (Beránek, 1994). 

 

2.3.1.4. Gentlemanské kluby 

 

    Gentlemanské kluby jsou striktně členské privátní kluby, původně zaloţené v 18. století pro 

muţe z vyšších společenských tříd v Anglii. Dnes jsou tyto kluby co se ţenského pohlaví a 

sociálního statusu týče otevřeny více a prominentní kluby jiţ nejsou pouze ve Velké Británii, 

ale také v ostatních zemích.  

    První kluby byly zaloţeny ve West Endu v Londýně, dodnes se území St. James´s povaţuje 

za klubové území. Kluby přijaly v 18. století v Londýně roli kaváren a jejich společenský vliv 

rostl zejména v 19. století. První kluby, jako např. White´s nebo Boodle´s byly výsostně 

aristokratické a poskytovaly privátní prostor, kde se hrály různé hazardní hry, které byly 
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mimo tato členská zařízení ilegální. V 19. století jiţ existovalo v Londýně na 400 takových 

zařízení. Souviselo to s mohutným rozšířením volebního práva v polovině 19. století, díky 

čemuţ získávaly další a další desetisíce a statisíce nových muţských voličů vyšší sociální 

status – status gentlemana.
11

 A jelikoţ měly jiţ existující kluby limity pro počet svých členů, 

nezbývalo těmto muţům nic jiného neţ si zaloţit kluby vlastní.   

    Zvyšující se počet klubů korespondoval se stále větším mnoţstvím zájmů, kolem kterých se 

jejich členové sdruţovali. Těmito zájmy byla politika, literatura, sport, umění, automobily, 

cestování, určité konkrétní země či nějaká další témata. V jiných případech bylo členství 

v klubech vázáno na účast ve stejných sloţkách ozbrojených sil nebo na docházku na stejnou 

školu či universitu. Jeden gentleman byl členem pouze jednoho klubu, který nejblíţe 

odpovídal sociální či politické identitě, s kterou se ztotoţňoval. Pouze někteří pak byli členy 

vícero klubů, jednalo se zejména o aristokraty nebo politiky. Kluby nenabízely ţádnou 

veřejnou zábavu jako např. hudební představení apod., byly spíše pro své členy druhým 

domovem v centru Londýna, kde si mohli odpočinout, potkat se s přáteli, zahrát si spolu 

nějakou společenskou hru, pobýt mimo své ţenské protějšky (Lejeune, 1984). 

    Ačkoliv jiţ dnes tyto tradiční kluby nemají svou dřívější popularitu a vliv, v posledních 

letech jejich obliba opět vzrůstá. Dnešní kluby existují zejména v zemích Commonwealthu a 

ve Spojených státech amerických. Např. v Londýně existuje okolo 25 tradičních klubů, jako 

např. The Arts Club, White's (jiţ od roku 1693) nebo Commonwealth Club (Lejeune, 1979). 

V USA bych mohl jmenovat např. State in Schuylkill, Old Colony Club nebo Yale Club of 

New York City, v Austrálii pak Australian Club, Weld Club či Savage Club.
12

  

 

2.3.1.5. Měšťanské besedy 

 

    Měšťanské besedy představují jedny z nejstarších a nejdéle existujících spolků v českých 

zemích. Jejich vznik sahá do období tzv. Metternichova absolutismu a slouţily jako střediska 

českého společenského ţivota. Vedle označení beseda se pouţívaly v jiných jazycích také 

názvy casina či ressources, všechny znamenaly místa pro zábavu i poučení.  

    Mezi nejvýznamnější spolky v Praze první poloviny 19. století patřily Adelige Ressource 

(zaloţené v roce 1805), Kaufmännisches Casino (zaloţeno v roce 1833) nebo Deutsches 

Casino (zaloţeno roku 1848/1862), nicméně se nejednalo o spolky, které by byly přístupné 

většině českého měšťanstva. Důsledkem toho byly snahy o zaloţení českého prostoru, kde by 

                                                           
11

 Volební právo pro ţeny bylo ve Velké Británii v plné míře uzákoněno aţ v roce 1928. 
12

 Gentleman’s Gazette – dostupné na www.gentlemansgazette.com.  

http://www.gentlemansgazette.com/
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se mohli měšťané, podnikatelé, úředníci a intelektuálové sdruţovat a debatovat spolu o 

společenských otázkách. Výsledkem těchto snah bylo zaloţení první Měšťanské besedy 

v Praze v roce 1845, během prvního roku své existence měla více neţ 500 členů.
13

 

    Měšťanská beseda byla v praxi elitním pánským klubem s restaurací a prostory pro další 

moţnosti tehdejší zábavy, tzn. biliár, karetní hry apod. Součástí besedy byla také čítárna 

s mnoţstvím tehdejších domácích i zahraničních novin, konaly se zde vzdělávací přednášky, 

debaty o veřejných otázkách apod., čímţ plnila funkce veřejného fóra a neexistující politické 

společnosti. V prostorách Měšťanské besedy se rodila česká občanská společnost, mezi její 

zakladatele patřili např. K. Havlíček či F. Palacký. Původně si Měšťanská beseda uchovávala 

dvojjazyčný (český a německý) a národnostně spíše umírněný charakter, čistě českou institucí 

se stává aţ v 70. letech 19. století, coţ trvalo aţ přinejmenším do roku 1918. K jejímu zavření 

došlo v roce 1952, souviselo to s likvidací spolkového ţivota nastupujícím totalitním 

reţimem.
14

 

 

2.3.1.6. Rotary 

 

    Rotary je celosvětovou organizací, která sdruţuje vedoucí osobnosti z podnikatelských a 

odborných kruhů. Cílem Rotary je poskytovat humanitární sluţby a pomoc svým 

spoluobčanům, ve všech oblastech prosazovat vysoké etické zásady a napomáhat vytváření 

vzájemné důvěry a míru na celém světě. První klub Rotary zaloţil advokát Paul Harris v 

Chicagu 23. února 1905, druhý v San Franciscu v roce 1908, a pak rychle povstávaly kluby 

jiné, nejdříve v Americe, pak i jinde po celém světě. Rotary cluby jsou základním článkem 

společenství Rotary. Historicky byly kluby pouze muţské a dodnes se tento historický odkaz 

u většiny klubů dodrţuje, existují však i kluby, otevřené i ţenám, dnes je Rotary 

společenstvím, do něhoţ je zapojeno na 1,2 milionu muţů a ţen, organizovaných v téměř 30 

000 klubech a působících prakticky ve všech zemích světa. 

    Většina klubů se schází kaţdý týden a diskutují a připravují různé projekty humanitárního, 

vzdělávacího nebo kulturního zaměření, které pak přímo samy také realizují nebo na ně 

alespoň přispívají prostřednictvím svých nadací, z nich bývá kaţdým rokem vynaloţeno 

přibliţně 90 mil. dolarů, vydatně např. bojuje po celém světě proti obrně a negramotnosti. 
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 Měšťanské besedy po vzoru Prahy vznikaly i v dalších městech českých zemí, např. v Plzni či Pardubicích. 
14

 Měšťanská beseda včera a dnes – dostupné na 

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/o+skole/sidlo+skoly+praha/mestanska+beseda+vc/.  
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    V předválečném Československu se rozšířilo společenství Rotary v polovině dvacátých let 

v Praze. Vývoj byl pak zpřetrhán v období nacistické okupace a socialismu a k vytváření 

nových Rotary klubů tak dochází aţ po listopadu 1989. V historicky velmi krátké době počet 

Rotary klubů na území dnešní České a Slovenské republiky dosáhl stejného počtu jako před 

válkou, tj. 42 klubů a svým vlivem i činností tyto kluby významně přispěly k naplňování 

mezinárodních humanitárních, vzdělávacích či účelových projektů v rámci rakousko česko-

slovenského distriktu. Dnes má Rotary International téměř 30 tis. klubů na celém světě.
 15

 

 

2.3.1.7. Kiwanis 

 

    Dalším z nejvýznamnějších mezinárodních společenství je Kiwanis. Jedná se o servisní 

klubovou organizaci sdruţující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají 

převáţně dětem a mladým lidem, jak na lokální, národní tak i mezinárodní úrovni, hlavní 

motivací je pro ně touha pomáhat druhým, spolupracovat a aktivně se podílet na vytváření 

lepší společnosti. Stejně jako v případě Rotary klubů, byl Kiwanis původně pouze muţskou 

záleţitostí (sdruţoval obchodníky), dnes jiţ však existují Kiwanis kluby muţské, ţenské i 

smíšené.  

    První klub vznikl v srpnu roku lednu roku 1915 v Detroitu, jeho zakladatelem byl Allen S. 

Brown. Původně americké a kanandské kluby se po roce 1961 rozšiřují také do dalších zemí 

světa. V ČR existuje k dnešnímu dni 19 Kiwanis klubů. Kaţdý klub vyvíjí takovou činnost, 

která nejvíce vyhovuje jeho členům a s ohledem na potřeby daného prostředí, pro všechny 

kluby světa je však prioritou číslo jedna pomoc dětem. Projekty klubů jsou často spojeny 

s celosvětovým programem Kiwanisu "Young Children: Priority One". Zaměřují se zejména 

na: děti v pediatrickém traumatu, bezpečnost dětí, péče o dítě, předčasný vývoj, zdraví dítěte, 

rodičovské dovednosti, pomoc dětem z dětských domovů nebo pomoc postiţeným dětem.
16 
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 Rotary FM – co je Rotary? – dostupné na www.rotaryfm.cz/index.php?sekce=2&stranka=44.  
16

 Kiwanis – kdo jsme – dostupné na www.kiwanis.cz/cz/kdo-jsme/.  
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2.3.1.8. YMCA 

 

    YMCA (Young Men's Christian Association) byla zaloţena v roce 1844 jako dobročinná, 

sociální a vzdělávací organizace pro muţe s křesťanským zaměřením.
17

 Cílovou skupinu této 

křesťanské pomoci tvořili mladí lidé "ztracení" v rychle se industrializujících a odlidšťujících 

městech Anglie. U zaloţení YMCY stál mladý obchodní příručí George Williams. V roce 

1894 jiţ měla YMCA přes 500.000 členů ve 34 zemích a dále se rozšiřovala po celém světě, 

dnes je jiţ nejstarší, a se svými 45 miliony členy ve 124 zemích, zároveň největší 

celosvětovou mládeţnickou organizací na světě. Hlavním úkolem YMCY je poskytovat 

sluţby a pomoc, dále pečovat o harmonický rozvoj tělesné, duševní a duchovní stránky 

člověka, coţ v důsledku přispívá zdravému a odpovědnému ţivotu lidí ve společnosti.  

    V našich podmínkách fungovala od druhé poloviny 19. století prostřednictvím tzv. 

"Křesťanských spolků mladíků" nebo tzv. "Křesťanských sdruţení mládeţe", k masovému 

rozšíření došlo od roku 1921 především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa, 

jakými byli např. T. G. Masaryk či Ing. V. Havel. Svoji činnost byla YMCA donucena 

ukončit v roce 1951, aby se obnovila v roce 1990. Česká YMCA byla ustanovena v roce 1992 

vzhledem k blíţícímu se dělení Československé federativní republiky.
18

 

     

2.3.1.9. Další organizace 

 

    V této kapitole představím krátce další nejrozšířenější organizace v ČR, které sice nepatří 

mezi výhradně muţské organizace, jak jsou definovány výše, jejich členy se mohou stát i 

ţeny, v praxi však sdruţují zejména muţe, neboť jsou oblasti jejich zájmu a činnosti tradičně 

povaţovány za zájmy muţské. Tyto zájmy a činnosti se dají charakterizovat slovy jako jsou 

síla, odvaha, ochrana. 

 

Hasiči - První organizací, stojící na muţské základně, o které budu psát, jsou hasiči. První 

dobrovolný hasičský sbor byl na území ČR zaloţen v roce 1864 a to ve Velvarech, a ačkoliv 

jiţ tou dobou existovaly také sbory profesionální, konkrétně byl první placený sbor zaloţen 

jiţ v roce 1853 v Praze, byli to dobrovolníci, na kom leţela aţ do 2. sv. války při hašení 

poţárů největší tíha. Dobrovolné sbory zřizovaly jednotlivá města či obce, jednotky poţární 
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 O 10 let později byla zaloţena také ţenská obdoba YWCA (Young Women's Christian Association), její 

myšlenky k nám přivezla 1919 PhDr. Alice Masaryková, která se s tímto hnutím seznámila během pobytu v 

USA. 
18

 YMCA v České republice – info o YMCA – dostupné na http://www.ymca.cz/info-o-ymca/.  
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ochrany z povolání existovaly jen v některých větších městech a tak byla menší města na 

činnosti dobrovolníků závislá.  

    Dnes je situace obdobná v tom, ţe poţární ochranu stále zabezpečují jak dobrovolné tak 

profesionální hasičské sbory, ty jsou dnes spolu s dalšími záchrannými sloţkami součástí 

integrovaného záchranného systému. Základní jednotkou Hasičského záchranného sboru je 

jednotka poţární ochrany, ústředním orgánem je Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky, které plní úkoly Ministerstva vnitra, to je ústředním 

orgánem státní správy pro poţární ochranu, krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu 

obyvatelstva a integrovaný záchranný systém. Hasičský záchranný sbor se dále dělí na 

jednotlivé kraje, kde jiţ fungují jeho jednotlivé jednotky poţární ochrany. Ty se vedle hašení 

poţárů podílejí na záchranných a likvidačních pracích při dopravních nehodách, haváriích 

spojených s únikem nebezpečných látek, technických zásazích, ţivelných pohromách, ale 

například i na zabezpečení úkolů souvisejících se zamezením šíření nebezpečných nákaz a 

nemocí zvířat, ochranou obyvatelstva před moţnými následky teroristických útoků nebo se 

zvládnutím kalamitních stavů, způsobených mimořádně nepříznivým počasím. V jednotkách 

poţární ochrany je zařazeno téměř 83 400 hasičů, z toho je přibliţně 9000 profesionálních a 

téměř 74 400 dobrovolných.
19
 

 

Myslivci -  Myslivost v České republice je tradičním odvětvím lidské činnosti v přírodě, 

které spočívá v komplexním, citlivém a přírodě blízkém mysliveckém managementu 

vybraných druhů volně ţijících ţivočichů a krajiny. Název "lovec" se objevuje jiţ v 11. 

století. V usnesení Českého sněmu z roku 1573 se uvádí, ţe právo lovu souvisí s vlastnictvím 

pozemků, lov tak byl doménou zejména panovníků, šlechty, klášterů či královských měst. 

Usnesení se ale netýkalo pouze lovu, nýbrţ také obsahalo nařízení o ochraně zvěře, coţ 

znamenalo počátek myslivosti u nás. I řada dalších usnesení Českého sněmu se zabývalo 

chovatelskými hledisky. V pobělohorském období došlo k potlačování české šlechty a na naše 

území přišlo mnoho cizích šlechtických rodů, lov se stává záleţitostí společenské 

reprezentace. Odborným spolkem, který sdruţoval jak lesníky či myslivce z povolání tak i 

myslivce ze záliby byla v roce 1869 zaloţená "Praţská lesnická jednota Hubertus". V roce 

1883 vznikl "Spolek honební a ochrany zvěře. Po osvobození v roce 1945 vychází zákon o 

myslivosti, kterým je pro celé území republiky právo myslivosti sjednoceno. Zákon prosazuje 

nejen aspekt hospodářský, ale i kulturní. Právo myslivosti je nadále vázáno na vlastnictví 
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 Záchranný hasičský sbor ČR – Prezentační tiskoviny – dostupné na www.hzscr.cz/soubor/brozura-hzs-cr-cz-

2009-pdf.aspx   
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honebního pozemku. V roce 1962 byl vydán - pro celé území tehdejší republiky - nový zákon 

o myslivosti, který odloučil výkon práva myslivosti od vlastnictví honebních pozemků. Právo 

myslivosti příslušelo organizacím - státním lesům, státním statkům, jednotným zemědělským 

druţstvům, které ho mohly či musely za úplatu postoupit mysliveckým sdruţením. V roce 

1961 vzniká centrální organizace Československý myslivecký svaz, který byl v roce 1992  

změněn na Českomoravskou mysliveckou jednotu.
20

 

     

Střelci - Mezi další muţský fenomén patřila od nepaměti střelba. Vznik a vývoj střelby měl 

pro člověka velký význam. Přesnost, s jakou člověk dokázal zasáhnout cíl, znamenala v 

dřívějších dobách tenkou hranici mezi ţivotem a smrtí, ať uţ se při střelbě jednalo o ulovení 

potravy nebo o vlastní obranu. (Brych, 2008).  

    Vývoj palných zbraní šel rychle kupředu a jejich zavedení bylo nezbytností pro kaţdou 

armádu, stávaly se také důleţitou součástí městských arzenálů. Začaly vznikat nejen cechy 

výrobců těchto zbraní, ale také uţivatelů, střeleckých profesionálů, kteří měli za své povolání 

stráţní a pořádkovou sluţbu se zbraní. Z původně čistě profesionálních cechů začaly 

příchodem amatérů vznikat střelecká bratrstva a spolky. Původní zaměření těchto organizací 

bylo především obranné, coţ dokazují zakládací listiny, stanovy a regule. Obranný charakter 

je patrný např. z artikulí střeleckého bratrstva ze Spišské Nové Vsi ze 16 století. Toto 

bratrstvo bylo organizováno "z tej príčiny, protoţe sme tu najbliţšie strašlivému tureckému 

násilenství a tyranstvu" (Brych 1982, s. 9). Zakládání střeleckých sdruţení mělo 

pochopitelnou podporu vrchnosti, mohla si je za ţold najímat na obranu svých zájmů. Na 

konci 17. století dochází ke změně, místo ţoldnéřských armád si státy vytvářejí armády stálé, 

profesionální. Vojenský význam střeleckých spolků tím klesá a netěší se jiţ takové přízni. 

Tato situace trvá aţ do konce 18. století. K aktivizaci střeleckých společností dochází 

počátkem 19. století po Velké francouzské revoluci, kdy všeobecná branná povinnost ukázala 

potřebu, aby střelnou zbraň ovládali i nevojáci. Činnost střeleckých spolků byla zaměřena 

především na výcvik ve střelbě, pořádání soutěţí a organizaci společenského ţivota. Tyto 

akce byly také zdrojem prostředků, kterých střelci vyuţívali na udrţování střelnic, materiál, 

zařízení a terče.  

    V podmínkách českých zemí se začalo rozvíjet organizování národních střeleckých jednot 

aţ po roce 1870 ve spojitosti se zakládáním sokolských jednot. První jednota byla zaloţena 

roku 1895 na Ţiţkově a to zásluhou Antonína Svobody, který zorganizoval v roce 1897 sjezd 

                                                           
20

 Českomoravská myslivecká jednota o.s. – Charakteristika organizace - dostupné na 

www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/  

http://www.cmmj.cz/Charakteristika-organizace/


 55 

zástupců českých střeleckých jednot a vytvořil Českou obec střeleckou. Ihned na prvních 

schůzích byl zpracován jednací řád, projednáno vydávání časopisu, vytvořen stejnokroj, z 

čehoţ vyplývá, ţe nešlo jen o střelbu, ale také o reprezentaci a o zviditelnění českého národa. 

V roce 1913 byly v Kobylisích uspořádány první mezinárodní závody (Brych, 1982). V roce 

1925 dochází v obci k rozkolu a vzniká souběţně Československý národní svaz střelecký. 

Obě organizace mají převáţně branný program, který nebyl výhradně zaměřen na střelectví. 

Další vývoj zastavilo období 30. let a nacistické okupace.  

    Po druhé světové válce začíná rozvoj sportovního střelectví v novém Československu, 

obrana nového státu se stává celonárodní záleţitostí. V roce 1951 byl brannou organizací 

ustanoven Svazarm a střelectví bylo základní činností branných krouţků, které však měly 

polovojenský charakter a obsahovaly pořadový výcvik a ze střelectví jen základní ovládání 

zbraně. Aţ v roce 1952 po reorganizaci Svazarmu se jeho členy staly celé střelecké kolektivy, 

oddíly, krouţky a kluby, ze kterých vzešla základna sportovních střelců a funkcionářů. Během 

několika málo let Svazarm organizoval více neţ 100 000 střelců. Prakticky okamţitě po 

listopadu 1989 Svazarm zanikl a nahradila jej nástupnická organizace - Sdruţení technických 

sportů a činností, jehoţ členem se stal i Československý střelecký svaz. Od roku 1990 existuje 

Český střelecký svaz (ČSS) jako samostatný právní subjekt a organizuje činnost podle 

vlastních stanov. V poslední době se ukazuje, ţe je střelba v České republice opět na 

vzestupu, jak na amatérské tak na profesionální úrovni, a je jedním z velmi úspěšných 

sportovních odvětví u nás (Brych, 2008). Po celé republice lze dnes najít na přibliţně 90 

sportovních střeleckých klubů.
21

  

 

Rybáři -  Dalším typem společenství s výraznou převahou muţských členů jsou rybáři. 

Rybářství a rybolov, jako mnoho dalších lidských činností a řemesel, existují stejně dlouho 

jako lidstvo samo. V českých zemích došlo k rozvoji rybníkářství ve 13. a 14. století 

především v jiţních Čechách a to díky rodu pánů z Roţmberka. Chytáním ryb na udici by se 

asi málokdo uţivil, proto se tento způsob rybolovu stal především odpočinkovou záleţitostí a 

první rybářské spolky začaly v Čechách vznikat aţ koncem 19. století a do roku 1900 jich 

bylo evidováno jiţ několik desítek. Mezi nejznámější rybářské spolky patřil První rybářský 

klub v Praze, který byl zaloţen jiţ v roce 1886. Mezi jeho členy patřili i vlivní lidé známých 

jmen. například Tomáše Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz či Bedřich Schwarzenberg. 

Byly zakládány i první „časopisy“ zabývající se touto tématikou. Například Rybářský věstník, 
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z nějţ později vznikly Rybářské listy a později časopis Rybářství, který vychází i dnes. 

Počátkem 20. století se objevily snahy o vytvoření organizace, která by všechny dosavadní 

rybářské kluby, spolky a aktivity v Čechách a na Moravě sjednotila.  

     Jednotná organizace vzniká aţ v roce 1957 pod názvem Československý svaz rybářů a to 

sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného sväzu rybárov v Ţilině. Vznikla tak 

organizace čítající 78 767 členů, registrovaných ve 409 místních organizacích. Poté však uţ 

docházelo pouze k dělení. V roce 1968 došlo k rozdělení na dva samostatné svazy, a to na 

Český rybářský svaz a Slovenský rybársky sväz. V roce 1990 se od Českého rybářského 

svazu odštěpil Jihomoravský územní svaz a vznikl tak Moravský rybářský svaz se sídlem 

v Brně.
22

  

    V současnosti patří Český rybářský svaz mezi největší zájmová sdruţení v České republice. 

Sdruţuje více neţ 250 tis. členů organizovaných prostřednictvím 481 místních organizací, 

které jsou sdruţené do 7 územních svazů. Úkolem svazu je zejména vykonávat rybářské 

právo ve smyslu zákona o rybářství, provozovat akvakulturu, chovat, chránit a lovit ryby, 

chovat a lovit vodní organismy, ochraňovat jejich ţivot a ţivotní prostředí, poskytovat 

metodickou pomoc a sluţby pro organizační jednotky Svazu a jeho členy včetně nákupu a 

distribuce rybích násad pro další produkci a pro zarybňování rybářských revírů, chránit 

přírodu, čistotu vod a ţivotní prostředí a rozvíjet a popularizovat rybářský sport, organizovat 

rybářské soutěţe na všech úrovních.
23

  

 

Vedle těchto a jim podobných tradičních organizací zde stojí nové, které záměrně prosazují 

určitou koncepci nového muţství a souvisí s idejemi 60. let, bude se jimi zabývat jedna 

z dalších kapitol. 

