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Anotace 
 

Bakalářská práce informuje o problematice otcovské role. Klade si otázky, zda 

se současní otcové ve své rodičovské roli ocitají v krizi a zda s sebou současná 

proměna jejich role v rodině přináší možná rizika ohledně psychosociálního vývoje 

jejich dětí.  

Teoretická část práce je rozdělena na 3 kapitoly. První část popisuje proměnu 

české rodiny a role otce v ní.  

Druhá kapitola sleduje otce z pohledu rodičovských rolí a proměnu těchto rolí 

směrem k universalitě mužské a ženské rodičovské role.  

Třetí část přináší poznatky o současných společenských ideálech, týkajících se 

otcovské role, jakož i rizika, která s sebou nese absence otcovské postavy v rodině a 

duchovní aspekt otcovské role. 

Praktická část přináší kvantitativní dotazníkové šetření. Výzkum je zaměřen na 

představy a názory budoucích a současných sociálních pracovníků a pedagogů ohledně 

role otce. Také chce zjistit, zda se toto povědomí bude shodovat s výstupy z teoretické 

části práce 
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Summary 
 

The bachelor thesis informs about the paternal role issue. The main question is 

whether fathers - in their parental role - are in crisis nowdays and if the current change 

of their family role can bring any potential risks to the psychosocial development of 

their children. 

Divided into three parts, the theoretical first section describes Czech family 

transformation and the father role in it, depicting the characteristics of contemporary 

Czech family.  

The second part looks at the father from the parental role's point of view 

observing its modification to the universal male and female parental role. 

Providing information about the current social ideals about fathers, the third 

part acknowledges readers with risk which implies the absence of a father figure in the 

family and the spiritual aspect of the paternal role. 

The practical part presents a quantitative survey. The research focuses on the 

concepts and ideas of future and current social workers and teachers concerning the 

role of father comparing its results with awareness shown in the theoretical part. 

 
 
 

Keywords 

Father, Role, Virility, Family, Risk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poděkování 

Děkuji svému vedoucímu práce Ing.Mgr. Ondřeji Fischerovi za pomoc, trpělivost a 

ochotu při konzultacích. Kamarádce Hance za seznámení s Excelem a příteli Petrovi za 

trpělivost a podporu. 

 
 
 
 



 6

Obsah 
 
Úvod ............................................................................................................................................8 

1. RODINA A OTEC ..............................................................................................................9 

1.1. Co se dnes rozumí pod pojmem rodina? .............................................................. 9 

1.2. Historie rodiny a role otce v ní .......................................................................... 11 

1.2.1. Předliterární společnosti a matriarchát ....................................................................11 

1.2.2. Antika a  patriarchát ................................................................................................12 

1.2.3. Historie rodiny na českém území ............................................................................15 

1.2.4. Průmyslová revoluce ...............................................................................................17 

1.2.5. Dvacáté století .........................................................................................................18 

1.2.6. Kult mateřství ..........................................................................................................19 

1.3. Rodinný život dnes ............................................................................................ 20 

*Shrnutí .....................................................................................................................................22 

2. POJETÍ OTCE Z POHLEDU RODIČOVSKÝCH ROLÍ ....................................................23 

2.1. Rodičovské role ................................................................................................. 23 

2.2. Proměna mužské a ženské rodičovské role ........................................................ 29 

2.3. Přechod k důrazu na mužské a ženské pohlaví .................................................. 31 

Shrnutí .......................................................................................................................................32 

3. DNEŠNÍ OTEC ....................................................................................................................34 

3.1. Krize otců? ......................................................................................................... 34 

3.1.2. Obraz současného otce ............................................................................................35 

3.2. Rizika absence otcovské postavy v rodině ......................................................... 40 

3.2.1. Rizika výchovy dítěte osamělým rodičem ..............................................................40 

3.2.2. Rizika absence mužského prvku ve výchově ..........................................................41 

3.2.3. Duchovní aspekt otcovství ......................................................................................46 

Shrnutí .......................................................................................................................................49 

3.4. Východisko ........................................................................................................ 50 

3.4.1. Mužská hnutí ...........................................................................................................50 

4. VÝZKUM .............................................................................................................................53 

4.1. Dotazník ............................................................................................................. 53 

4.1.1. Vzorek .....................................................................................................................53 

4.2. Dotazníkové šetření ........................................................................................... 53 

4.2.1. Klíčové otázky ........................................................................................................53 

4. 3. Vyhodnocení a interpretace dotazníků .............................................................. 56 

4.3.1. Výsledky a kritické zhodnocení vlastního výzkumu ..............................................67 

Závěr .........................................................................................................................................71 

Seznam použité literatury .........................................................................................................73 



 7

Příloha č. 1. ...............................................................................................................................75 

Otec v současné rodině ...........................................................................................................75 

Dotazník k bakalářské práci ..................................................................................................75 

Muž/ Žena .................................................................................................................................75 

Příloha č. 2. ...............................................................................................................................77 

Příloha č. 3. ...............................................................................................................................79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8

Úvod  
 

Na křesťanských manželských setkáních jsem se poprvé dověděla o termínu 

krize otců. Dále pak o skutečnosti, že dnešním mužům v rodinách chyběly mužské 

vzory - otcové, a proto že „nevědí“, co to znamená být mužem. Tito muži se spolu 

scházejí, aby se od sebe učili být opravdovými muži a nabyté dovednosti poté dále 

předávali svým synům. 

Na otce jsem dříve byla zvyklá se dívat spíše jako na viníka, než na zraněného 

a „zmrzačeného“ muže, vždyť utlačované se většinou cítí ženy, které se sdružují ve 

feministických kruzích. Co se tedy stalo, že najednou nezanedbatelné množství mužů 

cítí potřebu spojovat své síly v mužských hnutích a zakládat organizace pro podporu 

mužských práv při rozvodech? 

Rozhodla jsem si rozšířit obzory a pokusit se porozumět proměně role otce 

v souvislostech změn mužské a ženské rodičovské role, jakož i jeho nezastupitelnosti v 

psychosociálním vývoji děti.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce je pomocí exkursu do minulosti otcovské 

role, četby současné odborné literatury a malého kvantitativního výzkumu upozornit 

na problematické oblasti dnešní otcovské role, které by mohly být dále využity ke 

konkrétnějšímu zkoumání. 

Ve své bakalářské práci si budu pro dosažení cíle klást následující otázky: jak 

vypadá současná otcovská role, a jak vypadala dříve. Jak se změnilo postavení muže a 

ženy v rodině? Jsou i dnes rodičovské role důležité i z hlediska specifik daných 

odlišným pohlavím? 

Co si o vybraných aspektech tématu myslí budoucí a současní sociální 

pracovníci a pedagogové se pokusím zjistit v praktické části práce pomocí dotazníků. 
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1. RODINA A OTEC 
 
Vymezení otce z hlediska sociální role 

V sociologickém slovníku je sociální role vymezena jako „Souhrn očekáváných 

jednání vůči jedinci, který zastává určitou soc. pozici (status). Metafora této role 

vychází z pojetí společnosti jako „jeviště“, na kterém se práva, privilegia a povinnosti 

spojené s určitou soc. pozicí (tzv.: soc. text) mění v konkrétní předvídatelné chování. 

Sociální role řídí jedincovo chování v jeho soc. pozici skrze očekávání publika. Nositel 

sociální role tato očekávání vnímá, interpretuje a pak převádí do konkrétního rolového 

chování. Svým sociálním rolím se jedinec učí v procesu socializace. Sociální role není 

úplně nezměnitelná, jedinec může její pojetí pozměnit, emancipovat se od ní nebo 

prosadit své pojetí role.“
1
 Kladu si otázku, jak dnes vymezit pojem otce z tohoto 

hlediska. Co společnost očekává od otcovské role? Jak roli dnes otec „hraje“? 

 

Mluvíme-li o otci, nemůžeme opomenout rodinu, se kterou bývá zpravidla spjat 

ve své minulosti i budoucnosti, která jej nejprve formovala, bez níž by se nestal tím, 

čím je. 

 Dnes se v souvislosti s otcovskou rolí v rodině, a především ve výchově jeho 

dětí, hovoří o krizi otců. Nabízí se otázka, zda jde skutečně o krizi nebo o jakousi 

přirozenou změnu společenského uspořádání? Na tuto otázku se pokusím 

v následujícím textu odpovědět. Východiskem se pro mě stane pojem rodiny. 

1.1. Co se dnes rozumí pod pojmem rodina? 
 

V Giddensově Sociologii jsem pod termínem rodina nalezla následující velmi 

stručné vymezení: „Rodina představuje skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými 

vztahy, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí.“ 
2 Nejčastěji mluvíme o 

tzv.: nukleární rodině, kterou se míní dospělí manželé a jejich vlastní, či adoptivní děti, 

žijící ve stejné domácnosti. V tradičních společnostech byla nukleární rodina 

integrována do širších příbuzenských vztahů. Pokud v jedné domácnosti, kromě rodičů 

a jejich dětí žijí i další příbuzní, hovoříme o rozšířené rodině.3 

                                                 
1 JANDOUREK, Sociologický slovník 207 
2 GIDDENS, Anthony, Sociologie  156 
3 GIDDENS, Anthony, Sociologie 156-157 
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Obstojí toto stručné vymezení v dnešní době? Co například nesezdaná soužití, 

bezdětné rodiny a osamělá matka s dítětem? 

Při pokusu definovat pojem „rodina“, narážíme hned na několik překážek. 

Rodinné společenství je sice „universální charakteristikou lidstva“, různé kultury ale 

upřednostňují různé typy rodin, podporují svazky toho či onoho druhu. Rodina je tedy 

sociální skupina, která se jako taková musí nutně měnit v závislosti na společenských 

změnách, a tak se v běhu času mění i vnímání této instituce.4 

Zůstává však na rodině něco neměnného, podstatného, co prochází všemi 

kulturami? Podle Zdeňka Matějčka ve všech kulturách existuje nějaká forma 

rodinného uskupení, kde vždy alespoň jeden muž a jedna žena pečují o dítě. Každé dítě 

by tak mělo být připravené na přítomnost a typické chování rodičů obojího pohlaví. 

Matějček dodává, že pokud toto předjímání u dítěte nebude naplněno, bude toto dítě 

vystaveno riziku.5  

 Další, co je na rodině neměnné je, zdá se, její přínos pro socializaci jejích 

členů. Rodina je sociální skupina, ve které probíhají důležité sociálně psychologické 

jevy v životním příběhu člověka. Umožňuje svým členům vytvořit pevné sociální 

vazby a díky vzájemné důvěře a citovým vztahům mezi jejími členy, může poskytovat 

tréninkové prostředí pro další psychosociální vývoj. 

V rodině se utváří sebedůvěra jedince, motivačně volní charakteristiky, postoj 

k sobě samému i okolí obecně. Formují se v ní modely chování, přijímají se způsoby 

usměrňování tohoto chování, dochází k předávání a zvnitřňování těchto norem a 

seznamování s různými druhy sankcí. Rodina tedy dítě orientuje na hodnoty, které 

sama vytváří. Vystavuje jedince konfliktům, poskytuje určitý druh opory. V rodině 

také dochází k identifikaci a k seznamování se s identifikačními vzory odpovídající 

vlastní pohlavní roli. Osvojují se formy verbální a neverbální komunikace.6  

Rodina dětem zprostředkovává vrůstání do kultury rodiny i společnosti. Díky 

rodině jako naší první sociální skupině se učíme fungovat ve společnosti jako celku a 

zároveň fungovat jako jednotlivec, neboť právě v rodině se formuje naše osobnost a 

jedinečnost. 7 

Snadněji tedy definujeme rodinu z hlediska sociální psychologie: „Rodina je 

jakýmsi nejuniversálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci 

                                                 
4 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 304 
5 MATĚJČEK, Zdeněk, Výbor z díla 153 - 154 
6 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 303 
7 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 8 
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identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou 

roli. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje mu i 

praktické ověření získaných dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako regulátor 

chování jedince a poskytuje mu společensky žádoucí normy. Pod vlivem rodinného 

působení se vytváří postoje k personálnímu okolí, sobě samému i společnosti obecně.“
8 

Rodina je universální skupina existující napříč všemi kulturami. Rodina je 

důležitou socializační institucí, především co se týká jejich dětských členů a zdá se, že 

v ní doposud hráli rodičovskou roli vždy alespoň jeden muž a jedna žena. Otázka, 

kterou jsem si položila na začátku však zůstává stále nezodpovězená: „Co dnes pojem 

rodina znamená?“ Vzhledem k hlavnímu cíli práce, mě hned vzápětí zajímá,  jakou roli 

v ní dnes „hraje“ otec.  

  

1. 2. Historie rodiny a role otce v ní 
 

Výše jsem naznačila, že rodina je instituce, která se časem proměňuje. Abych si 

odpověděla na otázku, co dnes vlastně rodina znamená, potřebuji porozumět změnám, 

které v minulosti prodělala. Stejně tak musím učinit, chci-li porozumět proměně 

požadavků na otcovskou roli. 

1.2.1. Předliterární společnosti a matriarchát 
 

Formy rodinných uskupení tzv. „předliterárních společností“9 (nejstarší 

společnosti, které ještě neznaly písmo) byly poněkud odlišné než ty dnešní. U těch 

úplně nejstarších kultur se předpokládá, že rodinné společenství bylo chápáno jako 

volné skupinové sdružení, kde docházelo k nahodilému sexu, společně se pečovalo o 

potomstvo, výživu a obranu.10  

Později se zformovaly jednotlivé rody a začaly vznikat velkorodiny. Každý rod 

zajišťoval svým potomkům výchovu. Organizace společnosti byla založená na 

primátu žen. Pohlavní styk byl omezen - nebyl dovolen mezi rodiči a dětmi a mezi 

sourozenci.11 Dobu předliterárních společností dnes nejčastěji nazýváme matriarchát. 

                                                 
8 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 304 
9 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 20  
10 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 320 
11 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 320 
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Ženy užívaly vysoké svobodné postavení ve společnosti, vždyť původ člověka byl 

určován podle matky, tzv.: „mateřským právem“. Ačkoliv se počet osob, které mezi 

sebou směly uzavřít manželství, postupně omezoval, až vznikl typ párového 

manželství, každý z manželů žil nadále ve svém rodu. Děti vychovával rod matky a 

soužití manželů se omezovalo na příležitostná setkání. Nicméně i ve společnostech, 

kde dosud nebyl pochopen vztah mezi biologickým otcem a početím dítěte, žily děti v 

„rodině“, kde má jistý muž (př.: strýc) úlohu otce a žena úlohu matky.12 

S rozvojem zemědělství, kdy společnost přestává být orientovaná na sběr plodin, 

dochází i k narušení matriarchátu, ke změnám postavení mužů a žen v rodině. 

Postavení žen údajně snížilo poznání vztahu mezi početím a narozením dítěte, protože 

do té doby byla ženská plodnost spojována s tajemným mystériem. Ke snížení ženské 

moci také přispěla agresivní válečnická kultura některých euroasijských kmenů, rozvoj 

vojenství, řemesel, obchodu a vznik státu.  

Kde ztratily ženy, získali muži. Ti se dostávají se do popředí ve společnosti, rodině 

a náboženských kultech. Společnost se celkově zaměřila na výkon a upřednostnila 

analytické myšlení. Takovou společnost dnes označujeme jako maskulinní, jinak 

patriarchální.13  

Párové manželství se mění v monogamní, (ač existují různé přechodové formy, 

např.: muž má právo sexuálně žít se sestrami své ženy, aj.,) a muž si ženu odvádí do 

svého rodu. Požadavky na ženinu věrnost se zpřísňují už v době bronzové.14  

1.2.2. Antika a  patriarchát 
 

V době archaického Řecka, byla společnost rozdělena do různých rodů, kde měl 

každý svého předka (mužského pohlaví), kterého člen rodu uctíval. Ženy mohly chodit 

po ulicích bez doprovodu, ale rodina byla striktně patriarchální. Rozdělení práce 

v rodině se dělo dle pohlaví, například ženy vařily (vše kromě masa, to připravovali 

muži). Mužům byly tolerovány milenky (většinou otrokyně). Před svatbou se svobodní 

muži dvořili ženám, a každý otec pro svou dceru pak vybral toho nejlepšího 

nápadníka.  

Za plnoprávné občany byli v Řecké polis považováni pouze občané-muži.15 Ale ani 

muži nebyli z dnešního pohledu zcela svobodní, museli naplňovat očekávání 

                                                 
12 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 20 
13 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 21 
14 ŠULOVÁ, Lenka Člověk v rodině 321 
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společnosti, například ve Spartě hrozil mužům, kteří se nechtěli oženit, trest. Muž se 

měl oženit především proto, aby zplodil mužského následovníka, nikoli z lásky. 

Postavení ženy bylo podřízené muži, v podstatě zůstávaly trvale nezletilými. 

Minimálně se vzdělávaly a ve společnosti se většinou stýkaly jen s dalšími ženami, 

členkami domácnosti. Jejich jediným úkolem bylo pečovat o domácnost. Rozchod 

obou manželů byl v antice možný, ale i tu stálo společenské mínění na straně muže. 

Ten se mohl se ženou rozejít, pokud mu byla nevěrná, či pokud byla neplodná. 

V případech, když byla manželka neplodná, společnost dokonce tlačila na muže, aby 

se s ní rozešel, pokud by tak totiž neučinil, vystavoval by se opovržení nebo možným 

sankcím. I ženy se směly se svými manžely rozvést, ovšem pouze výjimečně, když 

muž ženu bil a špatně s ní zacházel. K využití tohoto práva však nedocházelo příliš 

často, neboť na rozvedené ženy se dívalo s opovržením.  

Pro antické Řecko je příznačný mýtus o otcovském stvoření. Co přesně 

znamenal? Muži vytvořili novou teorii rozmnožování, kterou zdůvodnili soudobou 

vědou a filozofií, která byla naprostým opakem archaického uctívání mateřského těla. 

Věřili v plodivou všemoc mužů. Označili otce jako jediného a pravého otce dítěte.16 

Matčin příspěvek k plození je v rovině tohoto chápání pouze doplňkem toho otcova. 

Zplozená bytost je dítětem otce a bude se rozvíjet pouze podle jeho genetické 

informace.17  Tento mýtus o jediném rodiči dítěte – otci, se i v Evropě držel celý 

středověk a částečně přetrval do začátku osvícenství.  

O nízkém postavení žen v antickém Řecku, vypovídá skutečnost, že se muži v této 

společnosti ženili proto, aby zplodili potomky-syny. Heterosexuální partnerské vztahy 

vůbec byly považovány za podřadné, za to ty homosexuální byly vítané a tamní 

veřejností (muži) kladně nazírané. Nejpřirozenějším druhem vztahu se dokonce stalo 

to, co bychom dnes asi nazvali mužská pedofilie. K zachování společné krve s vlastí, 

dle mýtu o otcovském stvoření, stačili muži, žena byla nahraditelná. Úloha ženy se 

v době těhotenství omezovala na vyživování embrya a vlastně tak nezáleželo na tom, 

zda matkou byla Řekyně nebo barbarka.18 Řekové se k ženské účasti na veřejném 

životě stavěli kriticky. Byli přesvědčeni, že díky jejich silnější pudovosti je jim 

                                                                                                                                             
15 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 22 
16 ZOJA, Luigi, Soumrak otců. Archetyp otce a dějiny otcovství 107 
17 ZOJA, Luigi, Soumrak otců. Archetyp otce a dějiny otcosvtcí 110 
18 ZOJA, Luigi, Soumrak otců 112 
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znemožněno racionální rozhodování. Ženy podle nich byly amorální, hádavé, bez 

kázně a beznadějně odlišné jako barbaři.19 

Římané sice přiznali ženám více práv než Řekové, (v době krize římské 

společnosti nemajetné ženy, mohly pracovat jako švadleny, porodní báby, kojné, 

kadeřnice, písařky, sekretářky, vychovatelky, obchodnice dokonce i jako lékařky, ženy 

říše římské se prosazovaly i v politice.20), ale zdá se, že neměli příliš pochopení pro 

ženskou psychologii. Společnost uctívá opravdové otce, matčina role je podružná a 

v podstatě se o ní nemluví. 

Ovšem abychom nezůstali u toho, že budeme staré patriarchální časy z hlediska 

otcovské role vnímat pouze nekriticky. E. Badinterová například tvrdí, že v době 

patriarchátu byl příznačný i nezájem otce o své děti. Jeho moc nad nimi byla spíše 

formální a v praxi malé děti náležely matce. Výzkumy soustředící se na obraz otce a 

jeho funkce především směrem k synovi jsou příznačné až pro posledních 20 let, 

v době, kdy se požadavky na otcovskou roli významně proměnily.21 

Současná práva dětí, jak je známe dnes, se od těch antických také značně liší. Otec 

měl právo rozhodnout, zda jeho právě narozené dítě bude či nebude dále žít. Dítě se 

plnoprávnou bytostí stávalo, až když dostalo jméno. Nemanželské děti, pokud 

manželka neporodila syna, mohly být uznány za legitimní potomky. Potraty nebyly 

stíhány a často docházelo i k odkládání dětí na veřejných prostranstvích. Pokud dítě 

našla bezdětná žena a její manžel uznal tohoto nalezence za svého potomka, nebyl 

v jeho postavení rozdíl oproti vlastnímu dítěti.  

V antickém Římě byla představa otcovství sociálně a právně přesně definována. 

Muž se stal otcem formálním aktem, bylo třeba jeho veřejné vyjádření vůle 

k otcovství. Otec svého syna zvedl do výše, čímž vyjádřil, že za něj bere 

zodpovědnost. Na rozdíl od řeckých zvyklostí v antickém Římě byl otec i učitelem 

svých dětí. Biologické otcovství nemělo váhu proti otcovství adoptivnímu. 22  

Pozvednout dítě fyzicky tak znamenalo sociálně a morálně ho pozvedat celý život. 

Byl to otcův dar směrem k dítěti. Dítě, jehož otec nepozvedne, nemá otce. Otcovství 

nebylo právem dítěte, ale právem otce.23 Vztah otce a pozvednutého dítěte, lze 

z dnešního pohledu vnímat jako přechodový rituál. Budoucí život nepozvednutého 

                                                 
19 ZOJA, Luigi, Soumrak otců 113 
20 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 23-24 
21 BADINTEROVÁ, Elizabeth, O mužské identitě 160 
22 ZOJA, Luigi, Soumrak otců. Archetyp otce a dějiny otcovství 146 
23 ZOJA, Luigi, Soumrak otců 147 
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dítěte, pokud nebyl ukončen brzy po jeho narození, se ale oproti tomu jeví značně 

neutěšený a bez perspektivy. 

 

1.2.3. Historie rodiny na českém území 
 

Slované po příchodu na naše území (?kol. 5. století n.l.) žili v malých vesnicích. 

Provozovali zemědělství a jejich rodina už byla patriarchální. V době pohanské mohli 

mít významní muži vesnice více žen. Naši pohanští předkové od žen nevyžadovali 

panenství, považovaly ho dokonce za znak ženské neatraktivity, ovšem po sňatku se 

věrnost po ženě striktně vyžadovala. Cizoložství s vdanou ženou bylo trestáno 

prodejem do otroctví, znetvořením pohlavních orgánů nebo dokonce i smrtí.  