 

2.4. Mužské hnutí 

 

   Rozvoj muţského hnutí (men´s movement) se datuje od 70. let minulého století. Muţské 

hnutí je jednou z mnoha podob emancipačního sociálního hnutí, které se objevilo 

v bouřlivých 60. a 70. letech minulého století v západním světě, nejvíce je ale jeho příchod 

spojován s příchodem třetí fáze feministického hnutí. Nově vzniklé muţské organizace 

nedosahovaly takové síly, jako tomu bylo u ţenského hnutí, nicméně výborně ukázaly na šíři 

problematiky muţů a muţství. Prvním náznakem aktivizujících se muţů byly pravidelné 

                                                           
22

 Historie Rybaření – dostupné na www.ryby-rybky-rybicky.cz/historie-rybareni/.  
23

 Stránky Českého rybářského svazu – dostupné na www.rybsvaz.cz/.  

http://www.ryby-rybky-rybicky.cz/historie-rybareni/
http://www.rybsvaz.cz/
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muţské konference v USA, kterých se zúčastňovali muţští aktivisté a představitelé nově 

vzniklých organizací, a kde docházelo k artikulaci jejich postojů a poţadavků. Agenda těchto 

konferencí byla velmi různorodá, sahala od výzev k pokusům o redefinici muţských rolí ve 

společnosti, profeministických poţadavků, výzev k řešení muţských problémů spojených 

s násilím na ţenách, agresivitou, aţ naopak po boj muţů za svá práva, za své děti, za 

navrácení tradiční silné role muţů ve vztahu k ţenám. Původně byli účastni na těchto 

konferencích pouze zástupci z USA, později se jiţ začali objevovat také reprezentanti z 

dalších zemí, jako např. Francie, Anglie, Švédska, Mexika či Nového Zélandu (Gambill 2005: 

25). 

    Problematikou sociálních hnutí posledního čtvrtstoletí se zabývalo velké mnoţství 

sociologů, kteří přicházeli s různými přístupy jeho analýzy. O syntetickou definici se pokusil 

Diani, snaţil se v ní tyto nejdůleţitější přístupy shrnout. Ve své práci přichází se čtyřmi 

základními dimenzemi sociálních hnutí: síť neformálních interakcí, sdílená přesvědčení a 

solidarita, kolektivní jednání týkající se konfliktních problémů a jednání, které primárně stojí 

mimo institucionální sféru a rutinní procedury sociálního ţivota. Sociální hnutí tedy definuje 

jako síť neformálních interakcí mezi pluralitou individuí, skupin nebo organizací 

angaţovaných v politických nebo kulturních konfliktech na základě sdílené kolektivní identity 

(Znebejánek 1997: 27-29)    

    Muţské hnutí se stalo označením tak rozmanitých forem jednání kolektivit, ţe lze dnes jen 

stěţí odpovědět na otázku, co se pod touto nálepkou vlastně skrývá. Pokud ale vyjdeme 

z Dianiho definice, lze muţské hnutí definovat jako síť rozmanitých organizací a 

myšlenkových proudů, vztahujících se k genderové problematice související s muţi, které se 

projevují v kulturních nebo politických konfliktech na základě sdílené kolektivní identity. Pod 

genderovou problematikou související s muţi se rozumí podpora muţů, změna vnímání 

muţské role, zlepšení práv muţů v rámci rozvodové problematiky, přístupu k dětem či 

v rámci problematiky domácího násilí páchaného na muţích.  

    Platformu pro takovéto aktivity nabízí občanský sektor. Existence muţského hnutí je patrná 

zejména v zemích tzv. západního světa, tzn. v zemích, kde je občanský sektor nejrozvinutější, 

nicméně jeho projevy se jiţ dají najít i jinde ve světě. 

 

2.4.1. Nové mužské organizace 

 

    První nově vzniklé muţské organizace v 70. letech minulého století měly, podobně jako u 

ţenských skupin, podobu svépomocných skupin na podporu sebevědomí muţů. Skupiny se 
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ustavovaly kolem širokého spektra zájmů a cílů, zabývaly se tématy násilí na ţenách, kvality 

partnerského ţivota, zlepšení kvality vlastního muţství atp. Některé skupiny vyjadřovaly 

podporu ţenám a feministickým ideálům (profeministé), jiné bojovaly za práva utlačovaných 

skupin muţů, jakými byli muţi černé pleti či gayové, jiné zase bojovaly za tradiční rozdělení 

genderových rolí ve společnosti a zachování konceptu hegemonického muţství 

(antifeministé), jako bylo např. silné hnutí křesťanských skupin (Šmídová, 2006). V průběhu 

70. a 80. let se pak tyto skupiny začaly institucionalizovat a nabírat organizačních podob. 

    Kenneth Clatterbaugh (Clatterbaugh 1990: 9-14) přináší rozdělení hlavních proudů těchto 

hnutí do osmi skupin podle jejich zaměření:
24

  

1) 2 proudy konzervativní (první vlna odporu vůči feministickému hnutí 70. let) 

a) Zastánci tradiční morálky – domnívají se, ţe je třeba dodrţovat tradici, která je podle 

nich přirozená, nejlepší a v průběhu času ověřená. Obhajují tradiční opačné rozdělení 

rolí pro ţeny (hospodyně a pečovatelky) a muţe (ţivitele a ochránce). Porušení 

muţské dominance ve sféře veřejné či ţen ve sféře soukromé by znamenalo sociální 

rozvrat a morální krizi.  

b) Zastánci biologické determinace ţen a muţů k rozdílným rolím – proud 

sociobiologický – v lecčems se shodují s argumenty morálními, svou víru však 

nezakládají na tradici, nýbrţ na vrozenosti a biologické (genetické) podmíněnosti 

muţů k vládnutí  a inklinací ţen k domovu. V rámci tohoto proudu se různí názory na 

to, do jaké míry biologický základ opravdu předurčuje či jen podmiňuje lidské role a 

tedy i jejich (ne) moţnou variabilitu. 

2) Přístupy profeministické – tyto přístupy většinou nevystupovaly pod hlavičkou 

„feministické“, uznávaly jedinečnost a význam ţenství pro zkušenost být feministkou. Toto 

hnutí představuje opak prvního – nesouhlasí s biologickou podmíněností tradičního muţství, 

ani s nutností jeho udrţení pro udrţení sociální stability. Argumentuje, ţe formy muţství jsou 

vytvářeny a udrţovány prostřednictvím muţských privilegií, která diskriminují ţeny, na druhé 

straně však připouští, ţe koncept tradičního muţství ubliţuje muţům samotným.  

a) Radikální profeministé – radikální profeministé se shodují s radikálním feminismem 

v tom, ţe muţství je udrţováno nenávistí k ţenám (misogynií) a násilím na nich 

páchaném, odpovědným za tento politický a sociální řád činí patriarchát. Ten je třeba 

rozvrátit a na jeho místo nastolit formy jednání, které zahrnují feministické hodnoty 

jako nesoutěţivost a absenci hierarchie.  
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 V českém prostředí tuto klasifikaci představila Iva Šmídová (Šmídová, 2006: 59-70).  

 



 59 

b) Liberální profeministé – tento proud přistupuje k muţství liberálním pohledem, 

v němţ jsou muţi omezováni mnoha faktory, podporovanými systémem odměn, trestů 

a společenských stereotypů a ideálů. Tyto faktory ovlivňují negativně muţe i ţeny a 

brání jim v seberealizaci. Podle názorů těchto liberálů je nejlepší cestou za plnou 

lidskostí překonání těchto omezujících rolí díky individuálnímu úsilí. 

3) Perspektiva mužských práv – tento proud argumentuje tím, ţe hlavními oběťmi současné 

situace jsou muţi, je ze své podstaty antifeministický. Hnutí se dělí na dvě větve. První tvrdí, 

ţe sexismus dopadá stejně negativně na ţeny i muţe, druhá argumentuje, ţe je dnešní svět 

díky feminismu především baštou ţen, v němţ jsou muţi degradováni. V rámci tohoto hnutí 

jsou nejaktivnější organizace bojující za práva muţů po rozvodu, zejména v oblasti péče o 

děti. Dalším příkladem jsou organizace upozorňující na muţe jako oběti domácího násilí a 

sexuálního obtěţování. 

4) Mýtopoetické hnutí – toto hnutí získalo obrovskou popularitu v 80 – 90. letech v USA. 

Bylo vybudováno nad texty a zejména knihou Ţelezný John Roberta Blye, kde muţi 

převlečení za „víkendové“ válečníky za hlasu bubnů a znovuobjevených rituálů hledali své 

hlubinné muţství, archetypy a primární potřeby příslušející jen muţům. Toto hnutí je 

implicitně kritické k feminismu, protoţe naznačuje, ţe muţe zraňuje. Přesto terapeutický a 

spirituální Blyův přístup stimuloval řadu dalších proudů, také zaloţených na neo – 

jungiánských přístupech, které třeba jiţ silně zohledňovaly otevřeně humanistické a 

feministické perspektivy. Tento proud byl nejvíce kritizován akademickou obcí jako 

nevědecký.  

5) Socialistická perspektiva – vznikla jako reakce především levicových intelektuálů na 

nerovné postavení ţen v levicových organizacích, na obviňování feminismu jako 

„burţoazního jevu, který rozděluje dělnickou třídu“, a jako snaha upozornit na témata, která 

se ţen přímo dotýkají, ale nebyla dosud řešena ani v rámci politických organizací, ani ve 

společnosti jako celku. Podle jejich názoru je muţství ukotveno v ekonomicky 

determinovaných třídních strukturách, v patriarchálním kapitalismu a v rozdělení práce a 

kontroly. Základnu získal tento proud především na úrovni odborů.  

6) Hnutí gayů – gayové tvoří s černochy v Severní Americe dvě nejutlačovanější skupiny 

muţů. Dlouho byli povaţováni za zţenštilé muţe, jimţ chybí jedna ze základních částí 

muţství a tak to byli právě oni, kdo zpochybňoval dominantní postavení hegemonického 

muţství, jehoţ jednou ze základních charakteristik je homofobie, odpor k homosexualitě. 

Gayové argumentují, ţe je dnes jiţ pro mnohé muţe hegemonické muţství nedosaţitelné a ţe 

je navíc v dnešní společnosti velmi amorální. Boří hranice toho, co je povaţováno za muţské 
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a ţenské, podle Šmídové by také mohli být pro mnoho heterosexuálních muţů příkladem 

toho, jak zacházet se strachem z muţské intimity a přátelství, jak překonávat vlastní 

homofobii. 

7) Perspektiva Afroameričanů – tento proud přináší do diskuze téma rasy, etnicity či 

národnostní plurality obecně. Především v 80. a 90. letech se objevila řada kritických textů o 

roli rasismu v utváření maskulinit z per Afroameričanů. Přes různorodost názorů se shodují 

v tom, ţe je příčinou rasismu zaměřeného proti černochům koncept hegemonického muţství. 

Napadají jeho udrţitelnost i morálnost.  

8) Evangelické křesťanské mužské hnutí – symbolem tohoto proudu je známé hnutí 

„Promise Keepers“ (drţitelé slibu), které se povaţuje za dědice světského hnutí a vede 

v náboţensky konzervativním duchu muţe k tomu, aby byli otci, ţiviteli a hlavami rodin. 

Přiznávají tím, ţe muţi tyto své role neplnili, čímţ dávají za pravdu feministkám. Šmídová 

k tomu dodává, ţe to v mnoha případech ani nešlo, neboť tyto muţské role převzaly ţeny, 

ovlivněné právě feminismem. 

    Mezi nejvýznamnější muţské organizace patří např. MenEngage, Men´s Awareness 

Network, Men´s Action Network, Vaeter ohne Rechte, Reform, Men Stopping Violence, 

National Organization for Changing Men, Fathers For Equal Rights, Fathers 4 Justice, 

National Organization of Men Against Sexism a další, nejaktivnější oblastí mezi muţskými 

organizacemi jsou Spojené státy americké. Unikátní pozici má potom American Men's 

Studies Association. Ta je nezávislou organizací, podněcující výuku, výzkum a klinickou 

praxi na poli muţských studií, coţ má napomoci v oblasti kritických studií muţů a 

maskulinity. Zároveň vytváří forum pro učitele, výzkumníky, studenty, kde by si mohli 

vyměňovat zkušenosti a získali by potřebnou podporu pro práci s muţi a maskulinitou. 
25

 

    Jak je z charakteristik jednotlivých hnutí patrné, pokouší se nějakým způsobem vyrovnávat 

se vztahem k feminismu. Některé jim jdou vstříc, jiné s ním bojuje, kaţdé z nich nicméně 

deklaruje, ţe jeho přístup chce pro ţeny i muţe jen to nejlepší. Všechny se také snaţí 

podporovat muţe, aby hledali cesty jak uchopit a upozornit na témata, jeţ se muţů týkají 

(Šmídová, 2006). 
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 American Men's Studies Association – About – dostupné na http://mensstudies.org/.  

http://mensstudies.org/
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2.4.2. Nadnárodní mužské organizace 

 

    Jelikoţ nejsou témata muţských organizací, tzn. záleţitosti spojené s muţstvím, lokálními 

tématy, svázanými s ţádnou konkrétní zemi, snaţí se muţské organizace navazovat spolupráci 

s podobnými organizacemi i v jiných lokalitách a zemích, aby mohly své úsilí koordinovat na 

vyšší, nadnárodní úrovni. V prostředí USA, kde byl rozvoj muţského hnutí největší, byly 

patrné snahy o vytvoření komunikačních sítí a organizačních struktur, které by zahrnovaly 

lokální muţská centra, jiţ v polovině 70. let minulého století (Gambill 2005: 19). Dodnes platí, 

ţe největší mnoţství sítí lokálních organizací existuje v USA, coţ bude také patrné na 

seznamu níţe. 

    Filosofie nadnárodních muţských organizací úzce souvisí s problematiku globalizace. 

Ruku v ruce s úpadkem státu a teritoriálně pojímané politiky národních zájmů vzniká podle 

Castellse nový typ společenské organizace – tzv. společnost sítí – ve které atributy předešlého 

systému: hierarchie a teritorium, ustupují mobilitě a propojenosti informací a virtualizace 

komunikace. Občanská společnost, reprezentovaná sítěmi organizací, nadací, nezávislých 

médií a komunikačních kanálů, zahraničních spolupracovníků, internetem šířených informací, 

výzev a peticí rychle vyuţila moţností, které společnost sítí nabízí (Castells, 2000). Tento 

trend je nejpatrnější od 90. let minulého století, občanská společnost získala globální rozměr. 

Nezastupitelnou úlohu v současném působení mnoha občanských sdruţení hraje internet a 

další technologie, díky nimţ se důleţitost časové a prostorové dimenze relativizuje. Občanské 

aktivity tak mohou mít mnohem širší a dlouhodobější účinky, coţ zároveň posiluje jejich 

pozici ve společnosti.      

    V rámci Evropy podporuje mechanismus spolupráce mezi jednotlivými organizacemi 

občanského sektoru zejména Evropskou unií. Ta se mj. projevuje v tzv. „europeanizaci“ 

národních společností spočívající v nárůstu nastolování témat veřejnou a soukromou sférou, 

které nebere ohled na hranice evropských států. Hybateli europeanizace mohou být veřejné i 

soukromé (komerční či neziskové) subjekty, na národní či evropské úrovni (Schendelen, 2004). 

Podle Stulíka lze v rámci integračního procesu EU, především prostřednictvím přerozdělování 

financí z evropského rozpočtu, vysledovat určité sjednocující trendy ve vývoji občanské 

společnosti v zemích Evropské unie týkající se především jejich organizace a struktury 

(zastřešující organizace), způsobu vedení činnosti (projektové řízení) a otevírání se spolupráci 

se zahraničními partnery (nadnárodní partnerství) (Stulík, 2003) .Jednou z podmínek při 

ţádosti o finanční prostředky na projekty z fondů Evropské unie je navázání partnerství 
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s ostatními organizacemi v rámci EU. Navázáním takové spolupráce pak vzniká předpoklad 

pro zahájení dlouhodobější spolupráce. V globálním měřítku tato politika vede k vytvoření 

sítě kontaktů a spolupráce na nadnárodní úrovni. Většina takovýchto sítí dnes vyuţívá 

informační technologie a zejména internet, přes který si vzájemně jednotlivé organizace sdílí 

informace, aktivizují se kolem konkrétních témat a koordinují svou spolupráci.  

    Nadnárodní muţské organizace mají dvě podoby. Jsou to buď skutečné organizace, které 

zastřešují lokální organizace po celém světě a umoţňují vzájemnou spolupráci a společné 

projekty (např. MenEngage) nebo jsou to spíše aktivity či sluţby spojené s existencí 

muţských internetových stránek (např. Men´s Activism News Network), kde se virtuálně 

sdruţují všichni sympatizanti, aktivisté i organizace, všichni podobně smýšlející jedinci, ať uţ 

jsou odkudkoliv, sdílejí společně informace a aktivizují se kolem konkrétních témat. V oblasti 

muţských organizací působí několik zastřešujících nadnárodních organizací obojího typu, na 

následujících řádcích představím některé z nich.    

 

MenEngage – MenEngage je globální aliancí nevládních neziskových organizací a agentur 

OSN, utvořenou v roce 2004, která se snaţí ovlivňovat a zaangaţovat chlapce a muţe tak, aby 

bylo ve společnosti moţné s jejich pomocí dosáhnout genderové rovnosti. Dalšími cíly aliance 

je pracovat v rámci partnerství na podpoře zdraví a redukce násilí na globální úrovni, spolu 

s dotazováním po bariérách, bránících genderové rovnosti dosáhnout. Genderová nerovnost 

charakterizuje národy a regiony na celém světě a MenEngage věří, ţe je důleţité tyto 

myšlenky vtáhnout do veřejné politiky a spolupracovat s organizacemi, bojujícími za práva 

ţen. MenEngage tvoří kolem  400 organizací po celém světě, nejvíce ze Severní Ameriky, 

Evropy, Asie, subsaharské Afriky, Latinské Ameriky a Karibiku, Českou republiku 

reprezentuje o.s. LOM (Liga otevřených muţů). Členské organizace se mohou podílet na 

vytváření oběţníku MenEngage, na informování o aktivitách neziskových organizací a mohou 

se podílet na zemském a regionálním zasíťování. Pro zapojení muţské organizace do sítě 

MenEngage je zapotřebí vyplnit registrační formulář, o přijetí pak rozhoduje organizační 

výbor.
26

 

 

Men In Childcare And Education – Men In Childcare And Education je globální sítí všech, 

kteří se zajímají o zapojení muţů do péče a vzdělávání dětí v raném věku, toto období 

povaţuje pro děti za jedno z nejdůleţitějších. Síť byla zaloţena na Světovém fóru v rámci 
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 MenEngage – Who we are – dostupné na www.menengage.org. 

http://www.menengage.org/
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jeho pracovní skupiny zaměřené na muţe ve výchově dětí raného věku a na aktivity muţů 

v Evropě v této oblasti. Jeho členy jsou organizace ze 14 států celého světa, především 

Evropy, naši zemi representuje Liga otevřených muţů.
27

 

 

White Ribbon Campaigne – White Ribbon Campaigne je nejrozšířenější aktivitou na světě 

v oblasti boje proti násilí na ţenách. Kampaň vznikla v Kanadě v roce 1991, kde startuje 

kaţdoročně v listopadu a spočívá ve veřejných akcích na podporu tématu násilí muţů na 

ţenách, je zaměřena na vzdělávání chlapců a muţů. Symbolem této akce je bílá stuha, jejímţ 

zakoupením můţe akci kaţdý podpořit. Kampaň probíhá postupně v dalších zemích po dobu 

16 dní, pořádají se besedy, vzdělávací akce, mítinky atp. K dnešnímu dni tuto akci pořádají 

organizace ve více neţ 40 zemích světa.
28

 

  

The European Profeminist Men Network (EuroPRO-Fem) – snahou této sítě je 

dekonstruovat muţství, provádět více kritické analýzy modelu muţské dominance, pokoušet 

se rozumět tomu, jak činí z muţů macho a homofobní společnosti dominující osobnosti, 

prosazovat touhu ţít v míru bez násilí, bez válek mezi muţi a bez útisku ţen. Vychází 

z předpokladu, ţe muţi i ţeny chtějí vytvářet novou společnost, kde nebude gender ústředním 

faktorem diksriminace mezi jednotlivci, kteří by měli mít moţnost vybrat si takový ţivotní 

styl, co jim nejlépe vyhovuje. EuroPRO-Fem je centrálním místem pro všechny existující 

skupiny, publikace, studie, sítě, zapojené do antisexistické práce a akcí. Informace jsou 

pravidelně updatovány na CD-ROMU a internetových stránkách. Snaţí se na evropské úrovni 

poskytovat všem zapojeným mezinárodní podporu pro prosazování rovnosti mezi ţenami a 

muţi. Síť je otevřena všem muţům a ţenám, skupinám, sítím, publikacím, kteým usilují o ne 

patriarchální společnost, která odmítá násilí, homofobii a na jakémkoliv genderu zaloţené 

diskriminaci. V síti jsou sdruţeny organizace z 11 evropských zemí.
29

  

 

Men´s Activism News Network – Men's Activism News Network není organizací, ale 

sluţbou pro muţské aktivisty a skupiny. Vychází z přesvědčení, ţe jiţ je v muţském hnutí 

organizací dost a tak nechtějí zakládat jeho další divizí. Síť byla zaloţena v roce 2000 

Scottem Garmanem jako experiment. Postupně získávala na popularitě a v polovině roku 

2006 uţ obsahovala přes 5 000 článků a diskuzí k nim. Web Men's Activism News Network 
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 Men In Childcare And Education – dostupné na www.meninchildcare.com/global.  
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 White Ribbon Campaign – About us – dostupné na www.whiteribbon.ca/about_us/.  
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 EURO PRO – Fem – goals – dostupné na www.europrofem.org/start_en.htm.  
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(Mensactivism.org) tedy přináší novinky a informace ze světa muţských organizací a 

muţských záleţitostí z celého světa, snaţí se pokrýt celou problematiku. Zaměřuje se na 

podporu muţských práv a rovnosti, přináší čtenářům nejnovější informace z této oblasti, snaţí 

se aktivisty muţských práv v jejich cestě za vytvořením rovné společnosti posílit. Men's 

Activism News Network je jakousi komunitou čtenářů a přispěvatelů, aniţ by organizovala 

jejich oficiální setkávání či vytvářela jejich seznamy. Vítán do komunity je kaţdý, kdo má 

zájem o muţskou otázku, vzbuzením zájmu o tuto problematiku chce podpořit členství v jiţ 

etablovaných muţských organizacích.
30

  

 

National Coalition For Men  - je nejstarší organizací, bojující za muţská práva. Byla 

zaloţena v roce 1977 se členy po celých Spojených státech i v dalších zemích. National 

Coalition For Men je vzdělávací neziskovou organizací věnovanou muţům, snaţí se o 

odstranění diskriminace na základě neţádoucích genderových stereotypů, které dopadají na 

muţe, jejich rodiny a děti. Nabízí či poskytují partnerství, vytváření pobočných organizací, 

měsíční setkávání, podporované sluţby, rodičovské testy DNA, sluţby mediace při rodinných 

soudech, informace, veřejné projevy a obhajobu zájmů. Původní filosofií organizace bylo, ţe 

dnes není ţádný jedinec svobodný. Ať muţ či ţena jsou tlačeni do rolí, které nejsou omezující 

pouze pro ţeny, coţ tvrdí ţenské hnutí, ale také pro muţe. Společnost si myslí, ţe pravý muţ 

je ten silný, odváţný, disciplinovaný, soutěţivý, sexuálně agresivní atd., coţ je dnes jiţ pro 

mnoho muţů nedosaţitelné. Tyto změny přináší výbornou příleţitost pokusit se muţe 

osvobodit a předefinovat jejich moţnosti tak, aby lépe odpovídaly jejich potřebám a tuţbám.
31

 

 

Men As Learners and Elders (MALEs) - vize MALEs je obnovit tradici spirituální iniciace 

muţů skrze osobní proţití cesty k sobě samému, svému JÁ a dát tím vzor budoucím 

generacím. Činnost organizace je zaloţena na filosofii kazatele františkánského řádu Richarda 

Rohra, který se věnuje záleţitostem kolem muţské spirituality jiţ od roku 1987. Ve své práci 

poznal, ţe muţi v západní kultuře postrádají dostatek zkušeností a porozumění pro 

transcendentní sílu Boha. V 90. letech minulého století tak zaloţil Rites of Passage Program, 

který měl za úkol napomoci muţům projít iniciačním procesem, který jim chyběl v kritickém 

období jejich chlapeckého vývoje. Jedním z cílů MALES je zformovat rozsáhlou síť muţů, 

kteří prošli iniciací, organizací a aktivistů, kteří mají ekumenickou vizi na Bibli zaloţené 

muţské iniciace. K dnešnímu dni zahrnuje MALEs kolem 4,700 muţů, všichni prošli program 
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 About Men's Activism News Network  – dostupné na http://news.mensactivism.org/node/5631.  
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 National Coalition For Men –About Us – dostupné na http://ncfm.org/ncfm-home/.  
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Richarda Rohra. Mnoho z nich funguje ve svých zemích jako starší, provádí vedení a podporu 

v rámci spirituálního rozvoje pro budoucí generace. Součástí této organizace je česká 

organizace Chlapi.cz.
32

 

 

2.5. Organizace mužů vs. organizace gayů 

 

    Ačkoliv by se mohlo zdát, ţe se organizace gayů řadí mezi muţské organizace, jak se jim 

věnuje tato práce, není tomu tak.  

    Organizace gayů (a lesbiček) se začaly výrazněji organizovat ve druhé polovině 20. století 

a byly vedle feministek těmi, kdo se snaţil o nabourání stávající muţské identity, jejíţ 

součástí odpor k homosexualitě byl. Zviditelnění homosexuální menšiny mělo za následek 

pronikání jejich témat do veřejných debat, zejména o přirozenosti či nepřirozenosti 

homosexuálního chování, gayové a lesby lobovali za zákony přiznávající homosexuálům 

stejná práva a povinnosti jako heterosexuálům, pořádali demonstrace, vedli dialog za 

ukončení homofobie a zaţitých stereotypů. Stejně jako druhá vlna feminismu, také hnutí gayů 

a lesbiček přikládalo velký důraz na rovnost a svrhnutí nadvlády privilegované skupiny 

heterosexuálních muţů. Homosexuálové ruku v ruce s feministkami nabízeli nové kritické 

pohledy na hegemonické muţství, zpochybňovali dominanci jako jedno z nejdůleţitějších 

kritérií muţské identity a narušovali dosud platné hodnoty. Přes všechen aktivismus a 

projevenou sílu ve společnosti stále přetrvávalo (přetrvává) pojetí homosexuálních muţů jako 

zţenštilých slabochů, tedy ne-muţů, jejichţ identita v očích pravých muţů zahrnovala 

všechny ţenské slabosti (Kimmel 1987: 197). 

    Organizace gayů jsou organizacemi emancipačními, bojují proti diskriminaci této menšiny 

ve společnosti. Muţské organizace se oproti tomu zabývají muţskými tématy obecně, a 

nemají se sexuální orientací nic společného, proto není homosexualita předmětem jejich 

zájmu. Pochopitelně, ţe boj za změnu v nahlíţení muţských rolí můţe homosexuálům 

napomoci také, je to ale pouze vedlejší produkt aktivit muţských organizací, ne vědomý cíl. 

Co se týká členství homosexuálů v muţských organizacích (pokud dotyčný svou sexuální 

orientaci sdělí), to vyloučeno z principu není, nicméně to závisí na typu organizace a 

neočekává se, ţe ho vyuţije ke zviditelnění své menšiny, k tomu jsou organizace jiné. Na 

jedné straně jsou spíše pro - feministické organizace, kde by mít potíţe se členstvím neměl, na 
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druhé straně organizace anti – feministické, které jsou prosazovateli tradičního patriarchálního 

či hegemonického muţství, které se naopak vůči homosexuálům striktně vymezuje.
33

 

    Narozdíl od lesbických aktivistek, které spolupracovaly nebo se přímo propojovaly 

s feministickými organizacemi či aktivitami, spolupráce mezi organizacemi gayů a muţskými 

organizacemi nebyla podle vyjádření jejich představitelů navázána nikdy.
34

 Organizace gayů 

o existenci muţských organizací povědomí měly, zejména z odbornějších médií, to ale bylo, 

podle slov jednoho se zástupců SOHO či Gay iniciativy, vše.
35

 

 

III. Empirická část -Vytvoření typologie mužských organizací v ČR 

3.1. Design výzkumu 

 
3.1.1. Cíl výzkumu 

 

    Jak jiţ bylo napsáno v úvodu, hlavním cílem empirické části této diplomové práce je 

vytvoření typologie muţských organizací v ČR. Na počátku výzkumu stojí vyhledání 

muţských organizací občanského sektoru ČR. Provádím analýzu jejich činnosti a na základě 

zjištěných údajů, za pomoci teoretických poznatků o občanském sektoru a rozhovorů s jejich 

představiteli vytvářím jejich typologii, zajímá mě také, jakou podobu muţství muţské 

organizace v ČR reprezentují. Analýze předchází v teoretické části popis témat muţských 

studií a muţského hnutí, je zajímavé zjistit, zdali muţské organizace v ČR odráţí celou jejich 

šíři. Dále se zabývám moţnou přítomností a podporou konceptu tzn. nového muţství v něm, 

v jakých bodech je naplněn. Jak jsem jiţ také napsal, zabývám se i motivací členů tzv. nových 

organizací pro jejich členství.  

 

3.1.2. Metodologie výzkumu – popis použitých metod 

 

 

    Pro účely této diplomové práce jsem vyuţil poznatky z metod kvalitativních výzkumů. 

Kvalitativní výzkum se pouţívá při studiu nejrůznějších sociálních jevů. Narozdíl od 

kvantitativního výzkumu zjišťuje kvalitativní výzkum mnoho informací o velmi malém počtu 

jedinců. Jeho poznatky se dají obtíţně generalizovat na celou populaci, standardizace je zde 

slabá a proto má tento druh výzkumu poměrně nízkou reliabilitu. Nicméně však právě jeho 
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slabá standardizace, volná forma otázek a odpovědí, nevynucuje taková omezení, která 

existují ve výzkumu kvantitativním. Můţe mít proto poměrně vysokou validitu. (Disman 

2002: 286-287). 

    Podle Strausse a Corbinové má kvalitativní výzkum 3 základní sloţky. První sloţkou jsou 

data, která jsou nejčastěji získávána prostřednictvím rozhovoru či pozorování. Druhou sloţku 

tvoří analytické nebo interpretační postupy, s jejichţ pomocí docházíme k závěrům nebo 

teoriím. Tyto postupy obsahují techniky konceptualizace údajů. Tento proces, nazývaný 

„kódování“, se liší podle typu výcviku, mnoţství zkušeností a cílů badatele. Třetí sloţkou jsou 

pak písemné a ústní výzkumné zprávy ve formě např. publikace ve vědeckých časopisech či 

na konferencích (Strauss, Corbinová 1999: 12). Kvalitativní výzkum pouţívá podle Miroslava 

Dismana induktivní logiku. Na začátku výzkumného procesu je sběr dat, jejich zpracováním 

docházíme k určitým závěrům, hypotézám, teoriím. Narozdíl od kvantitativního výzkumu, 

kde je cílem reprezentovat populaci jedinců, cílem konstrukce vzorku v kvalitativním 

výzkumu je reprezentovat populaci problému, populaci jeho relevantních dimenzí.“ (Disman 

2002: 284-290).  

      Zdroji dat, z kterých vycházím při analýze činnosti muţských organizací i v rámci dalších 

cílů této práce, jsou polostandardizované rozhovory s jejich představiteli, dále vyuţívám 

informace z internetových stránek zkoumaných organizací, veřejně přístupné rozhovory 

s jejich představiteli a jimi vytvořené články a další textové materiály. Hlavní metody 

výzkumu jsou tedy polostandardizované rozhovory a obsahová analýza, analýza dokumentů, 

případně sekundární zpracování dat. 

    V technice polostandardizovaného rozhovoru jde o interakci mezi tazatelem a 

respondentem. Rozhovor je předem stanoven, má svou strukturu podle předem připravených 

okruhů otázek (okruhy otázek standardizovaného rozhovoru přikládám v rámci přílohy č.2), je 

zaloţen na předpokladu, ţe lze získat stejnou informaci pomocí různých otázek. Tuto 

techniku jsem si zvolil z toho důvodu, ţe jsem se chystal do rozhovorů zasahovat 

doplňujícími otázkami, jeţ se v danou chvíli aktuálně zaměří na konkrétní okruh problémů. 

Ţivot kaţdého respondenta je jedinečný, mnohavrstevnatý, chci mít moţnost případnými 

doplňujícími otázkami všechny potřebné vrstvy rozkrýt. Jednotlivé otázky postihující témata 

stanovených okruhů jsem formuloval v kontextu rozhovoru a pokládal jsem je v libovolném 

pořadí tak, aby rozhovor plynul „volně“ a podobal se co nejvíce běţné konverzaci. Zvolená 

technika mi umoţnila získat od respondenta větší rozsah informací neţ kupříkladu v případě 

pouţití rozhovoru strukturovaného či dotazníku. Zaznamenané odpovědi respondentů jsem 

analyzoval a vybíral z nich potřebné informace vzhledem k cílům této práce, tyto informace 
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vţdy uvádím v textu. Otázky související s organizací, jejímţ je respondent členem, měly za 

úkol zejména doplnit informace o organizaci, které nebyly dostupné z veřejných zdrojů, 

otázky spojené s osobou respondenta se pak zaměřovaly zejména na problematiku nového 

muţství. Rozhovory plynuly velmi pomalu a obsahovaly velké mnoţství informací, v kterých 

jsem vyhledával jednotlivé jevy, na kterých bych mohl přítomnost nového muţství 

demonstrovat. Poslední otázkou jsem se ptal na motivaci ke členství v organizaci. Doba a 

místo konání rozhovoru jsem ponechal zcela na participantech, rozhovory se uskutečnily v 

prostředí, které oni sami zvolili. Při rozhodování se nad metodou rozhovorů mě vedla 

především skutečnost, ţe počet muţských organizací není nejvyšší a také předpoklad, ţe jen 

nemnoho jejich členů či sympatizantů bude nakloněno spolupráci při vzniku této práce.       

    Obsahová analýza je metoda, kterou lze obecně definovat jako rozbor obsahu záznamu 

určité komunikace, v uţším smyslu se tato metoda vymezuje jako analýza textů a dokumentů. 

Tato metoda vychází z tradic pozitivistické metodologie a je běţnou metodou kaţdého 

výzkumu, jejím cílem je rozkrýt vlastnosti dokumentů s ohledem na poloţenou otázku. 

Dokumenty - všechno napsané nebo prostě zaznamenané - mohou být podrobeny analýze z 

různých hledisek. V dokumentech se projevují osobní nebo skupinové vědomé nebo 

nevědomé postoje, hodnoty a ideje. Dokumenty jsou knihy, novinové články, záznamy 

projevů funkcionářů, deníky, plakáty, obrazy, mohou se za ně obecně povaţovat veškeré 

stopy lidské existence. Výhodou této metody je rozmanitost dokumentů a také okolnost, ţe 

data nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení, jeţ vznikají při uskutečňování 

rozhovorů nebo pozorování, měření a testování. Nutno je počítat s určitou mírou subjektivity 

u výzkumníka. Hraje svou roli jak při výběru dokumentů, tak při jejich následné interpretaci. 

Při analýze dokumentů by si měl výzkumník všímat zejména toho, o jaký typ dokumentu se 

jedná (úřední, propagační, novinová zpráva atd.), jaké nese vnější znaky (např. ozdobné 

písmo, ilustrace) a vnitřní znaky (výpovědní hodnota dokumentu - zda výzkumník skutečně 

pochopil, co dokument vypovídá, jakou má dokument spolehlivosti a přesnosti údajů), za 

jakých okolností dokument vznikl (jeho úmysl, ideologie, vzdělání, zaměření pisatele), jak 

blízko má dokument k předmětu výzkumu (časová, prostorová i sociální blízkost) a odkud 

dokument pochází. Při analýze dokumentů se obvykle postupuje podobně jako při analýze 

rozhovorů nebo záznamů pozorování. Například se navrhne kategorizační systém a postupně 

se vyhledávají výskyty představitelů (instancí) dané kategorie. V průběhu vyhodnocení 

dokumentů lze pouţít i některé z kvantitativních metod obsahové analýzy, kdy se zaměřujeme 

na statistickou analýzu získaných četností výskytů jednotlivých obsahových prvků. (Hendl  

2005: 132-133).  
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    Během své práce budu pouţívat také další data z jiţ uskutečněných výzkumů, zahrnu je do 

svého zkoumání, budu v nich hledat nové informace relevantní k potřebám mé práce, jako 

příklad bych uvedl práce PhDr. Ivy Šmídové, Ph.D. a Mgr. Ivana Vodochodského, Ph.D., 

případně dalších výzkumníků. 

 

3.1.3. Výzkumný vzorek – soubor textů a respondentů 

 

    Prvním krokem bylo nalezení muţských organizací v ČR. Odrazovým můstkem pro mě 

bylo povědomí o organizaci Liga otevřených muţů. Během rozhovoru s jejím předsedou jsem 

se dozvěděl o činnosti Českého svazu muţů a Muţského prostoru. Existence dalších 

muţských organizací pak vyplynula zejména ze studia odborných textů o muţském hnutí a 

muţských studiích. Dozvěděl jsem se o všech dalších proudech a tématech muţských 

organizací v zahraničí, vycházel jsem z předpokladu, ţe budou zastoupeny také v ČR. Lépe 

jsem mohl specifikovat hesla při vyhledávání na internetu a díky tomu jsem pak získal 

informace o dalších organizacích. Velkou pomocí v tomto ohledu mi také byla účast na 

setkání vedoucích poboček organizace Unie otců – Otcové za práva dětí, kde jsem získal 

mnoho informací o oblasti organizací bojujících za práva otců, která patří v muţském hnutí 

v ČR k nejrozšířenějším. 

    Analýzou prochází webové stránky muţských organizací a analyzovanými texty jsou pak 

zejména materiály o organizaci samotné a její struktuře, pokud byly dostupné, o jejích cílech, 

projektech či programech, na nichţ pracují. Pokud nebyly dostupné na jejich stránkách, snaţil 

jsem se je získat z jiných zdrojů, tzn. z článků na jiných serverech či z rozhovorů 

s představiteli organizací či jejich sympatizanty. Na tomto místě musím podotknout, ţe 

největším problémem pro mě bylo získání potřebných informací o organizační a členské 

struktuře jednotlivých organizací. V naprosté většině se jednalo, pokud uţ tedy měly 

patřičnou formální podobu  - statut právnické osoby, o občanská sdruţení a ta nejsou ze 

zákona povinna sestavovat a zveřejňovat výroční zprávy, kde bych všechny potřebné 

informace získal.
36

  

    Další informace potřebné vzhledem k cílům této práce jsem chtěl získat prostřednictvím 

polostandardizovaných rozhovorů. Většina organizací se mnou komunikovala a někdo z jejich 
                                                           
36

 Povinnost sestavovat a zveřejňovat výroční zprávy mají podle § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

pouze ty jednotky, které mají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem, kromě těch u kterých tato povinnost 

vyplývá pouze ze zvláštního právního předpisu, jako jsou např. nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 

společnosti, veřejné vysoké školy, politické strany a politická hnutí a účelová zařízení církví. Občanská sdruţení, 

pokud např. nepřijímání státní dotace, mezi povinně auditované účetní jednotky nepatří, tudíţ povinnost 

sestavovat a zveřejňovat výroční zprávu nemají. (Adamec, Rosenmayer, Růţičková, 2006). 
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zástupců se se mnou setkal, u některých organizací jsem se však setkal s nezájmem o 

jakoukoliv publicitu a tak jsem musel čerpat informace pouze z veřejných zdrojů, o to víc si 

váţím všech těch, kteří mi vyšli vstříc. V této souvislosti bych chtěl zejména vyzdvihnout 

Unii otců – Otcové za práva dětí a Ligu otevřených muţů. Mým záměrem bylo uskutečnit po 

účelovém výběru rozhovor s vedoucími představiteli zkoumaných organizací. Očekával jsem, 

ţe se bude jednat o ideové a vůdčí osobnosti, coţ se pak také potvrdilo, a ţe tak od nich 

získám nejrelevantnější informace. V případě organizací Liga otevřených muţů, Unie otců – 

Otcové za práva dětí a K 213
37

 jsem se tedy setkal přímo s jejími předsedy, jak jsem jiţ výše 

uvedl, v případě Unie otců – Otcové za práva dětí jsem byl dokonce přítomen dvoudennímu 

kaţdoročnímu celostátnímu setkání vedoucích jednotlivých poboček organizace. Dalšími 

respondenty byli hlavní tvář aktivity Muţský prostor, dále představitel Českého svazu muţů a 

aktivity Chlapi.cz. V případě zástupce Chlapi.cz se nejednalo o osobu, která by patřila 

k organizátorům, ale o člena – účastníka těchto aktivit, tudíţ jsem od něj nemohl čerpat 

informace o organizaci samotné. Organizátoři mi na mou prosbu krátce sdělili, ţe mi ke své 

činnosti nemají co říci, a ţe mi pomoci nemohou, alespoň se ale mezi ostatními členy optali, 

zdali by někomu nevadilo se se mnou setkat. V rámci této části výzkumu jsem tedy provedl 

rozhovor s celkem 7 respondenty. Jelikoţ není muţský neziskový sektor příliš rozsáhlý a 

zkoumaná populace není velká, povaţuji velikost dotazovaného vzorku za dostačující. 

Respondenti vystupují pod svými vlastními jmény a se svou účastí ve výzkumu souhlasili. 

Seznam rozhovorů a respondentů se nachází v rámci přílohy č. 1.   

     

3.1.4. Vývoj v oblasti nových mužských organizací v ČR 

 
    Rozvoj nových muţských organizací ve světě, jak jiţ bylo výše uvedeno, se datuje od 70. 

let minulého století a je spojován s rozvojem feministického hnutí. V podmínkách tehdejší 

ČSSR se o něčem podobném nedalo vůbec mluvit, kritická reflexe společnosti byla pro 

totalitní reţim nepřípustná, a tak se k nám dostávají myšlenky feminismu (jeho tehdejší tzv. 

druhé vlny) s velkým zpoţděním, konkrétně aţ po listopadové revoluci roku 1989. Myšlenky 

feminismu, stejně jako tomu bylo v zahraničí, otřásly ve světě českých muţů mnoha jistotami 

a logickou reakcí na ně byl konzervativní tlak.  

    Obecně jistě platí, ţe muţské aktivity a organizace v České republice kopírují obdobné 

aktivity v zahraničí, zároveň ale platí, ţe specifickému feministickému kontextu v České 

                                                           
37

 Předseda K 213 je poměrně známým občanským aktivistou, který je účastníkem několika soudních řízení, 

v současnosti je dokonce ve výkonu trestu 
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republice, kde byly po dlouhá léta totalitním reţimem umlčovány všechny hlasy volající po 

zrovnoprávnění postavení muţů a ţen, odpovídá další specifický jev, ţe totiţ největší část 

zdejších muţských organizací tvoří organizace hájící práva muţů. Hana Havelková na druhou 

stranu argumentuje, a to můţe být také povaţováno za vysvětlení tak vysokého výskytu 

zrovna tohoto typu muţských organizací, ţe pokud se podíváme na zrod moderní české 

společnosti v 19. a na začátku 20. století, dojdeme k pozoruhodným závěrům, ţe česká 

veřejnost byla na svou dobu mimořádně nakloněna ţenské emancipaci, ba dokonce ţe zde byl 

nápadně slabý „patriarchát“. Příčinu této zvláštnosti vidí v souběhu a jisté kooperaci mezi 

českým ţenským hnutím a hnutím národně obrozeneckým. Havelková k tomu dodává, ţe její 

vlastní bádání potvrzuje, ţe se v české literatuře kupříkladu nesetkáme s tak „patriarchální“ 

ideologií rodiny jako třeba v německé. Rovněţ veřejný prostor, a to i politický, byl českým 

ţenám relativně velmi otevřený. Zdejší tradice je, zdá se, včetně komunistické éry kontinuálně 

liberalistická (Havelková 1995: 35). Ukazuje se, ţe boj za muţská práva a spíše 

antifeministický postoj v muţských organizacích, nemusí být pouze reakcí na sice zpoţděnou, 

ale o to více náhlou feministickou vlnu v naší společnosti po roce 1989, ale ţe můţe být také 

důsledkem dlouhodobějšího lepšího postavení českých ţen ve společnosti, na coţ muţi nyní, 

kdyţ ve svobodné společnosti mohou, pouze více poukazují a s čím bojují. 

    Charakteristické je, ţe většina muţských organizací vznikla v nedávné době, tj. začátkem 

dvacátého prvního století, zvláště pak v posledních několika málo letech. S výjimkou v roce 

1988 zaloţené Unie otců všechny muţské organizace vznikly aţ po svrţení totalitního reţimu. 

Na následujících řádcích se jiţ budu věnovat současnému stavu v oblasti muţských organizací 

v ČR, začnu tabulkou s jejich krátkým přehledem.    



Tab.č.1 Přehled mužských organizací v ČR (řazeno dle abecedy) 

 

Organizace Právní forma Sídlo Webové stránky Hlavní náplň činnosti 

Český svaz 

muţů 

Občanské 

sdruţení 

Panská 7 

Praha 1 

www.svaz-muzu.cz 

www.rovnopravnost.cz 

Muţská práva 

Chlapi.cz Neinstitucionální 

muţské skupiny 

Praha www.chlapi.cz Spirituální semináře rozvoje muţů 

Chlapi v akci Neinstitucionální 

názorová 

platforma 

 

Nespecifikováno 

www.chlapivakci.cz Prezentace muţských radikálně-antifeministických 

názorů 

K 213 Občanské 

sdruţení 

Košík 91 www.k213.cz Muţská práva – obhajoba práv otců 

Odstranění § 213 – obhajoba práv otců 

Liga 

otevřených 

muţů 

Občanské 

sdruţení 

Litvínovská 521/34 

Praha 9 

www.ilom.cz Zlepšení kvality ţivota muţů – muţská svépomoc, 

podpora otcovství, muţů do škol, psychologická 

pomoc 

Muţský 

prostor 

Neinstitucionální 

muţské skupiny 

Belgická 33 

Praha 2 

www.muzskyprostor.cz Semináře osobního rozvoje muţů 

Sdruţení za 

dodrţování 

práv dětí a 

rodičů v ČR 

Občanské 

sdruţení 

Rezlerova 303 

Praha 10  
 

www.volny.cz/pomoc_detem  Muţská práva – obhajoba práv otců 

Spravedlnost 

dětem 

Občanské 

sdruţení 

Rooseveltova 5 

Praha 6 

www.iustin.cz Muţská práva – obhajoba práv otců 

Tátové dětem Občanské 

sdruţení 

Komenského 31 

Olomouc 

www.tatovedetem.cz Muţská práva – obhajoba práv otců 

Unie otců – 

Otcové za 

práva dětí 

Občanské 

sdruţení 

P.O.Box.1OO 

Praha 4 

www.unie-otcu.cz  

www.unieotcu.webnode.cz 

Muţská práva – obhajoba práv otců 

Zákon 94 Občanské 

sdruţení 

Vejvanovského1616/8 

Praha 4 – Chodov 

www.zakon94.vlciho.cz  Muţská práva – práva otců 

Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině 

http://www.svaz-muzu.cz/
http://www.rovnopravnost.cz/
http://www.chlapi.cz/
http://www.chlapivakci.cz/
http://www.k213.cz/
http://www.ilom.cz/
http://www.muzskyprostor.cz/
http://www.volny.cz/pomoc_detem
http://www.iustin.cz/
http://www.tatovedetem.cz/
http://www.unie-otcu.cz/
http://www.unie-otcu.cz/
http://www.zakon94.vlciho.cz/


3.2. Přehled mužských organizací v ČR 

 
3.2.1. Český svaz mužů 

 

    Český svaz muţů vznikl 19. dubna 2004. Jak na svých stránkách uvádí, Český svaz muţů 

byl zaloţen jako odpověď na společenskou potřebu. Česká republika je právní stát, ve kterém 

jsou práva všech občanů bez ohledu na pohlaví garantována ústavou. Jelikoţ je poslední 

dobou ze všech stran slyšet o ţenských právech, domnívá se Český svaz muţů, ţe je nutné, 

aby se ozvali také muţi. Podle jejich názoru se lidská práva nedají dělit na ţenská a muţská. 