V době středověku se rodina se stala institucí, bez níž by jednotlivec fungoval 

jen těžko. Bez příslušnosti k rodině a příslušnosti k feudálnímu pánovi, neměl ve 

společnosti místo.  Jen ve městech mohli lidé přežívat bez zázemí vlastní či cizí 

rodiny.24 V této době se pod pojmem rodina skrývá celá domácnosti (tedy společenství 

lidí, kteří spolu bydlí, například i otroci a později služebnictvo a další zaměstnanci – 

učňové a děvečky,…) Paralelně ale ve společnosti vládnoucích tříd vládne pojetí 

rodiny jako pokrevního příbuzenství. U šlechty se pod pojmem rodina skrývala 

skupina, jež svazkem krve udržovala moc a majetek.25 Venkovské rodiny jsou obecně 

větší, ve městech mají velkou rodinu jen ti nejmajetnější. 26 Ve městech se muži ženili 

později, až v době kdy byli ekonomicky soběstační, oproti tomu na venkově se muži 

ženili brzy, aby se jim co nejdříve narodily další pracovní „síly“.  

Dětství ve středověku bylo krátké, asi do 8 let. Pak se dítě stalo dospělou osobou a 

šlo do učení mimo domov nebo do zemědělství. Dítě, které odešlo z domu, už nikdy 

v životě nemuselo spatřit své rodiče. Ženy často umíraly při porodech, časté byly 

druhé sňatky ovdovělých s příbuznými zemřelého, aby se „zacelily ztráty.“27 

Manželé a rodina se dostali pod přísnou kontrolu církevních „zákonů“. Náboženská 

nauka zpřísnila nároky na věrnost, kterou vyžadovala i od mužů.28 Například byly 

nepřípustné předmanželské sexuální styky, což je v dnešní české společnosti 

považováno za příliš rigidní. Děti narozené z nemanželských vztahů a jejich matky 

                                                 
24 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 26 
25 MOŽNÝ, Ivo, Moderní rodina 27 
26 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 26 
27 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 27 
28 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 321 
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byly odsunuti na okraj společnosti. Rozvod manželství nebyl možný, protože tato 

instituce byla vnímána jako posvátná. Muž se stal hlavou rodiny a měl rozhodující 

postavení i ve výchově dětí.29  

Rodina se stala společenstvím, které bylo pod silnou kontrolou veřejnosti chování 

jejích členů. Citové potřeby jednotlivých členů rodiny byly podřízeny jejím zájmům. 

Erotická zamilovanost byla výsadou šlechticů a to ještě platonicky a odděleně od 

manželství. Zamilovanost u lidí nižšího původu byla považována za nemoc. 30 (Přitom 

právě zamilovanost se dnes stála při vstupu do manželství téměř normou.) 

 

Ženská práva 

V renesanci, období nástupu humanistických myšlenek, byly ženám povoleny 

drobné práce, jako prodej drobného plátna, obchod s kořením a potřebami do kuchyně, 

… Touto dobou se také manželství stává jakýmsi „obchodním vztahem“ – jsou 

důležité majetkové poměry obou osob vstupujících do manželství. Rodina je i výrobní 

jednotkou.  

Pod vlivem politických změn, nejvýrazněji patrných ve Francii (VFR), manželství 

ztrácí svoji „posvátnost“ a stává se spíše občanskou smlouvou. Napoleonův zákoník 

jako vůbec první na světě, ustanovuje jednotné právo pro příslušníky všech 

společenských tříd uzavírat sňatek. V roce 1791 vydává Olympie de Bourges Práva 

ženy a občanky, kde žádá naprostou rovnost mužů a žen před zákonem, jakož i 

svobodnou volbu manžela určenou citovou náklonností. Ve Francii vznikají první 

ženské legie a politický klub, záhy jsou ale rozpuštěny. V roce 1792 je zde uzákoněn 

rozvod, syny do péče získává manžel (jsou-li starší 7 let) a žena je rozvodem 

znevýhodněna ekonomicky. Napoleon v roce 1816 rozvod zase ruší, ale jen na malou 

chvíli. Přesto se pod vlivem těchto událostí patriarchální rodina pomalu začíná 

rozpadat. 31  

Ve stejné době jako ve Francii se o ženská práva bojuje v Anglii. Jsou zakládány 

první vyšší školy pro ženy, (ovšem zákonem jsou uznané až v začátku 20. století). Na 

konci 19. a začátku 20. století se začíná bojovat o volební právo žen. Po první světové 

válce jim bylo volební právo, ale s mnoha podmínkami (věk nad 30, vzdělání, vdaná 

žena v domácnosti), přiznáno. 

                                                 
29 ZOJA, Luigi, Soumrak otců. Archetyp otce a dějiny otcovství 148 
30 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 28 
31 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 28 
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V Českých krajích docházelo ke společenským změnám trochu odlišným 

způsobem než ve Francii a Anglii.32 Hlavním problémem Rakouské jurisdikce se v 19. 

století stává rozvod manželství. Stále převládá nadvláda mužů nad ženami. Ženina 

nevěra byla posuzována přísněji. Rozvod byl povolen výjimečně a navíc bylo nutné za 

něj zaplatit.  

V době osvícenství je důležitým tématem vzdělávání dětí, ke kterémuž tématu 

významně přispěl J. J. Rousseau dílem Emil čili o výchově. Jeho požadavky vyjádřené 

v této knize, byly v následujících generacích uvedeny do praxe při tvorbě školského 

systému. Díky povinné školní docházce, institucionálnímu vzdělávání, se děti 

vymanily z autority rodiny.33 Stát od rodiny tak převzal zodpovědnost za podstatnou 

část výchovy dětí.  

1.2.4. Průmyslová revoluce 
 

Rozvoj průmyslu zapříčinil, že se kvůli práci mnoho obyvatel soustředilo do 

větších měst. Kvůli přerušení vazeb s původními rodinami, byly mnohé děti 

„ochuzeny“ o své prarodiče, kteří by jejich rodičům mohli pomoci s výchovou dětí, aj. 

Na konci 19.století začaly v průmyslu pracovat i ženy, někde dokonce děti. Domácí 

práce se pro ženu stala přítěží, byla izolovaná od společenského dění, neboť veřejný 

život se začal odehrávat především v práci, navíc na trhu práce měla horší postavení 

než muž. Ženy byly více zatížené, což vedlo k většímu tlaku ženských hnutí a 

v rodinách vyvolávalo větší napětí. Sňatky přestaly být určovány jinými zájmy, než 

přáním žít společně, vysloveným oběma snoubenci. Souhlas rodičů se stal dodatečným 

a formálním.34 

Žena spolu s dětmi se díky možnosti placeného zaměstnání v továrně vytrhly 

otcově autoritě. Muž přestal být jediným živitelem a jeho prestiž v rodině začala 

klesat. Mohlo se dokonce stát, že příjmy ženy a dětí přesáhly příjmy otce. 

Dříve byl otec ve všech sociálních vrstvách považován za vzor. Do doby 

průmyslové revoluce byl otec jako rolník, obchodník, řemeslník,…vždy svým dětem 

na očích. Děti trávily se svými otci čas při práci nebo za dlouhých zimních večerů 

doma, poslouchaly vyprávění svých rodičů a prarodičů. Inspirace staršími členy rodiny 

                                                 
32 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 322 
33 ZOJA, Luigi, Soumrak otců. Archetyp otce a dějiny otcovství 157 
34 MATOUŠEK, Oldřich, Rodina jako instituce a vztahová síť 29 
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pokračovala až do dospělosti. Tento proces sloužil jak k výchově, tak k tvorbě vlastní 

identity.35 Dospívající syn se vlastně nesetkal s žádným jiným vzorem než se svým 

otcem. Syn rolníka se opět stal rolníkem. Což mu přinášelo značnou psychologickou 

jistotu. Syn svou identitu vytvářel pozorováním otce a děda. 36 Ovšem na druhé straně 

bylo asi těžší „vymanit“ se ze svého životního předem daného údělu.  

 S příchodem průmyslové revoluce se ovšem otcův pracovní den odehrává jinde. 

Otec odchází do práce brzy ráno a vrací se večer. Muž tráví doma méně času, i když je 

stále považován za formální hlavu rodiny, zodpovědnost za výchovu dítěte přechází na 

matku. Pro muže se stává důležitější individuální ambice a úspěch, tradiční otcovství 

se stalo méně důležitou sociální rolí.37  

Na počátku 19. Století byl za dítě stále zodpovědný především otec a v případě 

rozvodu jej také dostal do péče.38 Pouze v některých případech soudy svěřovaly děti 

matkám, které své dítě ještě kojily. Na malé děti se začalo pohlížet tak, že mají 

specifické potřeby, které dovedou matky lépe uspokojit. Tyto děti byly do ženské péče 

svěřovány nejprve dočasně a kolem 4. či 5. roku navráceny svým otcům.39  

1.2.5. Dvacáté století 
 
 Výše jsem naznačila, že se postupně v myslích lidí, začalo prosazovat 

přesvědčení, že ženy lépe uspokojí potřeby svých dětí. V případě rozpadu manželství, 

se ženy staly upřednostňovanou osobou ve svěřování dětí do trvalé péče, ať bylo dítě 

jakéhokoli věku. Kolem roku 1920 byla dle R. Warshaka preference matek dostatečně 

upevněna.40  

Mluvíme-li o 20. století rodině a otcovství, nemohu se nezmínit o 2. světových 

válkách a komunistické zkušenosti. Otcové odcházeli od svých dětí do bitev a mnohdy 

se už nevrátili. Ženy se musely starat, aby uživily své rodiny a zastávat i dříve mužská 

zaměstnání. 

Komunistická filozofie rodině a otcům také příliš nepřála. Marx považoval rodinu 

za přežitek, její funkce měly být nahrazeny kolektivem. Stát „toužil“ převzít 

zodpovědnost za výchovu dětí a mládeže. Houfně vznikaly dětské domovy, jesle, 

                                                 
35 ZOJA, Luigi, Soumrak otců. Archetyp otce a dějiny otcovství 160 
36 ZOJA, Luigi, Soumrak otců 162 
37 ČERNÁ, Petra, Rozvod, otcové a děti 23 
38 ČERNÁ, Petra, Rozvod, otcové a děti 22 
39 WARSHAK, Richard, Revoluce v porozvodové péči o děti 25 
40 WARSHAK, Richard, Revoluce v porozvodové péči o děti 25 
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mateřské školky, domy dětí a mládeže, s cílem umožnit co největšímu počtu žen, 

zařadit se do pracovního procesu. 

Šikana rodin se za totalitního režimu děla i na jiné úrovni. Někteří z odpůrců 

režimu byli uvězněni, jiní donuceni opustit republiku, některé rodiny musely opustit 

místa, kde žili generace jejich předků, uliční výbory a domovní důvěrníci také sehráli 

svou roli, neboť svými „posudky“ rozhodovali o životech druhých. 

Snad díky klesající demografické křivce komunisté obrátili. Díky vlivu odborníků 

stalo se důležité posílit sociální prestiž rodiny, neboť v 60. a 70 letech došlo k poklesu 

porodnosti a dokonce byla uzavírána manželství, která dopředu počítala s bezdětností. 

Objevilo se heslo „rodina základ společnosti“, (ačkoliv podpora emancipace žen byla 

stále značná. Žena se tak dostala do pozice jakési superženy, která musí zvládat 

pracovní vytížení, péči o děti a domácnost zároveň). Stát například upřednostňoval 

rodiny s více dětmi, například formou zvyšování příplatků na porodné.  