Svaz vznikl jako protiváha na názory, které povaţuje za extrémistické a populistické, a které 

navíc ohroţují samotné základy souţití muţů a ţen. Jak dále stránky sdruţení říkají, Český 

svaz muţů hájí zájmy heterosexuálních muţů, pro které je biologicky přirozené ţít se ţenou, 

plodit potomstvo, zastávat roli otce a pečovat o rodinu, čímţ se hlásí k podpoře tradičních 

muţských rolí.
38

  

    Podle stanov, které má sdruţení na svých webových stránkách, je organizační struktura 

svazu budována na základě územního principu a tvoří ji základní organizace a krajské 

organizace svazu. Na republikové úrovni jsou hlavními orgány svazu Konference delegátů 

krajských organizací svazu, Ústřední shromáţdění a Ústřední rada, na krajské úrovni je 

doplňují krajské rady a na úrovni základní jsou orgány svazu shromáţdění členů a rady 

základních organizací. Členem Českého svazu muţů se můţe stát kaţdý muţ, členství ve 

svazu můţe být registrované nebo řádné. Registrovaným členem svazu se uchazeč stává 

vyplněním přihlášky do svazu spolu se souhlasem stanov a cílů svazu, toto stačí provést na 

webových stránkách svazu online. Zaregistrování člena je bezplatné. Řádným členem svazu 

se pak uchazeč stává zasláním fyzické úplně vyplněné přihlášky na adresu svazu a uhrazením 

ročního příspěvku na provoz a rozvoj činnosti sdruţení.
39

 Podle informací na webových 

stránkách by měl mít Český svaz muţů kolem 18 500 členů.
40

 

    Zástupce Českého svazu muţů k tomu dodává, ţe „Český svaz muţů je názorová 

platforma, nikomu své názory nevnucuje, vytváří spíše prostor pro otevřenou diskuzi. Jednou 

z důleţitých aktivit svazu je monitorovat dění, které se týká společenských témat (zejména 

rovnoprávnost a rodina). Za tímto účelem vznikl redakční systém www.rovnopravnost.cz, kde 

                                                           
38

 Webová stránky Českého svazu muţů – www.svaz-muzu.  
39

 Stanovy Českého svazu muţů – dostupné na www.svaz-muzu.cz/index.php?page=clenstvi&page1=stanovy.  
40

 Členové Českého svazu muţů – dostupné na www.svaz-muzu.cz/index.php?page=clenstvi&page1=.     

http://www.rovnopravnost.cz/
http://www.svaz-muzu/
http://www.svaz-muzu.cz/index.php?page=clenstvi&page1=stanovy
http://www.svaz-muzu.cz/index.php?page=clenstvi&page1


 74 

jsou uveřejňovány články, které se témat týkají. Na tyto stránky můţe přispívat kdokoliv - i 

nečlenové bez ohledu na pohlaví.“
41

 

    Mezi hlavní témata Českého svazu muţů patří: 

- rovné příleţitosti – mít šanci být partnery při jednání o rovných příleţitostech, účastnit 

se tuzemských i mezinárodních akcí a konferencí věnovaných tématům rovných 

příleţitostí a docílit toho, aby se veřejná podpora muţských organizací dostala na 

stejnou úroveň s podporou organizací ţenských 

- vzdělání – zvýšit podíl chlapců na počtu absolventů středních škol, ten tvoří v ČR jen 

necelou třetinu – absence vzdělání vede k řadě společenských problémů u muţů, jako 

je nezaměstnanost, kriminalita, různé závislosti apod. 

- zdravotní péče – prosazovat zásady rovnosti pro muţe a ţeny, zpracovat objektivní 

výzkumy v oblasti zdravotnictví, vzdělání a pracovních příleţitostí 

- domácí násilí – poukázat na to, ţe ačkoliv jsou podle objektivních zahraničních 

výzkumů muţi stejně často obětmi domácího násilí jako ţeny, jsou přijímána prioritně 

jen opatření k ochraně ţen, snaţit se o uskutečnění objektivního výzkumu v otázce 

domácího násilí také v ČR  

- rodina - prosazovat maximální podporu úplné rodiny, s důrazem na povinnost obou 

rodičů pečovat a vychovávat své děti, podporovat rodiče na rodičovské dovolené 

- rodinné právo - usilovat o novelizaci Zákona o rodině, který by si zaslouţil řadu 

vylepšení a přesnějších formulací 

- otcovská otázka – prosazování myšlenky nepostradatelnosti otců pro výchovu dítěte, 

podpora otců na rodičovské dovolené, aktivní činnost zaměřená na odstranění 

diskriminace otců a dohled nad rovnými podmínkami při rozhodování o svěření dítěte 

po rozvodu do péče jednoho z rodičů 

- odstranění všech forem diskriminace podle pohlaví.
42 

   Jak je vidět, škála témat svazu je poměrně široká, nikde se však bohuţel nedočteme, jakým 

způsobem chce zájmy muţů hájit, jakou činnost bude vyvíjet k tomu, aby bylo dosaţeno 

rovnosti a muţi nebyli diskriminováni.  

    Financování Českého svazu muţů je formou členských příspěvků. Zástupce svazu k tomu 

dodává, ţe svaz nikdy neţádal ani nepřijal ţádné veřejné peníze ani granty. Ani od státu ani z 

Evropské unie či fondů a ani do budoucna s veřejnými penězi nepočítá. Vţdy zastávali názor, 

ţe peníze daňových poplatníků se dají vyuţít mnohem účelněji, neţ aby se ztratily v 
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 Rozhovor č. 6 
42

 Webové stránky Českého svazu muţů - www.svaz-muzu.cz. 

http://www.svaz-muzu.cz/
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„nekontrolovatelných neziskových organizacích“, které nejsou schopny zajistit často 

objektivní výzkumy a výsledky, natoţ jejich společenskou prospěšnost. Svaz chce na 

problémy především upozornit, koncepční řešení by pak měly zajistit především profesionální 

instituce a firmy vedené odborníky, nikoliv sdruţení dobrovolníků či dobrovolnic.
43

 

 

3.2.2. Chlapi.cz 

 

    Chlapi.cz jsou stránkami, věnovanými muţské spiritualitě, které shromaţďují odkazy na 

různé neinstitucionální křesťanské muţské skupiny, které se touto problematikou zabývají. 

Stránky existují uţ od roku 2001, kdy Českou republiku poprvé navštívil Richard Rohr. 

Richard Rohr je františkánský kazatel a spisovatel, je zároveň jedním z mála teologů, kteří se 

soustředí na to, jak oslovit muţe, aby naplno ţili své křesťanství. Chlapi.cz nejsou 

organizovaným subjektem občanské společnosti, jsou spíše místem pro informování o 

muţských skupinách, tudíţ jsem je v tabulce č. 1 označil termínem „neinstitucionální muţské 

skupiny“. 

    Vznik muţské spirituality je spojen s aktivitou "Manţelská setkání", coţ je týdenní seminář 

pro manţelské páry, kterým v průběhu 20 let prošlo v České a Slovenské republice zhruba 5 

000 manţelských párů. Náplní tohoto týdenního semináře jsou klasická manţelská témata a 

právě uprostřed těchto seminářů dostala muţská iniciativa svůj první impuls. Její snahou bylo 

posílení muţského principu a potenciálu v rodinách, jehoţ absence se ukazuje být velkým 

problémem.  

    V 90. letech tak vzniká iniciativa muţů, nazývaná "Muţská spiritualita". V rámci této 

iniciativy se rozhodla malá skupina muţů společně scházet k modlitbě a vést mezi sebou 

vzájemný dialog, současně také hledat způsob, jak posílit svoji muţskou roli v partnerských 

vztazích. Smyslem byla snaha pracovat na sobě samých, coţ by se mělo odrazit také v kvalitě 

partnerských a otcovských vztahů v jejich rodinách. Stejně tak pro ně bylo důleţité 

srozumitelně a jasně definovat jejich místo v církvi, ke které se hlásili a ve společnosti. Začali 

se pravidelně scházet a společně pracovali nad tématy jejich vnitřního muţského světa. Téměř 

desetiletá práce, která je za nimi, dává podle webových stránek iniciativy moţnost mluvit o 

"muţském hnutí". Páteří tohoto hnutí je "Muţský rituál přechodu do zralé dospělosti", z 

něhoţ se rozvětvují další aktivity pro muţe a otce, kteří mají zájem pokračovat v další cestě 

vlastního duchovního růstu. Rituál probíhá pod patronací sdruţení YMCA, které k němu na 

                                                           
43
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svých stránkách uvádí, ţe se jedná o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které 

se soustředí na problematiku přechodu muţů ke zralé dospělosti. Program nachází inspiraci 

v různých kulturách a náboţenských tradicích, jeho základ je však plně zaloţen na ţidovsko-

křesťanských hodnotách. Tímto rituálem lze projít jen jednou, nejlépe  je  proţít  tuto  

zkušenost  jako  „samostatný  a  hledající“.
44

  Na rituál také volně navazuje kaţdoroční 

celostátní setkání muţů v Křiţanově. Témata těchto velkých setkání jsou různá a jsou 

otevřená i muţům, kteří nejsou nijak v této muţské aktivitě zapojeni. V tomto roce se setkání 

zúčastnilo 150 muţů. Tématem byla psychosociální a duchovní dospělost. Dalšími akcemi, 

které probíhají jiţ v menších skupinách na různých místech republiky, jsou např. Víkendy pro 

otce a syny, Víkendy pro otce s dětmi atd., celkem jsou do aktivit iniciativy zapojené stovky 

muţů v celé ČR.
45 

3.2.3. Chlapi v akci 

     

    Aktivita Chlapi v akci nemá ţádnou organizovanou podobu, jsou součástí neorganizované 

části občanské společnosti ČR. Jedná se spíše o prostor pro prezentaci krajně 

antifeministických názorů, v tabulce č. 1 jsem ji označil za „neinstitucionální názorovou 

platformu“.  

    Na svých stránkách pouţívají její autoři šovinisticky přímou „chlapskou mluvu“: 

„Informujeme tě na těchto stránkách JAKO CHLAPA! Ţádný ochcávky, ţádný jinotaje, 

ţádný "moţná, kdyby, pakliţe"! Jasný téma, jasný info, jasná mluva!“ Chlapi v akci se 

zaměřují na reprodukční práva (rubrika: Je to dítě fakt tvoje nebo Partnerka chce dítě), na 

bojkot otcovských práv (rubrika: Odloučený od dětí). Další hlavní rubriky mají názvy: 

Rozvod! Chlape!! Bacha!!!, Past na chlapy, jménem „domácí násilí“, Jde na tebe ţenění?, 

Nemáš na alimenty?, Skutečný teror proti muţum, Feminismus – totalita 21. století.
 46

 

    Pokud bych se měl pokusit autory stránek někam zařadit, nejedná se podle mého názoru o 

propagátory ţádného typu muţství, ale spíše o programové odpůrce ţen a feminismu zejména. 

I kdyţ své muţství nepropagují, odpovídá jejich představám nejspíše koncept machistického 

muţství. Jak jsem ho jiţ výše popisoval, je tvořeno imperativy „nic zţenštilého, velké zvíře, 

pevný dub a k čertu se všemi“. Povaţují sebe samé za jediné skutečné muţe, mluví drsným 

jazykem a vyhledávají výhradně přátelství muţů.  
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 Webové stránky Setkání YMCA – Pozvánky na akce - dostupné na 

www.setkani.org/index.php?id=55&case=653  
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 Webové stránky Chlapi.cz - www.chlapi.cz  
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 Webové stránky Chlapi v akci - www.chlapivakci.cz 

http://www.setkani.org/index.php?id=55&case=653
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3.2.4. K 213 

 

    V roce 2004 vzniklo další občanské sdruţení bojující za práva otců K 213. Předsedou 

sdruţení je Ing. Jiří Fiala, který byl v roce 2004 zvolen jedním z mluvčích Štrasburského 

výboru.
47

 Mezi hlavní cíle tohoto sdruţení patří zejména, jak jiţ jeho název napovídá, 

odstranění paragrafu č. 213 (dnes má číslo 196) z trestního zákoníku, Zákona č. 40/2009 Sb., 

podle kterého je v ČR ročně odsouzeno podle údajů na webových stránkách sdruţení zhruba 

11.000 lidí, a nahradit jej udělováním alternativních trestů. Paragraf 213
48

 je paragraf, který 

umoţňuje otce, který neplatí výţivné na své dítě, odsoudit do vězení. Ačkoliv se stalo podle 

názoru K 213 výţivné vývojem doby otevřeným nástrojem justice k terorizování otců, a to 

zejména těch, kteří se justiční struktuře staví na odpor, smyslem snah K 213 není, jak by se 

mohlo zdát, uniknout placení soudem určeného výţivného. Spíše jde o prosazení toho, aby 

sankcí za neplnění vyţivovací povinnosti nebylo odnětí svobody, nýbrţ exekuce na plat či na 

majetek. Toto opatření by dávalo větší smysl a bylo by také efektivnější pro oprávněné 

čerpání výţivného - tedy pro děti. Myšlenka vychází z toho, ţe uvězněný dluţník své závazky 

nemůţe splatit a také následný záznam v trestném rejstříku mu ztíţí moţnost získat 

zaměstnání a dluhy tak uhradit. Pokud by se v případě neplacení výţivného pouţila jako 

sankce exekuce, získané peníze by bylo moţné téměř ihned pouţít na splacení dluhů na 

výţivném a zajistit tak oprávněné děti. Ing. Fiala také argumentuje, ţe je Česká republika 

spolu se Slovenskem jedinou zemí Evropské unie, kde paragraf tohoto charakteru existuje.
49

     

    K 213 zaloţil Ing. Fiala společně s dvěma kolegy, dnes jiţ zůstal ze zakladatelů pouze on 

jediný. Brzy se mu začali ozývat muţi - zájemci o členství v organizaci, někteří dokonce 

z vězení v době, kdy si odpykávali za § 213 (196) trestního zákoníku trest. Sdruţení má dnes 

okolo 800 členů, členství je dobrovolné a bezplatné. Jedinou podmínkou členství je oficiálně 

vyjádřená podpora cíli sdruţení - tedy vynětí § 213 (196) z trestního zákoníku. Ve výkonném 

výboru K 213 jsou 3 muţi. V praxi jsou členy sdruţení převáţně otcové, kterým je bráněno ve 

styku s jejich dětmi. Podle informací od Ing. Fialy je činnost sdruţení financována výhradně 

prostřednictvím příspěvků jeho členů.
50  

                                                           
47

 Štrasburský výbor je občanské sdruţení zaloţené v roce 2003, jehoţ posláním je poukazovat na problematická 

jednání českých pracovníků u mezinárodního soudu ve Štrasburku. Sdruţení je toho názoru, ţe tito pracovníci 

svými praktikami poškozují zájmy občanů České republiky tím, ţe zastavují vědomě většinu ţalob, které naši 

občané k mezinárodnímu soudu podávají. 
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 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 196 Zanedbání povinné výţivy – dostupné na 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h4.aspx  
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 Rozhovor č. 7 
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 Rozhovor č. 7 
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    Kromě výše uvedeného také sdruţení bojuje za rovnoprávnost muţů v přístupu k výchově 

dětí a dodrţování této rovnoprávnosti v kaţdodenním ţivotě, tedy zejména v praxi orgánů 

péče o dítě a soudů. K 213 se dále snaţí o zlidštění přístupu české justice k jednotlivým 

případům, její zásadní reformu a personální obměnu. Toto sdruţení je velmi aktivní, 

monitoruje práci justice, podává trestní oznámení a podněty ke kárnému řízení s pracovníky 

justice, kteří nerespektují platné právní předpisy a zákony či závazné rozsudky nadřízených 

instancí, poskytuje otcům právní pomoc. Ve své snaze o nápravu věcí se často uchyluje 

k demonstrativním činům, blokádám, brání jednání soudu, informuje o jednotlivých případech 

média, snaţí se všemi prostředky poukázat na jednotlivé případy a ukázat na nich 

nespravedlnost, která se na otcích děje.
51 Podle slov Ing. Fialy není cílem K 213 blokovat, ale 

v klidu ţít. Pokud jim to však není tímto systémem umoţněno, jsou ochotni bojovat.
52

  

 

3.2.5. Liga otevřených mužů (LOM) 

 

    Liga otevřených muţů je občanské sdruţení, zaregistrované 15. února 2006, které se 

zaměřuje na kvalitu ţivota muţů v ČR. Za tímto účelem připravila několik programů a ve 

všech svých aktivitách a projektech se snaţí zavádět do praxe model „muţi muţům“. 

Organizace má sídlo v Praze, nicméně má po celé ČR síť sympatizantů, kteří zakládají pod 

hlavičkou LOMu vlastní muţské skupiny, celkem takto funguje po celé ČR (kromě Prahy) 11 

skupin. V čele organizace stojí PhDr. Martin Jára, jednotlivé programy mají na starosti kromě 

něj také Mgr.Václav Šneberger a Mgr.Michal Vybíral, jedná se o tři zakladatelé občanského 

sdruţení. Mezi poradce sdruţení patří sociologové PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. či Mgr. Ivan 

Vodochodský, PhD. LOM je financován z dotace na podporu rodiny MPSV, z darů sponzorů 

a z vlastních zdrojů. 

K dnešnímu dni nabízí LOM 4 programy: 

1) Akce pro instituce – nabídka přednášek k tématům muţství a otcovství 

2) Muţi muţům – pořádání pravidelných workshopů a kursů pro muţe, kteří o sobě, jak 

se na stránkách LOMU píše, přemýšlí. V rámci tohoto programu nabízí LOM moţnost 

psychologického poradenství 

3) Táto máš na to – zviditelňování, reflektování a rozvíjení aktivního otcovství jako 

důleţité součásti muţské identity. Součástí tohoto programu je internetové poradenství 

a kurzy pro budoucí tatínky a jejich rodiny 
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 Webové stránky K 213 - www.k213.cz 
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 Rozhovor č. 7 
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4) Muţi do škol – prosazování důleţitosti muţské role v rámci výchovy a vzdělávání dětí 

na školách. V rámci tohoto programu pořádají kursy pro učitele, školám nabízí 

intervenční a poradenské programy se zaměřením na zapojení otců a muţů do praxe ve 

vzdělávání 

    Jak na svých stránkách LOM uvádí, zaměřuje se na muţe, kteří o sobě přemýšlí. Praxe 

vypadá tak, ţe většinu muţů, kteří se účastní akci LOMu, jsou muţi pracující v pomáhajících 

profesích. Společným znakem je věk okolo 30 let, někteří z nich proţívají tzv. „krizi 

třicátníků“ či např. manţelskou krizi.
53

  

    Předseda LOMu PhDr. Martin Jára je členem Rady vlády pro rovné příleţitosti ţen a muţů, 

čímţ se snaţí problematiku muţů prosazovat také na legislativní úrovni.
54

 

 

3.2.6. Mužský prostor 

      

    Muţský prostor je neinstitucionální aktivita Ing. Martina Švihly a jeho spolupracovníka 

Khushru Gregora Steinmaurera. Jedná se o terapeuty, facilitátory (vedoucí skupiny, dohlíţí na 

její dynamiku, usnadňují proces komunikace jejích členů), kteří organizují nepravidelné 

muţské skupiny a semináře osobního rozvoje zaměřené na různá muţská témata, v tabulce č. 

1 jsem Muţský prostor označil za „neinstitucionální muţské skupiny“. Martin Švihla se 

věnuje bojovým uměním a japonské masáţi shiatsu, v práci se skupinami se nejvíce zaměřuje 

na konflikt a komunikaci a jejich moţný přínosem pro rozvoj lidských kvalit. V kontextu 

konfliktu zkoumá téma muţství a muţské energie – ne ze sociologického či psychologického 

pohledu, ale z hlediska lidské přirozenosti. Jeho kolega Khushru Gregor Steinmaurer se ve 

své skupinové práci věnuje otázce vnitřního hledání pomocí zkoumání a praktikování různých 

meditačních technik a terapií zaměřených na práci s tělem. Praktikuje různé východní, 

zejména tibetské, duchovní nauky, zabývá se prací s energií. Nejčastěji pracuje s tématy 

muţství, ţenskosti, vztahů, hledání vnitřního já.
55

  

    Muţství je pro Ing. Švihlu jednoduše o tom být muţem. Není to nic, co by se dalo 

definovat, není to nic definitivního, muţství lze v konkrétním okamţiku pouze zaţít. Lze 

nicméně mluvit o muţských kvalitách. Nehovoří o krizi muţů, ale o krizi paradigmat. Ţeny i 

muţi jsou na stejné lodi a nejdůleţitější je zabývat se tím, jak ţít spolu.
56
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    Mezi témata seminářů, které Martin Švihla se svým kolegou pořádá patří např. Být muţem, 

Přijetí muţských kvalit, Kořeny muţství: Vztah k otci, autoritám a hierarchii, Ţivotní poslání, 

Být muţem, ukotveným v muţství, Sex, láska a vztahy, Chlap se srdcem atp. Jak na svých 

webových stránkách iniciativa uvádí, semináře jsou určeny naprosto všem muţům, jde o 

sdílení společného prostoru.
57

 Semináře pořádají 2 – 3 x ročně, jeden je vţdy obecného rázu 

(Být muţem), dva jsou semináře s tématy (Ţivotní poslání, Otcovství atp.). Kromě těchto 

seminářů pořádají jednou za čas i setkání neformální, nad kávou či nad pivem. Seminář je 

podle slov Ing. Švihly pracovní jednotkou, která se skládá z fyzického cvičení, jako např. 

práce s mečem jako práce s muţskou rozhodností, z her, v nichţ se mají zrcadlit a 

uvědomovat některé důleţité muţské vlastnosti, o inspiraci si rozhoduje kaţdý sám. Někdo 

muţe být např. inspirován nějakou krizí, kterou proţívá a aktivity zaměří na její zvládnutí. 

V rámci seminářů jde o muţské kvality a také přijetí vlastní přirozenosti, nalezení odpovědí 

na své otázky.
58

  

    Nejvíce muţů, kteří se účastní aktivit Muţského prostoru, pochází podle Ing. Švihly 

z generace dnešních čtyřicátníků. Často se jedná o podnikatele, kteří v 90. letech neznali nic 

jiného neţ práci, dosáhli úspěchu, bohatství, ale jsou unavení, vztahy v troskách a nyní neví, 

co v ţivotě dál.
59

  

    Podobně jako je v tomu případě Muţského prostoru a Ing. Švihly, nabízí své semináře 

osobního rozvoje muţů také Zdeněk Weber či Jan Bílý. Oba dva jsou lektoři, kteří se snaţí o 

vytvoření otevřeného dialogu o muţských tématech a organizují proto workshopy, skupiny a 

tréninky orientované na osobní rozvoj muţů, jejich kvalit, vize, smysluplných hodnot a 

sebepoznání.
60

 

 

3.2.7. Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v ČR 

 

    Sdruţení za dodrţování práv dětí a rodičů v ČR vzniklo v roce 1997. K dnešnímu dni 

má sdruţení kolem 100 členů, sídlo má v Praze a jeho zmocněncem je Mgr. Zbyněk Šimůnek. 

Sdruţení má bohaté zkušenosti s diskriminací otců a nedodrţováním mezinárodních úmluv 

v oblasti péče o dítě v České republice.  

       Hlavním posláním sdruţení je poskytování poradenství diskriminovaným otcům, 

podmínkou je pouze zaplacení minimální částky 300,- Kč. Členové sdruţení nabízejí na 
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 Webové stránky Muţského prostoru – www.muzskyprostor.cz.  
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 Rozhovor č. 5. 
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základě vlastních zkušeností se soudy v dané problematice otcům rady, jak mohou ušetřit 

mnohdy značně vysoké finanční částky. Český opatrovnický systém je podle názoru členů 

sdruţení zaloţen proti otcům a diskriminuje je. Otcům sdruţení doporučí soudní psychology, 

soudní znalce, obhájce. Pomáhá jim vypracovat postup, jak o svá práva účinně bojovat. 

Zároveň se snaţí otcům dodávat sebedůvěru a důstojnost, která je jim u soudu, kde je jejich 

rodičovská role - podle názoru sdruţení - často znevaţována, sniţována. K činnosti 

organizace patří také pořádání demonstrací. Nabídka sdruţení se nevztahuje na rozvedené 

matky.
61
 

 

3.2.8. Spravedlnost dětem 
 

    Občanské sdruţení Spravedlnost dětem bylo zaregistrováno 10. října 1996 a jeho hlavním 

cílem je ochrana práv dětí, rodičů a prarodičů, v jeho čele stojí Luboš Patera, který je 

zmocněnec sdruţení pro poradenství a právní pomoc. Na svých webových stránkách se 

sdruţení charakterizuje jako svobodní, plnoprávní občané, ale především jako rodiče dětí, 

které nemohou vychovávat, ani se s nimi bezproblémově stýkat, protoţe české státní struktury 

nechrání jejich práva. Členům sdruţení je bráněno ve styku s jejich dětmi, i kdyţ na to mají 

podle zákona a mezinárodních úmluv právo. Na základě této skutečnosti podávají členové 

sdruţení ţaloby proti českému státu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku a 

snaţí se tak dosáhnout nápravy křivdy a bezpráví, které je na nich pácháno. Další aktivitou 

sdruţení je upozorňování mezinárodních orgánů na soustavné porušování základních práv 

rodičů a dětí a doţadování se nápravy. Na svých webových stránkách uvádějí, ţe chtějí 

zastavit státem řízenou diskriminaci a chtějí přimět české státní struktury k respektování 

přirozených rodinných vztahů. V rámci uspořádání porozvodové péče o děti sdruţení 

preferuje před svěřením dítěte do výhradní péče jednoho rodiče střídavou péči obou rodičů. 

Od roku 1999 převzalo sdruţení vydávání časopisu „Otec, dítě, rodina″. 