1.2.6. Kult mateřství 
 

Jak vidno výše, ve dvacátém století existovalo všeobecné přesvědčení, že matka je 

přirozeně vhodnější pečovatelka a vychovatelka k dítěti. Toto přesvědčení se pak 

podařilo upevnit ve vědeckých kruzích a v praxích pedagogů, psychologů a sociálních 

pracovníků. 

Důležitost vztahu matky a dítěte pro psychosociální vývoj dítěte potvrdil J. Bowlby 

(studiemi zaměřenými na děti pobývající v ústavní výchově),  který tento vztah 

dokonce označil za nejdůležitější v životě dítěte, a absence tohoto vztahu měla závažný 

dopad na budoucí charakter dítěte. K takovýmto závěrům dospěl na základě 

prováděných studií s dětmi z dětských domovů.  

Závěry studií J. Bowlbyho byly ve své době jistě důležité, neboť podporovaly 

myšlenku, že se dětem v ústavech, bez bližšího vztahu k milující osobě, příliš dobře 

nedaří, ovšem zároveň v sobě nesly potenciál opomenutí důležitosti otcovské postavy 

pro psychosociální vývoj dítěte. Vlivem tohoto závěru mnozí psychologové 

podporovali vztah matky a dítěte, bohužel někdy i na úkor vztahu otec-dítě. V 

některých případech omezili přístup rozvedeným otcům k jejich malým dětem, aby 

tyto netrpěly separační úzkostí od matky.  

   V současné době se specialisté na vývoj dítěte shodují, že J. Bowlbyho termín 

„mateřská deprivace“ byl poněkud nevhodný. Jeho studie popisovaly děti, které byly 
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připraveny nejen o kontakt se svou matkou, ale i se svým otcem. Přínos otcovy 

postavy pro dítě byl nechtěně podceněn. 

 V 70. letech minulého století označil americký psycholog M. Lamb otce jako 

zapomenuté přispěvatele k vývoji dítěte a odstartoval tak vlnu zájmu o toto téma. 

 

1.3. Rodinný život dnes 
 

Předchozí exkurse do historie rodiny a otcovství naznačila mnohé o současné 

rodině. V této podkapitole se tedy konečně pokusím vymezit, co rodina znamená. Na 

čtyřech základních funkcích rodiny, mohu ukázat, jaké z nich převzal pod svoji 

odpovědnost moderní stát a které se pro samotnou rodinu dnes staly nejdůležitější: 

 

a) Reprodukční funkce rodiny 

Dříve jeden z nejobvyklejších a nejpřijatelnějších důvodů pro existenci rodiny. 

Dnes ovšem vlivem rozvoje genetiky a medicíny vůbec (umělé oplodnění), rodina 

ztrácí tuto svoji nezastupitelnou úlohu. Objevují se nové formy rodiny: matka, která 

záměrně neinformuje otce o narození dítěte a rozhodne se dítě vychovávat sama, 

homosexuální a lesbické páry pečující o děti jednoho z partnerů,…41 Stále méně je 

dnes nahlíženo na rodinu, jako na strukturu, jejíž podstatou je zachování lidského rodu, 

zajištění potřeb dítěte a jeho zdravý vývoj. Více je vnímána jako sociální struktura, kde 

dochází k naplňování potřeb dětí i dospělých stejnou měrou.42  

 

b) Materiální funkce rodiny 

Dříve byla rodina vnímána jako samostatně hospodařící jednotka, kde každý 

měl své povinnosti. Dnes je v případě nefunkčnosti rodiny v oblasti materiálního 

zabezpečení poměrně dobře propracovaný systém sociálních podpor. V této oblasti je 

rodina zastupitelná společností43 (státem). Dříve rodinu finančně zabezpečoval otec, 

dnes vydělávají také ženy a muž ztratil tuto jeho dříve nezastupitelnou úlohu při 

naplňování této funkce. 

 

 

                                                 
41 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 325 
42 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 326 
43 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 326 
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c) Výchovná funkce rodiny 

Zdá se, že právě tato funkce je společností, resp. Jejími výchovnými 

institucemi těžko nahraditelná (viz J. Bowlby). I u nás jsme se mohli přesvědčit, že 

toto nefunguje, jak poukázal na příkladu deprivace dítěte v souvislosti s institucionální 

výchovou Z. Matějček.44 

 

d)Emocionální funkce rodiny 

Rodina by svým členům měla poskytovat zázemí, bezvýhradné přijímání, podporu, 

pomoc, umožnit sdílení zážitků, historie a rituálů, uspokojit potřebu společných plánů, 

vztažnosti sebe k něčemu jinému.45 Zdá se, že právě na tuto funkci se dnes klade 

největší důraz už od samotného vzniku rodiny, kdy si budoucího partnera 

nejčastěji vybíráme dle svých citů, od své rodiny pak vyžadujeme uspokojení 

vlastních citových potřeb.  Je třeba podotknout, že dle L. Šulové, je právě tato funkce 

rodiny nejvíce zraňující, pokud není naplňována, nebo je naplňována „chybně“. 

Emocionální funkce rodiny úzce souvisí s funkcí výchovnou. Otázky po smyslu života, 

smyslu vlastní existence a životního směru jednotlivce zodpoví nejlépe rodina či 

zájmové skupiny.46 

 

Charakteristické znaky současné české rodiny 

Na závěr kapitoly ještě uvedu pár vybraných znaků současné rodiny v souvislosti 

s problematikou otcovské role. Tyto znaky jsou převzaty ze stejnojmenné kapitoly 

v knize Aplikovaná sociální psychologie:47  

 

• Chybí očekávání trvalosti vztahu – jednotlivec se nechce „obětovat“ 

v zájmu rodiny. Nechává si prostor pro změnu a v důsledku toho se 

objevuje řada alternativ s co nejvolnějšími vztahy (partnerství na zkoušku, 

matka s dítětem bez toho, aby informovala otce o jeho existenci,…). 

• Specifičnost mužské a ženské role je stále více stírána  

• Výchovné působení rodičů je nahrazováno institucemi  – povinná školní 

docházka,... 

• Je znatelný odklon od dřívější koalice: dominantnější otec, laskavá matka. 
                                                 
44 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 327 
45 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 325 
46 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v rodině 325 
47 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v současné rodině 305-309 
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• Česká republika patří do skupiny zemí s největším podílem rozvedených 

manželství. 

• obecně nízká stabilita české rodiny ČR patří do skupiny (společně s VB, 

Švýcarskem, skandinávskými zeměmi, Ukrajinou a Ruskem) zemí 

s největším podílem rozvedených manželství 

• vysoká společenská tolerance vůči rozvodům 

• chybění protirozvodových bariér 

• snaha církve posilovat stabilitu rodiny 

• vysoká zaměstnanost a vzdělanost českých žen, což se odráží jednak v péči 

o rodinu, ale zvlášť v některých oblastech dochází k jednoznačnému vlivu 

žen (feminizace školství) 

 

*Shrnutí 
 
Moderní doba lidi osvobodila od starých vazeb na společenskou třídu, nejsou už 

podřízeni vrchnosti ani církvi, spoustu jejich dřívějších povinností převzal na svá bedra 

stát. Rodiny se stěhují za prací a opouští své komunity a přátele - průmyslová revoluce 

podporuje separaci nukleární rodiny, aniž by nabídla alternativu k rolím, které 

prarodiče zastávali.  

Život každého člověka je rozčleněn do různých sfér řízených státními institucemi. 

V každé sféře je pak předepsána jiná role. Rodina je dnes především místem 

uspokojování citových potřeb jejích členů. Rodina je jakýmsi útočištěm před veřejným 

světem. Dnešní rodina je omezena ve většině původních funkcí, které od ní převzal 

stát. Avšak ve funkci primárního činitele psychosociálního vývoje dětí je 

nezastupitelná. 

V dnešní době se klade důraz na individuální potřeby jednotlivce, s čímž souvisí i 

skutečnost, že se objevuje více alternativ rodinného soužití. Zde se zdá patrný vliv 

humanistických myšlenek, především co se týče prosazování individuálních práv, 

se kterými ovšem jde nepřímo, ale ruku v ruce universalismus mužské a ženské role. 

Jsou stírány jednotlivé rozdíly mezi mužem a ženou. Ženy začaly pracovat, začalo 

se také usuzovat, že jsou vhodnějšími osobami pro výchovu a péči o děti. Otec ztratil 

velkou část svých dřívějších kompetencí a v souvislosti s tím by se asi dalo hovořit 

o krizi otcovství.  
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2. POJETÍ OTCE Z POHLEDU RODIČOVSKÝCH ROLÍ 
 

V minulé kapitole jsme alespoň v obecné rovině mluvili o rodině a o změnách, 

které prodělala, stejně jako o změnách ženské a mužské role jakož i přerozdělení jejich 

kompetencí v rodině. V následujícím textu si ukážeme něco více o rodičovských 

rolích, ženské a mužské tak, jak mohou být interpretovány/chápány.  

 

2.1. Rodičovské role 
 

Rodičovská role je součástí identity dospělého člověka. Je rolí primárně biologicky 

podmíněnou, zároveň psychosociálně (a snad i spirituálně) významnou. Sociálně je 

tato role vysoce ceněna, ale zároveň na rodiče klade  velké požadavky. Společnost od 

této role očekává přijetí osobní zodpovědnosti a citové zainteresovanosti na dítěti.48 

Rodičovská role nese řadu specifických znaků, které např. uvádí Vágnerová: 

a) Je asymetrická. Jediná nadřazená role. Rodič je dominantní autoritou, dítě je 

mu ve všem podřízené a je závislé na jeho péči. Rodič rozhoduje prakticky o 

všem, co se dítěte týká.49  

b) Není vratná, jinými slovy je nerozveditelná. Ten kdo se stane rodičem, je jím 

navždy.50 Ovšem je také jistě možné vnímat rodičovství i jako akt osobního 

rozhodnutí, neboť dítěti nestačí být pouze zplozeno. Pro dítě je rozhodující 

nikoli biologické, ale psychologické rodičovství, to jde sice často s tím 

biologickým ruku v ruce, bohužel existují případy, kdy vlastní rodiče 

z nějakého důvodu lásku dítěti neposkytnou.51  

c) Dítě, protože je společným potomkem obou rodičů, poutá je oba k sobě 

specifickou a nezrušitelnou vazbou. 

d) Vzhledem k závislosti malého dítěte si rodičovství žádá změnu životního 

stylu. Nese povinnosti, omezení a klade nároky na zodpovědnost.52 

 

                                                 
48 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 344 
49 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 344 
50 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 344 
51 MATĚJČEK, Zdeněk, Co děti nejvíc potřebují 15 
52 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 344 
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Dnes díky dostupnosti řady forem antikoncepce převládá plánování rodičovství. 

Rozhodnutí stát se rodičem je ovlivněno jak okolím dospělého muže a ženy, tak 

vlastními pohnutkami. 

 

Vnější motivy k rodičovství 

V naší společnosti je sociální normou, že mladí lidé uzavřou manželství a 

budou mít děti. Ovšem zároveň je patrné, že roste tendence rodičovství odkládat na 

pozdější věk, která je společenský tolerovaná, dokonce podporovaná. Potřeba založit 

rodinu je ovlivněna zkušeností, kterou si neseme z dětství. Jejím základem je prožití 

dětské role a k ní komplementárního rodičovského chování.53 

 Model vlastních rodičů může posloužit jako pozitivní vzor, tím pádem posiluje 

chuť stát se rodičem. Díky dobré zkušenosti z původní rodiny dospělý rodičovskou roli 

přijímá pozitivně a ví, jak ji má naplňovat. Pokud má ve své původní rodině vzor 

rodičovství, který hodnotí záporně, může být stimulován k zaujmutí odlišného postoje 

k rodičovství i odlišného rodičovského chování. Rodič se může pokusit o korekci své 

zkušenosti tak, že se pokusí vytvořit takovou rodinu, jakou by si ve svém dětství přál. 

Je tu však nebezpečí identifikace se svým dítětem.54  

 

Vnitřní motivy k rodičovství 

Potřeba zplodit potomstvo je biologickou, tedy vrozenou potřebou (pudem). 

Tato potřeba je ovlivněna psychicky. Rodičovství může jak uspokojovat základní 

psychické potřeby rodičů, tak jejich uspokojení bránit. Pojďme si ukázat jak: 

 -dítě přináší rodičům nové zážitky a zkušenosti (podněty), ovšem také 

omezuje jejich další možnosti v jiných oblastech. 

 -dítě naplňuje také potřebu citové vazby, neboť je vděčným objektem citového 

vztahu. Vztah s dítětem je po dobu jeho dětství, jistý a spolehlivý. Zároveň však dítě 

omezuje naplnění jiných emočních vztahů, neboť si k sobě intenzivně váže pozornost 

svých rodičů. Po narození dítěte dochází k proměně partnerských vztahů, která je dána 

změnou jejich rolí, jejich novými povinnostmi a společnou zodpovědností, kterou si 

ale každý z rodičů může vyložit jiným způsobem.55 

                                                 
53 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 345 
54 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 345-346 
55 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 346 
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 -rodičovská role také může uspokojovat potřebu seberealizace. Schopnost mít 

potomstvo, znamená být „normální“ z hlediska biologické a psychosociální úrovně. 

V některých společenských skupinách je osoba, jež nemá děti považována za 

méněcennou (na vesnicích). Status matky je vyšší než status svobodného a bezdětného 

člověka. Být rodičem „znamená“ být dospělým. Dítě se někdy může stát smyslem 

existence svých rodičů.56 

 -dítě svým rodičům dokáže naplnit i potřebu otevřené budoucnosti, neboť je 

pokračováním života svých rodičů. Dítě předává určité hodnoty, tradici, zvyklosti do 

budoucnosti další generaci. V dětech je zakódováno zachování rodu a jeho typických 

znaků a to nejen psychosociálně, ale i na genetické úrovni. Podíváme-li se ale z druhé 

strany, zjistíme, že dítě limituje budoucnost svých rodičů, kteří už nemohou volit tak 

svobodně, ale vždy s ohledem na potřeby dítěte.57 

 

 Dnešním trendem je mít méně dětí a později.58 Tento trend roste v závislosti na 

úrovni vzdělání. Mladí lidé se nejprve chtějí vzdělávat a až pak založit rodinu.  

 

Představy o rodičovské roli  

Jsou ovlivněny mnoha faktory, zmiňme některé z nich: 

- Sociální standard - aktuální očekávání společnosti, vychází z tradice, ale mění 

se v průběhu vývoje společnosti. 

- Individuální zkušenost každého z partnerů se svými rodiči z dětství – 

hodnotový systém původní rodiny, stejně jako její normy a postoje. 

- Aktuální postoj k rodičovství – představy obou partnerů, jak by se měli 

rodiče chovat.59 

 

Narození dítěte přináší změnu dosavadních rolí. Představy o roli otce a matky 

zatím odpovídají tradičnímu vzorci komplementarity dominantního nezávislého muže 

a submisivní závislé ženy.  

 

 

                                                 
56 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 346-347 
57 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 347 
58 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 347 
59 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 348 
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Role matky je spojena s přerušením profesní role a s její „izolací“ 

v domácnosti. Ovšem tato role také uspokojuje pudovou potřebu mateřství. Osobnost 

matky se v důsledku citové vazby na její dítě změní. Zároveň je patrné, že pokud pro 

ženu není mateřská role přijatelná, cítí se frustrována.60  

 Rodiče se stávají závislejší na společnosti, neboť právě prostřednictvím svých 

dětí se cítí manipulovatelní. Narozením dítěte se vyrovnávají vlastním rodičům, 

rodičovská zkušenost je často sbližuje k vlastní matce a otci. Mladí rodiče najednou 

pochopí jejich postoje, uvědomí si, jak je rodičovská role obtížná a že sebou nese 

nejistotu jednoznačně pozitivního zhodnocení vlastního úsilí.61 

 

V období před narozením dítěte dochází k proměnám rolí obou rodičů ve vztahu 

k blížící se události narození jejich potomka. Vztah budoucích rodičů ovlivňuje jejich 

prožívaná zkušenost a ta je u obou odlišná. 62 

Otec nezažije dítě jako součást svého organismu, nepociťuje tedy na počátku 

těhotenství partnerky žádnou změnu. Dítě pro něho zatím není reálné a může ho 

prožívat jako konkurenci ve vztahu k matce. Vše umocňuje skutečnost, že chování 

matky se přirozeně změnilo. Tradičně se předpokládá, že otcovská role je v prenatální 

fázi vývoje dítěte méně významná. Přitom mnozí muži, jsou na své očekávané 

otcovství pyšní, neboť schopnost početí dítěte, je důležitá součást mužské identity. 

Je to důkazem jeho mužnosti. Plní biologický úkol, jakož i sociální očekávání.63 

 V období těhotenství se výrazněji mění mateřská identita, neboť tato fáze už 

opravdu na otcovské aktivitě nezávisí. Matka je s dítětem více spojena. Těhotenství je 

doprovázeno hormonálními změnami, které ovlivňují, jak její prožívání, tak její 

chování. Mluvíme o pocitech nevolnosti, střídání nálad, podrážděnosti,... Těhotná žena 

je tedy trochu jinou osobností, s jinými reakcemi, než které měla dříve. Těhotenství je 

obdobím psychické, tělesné a občas i sociální zátěže.  

Dalším důležitým mezníkem jsou první pohyby dítěte, které jednak dají matce 

příležitost získat k dítěti více pozitivní postoj, neboť jej už cítí a jednak otci je dána 

příležitost, sdílet tuto zkušenost, je důležité, aby i otec prožíval pocit vlastního 

významu, účasti a zodpovědnosti.64 

                                                 
60 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 349 
61 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 349 
62 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 350 
63 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 350 
64 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 350 
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Narození dítěte 

Po narození dítěte se typicky mateřské chování vyvíjí jednak díky hormonálním 

změnám a jednak díky kontaktu s novorozencem, při němž si žena dále osvojuje 

správné chování k dítěti a vytváří si k němu citový vztah. Ranný kontakt s dítětem tak 

podporuje porozumění dětským projevům. Vše se projeví jak rozvojem dítěte, tak 

uspokojením mateřské role. 

Role matky je společensky vysoce ceněná, ačkoli společnost má směrem k matkám 

často až nerealistická očekávání. Neboť standardní představa o této roli říká, že matka 

má být v této roli jednoznačně šťastná a péče o její dítě ji má naplňovat pouze 

pozitivními city. Péče o dítě přináší i frustrace.65 

 

Otec 

Na jeho vztah k dítěti může mít dopad celospolečenská představa, že otec pro malé 

dítě nemá takový význam jako jeho matka. Přitom jest prokázáno, že oba rodiče mají 

vrozené předpoklady k rodičovskému chování, slovy Matějčka: „Příroda si nemohla 

dovolit luxus pouhé mateřské lásky – ochranu lidskému potomstvu zajistila instinktivní 

výbavou obou pohlaví, žen i mužů.“
66  

Od 8-12 let u děvčat a od 9-13 let u chlapců se objevuje tzv.: rodičovské chování 

vůči malému dítěti, jde o chování specificky druhově lidské, typické jak pro ženy, tak 

pro muže…v této době se také rozhoduje o zdravém utváření tzv.: mužské a 

ženské identity člověka.67 Zkrátka a dobře ve středním školním věku zároveň u obou 

pohlaví dozrávají: diferenciace identity podle pohlaví a rodičovské chování vůči 

malému dítěti.  

Základ citlivého chování k malému dítěti tedy nezávisí na pohlaví, i když u matek 

je posilováno hormonálně. Ovšem je třeba říci, že v některých případech nejsou matka, 

nebo otec na příchod dítěte psychicky připraveni. Intuitivní schopnosti rodičů totiž 

fungují pouze za příznivých podmínek. Kvalita mateřské péče je rovněž otázkou 

příležitosti, otcové samostatně pečující o nemluvně si mateřské chování, blízké 

chování ženě osvojují rychleji než otcové ženatí. Mateřské chování ženy i muže závisí 
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především na vlastním dětství a na vnějších okolnostech. Výzkumy hovoří poměrně 

jasně: otcové se o dítě starají stejně dobře jako matky a téměř jako matky.68  

I otcové tedy dovedou s dítětem navázat kontakt a uspokojovat většinu jeho potřeb. 

Stejně jako u matek platí, že čím dříve se budou svým dítětem moci zabývat, tím lepší 

vztah s ním naváží. Otcové nejsou se svými dětmi tolik biologicky svázáni, 

sociokulturní tradice je v péči o malé děti příliš nepodporuje. Jestliže si otec zafixuje 

představu, že je v péči o děti nešikovný a že s nimi nebude umět zacházet, bude se tak i 

chovat. Mladý otec většinou neví, co má přesně dělat a co od něj jeho žena, matka 

dítěte očekává. 69 

Po narození prvního dítěte postupně dochází k adaptaci a rozvoji vztahu mezi 

rodiči a dítětem. Rodičovství je významnou lidskou zkušeností, která má vliv na další 

vývoj osobnosti. Zodpovědnost za rozvoj malého dítěte, jako i jeho závislost na 

rodičích, jim přináší zátěž i uspokojení. Řešení nových problémů podporuje rozvoj 

osobnostních vlastností a postojů, zvládnutí rodičovské role vyžaduje od rodičů 

schopnost kooperovat a sdílet zodpovědnost za společné dítě. Rodiče si vzájemně 

rozdělují pravomoci i povinnosti.  

Důležité je také podotknout, že založení rodiny dnes zhoršuje celkovou 

ekonomikou situaci, v čehož důsledku se musí změnit struktura potřeb a nároků obou 

partnerů. Narození dítěte tak může působit pozitivně i negativně. Vše závisí na 

očekávání obou partnerů, jakož i na okolnostech za jakých se dítě narodilo. Nicméně 

jest patrné, že narození dítěte změní životní styl rodiny a vzájemný vztah obou 

partnerů.70  

 Důležitým mezníkem ve vývoji rodičovské role je nástup dítěte do školy. 

V této době končí první fáze jeho dětství, kdy je závislý pouze na rodině. Rodiče se 

identifikují se svým dítětem. Když se dítě stane školákem, ztrácejí rodiče část své 

moci, kterou musí přenechat škole. Dítě se stává podřízeno učiteli a rodiče se mohou 

cítit omezeni nebo ohroženi ve svých právech. Další vývoj dítěte už není v jejich moci, 

ale jsou ve vztahu ke škole podřízení vyšší institucionální autoritě.71 
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2.2. Proměna mužské a ženské rodičovské role 
 

Díváme-li se na mužskou a ženskou rodičovskou roli, na otce a matku, v průběhu 

času, vidíme, že obě role prodělaly výrazné změny. Tyto změny úzce souvisí 

s emancipací žen ve společnosti.  

Většina společenských systémů byla do dnešní doby patriarchální, proto se 

doposud na ženy, alespoň v západních zemích pohlíží jako na utlačovanou skupinu. 