    Členem organizace se můţe stát kterýkoli diskriminovaný rodič či prarodič bez ohledu na 

věk, vzdělání či profesi. Sdruţení je financováno z členských příspěvků a sponzorských darů, 

poskytuje poradenství a právní pomoc, pořádá pravidelné konference.
62
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3.2.9. Tátové dětem 

    Tátové dětem je dalším občanským sdruţením, které bojuje za práva otců v rámci 

rozvodové a porozvodové problematiky. Organizace byla zaregistrována 11. července 2007 a 

bojuje za právo dítěte na oba rodiče a také za rovnoprávnost obou rodičů v péči o dítě. 

Vychází z přesvědčení, ţe v ČR dochází k diskriminaci otců státními institucemi, v důsledku 

čehoţ nemohou pečovat o své dítě, a to přesto, ţe je jim to uloţeno zákonem. Prvořadou je tak 

pro Tátové dětem podpora dětí a otců, podle názoru sdruţení narušuje opatrovnický systém 

v ČR (soudy a jejich znalci, orgány péče o dítě) jejich vzájemné vztahy. Rozhodnou snahou je 

zamezit manipulaci opatrovnických řízení k neobjektivnímu, nespravedlivém a nezřídka 

nezákonnému omezení péče otců o děti. Občanské sdruţení poskytuje lidskou, právní a 

morální podporu dětem, rodičům a prarodičům pro zachování hodnotných a důstojných 

rodinných vztahů po rozpadu rodiny.
 63

 Aktivity sdruţení jsou totoţné s těmi, které provádí 

Unie otců, obě organizace spolu úzce spolupracují, coţ dokládá také účast předsedy Tátové 

dětem Jiřího Vykydala na setkání poboček organizace Unie otců, které jsem byl v loňském 

roce účasten. 

 

3.2.10. Unit otců – Otcové za práva dětí 

 

    Unie otců - Otcové za práva dětí je občanské sdruţení otců, vzniklé registrací 

Ministerstvem vnitra ČR dne 9. července 1990, které jiţ však existuje od roku 1988. Je to 

nejstarší organizace svého typu v České republice a zabývá se pomocí otcům v rámci 

rozvodového a porozvodového období. Unie otců má pobočky po celé České republice, 

kromě Prahy také v  Klatovech, Přerově, Brně a Ostravě, v jejím čele stojí předseda pan Mgr. 

Daniel Nebeský, pobočky na Moravě vede Vladimír Novák. Financování organizace je čistě 

z vlastních prostředků, členských příspěvků či z darů, které za své sluţby otcům organizace 

dostává. Jak na svých stránkách organizace uvádí, členem občanského sdruţení se můţe stát 

kaţdý, kdo dodrţuje organizační řád a jedná v duchu programového prohlášení.
64

 Díky svým 

bohatým zkušenostem se soudy v celé České republice poskytuje organizace otcům zejména 

informace a pomoc, předávají jim své zkušenostmi, radí jim, kam se obrátit, na co si dát pozor 

atp. Jak na svých stránkách sdruţení uvádí, podstatou a cílem činnosti Unie otců je úsilí o 

optimální fungování rodiny a plnohodnotná výchova dětí, která je ohroţena eliminací 
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otcovské role, zejména po rozvodu rodičů. Sdruţení vychází z praxe, kdy je podle jejich 

názoru často otcům po rozvodu znemoţněno starat se o své děti. 

    Činnost sdruţení by se dala rozdělit do dvou aktivit.  

1) Pomoc otcům v rámci jejich občanského soudního řízení – pomoc nabývá formy 

poradenství, mnohem častěji však přímého zastupování u soudu. Je zde vyuţívána 

moţnost, kterou dává účastníkům soudního řízení občanský soudní řád, podle kterého 

se mohou nechat u soudu zastupovat nejen profesionálními advokáty, ale také laiky 

bez právnického vzdělání. Představitelé sdruţení toto vzdělání nahrazují obrovskými 

zkušenostmi s danou problematikou a v rámci soudního řízení zastupují otce jako 

jejich tzv. obecní zmocněnci. Obecným zmocněncem se můţe stát kdokoliv, nutná je 

pouze plná způsobilost k právním úkonům. 

2) Prosazování práv otců na úrovni společenského diskurzu - účast na konferencích 

pořádaných k tématům rodičovství a otcovství, lobbing za práva otců, střídavou péči 

atp.
65

  

 

3.2.11. Zákon 94 

 

    Další muţskou organizací bojující za práva otců je občanské sdruţení Zákon 94, 

zaregistrované Ministerstvem vnitra 13. července 2005. Jedná se o specifickou organizaci, 

sdruţuje muţe, kteří jsou díky zákonu č. 94/1963 Sb., o rodině
66

 povinni platit výţivné za 

dítě, jehoţ nejsou biologičtí otcové. Mezi hlavní cíle Zákona 94 patří podpora základních 

lidských práv a svobod, a to zejména se zaměřením na lidská práva v oblasti rodinného 

ţivota, práv rodičů a dětí. Kromě podpory svých členů při uplatňování jejich práv a svobod 

usiluje sdruţení zákonnými prostředky o změnu zákonné úpravy rodinného práva tak, aby tato 

úprava lépe chránila práva rodičů a dětí, a aby nedocházelo k diskriminaci účastníků rodinně 

právních vztahů, aby byla prosazována práva plynoucí z mezinárodní Úmluvy o právech 

dítěte. Ze stanov Zákona 94 dál vyplývá, ţe členem sdruţení se můţe stát fyzická i právnická 

osoba a to pouze se souhlasem členské schůze sdruţení, jako jeho nejvyššího orgánu, nebo se 

souhlasem jednatele sdruţení.
67

 

    V čele organizace stojí Vladimír Cihlář, jehoţ manţelce se narodilo dítě v době jejich 

manţelství a on byl podle výše zmíněného zákona automaticky označen za otce, ačkoliv byl 

pravým otcem dítěte někdo jiný. Proti zrušení otcovství a tím pádem placení výţivného 
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bojoval podle svých stránek od roku 2000, a protoţe se domnívá, ţe jsou nastálou situací 

porušována jeho lidská práva a svobody, rozhodl se zaloţit občanské sdruţení, které se bude 

snaţit některá ustanovení zákona č. 94/1963 Sb., o rodině změnit.
68

 

     

3.3. Vytvoření typologie mužských organizací v ČR 

 

    Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit typologii muţských organizací v ČR. 

Organizace jsem setřídil podle znaků, které popíši v rámci kaţdého typu, opíral jsem se o 

informace z webových stránek jednotlivých organizací, ale zejména o rozhovory s jejich 

představiteli. Pokud se podíváme na oblast muţského sdruţování v občanském sektoru ČR, 

lze identifikovat 2 základní typy organizací, které doplňuje jedna netypická iniciativa, kterou 

nelze zařadit mezi první dva základní typy a tudíţ jsem pro ní utvořil zvláštní kategorii. U 

kaţdého typu se také zabývám tím, jaké důvody, podle teorií vzniku organizací občanského 

sektoru, vedly k jejich vzniku.  

 

3.3.1. Organizace za zlepšení kvality života mužů (osobní i společenská rovina)  

 

    První typ muţských organizací v ČR jsem nazval Organizace za zlepšení kvality ţivota 

muţů (osobní i společenská rovina). Do tohoto typu jsem zařadil 3 organizace či aktivity a to 

Chlapi.cz, Ligu otevřených muţů a Muţský prostor. Jak jiţ z výše uvedeného vyplývá, 

všechny zmiňované organizace mají zlepšit postavení a kvalitu ţivota muţů v ČR. Na 

individuální úrovni se o to nejvíce snaţí aktivity Chlapi.cz a Muţský princip, Liga otevřených 

muţů také, ale je kromě toho velmi aktivní i na úrovni společenské. Chlapi cz a Muţský 

princip se zaměřují především na pořádání muţských skupin, tzn. na osobní reflexi muţství a 

vzájemnou muţskou svépomoc. Liga otevřených muţů organizuje muţské skupiny také, 

kromě toho se ale navíc zabývá na společenské úrovni problematikou otcovství a muţů 

v rámci institucionální péče o děti a tuto problematiku je připravena prezentovat a prosazovat 

v rámci široké veřejnosti.  

    Pokud bych se měl zaměřit na příčiny vzniku těchto organizací, pouţil bych dvě teorie 

vzniku organizací občanského sektoru, jak byly popsány výše, a to teorii heterogenity 

v kombinaci s teorií nabídky. Potřebu muţů, kteří se sdruţují v těchto aktivitách neuspokojuje 

na straně nabídky trh ani stát, nýbrţ občanský sektor a za nabídkou stojí konkrétní iniciativní 

                                                           
68

 Webové stránky Zákona 94 – www.zakon94.vlciho.cz.  

http://www.zakon94.vlciho.cz/


 85 

jedinci či organizace s určitými hodnotami a ideály. V případě organizace Chlapi.cz jsou těmi 

iniciativními zástupci katolické církve, u Muţského principu osoba Ing. Švihly a jeho kolegy 

s jejich specifickým zaměřením na východní myšlenkové proudy, Ligu otevřených muţů pak 

zaloţili 3 terapeuti, snaţící se muţské aktivity iniciovat jako protipól k aktivitám ţenských 

organizací. 

    Svým zaměřením na problematiku muţství a jeho prosazování se všechny 3 organizace řadí 

mezi tzv. maskulinisty. Pro maskulinisty je zásadní muţství. Mají tendenci se separovat a 

svou muţskou identitu objevovat v rámci muţských skupin a muţského spojenectví. Zabývají 

se tím, co označují feminizací muţů a své muţské prostředí snaţí prosazovat jak ve veřejné, 

tak v soukromé sféře (Kimmel 2010, 20) O feminismus se ale maskulinisté nezajímají, 

distancují se od něj
69

, ve svých aktivitách se často zaměřují na stereotypy, které omezují jejich 

volnost a spokojenost. Snaţí se emancipovat od příliš těsné vazby muţ – ţivitel, zkoumají 

proč muţi páchají více dokončených sebevraţd, proč jsou závislí na alkoholu, sexu či 

pornografii. Pro některé maskulinisty je muţství něčím aţ mýtickým, jsou označováni za 

mýtopoetické muţe. Tito muţi hledají v sobě svého vnitřního muţe, pracují s Jungovskými 

muţskými archetypy (animus, divý muţ, král, kouzelník, milovník, válečník, …), jejich 

ústřední postavy jsou americký básník Robert Bly a františkánský mnich Richard Rohr 

(Pavlas 2009: 25). Maskulinistům nejde o to ztratit moc nad ţenami, ale spíše o znovunabytí 

vlastní schopnosti a síly (Kimmel 2010: 21). 

    PhDr. Jára pozici organizace charakterizuje tak, ţe si nečiní nároky na návod na správné 

muţe a neví, jací by dnes muţi měli být, spíše podporují muţe, aby o sobě přemýšleli. Z toho, 

věří, můţe vzejít osobní nebo i společenská změna.
70

 Ačkoliv Jára zdůrazňuje, ţe Liga 

otevřených muţů neví, jací by dnes muţi měli být, prezentují se jako ryze muţská organizace 

se všemi tématy, které k muţství patří a muţství reprezentují. Co je navíc zajímavé je, ţe 

většina z knih, které Liga otevřených muţů muţům doporučuje, jsou knihy z oblasti 

mýtopoetického hnutí (R. Bly, R. Rohr) a ţádné z oblasti kritických muţských studií.
71

 

Ačkoliv by se tedy mohlo zdát, ţe je Liga otevřených muţů svou otevřeností 

profeministickým sdruţením, snaţí se spíše o akcent tradičních muţský rolí a o jejich 

restauraci v dnešním světě, které je charakteristický spíše jejich rozmělněností. Sám Jára říká, 

ţe nejsou ţádnou profeministickou organizací, ale spíše muţským emancipačním projektem. 

Vychází z vědomí, ţe se muţi nachází v krizi a ta má potenciál, který mohou muţi vyuţít ke 
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svému prospěchu. Feministky mohou mít poţadavky jaké chtějí, ale pokud nebudou chtít 

změny sami muţi, ţádných změn se nikdy nedočkají. Nespravedlnosti páchané na ţenách 

uznává, ale jako muţ jim pomáhat nebude.
72

 

 

 

3.3.2. Organizace bojující za práva mužů 

 

    Druhým typem muţských organizací v ČR jsou organizace bojující za práva muţů, Pavlas 

(2009: 27) označuje tyto organizace za androcentrické.
73

 Aktivity ochránců muţských práv 

jsou odvozené od přesvědčení o diskriminaci muţů, spektrum organizací je v této sféře 

pestřejší, celkem jsem do ní zahrnul 7 organizací. Jedná se o Český svaz muţů, K 213, 

Sdruţení za dodrţování práv dětí a rodičů v ČR, Spravedlnost dětem, Tátové dětem, Unie 

otců a Zákon 94. Nejviditelnější organizací je v roce 2004 zaloţený Český svaz muţů, který 

se staví do pozice mluvčího bílých heterosexuálních muţů. Český svaz muţů má značně 

šovinistický charakter a snaţí se vyjadřovat k celému spektru témat spojovaných s 

diskriminací muţů.  

    Přesvědčení o diskriminaci muţů pramení z legitimní skutečnosti, ţe totiţ genderové 

stereotypy dopadají i na hlavy muţů. Těmito stereotypy mohou být např. tvrzení, ţe matka je 

pro péči o dítě vţdy vhodnější neţ otec, ţe oběťmi domácího násilí, týrání a znásilnění jsou 

pouze ţeny či ţe z těchto činů obviněný muţ je vţdy vinen. Za skutečné oběti ve společnosti 

povaţují tyto organizace muţe, nikoliv ţeny. V rámci těchto aktivit se objevuje velmi důleţité 

a pro muţe citlivé téma a tím je otcovství. 

    Organizace bojující za muţská práva bojují za široké spektrum věcí. Český svaz muţů 

bojuje zejména za práva muţů na rovný přístup, na šanci být partnery při jednání o rovných 

příleţitostech a proti znevýhodňování na úkor práv ţen. Mezi oblasti, v kterých jsou podle 

názoru představitele svazu ţeny zvýhodňovány, patří např. předčasné odchody ţen do 

důchodu, o 3 roky dřívější nárok ţen vdov na vdovský důchod neţ je tomu v případě muţů či 

svěřování dětí do péče matek po rozvodu. Představitel svazu argumentuje, ţe kdyţ mají ţeny 

a muţi stejná práva, tzn. i při přidělování dětí do péče po rozvodu rodičů, jak je moţné, ţe je 

kolem 90 % dětí svěřeno matkám? Domnívá se, ţe ţenám společnost přiznala díky feminismu 

mnoho práv, podmínky mezi ţenami a muţi se vyrovnaly, dnes jiţ však nemají za co bojovat. 
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A naopak jsou těmi, kdo mají méně práv, muţi.
74

 Další organizace, v občanském sektoru ČR 

nejrozšířenější muţské organizace, organizace za práva otců, bojují za práva otců v rámci 

rozvodové a porozvodové úpravy péče o dítě. Bojují buď proti konkrétním právním normám, 

které je podle jejich názoru diskriminují (odnětí svobody za neplacení výţivného, falešné 

nařčení z otcovství) nebo obecně proti soudní praxi, která otce v rámci rozvodové a 

porozvodové úpravy péče o dítě diskriminuje na úkor jejich bývalých manţelek. Kromě 

Českého svazu muţů se jedná ve všech případech o servisní organizace. Nabízí svým členům 

sluţby, obhajobu jejich otcovských práv. 

   Na rozdíl od prvního typu organizací vidím příčinu vzniku těchto organizací ve dvou 

faktorech. Prvním je opět v teorii heterogenity, druhým pak v teorii zúčastněných aktérů. 

Podle této teorie je vznikem organizací občanského sektoru ovlivněn jednotlivci na straně 

poptávky, jimiţ jsou v tomto případě otcové, zakladatelé jednotlivých organizací za práva 

otců, kteří neměli dostatek důvěry ve stát ani k poskytovatelům trţním zaměřeným na zisk.  

    Zajímavým je porovnání témat muţských organizací bojujících za práva muţů u nás a 

v zahraničí. V ţádných tématech nepřináší náš občanský sektor nic nového, specifikum v ČR 

vidíme pouze v organizaci K 213, bojující kromě jiného za odstranění jedné specifické normy 

v našem právním systému, v zahraničí je škála témat těchto organizací větší. Jak představila 

ve svém přehledu Denisa Kera, v zahraničí existují dále muţské organizace chránící muţe 

před týráním, sexuálním násilí, muţe křivě obviněné z incestu, týrání svých manţelek nebo 

znásilnění. Stejně tak můţeme nalézt v zahraničí stránky otců samoţivitelů, muţů, kterým 

byla odepřena otcovská práva, kteří byli zneuţiti nebo se stali obětí domácího násilí. kteří byli 

křivě obvinění z pedofilie či sexuálního harrasmentu a podobně. (Kera, 2001). 

 

3.3.3. Mužské názorové platformy 

 

    Třetím a posledním typem muţských iniciativ jsou muţské názorové platformy. Ty jsou 

v prostředí občanského sektoru ČR zastoupeny jedinou aktivitou a tou jsou Chlapi v akci.    

Tyto názorové platformy, tzn. webové stránky bez jakékoliv interakce jejich tvůrců s čtenáři, 

by mohly samozřejmě prezentovat jakékoliv názory na muţskou problematiku, proto jsem je 

zařadil do zvláštního typu muţských aktivit.     

    Nejedná se organizaci a aktivita tak patří do neorganizované části občanské společnosti 

ČR. Iniciativa Chlapi v akci spočívá v existenci webových stránek stejného jména, kde jejich 
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autoři prezentují své vlastní názory. Obsah stránek není obnovován, nedochází 

prostřednictvím nich k ţádné interakci, jde pouze o to být viděn. Stránky Chlapi v akci 

prezentují šovinistické antifeministické názory, přičemţ je na první pohled po přečtení titulků 

jejich článků patrné, co za myšlenky stránky obsahují. Titulky jako Feminismus – totalita 21. 

století, Teror proti muţům – jde o ţivot, Jak přijdeš o dítě v sedmi krocích, Rady starého 

skeptika jsou zobrazeny v pestrých barvách na barevném pozadí, stránky obsahují pohyblivé 

animace, vše je v šovinisticky přímé „chlapské mluvě“. 

    Svým zaměřením se jedná o šovinistické machistické názory, které stojí na odporu vůči 

všemu ţenskému, mají vzbudit dojem výhradně a jediného správného muţského společenství. 

Pokud hovoříme o muţském šovinismu a antifeminismu, ten v České republice reprezentují 

především knihy Josef Hausmanna: Základy muţského šovinismu (1996), Nahota feminismu 

(2002) a Muţský šovinismus pro pokročilé (2005). Jak autor říká, knihy napsal proto, aby se 

zastal diskriminovaných muţů. Feministkám vyčítá, ţe berou ţenám právo na volbu ţivotního 

stylu a vnucují jim, ţe tradiční ţenské role, jako je např. péče o domácnost a o děti, je něco 

poniţujícího. Přiznává, ţe je muţům v ţenské přítomnosti dobře, ţeny jsou však v jeho 

knihách spíše sexuálními objekty, které muţům kromě krátkodobého uspokojení a případně 

péče o domácnost nemohou nic nabídnout, protoţe jim ţenské iracionální myšlení komplikuje 

a ztrpčuje ţivot. Ţeny v jeho podání představují hádavost, nespokojenost, závist, malichernost 

a rozhazování peněz. Zastává muţskou nevěru, povaţuje ji za logický důsledek evoluce, 

naopak se domnívá, ţe vyšší počet milenek zvyšuje muţský kredit. (Hausmann, 2010).   

 

3.4. Hlubší analýza činnosti dvou nejvýznamnějších představitelů mužských 

organizací podle typologie 

 
    Na následujících řádcích bych se chtěl blíţe věnovat dvěma organizacím, které jsou 

charakteristickými představiteli jednotlivých typů muţských organizací v ČR. Ačkoliv jsem 

muţské organizace rozdělil do celkem 3 typů, nepovaţuji za důleţité věnovat se organizaci 

třetího typu, Chlapům v akci, neboť jejich aktivita není příliš rozsáhlá a vzhledem k její 

povaze nebylo moţné zjistit o muţích, kteří za stránkami stojí nic víc. O kontakt s tvůrci 

stránek jsem se opakovaně pokoušel, ale bezúspěšně. 

První typ organizací (Organizace za zlepšení kvality ţivota muţů) zastupuje organizace Liga 

otevřených muţů. Podle mého názoru je to organizace s nejkomplexnějším přístupem a také 

programem v rámci problematiky ţivota muţů. Nezaměřuje se pouze na muţské skupiny a 

zlepšení ţivota muţů na individuální úrovni (jako např. Muţský prostor nebo skupiny v rámci 

Chlapi.cz), ale také na úrovni společenské. Snaţí se uchopit všechny důleţité oblasti ţivota 
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muţů, kromě muţských skupin, svépomoci, také oblast otcovství a vzdělávání, a muţských 

vzorů v něm. Zbylé skupiny se zabývají většinou pouze některými z uvedených oblastí, Liga 

otevřených muţů je má v oblasti zájmu všechny. Snaţí se svou činnost navíc konzultovat 

s odborníky v akademických kruzích, coţ je také velkým přínosem. 

Druhý typ organizací (Organizace bojující za práva otců) reprezentuje Unie otců – Otcové za 

práva dětí. Tuto organizaci jsem si vybral především z toho důvodu, ţe se jedná o organizaci 

s nejdelší působností a tedy s nejvíce zkušenostmi s danou problematikou v ČR, působí na 

celorepublikové úrovni.  

 

3.4.1. Liga otevřených mužů 

 

3.4.1.1. Základní údaje o organizaci 

     

    Liga otevřených muţů je občanské sdruţení, vzniklé 15. února 2006. Sídlo má v Praze 9 v 

Litvínovské ul. 521/34. Jak jiţ název napovídá, jedná se o organizaci, která se zabývá 

problematikou kvality ţivota muţů a je určena pro muţe, kteří o sobě, slovy organizace, 

přemýšlí, odtud termín otevření muţi. LOM je financován z dotace na podporu rodiny MPSV, 

z darů sponzorů a z vlastních zdrojů, je členem mezinárodních sítí muţských organizací a 

hnutí, jako například MenEngage či MenTeach. V jejím čele stojí PhDr. Martin Jára.
75

 

Liga otevřených muţů má zastoupení v Radě vlády ČR pro rovné příleţitosti ţen a muţů.
76

 

 

3.4.1.2. Poslání organizace 

 

    Posláním Ligy otevřených muţů je uvedení do praxe modelu „muţi muţům“ a přesvědčení 

o tzv. 4 „O“.  

Prvním je originalita – respekt originality kaţdého muţe a jeho práva na vlastní identitu. 

LOM chce vyvolávat diskuse, publikovat reflexivní texty a ankety, pořádat odborné a kulturní 

akce, umoţnit muţům reflektovat svou muţskou roli. 

Druhým je odpovědnost – odpovědný přístup k sobě samému i ke svému okolí, muţi by 

neměli vládnout druhým, ale zejména sami sobě - a nést si za to odpovědnost. LOM muţům 

nabízí individuální poradenství, otevřenou skupinu a workshopy. 

                                                           
75

 Liga otevřených muţů – O nás – dostupné na http://web.ilom.cz/o-nas.html  
76

 Členové Rady vlády ČR pro rovné příleţitosti ţen a muţů – dostupné na http://www.vlada.cz/cz/ppov/rada-

pro-rovne-prilezitosti/clenove/default.htm  

http://web.ilom.cz/o-nas.html
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rada-pro-rovne-prilezitosti/clenove/default.htm
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rada-pro-rovne-prilezitosti/clenove/default.htm
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Třetím je otevřený dialog – rovného postavení muţů a ţen je moţné dosáhnout pouze v rámci 

jejich vzájemného a otevřeného dialogu. LOM diskutuje a spolupracuje se ţenami a ţenskými 

organizacemi. 

Čtvrtým je odvaha – podpora muţů, kteří se odváţí projevovat svou muţskou perspektivu. 