Muži že vítězí a ženy prohrávají. Společnost nás naučila, dívat se na opačné pohlaví 

s podezřením, jako na konkurenci v boji o moc, jak tvrdí R. Rohr v knize Cesta 

divokého muže.72  

Za fungování rodiny a výchovu dětí je dnes dle laické veřejnosti zodpovědná žena 

a muž je považován za jakéhosi pomocníka. Existuje ovšem také předpoklad, že i otec 

nese zodpovědnost za fungování rodinné instituce, ačkoli jeho role je kvalitativně 

odlišná od té ženské.73 

Odlišnost postavení muže a ženy v rodině může být chápána dvojím způsobem, 

podle toho jaký zvolíme úhel pohledu. Hovoříme o mužském a ženském rodě nebo o 

mužském a ženském pohlaví74 

 

Důraz na mužský a ženský rod  

Je obecnější a kulturně starší. Konkrétní kultura vnímá celé universum jako 

dualitní, mužsko-žensky polarizovanou skutečnost. Co náleží k mužskému a ženskému 

aspektu, je v té či které kultuře odlišné. Rodová dvoudomost světa má vždy kulturní 

základ, nebo je kulturně modifikovaná. 

Společnost, která vnímá dualitu mužsko-ženského světa, je přehledná. Mužské 

a ženské práce, nástroje a úkoly do sebe zapadají, přirozeným důsledkem této 

komplementarity je, že se nerozlišuje více či méně významné úkoly, činnosti. Všechny 

pozice jsou z obecně lidského hlediska vzájemně nezastupitelné a na sobě závislé. 

Nerozlišují se tedy úkoly více či méně významné. V minulosti, ve chvílích, přihodilo-li 

se, že ženy musely zastávat mužské úkoly, signalizovalo to, že je zle. (Např.: přišla 

válka,…)  

Toto vnímání světa rozlišuje instinktivně, ale ostře v sociálním teritoriu 

prostory mužské a ženské. Rozlišuje mužské a ženské potřeby, připouští dvojí, 
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legitimní, mužskou a ženskou logiku. Tato perspektiva světa je velmi stará, setkáváme 

se s ní již v předliterárních společnostech. Symbolizuje ji například Yin a Yang (čínské 

pojmy, lze přeložit jako ženský a mužský princip).75 

 

Důraz na mužské a ženské pohlaví: 

Vychází z principiálních předpokladů humanismu. Ten zdůrazňoval universální 

vlastnosti, práva a potřeby člověka, každého bez rozdílu (takže i bez rozdílu mezi 

mužem a ženou.) Usiluje o řešení sociálních otázek, radikální řešení otázky lidské 

svobody a rovnosti. V této perspektivě se rozdíl mezi mužem a ženou jeví jako 

marginální(vysvětlit) odlišnost, jež vstoupí do popředí jen při plození, rození a 

neranější péči o děti.76 

Jinak je tu předpokládána vzájemná zastupitelnost mezi mužem a ženou. 

Myšlenky kapitalismu toto předpojetí ještě více zdůrazňují, člověk začal být vnímán 

jako zastupitelný. Kapitalismus totiž předpokládá universálně potřebného pracovníka, 

jež je použitelný bez ohledu na osobní charakteristiky. Zdá se ovšem, že komunismus 

na to nebyl v tomto ohledu o mnoho lépe. 

Moderní polarita není ani mužského ani ženského rodu - je pouze sexuálně 

orientovaná na osoby dvojího pohlaví. Objevuje se předpoklad, že lidé obou pohlaví 

jsou uzpůsobeni pro tutéž práci a shodně vnímají realitu, mají tytéž potřeby. Takové 

vnímání světa má dopad na pohlavní universalitu většiny sociálních rolí. Otvírají se 

prostory, které byly dříve příslušníkům druhého rodu uzavřeny, (kuchyně, porodnice, 

hospoda,…) 

Muži se považují za stejně kompetentní ve věcech kojenecké výživy jako ženy 

a ženy mluví mužům do řízení auta. Ovšem tím, že se v této perspektivě znevýrazňují 

ostatní rozdíly, zvýrazňuje se v ní to, co evidentně, protože již biologicky, muže a ženu 

odlišuje.77 Pozornost se tedy soustředí na sekundární pohlavní znaky. Tento pohled 

zároveň přináší více práv pro jednotlivce. Hmotné zabezpečení pro všechny skupiny 

jaké nemá v dějinách obdoby. 
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2.3. Přechod k důrazu na mužské a ženské pohlaví 
 

Dnešní společnost se vyznačuje důrazem na universalitu mužské a ženské 

sociální role, na rozdíl od tradiční společnosti, jež spíše kladla důraz na vzájemnou 

komplementaritu. Zdá se, že v rodině je komplementarita mužské a ženské role stále 

značná, zcela tradiční pojetí, které poměrně jasně definuje mužské a ženské role však 

už v dnešní době neplatí, neboť celkově dochází ke stírání rozdílů mezi oběma 

pohlavími (viz výše), a ženy zastávají mnohé role, které dříve příslušely mužům. 

 

Změna pojetí těchto rolí má odlišný význam pro muže a pro ženy: 

• Ženy tyto změny chápou spíše pozitivně. Zvyšuje se jejich prestiž a možnost 

získat lepší sociální pozici. Oproti tradičnímu pojetí se ženská role stává 

dominantnější, samostatnější a nezávislejší. Ve smyslu dosažitelnosti 

specifické společenské prestiže pro ženy představuje zisk, ačkoli přináší zátěž 

dvojí role mateřské a profesní. 

• Pro muže nebylo vyrovnání pohlavních rolí spojeno s žádným zjevným ziskem. 

Muž ztratil dříve formálně deklarovanou dominanci a společenskou pozici. 

Tento fakt přispěl ke zvýšení nejistoty mužů a stimuloval různé obranné 

tendence: agresi, rezignaci, racionalizaci,… Role muže tak není přesně 

sociálně vymezena. Každý ji naplňuje podle svých představ a kompetencí. 

Tyto změny přináší řadu možností, zároveň však ochuzení o určitou formálně 

danou jistotu.78 

 

Vzájemné vymezení rolí 

Současné ženy interpretují mužskou roli nejednoznačně. Leckdy trestají muže 

za takový projev, který od něj vyžadují. Nejednoznačnost vymezení je typická i pro 

mateřskou a otcovskou roli. Matky vyžadují, aby otec plnil své povinnosti, zároveň 

však často nepochybují o tom, že ve vztahu k dětem má právo rozhodovat ona. 

Takto vymezená otcovská role je méně významná a podřízená role s nižším 

sociálním statutem (to platí i v mínění širší společnosti). Mateřská role zahrnuje 

víc povinností a zodpovědnosti, má větší privilegia a vysoký sociální status. 

Takové vymezení se projevuje samozřejmostí požadavku mít děti ve své péči 

v případě rozvodu. V takových případech žena přijímá riziko přetížení mnoha 
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povinnostmi, zatímco muž je vystaven riziku osamocení a ztrát rolí a vazeb 

k bývalé rodině.  

Mužská role je ve svém obsahu redukována. Muž je vytlačován na okraj 

rodiny, často považován za postradatelného. V profesní roli se jeho role 

víceméně nezměnila, je jasněji definována, a tak ji může snadněji naplňovat. 

Přináší i větší pocit uspokojení, protože má příležitost soustředit na ní všechen svůj 

čas a energii. Ovšem v případě, že v oblasti své profese nějakým způsobem 

neuspěje, nebude mít čím tento neúspěch kompenzovat. 79  

 

Shrnutí 
Rodičovská role je součástí identity dospělého člověka, tato role je společensky 

ceněna, i když klade velké nároky. Model vlastních rodičů slouží otci a matce 

jako pozitivní, či negativní vzor. Představy o rodičovské roli ovlivňuje jak 

aktuální očekávání společnosti, tak individuální zkušenost každého z rodičů, jakož 

i aktuální postoje k rodičovství. Rodičovská zkušenost sbližuje rodiče a prarodiče. 

Odlišnost postavení ženy a muže v rodině lze nazírat dvojím způsobem. 

Kulturně starší mluví o mužském a ženském rodě, kdy je společnost rozdělena do 

dvou „světů“ mužského a ženského, které se vzájemně doplňují, prokazují si úctu, 

neboť jsou si vědomi, že by jeden bez druhého nemohl existovat, není potřeba 

hodnotit, které z činností jsou důležitější a které méně. Mladší, hovoří o mužském 

a ženském pohlaví a je dědictvím humanistických myšlenek. Důležité jsou 

universální vlastnosti a práva jednotlivců bez rozdílů mezi mužem a ženou. Muž a 

žena se mohou vzájemně zastupovat, pozornost se soustředí na sekundární 

pohlavní znaky. 

Změny mužsko ženských rodičovských rolí přináší nové možnosti, ale také 

ochuzení a formálně danou jistotu. V takovéto perspektivě se předindustriální 

společnost jeví jako ráj jasně uspořádaného světa a vymezených kompetencí. 

Role muže jako hlavy domácnosti a ženy jako pečovatelky byla přehodnocena. 

Muži a ženy si začali klást otázky o svých rolích, co vlastně v dnešní době 

znamená být ženou a být mužem, jak být správným otcem, správnou matkou. 

Ženská role se oproti patriarchální tradici stává dominantnější, samostatnější a 
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nezávislejší, matky sice vyžadují, aby otec plnil své povinnosti, zároveň však často 

nepochybují, že ve vztahu k dětem má právo rozhodovat ona.  

Otec se musí poprat s předsudky, které o jeho roli panují, například: panuje 

všeobecná představa, že je především pro malé dítě, méně důležitým rodičem, i 

když výzkumy dokazují, že schopnost pečovat o kojence je biologicky dána, jak 

ženám, tak mužům. Zdá se také, že laická veřejnost míní, že za fungování rodiny, 

je zodpovědná především žena. Otcova role není přesně sociálně vymezena, je 

redukována, je vytlačován na okraj rodiny. 
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3. DNEŠNÍ OTEC 
 

V minulých kapitolách jsem si položila otázku, jaký je současný pojem otce. 

Tato otázka zatím zůstala přímo nezodpovězena, neboť bylo potřeba porozumět 

souvislostem, ve kterých se tato role ocitá a pochopit proměnu rodiny a mužské a 

ženské role v ní, skrze něž otcovská postava získává lehké kontury. V této kapitole už 

se budu plně soustředit na otcovskou roli. 

3.1. Krize otců? 
 

Zrekapituluji, co zahrnovalo tradiční otcovství, a proč se dnes hovoří o krizi 

otců. Shrneme-li si poznatky, z předchozích kapitol, dojdeme k závěru, že otec 

tradičně zastával tyto role:  

a) byl ochráncem a pečovatelem  

b) vychovával své děti a předával jim morální zásady  

     c) byl hlavou a živitelem rodiny.80  

 

 Ve srovnání s dobou patriarchální dnes otec ztratil výhradní postavení v rodině, 

dělí se o ně se státem a se ženou. Jeho obraz se významně proměnil a jsou na něj 

kladeny požadavky odlišné než dříve. Dnes můžeme hovořit o „krizi otců“, protože 

otcové jednak ztratili dost ze svého původního statutu a dokonce se ocitají na okraji 

svých rodin, mj.: z důvodů rozvodu, nemanželského mateřství a emancipace žen.  

Současně je ovšem patrný jistý vliv výzkumů zabývajících se jeho funkcí zejména 

ve vztahu k synovi, kde je pokládán za nepostradatelného.81 Otec tedy sice ztratil své 

postavení, ale více než dříve se hovoří a jeho důležité roli v psychosociálním vývoji 

jeho dětí.  