LOM připravuje a realizuje projekty pro muţe  různých věkových kategorií.
77

 

     

3.4.1.3. Členství v organizaci  

    

    Ligu otevřených muţů představuje 6 členů občanského sdruţení, kteří mají k dispozici 

jednu zaměstnankyni mající na starosti administrativní záleţitosti spojené s chodem 

organizace. Členskou základnu má LOM omezenou, spíše fungují na bázi sympatizantů a 

přispěvatelů.
78

 Společně s externími spolupracovníky, lektory, tvoří LOM celkem 13 lidí.
79

  

 

3.4.1.4. Programy a aktivity organizace 

 

    Základní činností Ligy otevřených muţů jsou workshopy, které pořádají pro muţe. V rámci 

nich mají moţnost se setkávat, vyměňovat si názory a za působení skupinové dynamiky se 

vzájemně podporovat. Smyslem sdruţení bylo zaloţit tzv. fokusní skupiny, tzn. řízené 

skupiny zaměřené na určité téma,  informace zevnitř skupiny zveřejňovat a dostávat je do 

veřejného prostoru. Východiskem k tomuto byl předpoklad, ţe muţi ve skupinách jsou 

vzorkem muţské populace, ţe vyjadřují názory také ostatních muţů, kteří se bojí o 

problematických tématech a pocitech hovořit, a to, ţe uvidí, ţe jiní muţi tento strach nemají, 

jim pomůţe více se otevřít.
80

 Zveřejňování informací zevnitř skupin probíhá prostřednictvím 

webových stránek Ligy otevřených muţů a se souhlasem přítomných členů skupiny.
81

  

    Liga otevřených muţů má v tuto chvíli čtyři programy, které vznikly na základě analýzy 

potřeb společnosti i jednotlivců a snaţí se tyto potřeby alespoň částečně uspokojovat.  

 

a) Akce pro instituce – LOM nabízí institucím spolupráci na pestré škále akcí, hlavní 

náplní tohoto programu je nabídka následujících přednášek a prezentací: Muţská 

otázka (přednáška s diskusí), Agrese je O.K. (aneb nechejme kluky zakoušet sílu), 

Muţi do škol (aneb zajistěme dětem vyváţenou péči), Otcovství jako ţivotní projekt 

                                                           
77

 Liga otevřených muţů – Co je LOM? – dostupné na http://web.ilom.cz/o-nas.html.  
78

 Rozhovor č.1. 
79

 Liga otevřených muţů – Kdo je LOM – dostupné na http://web.ilom.cz/kdo-je-lom.html.  
80

 Rozhovor č. 1. 
81

 Liga otevřených muţů – Zápisy z akcí – dostupné na 

www.web.ilom.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=274.  

http://web.ilom.cz/o-nas.html
http://web.ilom.cz/kdo-je-lom.html
http://www.web.ilom.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=274
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(aneb pro otcovství je třeba se rozhodnout) a Táta v centru (aneb muţi v rodinném i 

komunitním ţivotě) 

b) Muţi muţům – páteřní program organizace, v jeho rámci se LOM zaměřuje na 

zvýšení kvality ţivota muţů a podporu jejich osobního růstu a sebereflexe 

v současném světě. LOM pořádá v Praze i dalších městech víkendové workshopy a 

kurzy pro muţe, z nichţ prezentují veřejnosti výstupy. Tradicí je kaţdoroční putování 

po horách. Snaţí se podporovat muţe, aby si vědomě organizovali svůj osobní, 

partnerský a rodinný ţivot, aby nesli odpovědnost i za svět kolem sebe a byli schopni 

veřejně vyjádřit své občanské postoje. Muţi by spolu neměli pouze soutěţit, nýbrţ by 

si měli být schopni také vyjadřovat vzájemnou solidaritu a podporu. Kromě své vlastní 

práce s muţi podporuje LOM také vznik dalších muţských skupin, nabízí vzdělávání 

jejich lektorů. V případě potřeby poskytuje LOM psychologické poradenství po 

internetu i „face to face“.  

c) Táto máš na to – LOM zviditelňuje, reflektuje a rozvíjí aktivní otcovství jako 

důleţitou součást muţské identity. Rodičovství chápe jako sdílený úvazek, jehoţ by se 

muţi měli ve vlastním zájmu aktivně účastnit, podporuje proto ve svých činnostech 

aktivní otce, kteří chtějí pravidelně pečovat o své děti a jejich ţivotní prostor. LOM 

poskytuje specializované  internetové poradenství, pořádá předporodní kurzy pro 

muţe, akce pro otce a jejich rodiny, setkání na téma slaďování osobního a pracovního 

ţivota, festival Tátafest, informační kampaně, vydává občasný magazín pro muţe - 

otce RaTATA a prosazuje zavedení Dne otců v ČR. 

d) Muţi do škol – LOM podporuje muţe, kteří se chtějí realizovat v institucionální péči o 

děti a jejich výchově, zejména ve školním prostředí. Pedagogická profese nabízí 

muţům moţnost seberealizace, kariéry a rozvíjí kvalitu jejich ţivota, zároveň sniţuje 

větší zastoupení muţů v učitelské profesi riziko feminizace školství a nabízí muţské 

vzory i partnerský model výuky a výchovy. V rámci tohoto programu pořádá LOM 

kursy pro učitele, zejména na téma agresivita a zvládání konfliktů, školám nabízí 

intervenční a poradenské programy se zaměřením na zapojení otců a muţů do praxe ve 

vzdělávání, cílem je zvýšení relativního i absolutního počtu muţů v institucionální 

péči o děti.
82

  

 

 

 

                                                           
82

 Liga otevřených muţů – Programy – dostupné na http://web.ilom.cz/programy.html  

http://web.ilom.cz/programy.html
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3.4.1.5. Historie organizace 

 

    Jak jiţ bylo výše uvedeno, Liga otevřených muţů byla zaloţena v roce 2006, nicméně 

jejímu vzniku předcházelo 7 let aktivit. Po tuto dobu její 3 zakladatelé, psychologové a 

psychoterapeuti, pořádali, po vzoru muţského semináře jedné nizozemské organizace, kterého 

byli přítomni, workshopy pro muţe, aniţ by jejich aktivita měla institucionální podobu. 

K registraci přistoupili v roce 2006 v okamţiku, kdy zjistili, ţe v českém občanském sektoru 

kromě ţenských organizací neexistují ţádné organizace muţské. Chtěli zaloţit platformu, kde 

by se mohli muţi sdruţovat a podporovat se, vstoupit do veřejné práce.
83

   

 

3.4.2. Unie otců – Otcové za práva dětí 
 

 

3.4.2.1. Základní údaje o organizaci 

 

    Unie otců – Otcové za práva dětí je občanským sdruţením, zaloţeným registrací 

Ministerstvem vnitra ČR dne 9. července 1990.  Sídlo má v Praze, pobočky se ale nachází 

také v Západních Čechách (Klatovy), v Brně, Přerově a Ostravě. Jedná se o nejstarší odborně 

vedenou organizací otců. Předsedou organizace je Mgr. Daniel Nebeský, pobočky na Moravě 

má na starosti Vladimír Novák. Sdruţení nemá stálou kancelář a je financováno z členských 

příspěvků a z darů, které za své sluţby otcům organizace dostává. Činnost Unie otců – Otcové 

za práva dětí upravuje organizační řád a programové prohlášení.
84

 

 

3.4.2.2. Poslání organizace 

 

    Činnost Unie otců – Otcové za práva dětí vychází z Listiny základních práv a svobod, z 

Mezinárodní úmluvy o právech dítěte a z obecných humanistických principů. Jejím posláním 

je úsilí o optimální fungování rodiny a plnohodnotnou výchovu dětí. Sdruţení zastává názor, 

ţe u mládeţe dochází ke ztrátám a škodám, nepodílí-li se na výchově otec. Unie otců - Otcové 

za práva ţádá, aby si společnost a její instituce více cenila rodičů, kteří vychovávají své děti v 

dobré lidi a občany. Pokud jiţ k rozpadu manţelství dojde, ţádá střídavou nebo společnou 

péči jako prvotní úpravu vztahů dítěte s oběma rodiči, stejně jako je tomu v demokratických 

                                                           
83

 Rozhovor č. 1. 
84

 Unie Otců – Otcové za práva dětí – Kontakty, O nás – dostupné na http://unieotcu.webnode.cz/kontakt, 

http://unieotcu.webnode.cz/o-nas.  

http://unieotcu.webnode.cz/kontakt/
http://unieotcu.webnode.cz/o-nas
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zemích, respektujících právo dítěte na rovné rodinné vztahy s oběma rodiči a rovnoprávnost 

muţů a ţen - rodičů. Sdruţení se snaţí přispět k odstranění dnes uţ nefunkčních a přeţitých 

stereotypů a šablon společenských rolí v rodinných otázkách. Je-li při rozchodu rodičů otec, 

kdo má lepší výchovné předpoklady, pak v moderní rovnoprávné společnosti to má být on, 

kdo bude rezidenčním rodičem s převáţnou výchovou dětí. Sdruţení dále ţádá o morální i 

právní odpovědnost soudů, neboť se domnívá, ţe si svou nezávislost představují jako 

nezávislost na mezinárodních úmluvách, zákonech, prokazatelných skutečnostech, poznatcích 

vědy a mravních principech, jakoţ i na přirozených právech člověka a jiných obecně lidských 

hodnotách.
85

  

 

3.4.2.3. Členství v organizaci 

 

    Členem sdruţení se můţe stát podle webových stránek sdruţení kaţdý, kdo dodrţuje 

organizační řád a jedná v duchu programového prohlášení. Vzdělání, profese či věk zde 

nehraje roli. Tím, ţe se otcové, které státní moc odtrhává od dětí, scházejí, zjišťují, ţe se v 

podobné situaci neocitli sami, ţe proces odtrhávání rodičů od svých dětí probíhá podle stejné 

šablony a se stejným výsledkem i u mnoha ostatních.
86

 

    Dnešní situace vypadá trochu sloţitěji. Podle slov Mgr. Nebeského měla ještě v 90. letech 

kaţdá pobočka kolem 300 členů a s nimi i mnoho sympatizantů. Existovala členská základna 

a rozrůstala se, pořádaly se členské schůze, platily se členské příspěvky. Pokud se někdo na 

sdruţení obrátí se ţádostí o pomoc, nikdy ho neodmítnou, členská základna je však jiţ dnes 

mrtvá a příspěvky platí jen někteří ze stávajících členů. Podle názoru Mgr. Nebeského jsou 

dnes lidé sobečtí. Sami pomoc chtějí, ale uţ nechtějí pomáhat druhým. Tato skutečnost 

nikterak neohroţuje fungování organizace, ta jiţ však dnes nestojí na členském principu, 

nýbrţ na nadšení několika jejích představitelů.
87

  

 

3.4.2.4. Programy a aktivity organizace 

 

    Unie otců – Otcové za práva dětí se ve svých aktivitách soustřeďují zejména na dva druhy 

činností: 
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 Unie Otců – Otcové za práva dětí – O nás – dostupné na http://unieotcu.webnode.cz/o-nas. 
86

 Unie Otců – Otcové za práva dětí – O nás – dostupné na http://unieotcu.webnode.cz/o-nas. 
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 Rozhovor č. 2. 

http://unieotcu.webnode.cz/o-nas
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a) Pomoc otcům v rámci jejich občanského soudního řízení - Základním nástrojem této 

pomoci je poradenství, díky svým dlouholetým zkušenostem mají členové sdruţení 

kompetence k tomu, aby pomohli otcům vypracovat postup, jak o svá práva efektivně bojovat, 

doporučí obhájce, soudní znalce. Na stránkách sdruţení jsou k dispozici různé důleţité 

dokumenty, jakými jsou Dohoda rodičů o střídavé péči, Výkon soudního rozhodnutí, 

Odvolání ke Krajskému soudu, Ústavní stíţnost, znění zákonů týkajících se rodičovských 

práv - Zákon o rodině   94/1963 sb., Zákon o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 sb., 

Zákon o soudech a soudcích  6/2002sb. a zákonům nadřazené listiny a úmluvy, Úmluva o 

právech dítěte, Úmluva o výkonu práv dětí, Úmluva o styku dětí s rodiči, Listina základních 

práv a svobod, společně s přehledem zajímavých rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu.
88

  

    Kromě této formy pomoci existuje ještě vzájemná pomoc členů sdruţení. Společně si 

mohou předávat zkušenosti z boje o vlastní děti a zkušenosti s konkrétními soudci, 

pracovníky, odborníky a advokáty. Jako zástupci veřejnosti se mohou vzájemně účastnit 

soudních jednání, coţ je pro otce velkou podporou. Členové sdruţení mohou být přítomni 

také při předávání dětí mezi rodiči, aby tak mohli o události mohli učinit případné svědectví.
89

 

    Pokud to situace vyţaduje, přichází na řadu další forma pomoci otcům a tou je přímé 

zastupování u soudu. Tuto moţnost dává účastníkům soudního řízení § 27 odst. 1 občanského 

soudního řádu, podle kterého se mohou nechat u soudu zastupovat nejen profesionálními 

advokáty, ale také laiky bez právnického vzdělání. Představitelé sdruţení disponují znalostmi 

problematiky rodinného práva a bohatými zkušenostmi, které mohou otcům poskytnout, 

v rámci soudního řízení zastupují otce jako jejich tzv. obecní zmocněnci. Obecným 

zmocněncem se můţe stát kdokoliv, nutná je pouze plná způsobilost k právním úkonům.
90

 

b) Prosazování práv otců na úrovni společenského diskurzu -  Představitelé sdruţení se 

účastní konferencí k tématům rodičovství a otcovství, prosazují statut střídavé péče
91

, snaţí se 

za něj lobbovat mezi zákonodárci atd.
92
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 Webové stránky Unie otců – Otcové za práva dětí – Zákony a jiné materiály – dostupné na www.unie-

otcu.cz/zakony.php.  
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 Rozhovor č. 2. 
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 § 27 odst. 1 občanského soudního řádu – dostupné na 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/osr/cast1h3.aspx.  
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 Střídavá výchova znamená, ţe dítě ţije po určitou dobu s jedním a pak s druhým rodičem. Zákon neuvádí, po 

jaké době by se rodiče měli střídat. V praxi soudů se uplatňuje model střídání po měsíci, soudy však schvalují i 

dohody o střídavé výchově po týdnu.  
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 Webové stránky Unie otců – Otcové za práva dětí – www.unieotcu.webnode.cz. 

http://www.unie-otcu.cz/zakony.php
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http://www.unie-otcu.cz/
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3.4.2.5. Historie organizace 

 

    Unie otců – Otcové za práva dětí byla sice zaregistrována v roce 1990, jak však na svých 

webových stránkách uvádí, její faktický vznik se datuje jiţ v roce 1988. Tehdy se konala 

v Praze konference o rodinné problematice, které se účastnili přední odborníci v této oblasti, 

jako např. známí psychologové Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. či PhDr. Eduard Bakalář, 

CSc. a kde se diskutovaly kromě jiného také rozvodové a porozvodové problémy muţů 

spojené s nezletilými dětmi. Jiţ v rámci této konference  vykrystalizovala myšlenka zaloţení 

organizace, která by se touto problematikou zabývala. Byl ustaven přípravný výbor a později 

byla taková organizace skutečně zaregistrována, nesla název Svaz muţů. Přes formální 

registraci fungovala tou dobou organizace k svému účelu, tzn. pomoci otcům, spíše 

v ilegalitě, vystoupila z ní  aţ po listopadu 1989. 9. července 1990 bylo sdruţení 

zaregistrováno pod názvem Svaz muţů opět, tentokráte jiţ ale podle nové legislativy, podle 

Zákona č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů. V roce 1992 došlo ke změně názvu na „Unie 

otců a muţů″, od roku 1994 nese sdruţení současný název Unie otců - Otcové za práva dětí.
93

 

V období dalších let se začala Unie otců – Otcové za práva dětí štěpit. Původně byli všichni 

otcovští aktivisté z dnes různých organizací na jedné lodi, sdruţovala je právě Unie, jako 

první a nejstarší organizace svého druhu u nás, v průběhu doby se ale začali rozcházet 

v názorech na metody (způsoby) boje za práva otců. Zatímco Unie otců – Otcové za práva 

dětí šla spíše cestou pomoci konkrétním otcům s jejich případem, začali se od ní někteří 

aktivisté oddělovat a zakládat své vlastní organizace (např. K 213), které prosazovaly 

radikálnější způsob boje, věřily, ţe se jim spíše podaří něco změnit také na systémové úrovni. 

Není to uţ jen boj za jednotlivé otce, ale také boj proti justici a státu, kteří nespravedlnost 

vůči otcům páchají. Začaly svolávat své příznivce k soudům, blokovat soudní jednání, zvát 

média a informovat je o případech, ţalovat Českou republiku při Evropském soudu pro lidská 

práva ve Štrasburku atp.. Velmi známým a medializovaným případem byl protest členů K 213 

před Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a bránění jeho nové ředitelce v tom, aby se 

ujala úřadu. Dodnes se mezi členy otcovských organizací vedou spory o to, které metody boje 

jsou nejúčinnější.
94
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3.5. Přítomnost konceptu nového mužství v mužských organizacích v ČR 

 

    Neţ se začnu zabývat přítomností konceptu nového muţství v muţských organizacích 

v ČR, bude úvodem na místě zopakovat hlavní prvky tohoto konceptu, jejichţ přítomnost 

budu analyzovat.  

    Jak jiţ bylo uvedeno, nový muţ je konstruktem, který se objevuje jako výsledek změn, ke 

kterým v muţství v období posledních desetiletí minulého století došlo. Změny byly 

ovlivněny novou vlnou feministické kritiky muţů a jí ovlivněnou krizí muţské identity. Je 

zřejmé, ţe se nový muţ distancuje od muţe patriarchálního, hegemonického a má spíše blíţe 

k muţi, který se podle Šmídové vyznačuje dualistickou identitou. Na jedné straně ztělesňuje 

muţnost a sílu, na straně druhé je schopen vyjadřovat soucit, porozumění a toleranci, tzn. 

charakteristiky, které jsou jiţ tradičně spojovány s pohlavím ţenským (Šmídová 2004: 3). 

V souvislosti s novými muţi se nejvíc zmiňují především aktivní otcové, kteří se podílejí 

nejen na výchově svých dětí, ale také na péči o ně, na domácích pracích a činnostech, které 

jsou spojeny s fungováním rodinou (Connell, 1990).  

    Nyní víme, na jaké aspekty se máme ve zkoumaných organizacích zaměřit, vyjdu z jiţ 

provedeného rozdělení muţských organizací. 

    První skupinou jsou organizace za zlepšení kvality ţivota muţů (osobní i společenská 

rovina). Tyto organizace zastupují v našem občanském sektoru Chlapi.cz, Muţský prostor a 

Liga otevřených muţů. U všech 3 organizací nalezneme snahy muţů pracovat v rámci 

skupinové práce na sobě samých, pracovat nad tématy jejich muţského světa, vzájemně si 

pomáhat v prostředí muţského společenství, v případě mýtopoetického hnutí dokonce 

pracovat s muţskými archetypy jakými jsou král, milovník, válečník, divý muţ atp. Jak je 

z textů těchto organizací vidět, důleţitým mottem je „být muţ“ a proto se domnívám, ţe 

společným jmenovatelem jejich aktivit je posilování ztracených či slabých muţských rolí. 

Jsou to snahy, které mají svůj smysl, takto proţívané, zaţívané muţství má větší platnost, neţ 

muţství, nad kterým jeho nositelé vůbec nepřemýšlí. Tento prvek sice sám o sobě povaţovat 

za nový lze, nicméně na přítomnost nového muţství, jak bylo definováno výše, ještě 

neukazuje. Z oněch 3 organizací vyčnívá nejvíce Liga otevřených muţů. Ve vyjádření PhDr. 

Járy se zmínka o novém muţství objevuje, nicméně on sám pojem nové muţství odmítá, 

neboť ho proti LOMu pouţívají jeho odpůrci jako bič. Spíše by pouţil termín aktivní muţství, 

jehoţ obsah si sami muţi vytváří.
95

 Na LOMu je nicméně patrná snaha o transparentnost a o 
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otevřenost, k jaké vybízejí muţe, aby o svých záleţitostech hovořili, odkrývali muţská tabu a 

dodávali tak odvahu ostatním muţům. Neméně důleţitou je jejich orientace na aktivní 

otcovství. Respondent za organizaci Chlapi.cz se ještě nikdy s termínem nové muţství 

nesetkal. Podle jeho názoru by se ale muţi neměli snaţit o utváření nějakého nového modelu 

muţství, nýbrţ by měli pracovat na zlepšení stavu muţství tradičního, které je vlivem mnoha 

faktorů v krizi. Muţi jsou dnes podle jeho názoru slabí a zţenštělí, chybí jim práce na 

vlastnostech, které byly a jsou pro muţe charakteristické. A v neposlední řadě věří málo 

v boha.
96

 Organizátor Muţského principu mi k tématu nového muţství řekl, ţe podle jeho 

názoru je obtíţné muţství jakkoliv definovat a škatulkovat, je to něco co není nikdy 

definitivního. Poloţil otázku, proč se má nějaké muţství nazývat nové. Problém dneška podle 

jeho názoru je, ţe muţi nejsou jednoduše normální. Ţe se nechovají tak, jak je pro ně 

přirozené a nejsou schopni přijímat historií osvědčené muţské kvality.
97

 

    V rámci druhé skupiny jsem psal o organizacích Český svaz muţů, K 213, Sdruţení za 

dodrţování práv dětí a rodičů v ČR, Spravedlnost dětem, Tátové dětem, Unie otců – Otcové 

za práva dětí a Zákon 94. Všechny tyto organizace spojuje boj za rovné příleţitosti a muţská 

resp. otcovská práva. Koncept nových muţů je pro většinu těchto organizací něčím 

nepřijatelným. Během našich rozhovorů se představitelé těchto organizací pouze pousmáli, 

kdyţ jsem se ptal na jejich názor na nové muţe – tatínky. Většina z nich byla toho názoru, ţe 

takoví tatínkové své děti nic nenaučí a nechají s sebou dětmi vláčet, protoţe jsou moc měkcí a 

hodní. Podle jejich názoru, neţ si s dětmi jen hrát, měli by je spíše učit disciplíně a respektu, 

tyto dvě věci dnes dětem chybí nejvíce a mohou prý za to právě i takoví tatínkové.
98

 

Organizaci liberálnějšího charakteru, jako je třeba Liga otevřených muţů, nazývají 

feministickými eunuchy.
99

 Za nejvíc diskriminovaného člověka dneška povaţují 

heterosexuálního bělocha.
100

 Podle názoru zástupce Českého svazu muţů a Unie otců – 

Otcové za práva dětí k nám přišel tento negativní myšlenkový proud z USA, kritizují tamní 

školní systém a liberalismus, který stojí za úpadkem tradiční rodiny.
101

 Jak z uvedeného 

vyplývá, dotazovaní jsou spíše zastánci tradičního hegemoničtějšího typu muţství, muţství 

bílého a heterosexuálního, sází na houţevnatost a agresivitu, sílu a respekt. 

                                                           
96

 Rozhovor č. 4. 
97

 Rozhovor č. 5. 
98

 Rozhovor č. 2, 3, 7. 
99

 Webové stránky K 213 - Feministiký eunuch má hájit zájmy muţů v Radě vlády pro rovné příleţitosti !! – 

dostupné na www.k213.cz/start.php?act=read&art=500.  
100

 Webové stránky Českého svazu muţů - www.svaz-muzu.cz. 
101

 Rozhovor č. 2, 6, 7.  

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=500
http://www.svaz-muzu.cz/


 98 

    U třetího typu muţské aktivity, tzn. Chlapi v akci, nemá smysl se příliš zastavovat, koncept 

nového muţství je jejich představám o muţství velmi vzdálen. 

   Pokud bych měl výše uvedené shrnout, domnívám se, ţe nejblíţe konceptu nového muţství 

stojí organizace Liga otevřených muţů a to z těch důvodů, jak uţ jsem je uvedl výše. Snaţí se 

v muţích podporovat muţské vlastnosti a navíc přidávají něco, co by se dalo nazvat ţenským 

příspěvkem. PhDr. Jára k tomu dodává, ţe se ve svých aktivitách nesnaţí LOM muţství 

upevňovat, nýbrţ rozvíjet a obohacovat i o jiné role, neţ jsou pro muţe obvyklé.
102

 

 

3.6. Motivace ke členství v mužských organizacích v ČR 

     

    Důleţitým faktorem všech organizací občanského sektoru je motivace jejich členů ke 

členství v organizaci. Zabýval jsem se jí i v rámci své práce, odpovědi respondentů přednesu 

v této kapitole.        

    Zatímco v souvislosti se sektorem ziskovým se častěji mluví o upřednostňování finanční, 

tedy hmotné motivace nad motivací nehmotnou, v případě neziskových organizací tomu bývá 

jinak, činnost členů v těchto organizacích bývá podloţena určitou nehmotnou motivací, jeţ 

vidí v seberozvoji, moţnosti pomoci potřebným nebo bojovat za správnou věc.  

    Jak jsem jiţ v úvodu empirické části uvedl, polostandardizované rozhovory jsem uskutečnil 

se sedmi představiteli muţských organizací. (Ligy otevřených muţů, Unie otců – Otcové za 

práva dětí, Tátové dětem, Chlapi.cz, Muţský prostor, Český svaz muţů a K 213) 

    Odpovědi respondentů bych mohl rozdělit do několika skupin. Do té první bych zařadil 

odpovědi respondentů z organizací bojujících za práva otců. Jejich motivací, coţ se ostatně 

dalo očekávat, byla především potřeba najít pomoc a podporu v dané obtíţné osobní situaci 

spojené s rozvodem. Druhým důvodem, proč se dotazovaní stali členy „otcovských sdruţení" 

byla často také snaha svými zkušenostmi, radou a pomocí přispět dalším otcům s obdobnými 

problémy. Chtějí jim poskytovat morální podporu, dát jim moţnost si o problému popovídat s 

někým s podobnou zkušeností. A samozřejmě jim pomoci i prakticky u soudních jednání. 

Věří, ţe činnost „otcovských organizací" můţe přispět ke zlepšení situace rozvedených otců, 

ale nejen otců, nýbrţ i matek či prarodičů, ale zejména dětí, o něţ jde - jak bylo respondenty 

opakovaně zdůrazňováno - v prvé řadě.
103

  

    Pro lepší ilustraci situace těchto otců uvedu několik příkladů. Jeden ze zakladatelů Unie 

otců – Otcové za práva dětí mi v rámci rozhovoru vyprávěl průběh svého případu. Koncem 
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80. let minulého století se mu začalo hroutit manţelství, přičemţ manţelka se rozhodla 

jednoho dne dítě vzít a odvezla ho s sebou pryč. Začala ho obviňovat z rozpadu manţelství a 

poţádala o rozvod. Přesto, ţe respondent poţadoval společnou péči, podle jeho slov měl syn 

mnohem blíţe k němu neţ k matce, soud svěřil dítě do péče jí s tím, ţe mohl syna vídat kaţdý 

druhý víkend. Nato se jeho bývalá manţelka odstěhovala i se synem za svým novým přítelem 

do SRN, kam za svým synem dojíţděl stovky kilometrů kaţdý druhý víkend také. Dnes jiţ 

ţije jeho syn v ČR, je dospělý a mají podle slov respondenta moc pěkný vztah. Celou věc 

povaţoval jako velké bezpráví na sobě samém. Snaţil se být dobrým manţelem a otcem, 

přesto skončil v situaci, ţe musel jezdit za svým synem mimo území státu. Na konferenci o 

rodině, jak jsem se o ní zmiňoval v kapitole věnované Unii otců – Otcové za práva dětí, se 

setkal s dalšími muţi s podobnou zkušeností a přidal se k jejich myšlence zaloţit organizaci 

za účelem pomoci muţům v podobné situaci.
104

 Druhý respondent z Unie otců – Otcové za 

práva dětí, má za sebou identickou zkušenost. Měl se svou manţelkou dvě dcery a v rámci 

manţelství fungoval spíše jako matka. Po rozvodu nicméně svěřil soud obě dcery do péče jí a 

vztahy k nim má do dnešního dne problematické. Do organizace se dostal jako muţ, který 

potřeboval pomoc, zůstal v ní, aby mohl pomáhat dalším.
105

 Zajímavé bylo, jak se oba dva 

shodli, kdyţ mluvili o svém dětství, ţe uţ jako malí, kdykoliv se dělo dětem nebo lidem 

kolem nich bezpráví, měli tendenci se za ně postavit a bránit je. Připadá jim to naprosto 

normálním způsobem chování, který se teď projevuje v rámci jejich organizace. 
106

 

    Motivací zakladatele organizace K 213 byl atak ze strany manţelky, pak i atak ze strany 

státní moci. Po rozvodu měl právo vídat své dítě, sepsali s manţelkou dohodu, ta ji nicméně 

nerespektovala. Kdyţ mu nechtěla svěřovat dítě podle dohod, odmítnul ji platit výţivné. 

Navíc přišel tou dobou o práci. Začal podávat ţádosti na změnu péče o dítě, chtěl se o ně 

starat sám, současně začal ţalovat stát u Mezinárodního soudu ve Štrasburku, ţe nebyl 

schopen vymoci jeho práva. Tento kolotoč ţalob trvá do dnes. Spolu s dalšími dvěma muţi 

zaloţili organizaci K 213, aby sdruţovala muţe, kterým bylo ublíţeno podobným způsobem. 

Vyhlásili „válku“, kterou nemohou podle slov respondenta vyhrát, pokud budou sami, ale 

pouze, pokud budou drţet pohromadě.
107

 

    Jinou motivaci měli muţi z dalších organizací. Představitel Ligy otevřených muţů rozdělil 

svou motivaci k zapojení se do aktivit v rámci muţské organizace na dva faktory: a) za 

faktory vnitřní povaţuje svůj alternativní pohled na věc, chuť dělat věci jinak a schopnost 
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vlastní sebereflexe, b) vnějšími faktory jsou společenské změny po listopadu 1989 – nastal 

velký rozkvět různých myšlenkových proudů, společnost byla otevřená a dotazovaný se 

zúčastnil jednoho workshopu o muţích a muţském světě, coţ ho přivedlo na myšlenku 

pokusit se o pořádání podobných akcí také v ČR. Dotazovaný je navíc psychologem a 

terapeutem, terapeutický svět se v 90. letech minulého století hodně feminizoval a on chtěl do 

něj začlenit i muţe.
108

 

    Představitel Muţského prostoru hovořil o tom, ţe vedení muţských skupin a účast na nich 

bere jako cestu vlastního rozvoje. Pořádání muţských skupin není v jeho případě otázka 

pomoci druhým, ale spíše osobního zájmu o muţskou problematiku a osobního rozvoje.
109

 

    Zástupce Českého svazu muţů mi na mou otázku po jeho motivaci k členství v organizaci 

odpověděl, ţe ho zaujalo zejména poslání organizace a její program. Líbilo se mu na něm, ţe 

se tu začalo konečně také hovořit o muţích a nikoliv pouze o ţenách. Český svaz muţů se 

snaţí věnovat celému spektru muţských otázek a dělat hlavně věci jinak. Netvářit se na oko, 

ţe zastupují muţe a pak se spolčovat s ţenskými spolky, ale důsledně se zabývat obhajobou 

muţských práv.
110

 

   Posledním dotazovaným, o jehoţ motivaci bych chtěl psát, je zástupce aktivity Chlapi.cz. 

Jednalo se o muţe, který nepatří mezi organizátory muţských skupin, ale o člena, který se 

těchto skupin sám účastní. Jeho motivace byla tedy spíše vedena individuálními pohnutkami. 

Jak mi sdělil, je členem církve a od svého známého se dozvěděl o existenci muţských skupin. 

Účast v těchto aktivitách bere jako povinnost, chce být co nejlepším člověkem – muţem – 

křesťanem a tyto skupiny mu mohou napomoci.
111

 

    Na předcházejících řádcích jsou patrné dva druhy motivací k členství v muţských 

organizacích. Motivace pomáhat druhým, jako na straně představitelů organizací bojujících za 

muţská práva, ale i Ligy otevřených muţů, a motivace vedená spíše individuální pohnutkou 

osobního rozvoje, jako je tomu v případě muţských skupin Chlapi.cz a Muţský prostor. Spíše 

profesionální motivaci pak měl představitel Ligy otevřených muţů, snaţil se do našeho 

prostoru aplikovat novou alternativní práci s muţi. 
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3.7. Mužské organizace v ČR vs. klasifikace nových mužských organizací 

podle Clatterbaugha 

 
    Pokud se zabýváme existencí organizací muţského hnutí v ČR, je určitě zajímavé porovnat 

jeho proudy s typologií podle Clatterbaugha, jak byla představena v kapitole 2.4.1. Musíme 

vyjít pochopitelně z faktu, ţe nové muţské organizace mají v podmínkách ČR mnohem 

mladší historii neţ tomu bylo např. v USA či ve Velké Británii, nicméně jejich existence 

souvisí s podobnými faktory, které vedly ke vzniku nových muţských organizací i ve 

zmiňovaných dvou státech. 

Při pohledu na Clatterbaughovo 8 proudů je patrné, ţe muţské organizace v ČR jeho šíře 

nedosahují, nicméně lze najít v ČR přítomnost 5 proudů. 

- Prvním proudem je proud konzervativní jako vyjádření odporu vůči feminismu – v ČR 

má zastoupení ve dvou formách. Podobu radikální představuje aktivita Chlapi v akci, 

která se netají odporem nejen vůči feminismu, ale i ţenám obecně. Podobu 

umírněnější lze najít v organizaci Český svaz muţů, ta se ale prezentuje zároveň jako 

organizace bojující za práva muţů, takţe stojí spíše na pomezí proudu konzervativního 

a proudu muţských práv. 

- Druhý proud je perspektiva muţských práv, kterou v ČR zastupuje největší mnoţství 

organizací – K 213, Sdruţení za dodrţování práv dětí a rodičů v ČR, Spravedlnost 

dětem, Tátové dětem, Unie otců a Zákon 94, které bojují zejména za práva otců. 

- Třetím proudem je proud liberálně profeministický, zastoupený v ČR Ligou 

otevřených muţů. Ačkoliv sama organizace se za profeministy neoznačuje, zařadil 

jsem ji do této kategorie z toho důvodu, ţe naplňuje v několika bodech 

Clatterbaughova slova o ideovém obsahu tohoto proudu – k muţství se snaţí 

přistupovat liberálnějším pohledem, upozorňuje na problematickou stránku 

stereotypního rozdělení tradičních genderových rolí, které brání muţům i ţenám 

v seberealizaci, důraz klade na individuální úsilí. Zajímavé je, ţe lze v jejích aktivitách 

najít podporu mýtopoetického hnutí, působí dojmem, ţe se snaţí prezentovat přístup, 

v němţ se skloubí prvky liberálního i konzervativního pohledu na problematiku 

muţství. 

- Čtvrtým proudem je proud mýtopoetický, ten je v ČR zastoupen aktivitou Chlapi.cz a 

Muţský prostor. 

- Pátým proudem je hnutí gayů, které sice v ČR existuje, nicméně není předmětem této 

práce (viz kapitola 2.5.) 
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IV. Závěr 

 

    Na začátku této diplomové práce jsem si stanovil několik cílů. Najít muţské organizace 

v prostředí občanského sektoru ČR a provést analýzu jejich činnosti. Na základě té jsem se 

chtěl pokusit o vytvoření typologie muţských organizací v ČR spolu s popisem konceptu 

muţství, které ve veřejném prostoru reprezentují. Dílčími úkoly bylo zjistit moţnou 

přítomnost konceptu nového muţství mezi muţskými organizacemi v ČR a zabývat se 

motivací jejich představitelů ke členství v organizaci.  

    V první, teoretické, části jsem se zabýval dvěma aspekty muţského sdruţování, a to 

aspektem ideovo - kulturním a strukturálním. Aspekt ideovo – kulturní obsahuje problematiku 

muţství a jeho konstruktivistické povahy, která se odráţí ve fungování jednotlivých 

muţských organizací. Zabýval jsem se problematikou genderu, s pochopitelným důrazem na 

muţství a jeho různé koncepty, s úzkou vazbou na proměny ţenských rolí a rozvoj 

feministického hnutí, ke kterému v průběhu 60. a 70. let minulého století došlo. Jak jsem jiţ 

uvedl, východiskem k problematice muţství mi byla teorie sociálního konstruktivismu, která 

se v souvislosti se studii genderu nejčastěji pouţívá. Sociální vědy se problematikou muţství 

a oslabování tradičních rolí, které nazývají krizí muţství, zabývají jiţ od 60. let 20. století, 

v jedné kapitole jsem čtenáři představil i sociologický obor těchto tzv. muţských studií.  

    V rámci strukturálního aspektu své práce jsem se věnoval konceptu občanské společnosti i 

vzniku muţských organizací, které teorie vzniku organizací občanského sektoru vysvětlují. 

Zabýval jsem se historií i současnosti muţského sdruţování s popisem jeho tradičních i tzv. 

nových organizací. V souvislosti s existencí muţského hnutí a jeho nových muţských 

organizací se často hovoří o konceptu tzv. nového muţství, který jsem v teoretické části své 

práce také představil. 

     V části druhé, empirické, jsem se jiţ zabýval naplněním hlavních cílů této práce. Vyhledal 

všechny muţské organizací občanského sektoru ČR, u některých se nejednalo přímo o 

organizaci, ale o neinstitucionální aktivity – součásti neorganizované občanské společnosti, 

jedná se o Český svaz muţů, Chlapi.cz, Chlapi v akci, K 213, Ligu otevřených muţů, Muţský 

prostor, Sdruţení za dodrţování práv dětí a rodičů v ČR, Spravedlnost dětem, Tátové dětem, 

Unie otců – Otcové za práva dětí a Zákon 94. Se zástupci 6 organizací (představitelé Českého 

svazu muţů, Chlapi.cz, K 213, Ligy otevřených muţů, Muţského prostoru a 2 představitelé 

Unie otců – Otcové za práva dětí) jsem uskutečnil 7 polostandardizovaných rozhovorů a za 

pomoci informací z nich a analyzovaných textů zkoumaných organizací jsem vytvořil 
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typologii muţských organizací v ČR. Výsledkem bylo zjištění, ţe je lze rozdělit podle 

zaměření jejich aktivit a muţství, které reprezentují, do tří skupin.  

    První skupinou jsou organizace za zlepšení kvality ţivota muţů (osobní i společenská 

rovina), druhou organizace bojující za práva muţů a do třetí skupiny patří muţské názorové 

platformy. Pokud se jedná o muţství, které reprezentují, dospěl jsem k závěru, ţe do první 

skupiny patří tzv. maskulinisté, pro které je zásadní muţství a muţské spojenectví, proto jsou 

jejím součástí organizace či aktivity, mající podobu muţských skupin, snaţí se o znovunabytí 

vlastních muţských schopností a síly. Na druhou stranu lze ale v organizaci LOM najít 

podporu muţské otevřenosti, citlivosti a aktivního přístupu k otcovské roli, maskulinisté se 

často zabývají tím, co označují feminizací muţů. V druhé skupině nalezneme bojovníky za 

muţská práva, kteří jsou většinově zastánci spíše tradičního muţství, heterosexuálního, 

bílého, zaloţeného na muţskosti, síle, odvaze, aktivitě, samostatnosti a snaze získat respekt, 

domoci svých práv. Do třetí skupiny patří jediná iniciativa Chlapi v akci se svým 

machistickým antifeministickým muţstvím. Zajímavým zjištěním bylo, ţe v občanském 

sektoru ČR převládají muţské organizace bojující za práva muţů a to především otců ve věci 

porozvodové péče o nezletilé děti.   

    Na tomto místě bych rád podotknul, ţe jsem se ve své práci, a to zejména v její empirické 

části, soustředil na tzv. nové muţské organizace. Oproti organizacím tzv. tradičního typu, 

které měly často charakter veřejných organizací, avšak v době, kdy veřejné rovnalo se 

muţskému, či sdruţovaly muţe v oblastech tradičních muţských zájmů, charakteristických 

pro zejména tradiční koncept muţství, objevují se nové muţské organizace v průběhu 60. a 

70. let minulého století v období počátků tzv. muţské krize a jsou spojovány s termínem 

muţské hnutí. Tato krize byla způsobena rozvojem feministického hnutí, zvyšující se ţenskou 

emancipací a s ní spojenou proměnou ţenské role ve společnosti. Mnoho muţů bylo začalo o 

těchto změnách a podstatě svého muţství přemýšlet, a ať jiţ prostřednictvím aktivit těchto 

nových organizací s argumenty feminismu souhlasily a přidaly se ke kritice tradičního 

konceptu muţství a stereotypního rozdělení genderových rolí, či se postavily za jejich 

zachování a naopak za obhajobu muţů a jejich práv, byly produktem vědomého a aktivního 

přístupu k jejich muţství. A některé z těchto nových organizací začaly prosazovat koncept, 

který se nazýval konceptem nového muţství.  

    V další části práce jsem měl zjistit právě přítomnost konceptu nového muţství v prostředí 

muţských organizací v ČR. Na základě mého výzkumu, pokud se dá o některé muţské 

organizaci říci, ţe koncept nového muţství naplňuje či se mu alespoň blíţí, pak by tou 

organizací mohla být Liga otevřených muţů. Nejlépe vystihuje onen dualismus nových muţů. 
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Na jedné straně se snaţí prostřednictvím aktivit svých muţských skupin v muţích probudit 

muţnost, rozhodnost a sílu, nebrání se ani ovlivnění mýtopoetickým hnutím, které povaţuje 

muţství aţ za cosi mýtického, co je třeba podporovat zvnitřněním archetypů válečníka, krále 

či divého muţe atp., na straně druhé muţe podporují, aby byli otevření, citliví, schopni starat 

se a vychovávat své děti, tedy aby obohatili svůj muţský arzenál také těmito spíše ţenskými 

charakteristikami. Není určitě ani náhoda, ţe většina muţů, která se aktivit Ligy otevřených 

muţů účastní, pracuje v pomáhajících profesích. Ostatně o novém a alternativním přístupu 

hovoří i jejich představitel, spíše ale koncept své organizace nazývá muţstvím aktivním. 

Muţstvím, jehoţ obsah si mohou muţi určit sami, Liga otevřených muţů se jim v tomto snaţí 

napomáhat. Závěrem bych ještě podotknul, ţe nový muţ nemusí být ţádným reálně 

existujícím muţem. V konstruktivistickém pojetí se jedná spíše o jakýsi ideální konstrukt, 

kterého není snadné dosáhnout nebo ho muţi ani dosáhnout nechtějí.   

    Posledním cílem této práce bylo zjištění motivace představitelů zkoumaných muţských 

organizací ke členství v organizaci. Z odpovědí tazatelů byly zřejmé dvě pohnutky, které je 

vedly ke vstupu do organizace. Na jedné straně najdeme motivaci pomáhat druhým, bojovat 

za muţská práva, to je případ zejména představitelů organizací bojujících za muţská práva, 

ale i Ligy otevřených muţů, na straně druhé najdeme spíše individuální pohnutky osobního 

rozvoje, nalezení vlastního muţství, coţ jsou pohnutky u představitelů muţských skupin 

Chlapi.cz a Muţský prostor.    

    Závěrem bych se rád vyjádřil k několika postřehům, které mi vyvstaly během psaní této 

práce. Podle mého názoru trpí sektor muţských organizací několika neduhy a tím mám na 

mysli především jeho transparentnost. Přes opakované snahy nebylo vůbec snadné dostat se 

k oficiálním dokumentům organizace typu stanov sdruţeni či výročních zpráv. Pokoušel jsem 

se tedy na konkrétní věci ptát přímo u organizací, ale ani tak mi nebylo velmi často 

odpovězeno. Rozumím, ţe se nejedná o např. organizace poskytující sociální sluţby, u 

kterých je transparentnost kvůli čerpání prostředků ze státních, evropských či jiných zdrojů 

nutností, ale i tak jsem byl tímto stavem poněkud překvapen. Některé organizace a platí to 

zejména o organizace bojující za práva otců, se navíc situují do pozice bojovníků proti státu, 

systému a tak jsem měl několikrát pocit, ţe jednám s někým, kdo funguje v ilegalitě a ve 

strachu.  

    Dalším problematickým místem je v některých muţských organizacích prvek členství a to 

v situaci, kdy jsou všechny muţské organizace v ČR právní formou občanského sdruţení. 

Ačkoliv je členský základ nutným předpokladem existence občanských sdruţení, u některých 

organizací, jak mi bylo sděleno v případě Ligy otevřených muţů a Unie otců – Otcové za 
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práva dětí, tomu tak z různých důvodů není. Podle sdělení předsedy Unie otců – Otcové za 

práva dětí zájem o členství v organizaci není. Naopak největší členskou základnou disponuje 

Český svaz muţů, ale otázkou je, zdali to není způsobeno velmi snadnou procedurou vstupu a 

spíše větším počtem jeho registrovaných neţ řádných členů. Zájemci k registraci členství stačí 

pouze vyplnit formulář na webových stránkách organizace. Ať jiţ je členský prvek 

v organizacích aktivní nebo nikoliv, zůstal ve mně po zkušenosti s muţskými organizacemi 

pocit, ţe organizace stojí a padají s aktivitami jejich aktivních charismatických vůdců – 

zakladatelů, neţ na aktivitě jejich členské základny. 

    Existenci muţských organizací povaţuji pro společnost za velmi přínosnou. Snaţí se 

ukázat, ţe své věci neumí hájit pouze ţeny, ale také muţi, a ţe se dovedou za účelem 

prosazení svých cílů spojit s ostatními. A jakou mají muţi budoucnost? Podle mého osobního 

názoru je velmi důleţité, aby zastávali nadále charakteristiky, které muţe vţdy 

charakterizovaly, které pro ně byly typické. Měli by disponovat sílou, pevným postojem a 

rozhodností k činu, svou energii by ale také měli být schopni zaměřit na ochranu okolního 

světa, lidí a přírody. Takoví muţi by snad neměli problémy se svou identitou a byli by navíc 

více ceněni svými partnerkami a svým okolím. 

     

V. Doporučení 

 

    Pokud bych měl po své zkušenosti s danou problematikou doporučit další oblasti zájmu 

v rámci studií muţských organizací, určitě bych doporučil zabývat se sledováním jejich 

dalšího vývoje. Organizace občanského sektoru vznikají a zanikají, bylo by zajímavé 

sledovat, jak stabilní zrovna muţský občanský sektor v ČR je, jak silně se muţským 

organizacím podařilo etablovat se. Vzhledem k výše uvedenému by také bylo zajímavé 

sledovat, jak se vyvíjí situace v otázce členství. O úpadku zájmu o sdruţování se jiţ v odborné 

literatuře občanského sektoru nějakou dobu píše
112

, zajímalo by mě, zdali se bude zájem o 

členství v muţských organizacích dále spíše sniţovat či bude naopak narůstat. Stejně tak je 

zajímavým fenoménem neexistence jasně profeministické muţské organizace.  

    V souvislosti s tématem nového muţství mě velmi zajímá profil muţů, kteří jsou nositeli 

tohoto typu muţství. Co je k tomuto konceptu vedlo? Co je v ţivotě ovlivnilo, ţe se vydali 

zrovna tímto směrem. Otázek mi během psaní této práce vyvstalo hodně, prostor jiţ ale 

přenechám někomu dalšímu. 

                                                           
112

 např. Putnam, R., D. 1995. Bowling Alone: America's Declining Social Capital. Essay. nebo Müller, K. 2002. 

Češi a občanská  společnost. Praha: Triton. 
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VII. Přílohy 
 
 

Příloha č.1 - Seznam rozhovorů a respondentů 

 

1.) Rozhovor č.1 – o.s. Liga otevřených muţů – uskutečněn 20.7.2010 v Praze v kavárně Cafe 

Calma – délka 1,5 hodiny (zápis) 

PhDr. Martin Jára – ředitel Ligy otevřených muţů, 50 let  

 

2.) Rozhovor č.2 – o.s. Unie otců – Otcové za práva dětí I. – uskutečněn 29.-30.7.2010 

v Napajedlech – délka 9 hodin (audiozáznam) 

Mgr. Daniel Nebeský – předseda Unie otců – Otcové za práva dětí, 67 let 

 

3.) Rozhovor č.3 – o.s. Unie otců – Otcové za práva dětí II. – uskutečněn 29.-30.7.2010 

v Napajedlech – délka 9 hodin (audiozáznam) 

Vladimír Novák – předseda moravské pobočky Unie otců – Otcové za práva dětí, 53 let 

 

4.) Rozhovor č.4 – Chlapi.cz – uskutečněn 12.7.2011 v Benešově ve Švejk restaurantu u Zimů 

– délka 1 hodina (audiozáznam) 

Pavel Strach – účastník aktivit Chlapi.cz, 46 let 

 

5.) Rozhovor č.5 – Muţský prostor – uskutečněn 18.4.2011 v Praze v kavárně Bio Zahrada  – 

délka 1,5 hodiny (zápis) 

Ing. Martin Švihla PhD. – hlavní organizátor Muţského prostoru, 32 let 

 

6.) Rozhovor č.6 – o.s. Český svaz muţů – 12.5.2011 v Praze – délka 45 minut (zápis) 

Miroslav Salač – viceprezident Českého svazu muţů 

 

7.) Rozhovor č.7 – o.s. K 213 – uskutečněn 26.8.2011 v Restaruraci v Zámostí v 

Roţďalovicích – délka 2 hodiny (audiozáznam) 

Ing. Jiří Fiala – předseda K 213, 48 let 
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Příloha č.2 - Okruhy otázek standardizovaného rozhovoru 

 

 

1)  Okruh otázek na organizaci 

 

 

- Popis organizace, její aktivity 

 

- Historie organizace 

 

- Členství v organizaci 

 

- Poslání organizace, její cíle, cílová skupina 

 

- Metody práce 

 

2) Okruh otázek na respondenta 

 

 

- Otcovství a vztah k němu 

 

- Názory na feminismus a problematiku postavení ţen ve společnosti, muţské x ţenské role  

 

- Důleţitost být muţem, vztah k muţství, téma muţství v krizi 

 

- Motivace k členství v organizaci 
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Příloha č.3 – Stanovy Českého svazu mužů o.s. 