V každodenním životě českých rodin, zdá se, stále převládá přesvědčení, že matka 

je jako rodič lepší a jistější, otec je ve své roli nejistý a druhotný. Dle rodinných 

terapeutů Chvály a Trapkové je, co se týká výchovy dětí, význam otců často 

podceňován. A to nejen veřejností, ale dokonce i samotnými muži, kteří se necítí 

výchovně rovnocenní svým partnerkám a trpí sníženým rodičovským sebevědomím.  

Tuto tezi v praxi sociální práce například dokládá tendence dávat děti 

jakéhokoliv věku po rozvodu do péče matky spíše než otcům, kteří se po rozpadu 
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partnerského vztahu často vytrácejí ze života svých dětí.82 Muž, u něhož děti nebydlí, 

se cítí zneuznán, potrestán. Nahradí-li jej nový partner, přesvědčí sám sebe, že je ve 

své roli zastupitelný83 a o setkávání se svými dětmi nebojuje. 

Ovšem nemůžeme opomenout, že většina rozvedených otců sice nemá děti ve 

své péči, ale při rozvodu jich o to žádá málo. Mužská hnutí za práva otců často vidí 

příčinu v sexismu soudců, pravděpodobnější ale je, že tradiční ideál vztahové dyády 

matky s dítětem shodně uznávají jak soudci, tak otcové i matky. Otce nenapadne žádat 

o dítě a matce ani nepříjde na mysl, že by mu péči o dítě přenechala. Nehledě na 

skutečnost, že jistě existuje i část mužů, která zkrátka nemá chuť změnit způsob svého 

života a utlumit ambice kvůli péči o dítě.84  

Je třeba mít na paměti, že otcovství bude více uspokojovat ty otce, kteří se pro 

tuto roli svobodně rozhodli a navíc se při péči o dítě aktivně zapojují. Právě tito budou 

také zranění, pokud budou v péči o dítě připraveni. Otcové, kteří žádají o to, aby své 

dítě získali do péče, mohou být poškození z důvodů předsudku, že matka je lepší rodič. 

 

Výše jsme zmínili, že jsou dnes na otce kladeny odlišné požadavky než dříve, 

ale konkrétně jsme nepojmenovali jaké. Pojďme se tedy nyní podívat, jak si dnešní 

společnost nejspíše představuje otce. 

3.1.2. Obraz současného otce 
 

Jaký by měl být Ideální otec?  Zdá se, že právě na tuto otázku se snaží 

odpovědět velké množství různých autorů a bohužel pro nás se mnohdy jejich názory 

liší jako noc a den. Portrét typického otce nelze pořídit, otcovská realita je velmi 

pestrá85, což muži příliš nepomáhá, aby se s touto rolí identifikoval. Naštěstí se většina 

autorů se shoduje, alespoň na dvou základních, protichůdných mužských ideálech: otec 

měkkota a tvrdý otec. 

A jaký vlastně ve skutečnosti otec nejčastěji je? Autoři jako Warshak, 

Biddulph, Rohr, Badinterová, Černá, Bakalář, aj. se v podstatě shodují, že 

nejčastějšími obrazy současného otce jsou otec nepřítomný a otec nejistý ve své roli. 
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Tvrdý muž 

Mluvíme-li o otci - tvrdém muži, v podstatě mluvíme o ideálu tradiční patriarchální 

společnosti. Tento ideál však ustupuje otci Měkkému. Tvrdého muže charakterizují 

čtyři imperativy86: 

 

1) Nic zženštilého – i když dnes víme, že muži mají stejné potřeby jako ženy, tato 

stereotypní mužská role je nutí zapudit ženskou část jejich lidství. 

2) Velké zvíře – muž musí usilovat o nadřazenost nad ostatními, mužství je 

poměřováno úspěchem, mocí a obdivem, jež se jedinci dostává. 

3) Pevný dub - muž musí být nezávislý, spoléhat jen sám na sebe. Nesmí nikdy 

projevit dojetí nebo příchylnost. 

4) K čertu se všemi – muž musí být silnější než druzí, je-li třeba i s použitím 

násilí. 

 

Tvrdý muž je posedlý soutěžením, upíná se na intelektuální a sexuální výkonnost, 

citově zakrnělý, samolibý, agresivní, sebejistý, neschopný angažovat se pro druhé lidi, 

soustředěný na moc.87 Podle tohoto ideálu, by pravý muž měl být tvrdý a osamocený, 

protože ho nikoho nepotřebuje, s mužskými protějšky se setkávat jen při zápolení, 

válce a sportu.88  Hluboko uvnitř cítí tento muž osamocenost, strádání a odevzdanost. 

Pokud nemá nějakého nepřítele, jako by nežil. Prostor pro vnímavost a intimitu 

v obraze tohoto muže chybí.89 

 

Muž měkkota 

Při četbě různých článků v časopisech, sledování obrazů prezentovaných 

v médiích se zdá, že si ženy přejí muže citlivější, vnímavější, v podstatě ženštější. 

Zdůrazňuje se, že je otec schopný postarat se o dítě stejně jako matka. Různí autoři se 

vracejí k primární fázi a zkoumají otcův vztah k novorozenci. Otec v podstatě 

„mateřští“. V rodině je kladen důraz na dělbu práce v domácnostech. (muži by se 

neměli vyhýbat práci, která byla dříve připisována ženám, jakož i žehlení a praní.) 

                                                 
86 BADINTEROVÁ, Elizabeth, XY O mužské identitě 127-128 
87 BADINTEROVÁ, Elizabeth, XY O mužské identitě 126 
88 BADINTEROVÁ, Elizabeth, XY O mužské identitě 128 
89 BIDDULPH, Steve, Mužství 29 
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Pokud to ale muž přežene, může se stát příliš změkčilým a zranitelným vůči ženám90 

(mužem měkkotou). 

Muž měkkota je muž bez řádu, jeho myšlení je neuspořádané, chybí mu 

zacílení jeho snah, těžce se rozhoduje, rozpoznává vlastní potřeby. Je vlastně takovým 

maminčiným chlapcem, který utíká před povinnostmi dospělého. Chce, ač sám 

nevědomky, zůstat máminým manžílkem.91 Muž měkota, se vzdal postavení, 

rezignoval na svou moc, pokud by mu tito bránili věnovat se ženě a dětem Je 

zastáncem rovnosti muže a ženy a dělí se o domácí povinnosti.92 

Důvod této tendence, aby muži byli citlivější, můžeme vidět různý. Podle E. 

Badinterové je tradiční maskulinita zbavena prestiže. Pod pojmem muž vidíme zlo, 

muži jsou agresivní, výbojní a mohou za všechny světové konflikty, proto by dnes 

měli být jemnější a laskavější.93  

Mnoho mužů protože se ve své životě „nesetkali“ s opravdovým mužem má 

také problém s autoritou. Tu vnímají jako něco vnějšího a svévolného, neznají 

duchovní autoritu, která plyne ze schopností a odpovědnosti, a proto se jim nikdy ani 

nesnilo, že by ji v sobě mohli hledat. Autorita pro ně znamená spíše vnější závazek 

nežli vnitřní moudrost. Proto také autoritu uplatňují – autoritativně. Jejich vůle pak 

plodí jak poslušnost, tak pasivitu a poddajnost, povrchní respekt a skrytou zlost. 

Většina mužů, která neměla s autoritou dobrou zkušenost, se jí obává a bouří se proti 

ní, nebo ji přehnaně uctívají. Hodně mužů cítí, že ještě nepoznalo dobrého a moudrého 

muže, jenom ženy, jsou přece starostlivé a ctnostné.94 

Většina z „měkkých“ otců tvrdí, že jim nevyhovuje model z jejich dětství a za 

žádnou cenu nechtějí opakovat chování svého otce, hodnoceného jako chladný a 

odměřený.95 Ženy oproti tomu se zdají být výbojnější a vitálnější než kdy dříve. Muži 

na tuto jejich živelnost reagovali ústupem do pasivity, připraveni plnit očekávání svých 

matek a partnerek.96 

Dříve byl otec součástí rodiny, sociální třídy, profesní skupiny. Musel se 

rozhodovat. Musel jednat, a být i „zlý“, tedy být schopen říci ne.97 Mužům, kteří se 

pouze přizpůsobují, chybí pevnost a schopnost rozhodování, která je ve výchově dosti 
                                                 
90 SUCHÝ, Adam, Muži močící v sedě 21-22 
91 BADINTEROVÁ, Elizabeth, XY O mužské identitě 145 
92 BADINTEROVÁ, Elizabeth, XY o mužské identitě 126 
93 BADINTEROVÁ, Elizabeth, O mužské identitě 140 
94 ROHR, Richard, Cesta divokého muže 72 
95 BADINTEROVÁ, Elizabeth, XY o mužské identitě 161 
96 BADINTEROVÁ, Elizabeth, XY o mužské identitě 141 
97 ZOJA, Luigi, Soumrak otců, Mužství 218 
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potřebná. Ženy se pak samy začínají ujímat mužských úkolů, co se týče organizace, 

rozhodování a ochrany rodiny před nebezpečím zvenčí. Může docházet ke zmatení 

mužské a ženské role, vzájemným nejasnostem, kdo má v rodině jakou pozici a jakou 

funkci. Navíc se nutně bude nabízet otázka: K čemu takový otec v rodině ještě je, když 

to ženy musí stejně „zvládnout“ za něj? 

 

Nepřítomný otec 

Otcové patriarchálních dob bývali často obviňováni ze své tvrdosti, dnešní 

muži však jsou spíše obviňování z toho, co neudělali nebo neřekli. Obraz dnešního 

otce je otec nepřítomný – chybí buď fyzicky, nebo je nepřítomný emocionálně a 

vztahově. Dnešní otec je spíše obviňován z toho, co neudělal, než z toho co udělal.98 

Jeho role se v mnohých případech scvrkla na roli pouhého živitele. Otec „živitel“ svým 

dětem věnuje pouze minimum času. Identita takového otce závisí především na jeho 

pracovním úspěchu, než na jeho morální integritě.99 Je jakýmsi sponzorem svých dětí a 

své manželky. Vše platí, ale je neustále nepřítomen.100 

Společné slovo, které charakterizuje dnešní otce je nepřítomnost, z toho plyne, 

že matčiny hodnoty se často stávají jedinými hodnotami v domě, a tak protože spousta 

mužů se se svými dětmi po rozvodu přestává stýkat, trpí nejvíce synové. Stávají se 

z nich buď právě výše zmínění citliví muži s potlačenými touhami anebo se stylizují 

do představy muže chlapáka, kterého si vytvoří podle obrazů z médií a ze svého okolí.  

 

Nejistý otec 

Sebedůvěru otec čerpá od svého otce, nebo od mužů, kteří ho zastoupili. 

Současným otcům, kteří se rozhodnou otci stát, chybí kvalitní mužské vzory. Slovy 

Steva Biddulpha jeho mužství: „stojí na hromadě naházených cihel. Na útržkových a 

plytkých případů mužnosti prezentovaných ve filmech, časopisech.“ Takový muž 

postrádá sebevědomí a se svojí manželkou, která oproti tomu má s ženskými vzory 

bohatou zkušenost nemůže jednat jako rovný s rovným, neboť postrádá sebevědomí.101 

Současné genderové hnutí vychází z premisy, že rozdílné role a chování mužů 

a žen jsou dány především výchovou, díky působení sociálních stereotypů – biologické 

odlišnosti, že mají podružnou roli. Nemůže být tento přístup jedním z důvodů 

                                                 
98 SUCHÝ, Adam, Muži močící v sedě 21 
99 ZOJA, Luigi, Soumrak otců 238 
100 BIDDULPH, Steve, Mužství 91-92 
101 BIDDULPH, Steve, Mužství 97 
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rozmělňování mužské identity? Tím, že se smazávají rozdíly mezi mužem a ženou, 

zhoršuje se také postavení nukleární rodiny, soupeřivý vztah mezi partnery přináší na 

první pohled řadu výhod (pracovní trh), ale také mnoho rizik spojených s obavami a 

nejistotou, jak se správně chovat.102 

 

Muž Měkkota x Tvrdý muž 

Oba tyto ideály jsou dle Biddulpha znakem toho, že dnešní otcové nedostali od 

těch svých otců kvalitní otcovskou výchovu, nedostalo se jim vzorů opravdových 

mužů, a tak teď kolísají mezi těmito dvěma extrémy – které jsou oba ve své čisté 

podobě karikaturou na opravdového muže.  