 
 

      Stanovy Českého svazu mužů o.s. 

 

 

Část I. 

Cíle činnosti 

  

 

Český svaz muţů (dále jen „svaz") je nezávislé, dobrovolné občanské sdruţení, které působí 

na území České republiky. Sdruţuje členy bez ohledu na jejich národnost, náboţenskou víru, 

politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy. Je otevřen spolupráci se všemi 

sympatizujícími. 

Cíle činnosti svazu : prosazování rovnoprávného postavení členů a jejich potřeb ve 

společnosti, partnerství v rodině, rozvoj osobnosti členů formou vzdělávacích programů, 

poradenství a pomoc v sociální oblasti, humanitární aktivity a uspokojování kulturně 

společenských zájmů členů. 

        

Část II. 

Členství, práva a povinnosti členů. 

 

  

1. Členem svazu se můţe stát občan, který ţije v České republice a souhlasí s jeho stanovami 

a programem. Členství v svazu je dobrovolné a individuální. Na činnosti svazu se mohou 

finančně i jinak podílet sympatizující občané. 

2. Do svazu jsou členové přijímáni na základě písemné přihlášky. Členství ve svazu můţe být 

registrované nebo řádné. 

Registrovaným členem svazu se uchazeč stává vyplněním přihlášky do svazu. Zaregistrování 

člena je bezplatné. 

Řádným členem svazu se uchazeč o členství stává při splnění těchto podmínek : 

a)     Úplně vyplněná přihláška do svazu 

b)     Uhrazení členského příspěvku stanoveného základní organizací (dále jen „ZO“) a 

příspěvku na rozvoj svazu stanoveného konferencí svazu.  
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Neuhrazením členského příspěvku nebo příspěvku na rozvoj svazu se stává z řádného člena 

registrovaný člen. 

3. Prvních deset členů svazu  získává statut zakládajícího člena svazu. Zakládajícím členem 

svazu se stávají  členové svazu  s pořadovým členským číslem 001-010 . Zakládajícím členem 

svazu je kaţdý člen přípravného výboru. Prvních sedm řádných členů svazu  spolu s členy 

přípravného výboru získává statut zakládajícího člena svazu. 

4. Čestným členem svazu se stává osoba na základě návrhu člena svazu a po schválení 

takového návrhu konferencí svazu. Čestné členství se zpravidla uděluje takovým osobám a 

osobnostem, které se zvláště významnou měrou zaslouţily o rozvoj svazu a naplňování jeho  

poslání a cílů.  

5. Členství v svazu zaniká: 

a) písemným oznámením člena o vystoupení z svazu  

b) úmrtím. 

c) vyloučením z důvodů porušení stanov svazu 

O vyloučení rozhodne příslušná ZO na základě návrhu kteréhokoliv člena svazu 

s přihlédnutím k odůvodnění návrhu a dokladům dokazujícím oprávněnost návrhu. Ve zvláště 

závaţných případech porušení stanov svazu můţe rozhodnout o vyloučení Ústřední rada. 

6. Práva registrovaného člena jsou zejména: 

- Být informován o dění ve svazu a získávat informace o činnosti 

- podílet se na činnosti svazu 

- vyjadřovat názory a návrhy, diskutovat o nich, vznášet připomínky k činnosti svazu 

- účastnit se akcí pořádaných svazu 

- předkládat projekty a podílet se na jejich realizaci. 

7. Povinnosti registrovaného člena jsou zejména: 

- hájit zájmy svazu a dodrţovat jeho stanovy. 

- šířit dobré jméno svazu a získávat nové členy 

- v rámci svazu dodrţovat a kultivovat vzájemné vztahy k ostatním členům svazu na 

principech slušnosti, tolerance a ohleduplnosti   

8. Práva řádného člena jsou zejména: 

- vyuţívat ochranu a právní pomoc svazu 

- podílet se na činnosti svazu 

- zvolit si ZO, ve které chce být členem 

- zúčastnit se shromáţdění členů ZO 

- navrhovat kandidáty na funkce v orgánech svazu 
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- volit a být volen do orgánů svazu od věku 18 let 

- vyjadřovat názory a návrhy, diskutovat o nich, vznášet připomínky k činnosti svazu 

- účastnit se jednání všech orgánů svazu, které jednají a rozhodují o jeho návrhu nebo jeho  

osobě a obhajovat svá stanoviska. 

- čerpat slevy a bonusy na vybrané zboţí a sluţby u smluvních poskytovatelů. 

- účastnit se akcí pořádaných svazu za zvýhodněných podmínek 

- předkládat projekty a podílet se na jejich realizaci. 

- bezplatně získávat informace o novinkách a připravovaných akcích prostřednictvím 

informačních zdrojů svazu 

- bezplatně obdrţet členskou kartu opravňující k účasti na přednáškách, kurzech, seminářích a 

školeních pořádaných svazu. 

9. Povinnosti řádného člena jsou zejména: 

- hájit zájmy svazu a dodrţovat jeho stanovy. 

- účastnit se činnosti ZO, kde je registrován 

- respektovat rozhodnutí ZO a dalších orgánů svazu 

- hradit členské příspěvky stanovené ZO, kde je registrován  

- přispívat na provoz a rozvoj svazu částkou stanovenou konferencí svazu ve výši 8,30 Kč 

měsíčně  

- šířit dobré jméno svazu a získávat nové členy 

- v rámci svazu dodrţovat a kultivovat vzájemné vztahy k ostatním členům svazu na 

principech slušnosti, tolerance a ohleduplnosti   

  

 

Část III. 

Článek 1. 

 

  

Organizační struktura a orgány (jejich postavení, vztahy mezi nimi, jednání a rozhodování) 

1. Organizační struktura svazu je budována na základě územního principu a tvoří ji ZO a 

krajské organizace svazu. 

2. Orgány svazu jsou: 

a) na republikové úrovni - Konference delegátů krajských organizací svazu, Ústřední 

shromáţdění a Ústřední rada (dále jen "ÚR"), 

b) na krajské úrovni - koordinační článek - krajská rada (dále jen "KR"), 
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c) na úrovni ZO - shromáţdění členů ZO, rada ZO. 

Volební období je pro členy orgánů všech stupňů 5ti leté s moţností průběţné kooptace. 

3. Členové vyšších orgánů organizační struktury mají právo účastnit se jednání orgánů niţších 

článků organizační struktury. 

4. Jednání ZO a krajských orgánů svazu je usnášeníschopné, je-li na něm přítomna alespoň 

jedna třetina všech oprávněných členů. Jednání ústředních orgánů svazu je usnášeníschopné, 

je-li na něm přítomna alespoň polovina všech oprávněných členů. Usnesení je přijato, hlasuje-

li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. 

5. Niţší články organizační struktury mají právo se obracet na vyšší orgány se svými návrhy a 

připomínkami. Ty jsou povinny se jimi zabývat a neprodleně informovat o způsobu jejich 

řešení ten orgán, který návrh nebo připomínku podal. 

6. Shromáţdění členů ZO, krajského shromáţdění, ústřední shromáţdění: 

- schvalují zaměření činnosti na své úrovni na dané období 

- schvalují zprávu své rady o činnosti a hospodaření 

- schvalují svůj rozpočet  

- berou na vědomí zprávu svého revizora (revizorů) hospodaření, v případě ústředního 

shromáţdění zprávu dozorčí rady.  

 

  

 Článek 2. 

Základní články 

 

  

1. Základní organizace se zakládají v místech, kde o tom rozhodnou nejméně tři členové. 

Sníţí-li se početní stav ZO pod tři členy, sami členové si zvolí zapojení v jiné (resp. jiných) 

ZO. 

2. Nejvyšším orgánem ZO je shromáţdění členů ZO, které se schází podle potřeby na základě 

rozhodnutí rady ZO, minimálně však jedenkrát ročně. Rada ZO je povinna svolat 

shromáţdění členů bez zbytečného odkladu tehdy, poţádá-li o to alespoň jedna třetina členů 

ZO. 

3. Shromáţdění členů ZO, kromě působnosti stanovené v části III., čl. 1., bod 6. těchto stanov, 

zejména: 

- rozhoduje o vzniku, zrušení, rozdělení případně sloučení ZO 

- volí radu ZO, předsedu a místopředsedu rady ZO a revizora hospodaření 
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- volí delegáta krajské konference 

- pověřuje svého člena účastí na krajském shromáţdění 

- rozhoduje o výši členských příspěvků.  

4. Rada ZO má nejméně 3 členy a zejména: 

- řídí činnost ZO v období mezi shromáţděními členů ZO. 

- vybírá členské příspěvky a odvádí z nich stanovenou část na provoz a rozvoj činnosti svazu.  

5. ZO se zruší na základě rozhodnutí shromáţdění členů ZO. Rada ZO o tomto rozhodnutí 

podá zprávu KR. Toto shromáţdění členů také rozhodne o vyrovnání všech závazků ZO a o 

naloţení s případným majetkovým zůstatkem. Majetkový zůstatek, o kterém nebylo 

rozhodnuto před zrušením ZO, nemůţe být převeden mimo svazu a přechází na územně vyšší 

orgán svazu. 

  

 

Článek 3. 

Krajská rada - koordinační článek 

 

  

l. Krajskou organizaci tvoří všechny ZO na území kraje. 

2. Orgánem koordinujícím činnost v kraji (ZO na území kraje) je KR, která je, mimo jiné: 

a) partnerem státní správy v kraji 

b) partnerem krajských občanských iniciativ a sdruţení 

c) předkladatelem a realizátorem projektů. 

KR dále: 

a) rozvíjí krajské aktivity  

b) schvaluje nakládání s finančními prostředky  

c) vydává krajský zpravodaj. 

3. KR se schází alespoň 2 x ročně. Poţádá-li nejméně třetina ZO o krajské setkání zástupců 

ZO, je KR povinna je neprodleně svolat. 

4. KR vzniká delegačně, má nejméně 5 členů. Kaţdá ZO má právo delegovat do KR jednoho 

člena, v případě menšího počtu ZO dva členy. Krajský pracovník je členem KR ve funkci 

tajemníka KR, který zajišťuje chod organizace v kraji a zastupuje předsedu KR v plném 

rozsahu. KR ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Revizora hospodaření KR mají 

právo navrhovat ZO.  

  



 119 

Článek 4. 

Ústřední orgány 

  

1. Nejvyšším orgánem svazu je konference delegátů krajských organizací svazu (dále jen 

„konference svazu"). Konference svazu zejména: 

- schvaluje zprávu o činnosti svazu a hospodaření za uplynulé volební období 

- schvaluje změny v Programové orientaci svazu a zaměření činnosti svazu na další období 

- volí ÚR, dozorčí radu, prezidenta svazu a viceprezidenta svazu, kteří se po zvolení stávají 

členy ÚR a potvrzuje členy ústředního shromáţdění. Oznámení o konání konference delegátů 

se provádí vyvěšením na webovských stránkách svazu www.svaz-muzu.cz nejméně 14 dní 

před jejím konáním. 

2. Návrhy na volbu členů ÚR předkládá konferenci svazu návrhová komise. Návrhy 

kandidátů předkládají návrhové komisi členové svazu. Způsob volby určí na svém zasedání 

konference svazu.  

- rozhoduje o zrušení svazu, a to na základě výsledků celosvazové diskuse. 

3. V období mezi konferencemi svazu je nejvyšším orgánem svazu Ústřední shromáţdění. Je 

sloţeno z delegátů krajských organizací a členů ÚR. Kromě působnosti stanovené v části III., 

čl. 1., bod 6. těchto stanov, zejména: 

- na základě změny územně správního uspořádání České republiky je oprávněno rozhodnout o 

změně organizační struktury svazu a o změně sídla ústředí a orgánů svazu 

- má právo kooptovat nejvyšší představitele svazu, prezidenta svazu a viceprezidenta svazu na 

období do konání konference svazu. 

4. Ústřední shromáţdění se schází minimálně 1 x ročně. Svolává je ÚR. Ústřední shromáţdění 

musí svolat bez zbytečného odkladu i tehdy, poţádá-li o to alespoň jedna třetina všech 

krajských organizací svazu. Oznámení o konání ústředního shromáţdění se provádí 

vyvěšením na webovských stránkách svazu www.svaz-muzu.cz nejméně 14 dní před jeho 

konáním. 

5. ÚR má celkem 3 členy, řídí činnost svazu v období mezi ústředními shromáţděními. 

Schází se nejméně 4 x ročně. ÚR odpovídá za činnost organizace. ÚR schvaluje Směrnice o 

hospodaření na volební období. Na návrh KR má právo zrušit ZO. Rozhoduje o počtu a 

sloţení zaměstnanců placených z prostředků svazu. Rozhoduje o proplácení odměn, 

cestovních výloh a nákladů pro členy ústředních orgánů.  Svolat zasedání ÚR můţe, 

kterýkoliv člen ÚR. Svolání zasedání ÚR musí být oznámeno kaţdému členu ÚR písemnou 

pozvánkou doručenou nejméně 15 dnů před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat datum, 

http://www.svaz-muzu.cz/http:/www.svaz-muzu.cz/
http://www.svaz-muzu.cz/http:/www.svaz-muzu.cz/
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místo a čas konání zasedání ÚR a navrhovaný program jednání. Pro platnost usnesení ÚR je 

nutná přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. 

Při hlasování má kaţdý člen jeden hlas. 

6. Statutárními zástupci svazu jsou prezident svazu a viceprezident svazu. Svaz zastupuje vůči 

třetím osobám prezident svazu a viceprezident svazu. Podepisování za svaz se provádí tak, ţe 

k vytištěnému nebo napsanému názvu svazu připojí svůj podpis prezident nebo viceprezident 

s uvedením své funkce ve svazu. 

7. Prezident svazu zejména: 

- řídí organizaci a rozhoduje o neodkladných otázkách činnosti svazu v době mezi zasedáními 

ÚR, kterou o svých rozhodnutích následně informuje. V ekonomických otázkách se řídí 

Směrnicemi o hospodaření svazu  

- svolává ÚR. 

Viceprezident svazu zejména: 

- zajišťuje vnitřní chod organizace.  

  

 

Článek 5. 

Revizní orgány 

 

  

1. Revizními orgány v ZO, při KR a ÚR je (jsou) revizor (revizoři) hospodaření a členové 

dozorčí rady (dále jen „DR“). 

2. Revizor (revizoři) hospodaření a členové dozorčí rady kontrolují hospodaření dle potřeby, 

minimálně 1x ročně. Informují o svých zjištěních a předkládají návrhy a doporučení 

příslušným orgánům svazu. 

3. Revizoři hospodaření a (pokud jsou nejméně 3) volí ze svého středu předsedu. Předseda má 

právo zúčastňovat se zasedání příslušného orgánu svazu s hlasem poradním. 

4. Dozorčí rada má nejméně 3 členy a volí ze svého středu předsedu. Předseda má právo 

zúčastňovat se zasedání ústřední rady s hlasem poradním.. 

5. Funkce revizora (revizorů) hospodaření a člena dozorčí rady je neslučitelná s členstvím v 

orgánu svazu na stejném stupni organizační struktury. 

6. Vyšší revizní orgány poskytují metodickou pomoc niţším revizním orgánům. 

7. DR má právo kontroly hospodaření ZO a krajských rad. 
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8. Návrhy na volbu členů revizních orgánů předkládá příslušné organizaci návrhová komise. 

Návrhy kandidátů předkládají návrhové komisi členové svazu. Členy DR volí konference 

svazu.  

  

 

Část IV. 

Článek 1. 

Majetek a hospodaření. Ostatní ustanovení. 

 

  

1. Svaz rozvíjí a financuje činnost z vlastních prostředků. Jejich zdrojem jsou zejména příjmy 

z členských příspěvků, finanční prostředky ze získaných grantů, dary a výnosy ze zákonem 

povolených činností.  

2. Svaz se můţe zavazovat pouze do výše svého majetku a za své závazky do výše svého 

majetku také odpovídá. Členové svazu za závazky svazu neodpovídají a ani neručí. Závazky, 

které nejsou kryty vlastním majetkem, můţe svazu přijmout na základě rozhodnutí ÚR. 

3. Předkládat projekty na granty jsou oprávněny všechny orgány svazu uvedené v části III., čl. 

1, bod 7  

4. K převodu nemovitosti je nutný předchozí souhlas ÚR.  

5. Případnému zániku svazu předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li 

jeho veškerý majetek na právního nástupce. Nepřejde-li celý majetek svazu na právního 

nástupce, provede se likvidace. Likvidátora na návrh ÚR schvaluje ústřední shromáţdění. 

Majetkový zůstatek převede likvidátor na humanitární účely. 

  

 

               Část V. 

Článek 1. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Sídlem ústředí svazu a ústředních orgánů svazu je Praha 1, Panská 7, č.p. 890, PSČ 111 00. 
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Příloha č.4 – o.s. Zákon 94 

 

       Stanovy o.s. Zákon 94 

 

stanovy občanského sdruţení Zákon 94 (dále jen „sdruţení“) dle zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Název sdruţení 

1.2. Sídlo sdruţení je na adrese Vejvanovského 1616/8, 149 00 Praha  4 – Chodov. 

1.3. Sdruţení je zakládáno na dobu neurčitou 

 

2. ČINNOST SDRUŽENÍ A JEHO POSLÁNÍ A CÍL 

 

2.1. Sdruţení je zaloţeno k podpoře základních lidských práv a svobod, a to zejména se 

zaměřením na lidská práva v oblasti rodinného ţivota, práv rodičů a dětí. 

2.2. Posláním sdruţení je zejména: 

2.2.1. poskytovat podporu svým členům při uplatňování jejich práv a svobod 

2.2.2. usilovat zákonnými prostředky o změnu zákonné úpravy rodinného práva tak, aby tato 

úprava lépe chránila práva rodičů a dětí a aby nedocházelo k diskriminaci účastníků 

rodinně právních vztahů 

2.2.3. usilovat zákonnými prostředky o prosazování práv plynoucích z mezinárodní Úmluvy 

o právech dítěte (publikované ve sbírce zákonů jako sdělení federálního ministerstva 

zahraničních věcí pod 104/1991 Sb.) 

2.2.4. napomáhat další činností rozvoji lidských práv a svobod formou veřejně prospěšných 

akcí, organizační a osvětovou činností. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SDRUŽENÍ 

 

3.1. Vznik členství – Novým členem sdruţení se můţe stát fyzická nebo právnická osoba 

se souhlasem členské schůze sdruţení nebo jednatele sdruţení. 

3.2. Členové sdruţení mají právo účastnit se činnosti sdruţení a být členy jeho orgánů. 
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3.3. Členové sdruţení jsou povinni řídit se stanovami sdruţení a dle svých moţností 

napomáhat činnosti a plnění cílů sdruţení 

3.4. Zánik členství 

3.4.1. Vystoupením – Členství člena ve sdruţení zaniká okamţikem, kdy je sdruţení 

doručeno oznámení člena o tom, ţe ze sdruţení vystupuje 

3.4.2. Vyloučením člena sdruţení – Členská schůze sdruţení můţe rozhodnout o vyloučení 

člena sdruţení, porušuje-li tento závaţně povinnosti dané mu stanovami. Členství 

člena ve sdruţení zaniká okamţikem, který je určen v rozhodnutí členské schůze 

sdruţení. Není-li tento okamţik uveden, zaniká členství okamţikem rozhodnutí. 

 

4. ORGÁNY SDRUŽENÍ 

 

4.1. Členská schůze sdruţení (dále jen členská schůze) 

4.1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdruţení. Je sloţená ze všech členů sdruţení. 

4.1.2. Do působnosti členské schůze patří 

4.1.2.1. schvalování změn stanov sdruţení, 

4.1.2.2. jmenování, odvolání a odměňování jednatelů sdruţení, 

4.1.2.3. rozpuštění sdruţení nebo sloučení s jiným sdruţením 

4.1.2.4. rozhodování o vyloučení člena sdruţení 

4.1.2.5. schvalování programu činnosti sdruţení 

4.1.3. Členská schůze si můţe vyhradit rozhodování ve věcech, které jinak náleţí do 

působnosti jiných orgánů sdruţení 

4.1.4. Člen sdruţení se zúčastňuje jednání členské schůze osobně anebo v zastoupení 

zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem můţe být jiný člen 

sdruţení, jednatel sdruţení či jiná osoba. 

4.1.5. Členská schůze je schopná usnášení při účasti nejméně nadpoloviční většiny všech 

členů s hlasovacím právem. Je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, je členská schůze 

schopná usnášení v jakémkoliv počtu přítomných členů sdruţení. Kaţdý člen – 

právnická osoba a fyzická osoba starší 15 let má hlasovací právo. Kaţdý člen 

s hlasovacím právem má jeden hlas. 

4.1.6. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů sdruţení. 

4.1.7. Jednatel sdruţení svolává členskou schůzi nejméně jednou za dva roky. Termín a 

program členské schůze se oznámí členům sdruţení ve lhůtě 15 dnů přede dnem jejího 

konání, a to pozvánkou umístěnou na informační desce sdruţení či pozvánkou 
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zaslanou členům sdruţení elektronickou poštou na adresu uvedenou v seznamu členů 

sdruţení. 

4.1.8. Člen sdruţení se můţe vzdát práva na včasné a řádné svolání členské schůze 

prohlášením, které musí být obsaţeno v zápisu z členské schůze. 

4.1.9. Poţádat o svolání členské schůze můţe alespoň polovina členů s hlasovacím právem. 

Nesvolá-li jednatel sdruţení členskou schůzi do jednoho měsíce od doručení jejich 

ţádosti, jsou členové sdruţení svolat ji sami. Nemá-li sdruţení jednatele sdruţení, je 

oprávněn svolat členskou schůzi kterýkoli člen sdruţení starší 15 let. 

4.1.10. Členská schůze zvolí svého předsedajícího. Do zvolení předsedajícího řídí členskou 

schůzi jednatel sdruţení, popřípadě pověřený člen sdruţení. Sčítání hlasů provádí 

předsedající členské schůze. Jednatel sdruţení je povinen zajistit vyhotovení zápisu 

z jednání členské schůze.  

4.2. Jednatelé sdruţení (dále jen jednatelé) 

4.2.1. Statutárním orgánem sdruţení je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je 

oprávněn jednat jménem sdruţení kaţdý z nich samostatně. 

4.2.2. Jednatele jmenuje členská schůze z řad členů sdruţení nebo jiných fyzických osob. 

Jednatelem můţe být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně 

způsobilá k právním úkonům. 

4.2.3. Jednatelé rozhodují o všech záleţitostech, které nejsou svěřeny do působnosti členské 

schůze. 

4.2.4. Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést 

seznam členů sdruţení a informovat členy sdruţení o záleţitostech sdruţení. 

4.2.5. Osoba, která je jednatelem, můţe ze své funkce odstoupit. Své odstoupení je povinna 

oznámit členské schůzi. Výkon funkce jednatele končí dnem, kdy odstoupení 

projednala nebo měla projednat členská schůze. Členská schůze je povinna projednat 

odstoupení na nejbliţším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. 

Nejpozději však končí výkon funkce jednatele jeden měsíc poté, kdy bylo na adresu 

sídla sdruţení doručeno oznámení o odstoupení z funkce. 

4.3. První jednatele sdruţení jmenuje členská schůze po vzniku sdruţení. 

4.4. Povaţuje-li člen sdruţení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuţ jiţ nelze 

podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporujícím stanovám, 

můţe do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od 

rozhodnutí poţádat příslušný soud o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se 

zákonem a stanovami. 
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5. ODDÍLY 

 

5.1. Sdruţení nezřizuje organizační jednotky s právní subjektivitou. 

5.2. Případné organizační jednotky bez právní subjektivity ustavuje a rozpouští jednatel 

 

6. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

 

6.1. Prostředky sdruţení tvoří zejména dary a příspěvky 

6.2. Při svém hospodaření je sdruţení povinno se řídit obecně závaznými právními 

předpisy a těmito stanovami. 

 

7. ZÁNIK SDRUŽENÍ 

 

7.1. Sdruţení zaniká 

7.1.1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdruţením na základě rozhodnutí 

členské schůze sdruţení či dohody členů sdruţení, 

7.1.2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění. 

7.2. Při zániku sdruţení se provede majetkové vypořádání a likvidace, pro kterou se 

přiměřeně pouţijí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění 

pozdějších předpisů, o likvidaci obchodních společností. 

 

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 

8.1. Tyto stanovy byly schváleny schůzí přípravného výboru sdruţení. 

8.2. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními 

předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

8.3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdruţení. 