Obecně se přívrženci tvrdého i měkkého muže dopouštějí omylu domněnkou, 

že existují charakteristické znaky jednomu pohlaví vlastní a druhému cizí. Například, 

že agresivita je typicky mužská a soucítění typicky ženskou vlastností.103 Není tedy 

třeba vymezovat mužství protikladem ženství.104 

 

Nepřítomný otec x muž Tvrdý 

Psychoterapeuti a psychologové se shodují, že pokud se v jejich ordinaci 

objevili pacienti, kteří jako synové zažili svého otce především jako despotu, trpěli 

klasickými neurózami, jako jsou fobie, panika,…Jádro jejich osobnosti však bylo více 

či méně zdravé. Pacient mužského pohlaví, který svého otce v podstatě nepoznal, 

neboť se do jeho výchovy téměř nezapojoval a svou výchovu popisoval jako 

nepevnou s rozvolněnými či zcela chybějícími hranicemi, měl hluboce porušenou 

osobnost.105 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 KRAMULOVÁ, Daniela, Feminismus: od volné lásky k „novým mužům“ 25 
103 BADINTEROVÁ, Elizabeth, XY O mužské identitě 148 
104 BADINTEROVÁ, Elizabeth, XY O mužské identitě 138 
105 SUCHÝ, Adam, Muži močící v sedě 22 
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3.2. Rizika absence otcovské postavy v rodině 
  

Zdá se tedy, že nejčastějším obrazem současného otce je otec nepřítomný. Jaká 

rizika bude nést absence otcovské postavy v rodině?  

3.2.1. Rizika výchovy dítěte osamělým rodičem106  
  

Opomeneme-li rozdíly mezi mužem a ženou a označíme je za nepodstatné, zbývá 

ještě jeden důvod, proč by se měl otec zapojovat v péči a výchově svých dětí. Díky 

jeho přítomnosti v rodině dítě nevychovává pouze jedna osoba, ale jsou na ní dvě. 

Manželský vztah funguje jako osa, okolo které se formují všechny ostatní vztahy 

v rodině. Otec i matka si mohou být vzájemnou oporou. 

Osamělý rodič musí zastávat universálnější roli, do níž je třeba zahrnout typické 

otcovské i mateřské chování. Ztrácí tak specifické rysy dané mužskou či ženskou rolí. 

Osamělí rodiče se také stávají dominantnější, neboť přebírají veškerou zodpovědnost i 

moc. Často bývají i tolerantnější, shovívavější, ale třeba taky lhostejnější. 

Mezigenerační vztah mezi rodiči a jejich dětmi se v případě samotného rodiče 

může narušovat. Také nemusí být jednoznačně vymezeny rodičovské a dětské role. 

Dle Vágnerové lze problémy osamělého rodiče lze shrnout do několika bodů: 

 

1. Role osamělého rodiče je emočně náročnější - uvědomuje si, že je na 

všechno sám. V takovém případě je výhodná opora širší rodiny. 

2. Osamělý rodič je objektivně přetížen okolnostmi. Vždy je za všechno 

zodpovědný, se svými povinnostmi se s nikým nemůže podělit, nemůže je 

ani na určitou dobu předat někomu jinému. (Pokud nemá ve vzácném 

případě k dispozici pravidelnou pomoc obou rodičů a jiných osob) 

3. Osamělý rodič je v mnoha směrech frustrovaný. Jeho osobní potřeby nejsou 

dostatečně naplňovány, na jeho osobní život mu nezbývá čas a energie a 

často ani finanční prostředky. Častěji bývá osamělý, sociálně izolovaný. 

4. Může být mocensky oslaben, není takovou autoritou, jako kdyby měl 

podporu druhého rodiče, to platí více pro matky. Otcové si respekt dětí, i 

když s nimi žili sami, udržet dokázali. Pozitivně působí zachovávání tradic, 

rituálů a důrazu na rodinnou soudržnost, i když jeden z rodičů chybí. 

 

                                                 
106 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 367 
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Reakcí na zátěž spojenou s rolí osamělého rodiče bývají obranné mechanismy 

například: racionalizace nebo agresivita. Nespokojenost a chronická stresová 

situace mohou být příčinou nedostatků v plnění rodičovské role. Osamělý rodič 

někdy nezvládne uspokojit ani běžné požadavky svého dítěte a navíc děti, které žijí 

jen s jedním rodičem, na ně bývají náročnější, chtějí více pozornosti, protože 

nemohou jít za někým jiným. Postoj osamělého rodiče k jeho dětem se může pod 

vlivem takové zátěže měnit. Vzhledem k tak velké investici, i on od nich očekává 

víc než je běžné. Rodičovská role je sice nerozveditelná, ale pro dítě je důležitější 

psychologické rodičovství. Vágnerová dodává, že může dojít i ke změně obsahu 

dětské role v řadě následujících ohledů:  

 

a) dítě se může dostat do role pseudopartnera – od něhož osamělý rodič 

očekává podporu. 

b) dítě může být fixováno v závislé a podřízené roli – není žádoucí, aby se dítě 

osamostatňovalo, protože by jej mohlo opustit. Osamělý rodič si může „přát“ 

(podvědomě), aby jeho dítě vůbec nedospělo, protože v takovém případě by 

zůstal opuštěn, naopak si může přát, aby bylo co nejdříve samostatné a dospělé. 

c) dítě se může stát prostředkem k ovládání bývalého partnera. Osamělý 

rodič může demonstrovat svou slabost a využívat obtíže s dítětem k trestání 

bývalého partnera.107 

3.2.2. Rizika absence mužského prvku ve výchově 
 

Více jak polovina dětí ztrácí kontakt s tím rodičem, který je nemá ve své péči, 

nebo se s ním stýkají zřídka (1 měsíčně ). Protože ve většině případů žijí tyto děti 

s matkou, nejčastěji ochabují vztahy s otcem.108 Nyní se zaměříme na to, jaký dopad 

by mohla mít absence mužského prvku v rodině. 

 

Touha po otci 
 

Dětská duše je velmi zranitelná a absence otce v rodině je těžká rána ať už 

proto, že zemřel, opustil rodinu, tráví hodně času v práci, či se vyhýbá kontaktům se 

svými dětmi. V každém případě je výsledkem deprivace, jež může vést k omezenému 

                                                 
107 VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie 368-369 
108 BADINTEROVÁ, Elizabeth XY o mužské identitě 163 
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smyslu pro vlastní vyrovnanost a hranice svého „já“. Slovy R. Rohra je výsledkem: 

„mysl, jež postrádá spojení s tělem a s pocity nečinnosti nezapáleného ohně“
109 

Touha po otci je rána, kterou si neseme z dětství, aniž bychom si ji 

uvědomovali. Jde o deprivaci, kterou se snažíme překonávat, o potřebu, již chceme 

neustále uspokojovat. Nejsme schopni být sami sebou. Potřebujeme, aby nás někdo 

měl rád. Jestliže nás muž nepřijme, pak už si nikdy nebudeme jistí sami sebou.110  

Synův hlad po otci je hlubokou biologickou potřebou po mužských podnětech. 

Je potřebou osvojovat si, jak si věřit a vyznat se ve světě. Potřebou společné činnosti a 

tvořivosti s muži, kteří tyhle věci znají a jsou ochotní se o ně podělit. Ženy své syny 

mohou naučit opravdu hodně, ovšem ti se nikdy nestanou zcela hotoví bez vkladu 

mužů.111  

Otec je první zvolený objekt naší lásky, pocházíme z těla matky a všichni 

nejprve cítíme, že jsme její součástí. Až po několika měsících si začneme uvědomovat, 

že nejsme součástí jejího těla, o pár měsíců později začneme rozpoznávat někoho, kdo 

je jako naše matka, ale není to ona. Přijetí nebo odmítnutí z otcovy strany je pro nás 

první záchytný bod, který nám říká, zda můžeme nebo nemůžeme důvěřovat vnějšímu 

okolí.112  

 
ROZDÍL MEZI MATEŘSKOU A OTCOVSKOU VÝCHOVOU 
 

I když se hovoří o tom, že se otec v péči o malé dítě vyrovná matce, přece 

jenom se odborníci shodují, že jsou mezi mužskou a ženskou péčí jemné rozdíly. 113 

Komplementarita mužské a ženské role usnadňuje dětem orientaci ve světě i v sobě, 

mj.: proto, že společnost očekává od chlapce-muže poněkud jiné chování než od 

dívky-ženy.114  

Vklad rodičů ve výchově dítěte nespočívá pouze v jejich jedinečnosti, ale také 

v jejich doplňování se. V obvyklém chápání vztahu lze říci, že matka dítě naučí 

zacházet s bolestí a porážkou. Otec zase ocení schopnost prosadit se. Matka dbá na 

pravdomluvnost, čestnost a pomoc druhým. Otec oceňuje sílu, dravost, schopnost 

                                                 
109 ROHR, Richard, Cesta divokého muže 71 
110 ROHR, Richard, Cesta divokého muže 70 
111 BIDDULPH, Steve, Mužství 33 
112 ROHR, Richard, Cesta divokého muže 75 
113 BADINTEROVÁ, Elizabeth XY o mužské identitě 168 
114 BAKALÁŘ, Eduard, Průvodce otcovstvím aneb bez otce se nedá (dobře) žít 27 
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vítězit. Matka spíše pečuje a chrání. Mužova agresivita stanovuje hranice a vyvolává 

v dítěti pocit bezpečí, že když bude zle, táta mě ochrání.115 

Otcovo povzbuzování dítěte k větší nezávislosti je často vhodnou protiváhou 

přemíry ochranitelských tendencí matky. Děti zahrnuté velkou mateřskou láskou, 

v jejichž životě není přítomen muž, se povoluje málo volnosti k prozkoumávání světa a 

nejsou povzbuzovány k vývoji asertivních, nezávislých postojů. Matky mají tendenci 

být nadměrně ochranitelské, zatímco otcové tendence předčasně očekávat nereálný 

stupeň autonomie a nezávislosti, zejména u chlapců. Když se na výchově podílejí oba, 

kombinovaná očekávání vyústí v realističtější přístup.116 

Tím, že kontakt dítěte s otcem vyžaduje větší úsilí, má dítě, které je v kontaktu 

s otcem, častěji výhodu, protože je tak připravováno pro zvýšené nároky mimorodinné 

a je mu přechod do extrafamiliárního prostředí usnadněn. Otec zajišťuje přechod od 

dvou matka-dítě, ke třem matka-otec-dítě, odděluje dítě od matky, či s ním soupeří a 

zároveň mu otevírá cestu do světa, je sociálním iniciátorem. 

Otcové tím, že děti při hrách častěji pošťuchují, narušují jejich rovnováhu a 

nutí je přizpůsobovat se novým situacím a reagovat na obtíže. Otcové mají sklony své 

děti připravovat na nebezpečí a rizika tím, že je vystavují nejistotě, střetu 

s nebezpečím.117 

Byla formulována hypotéza, že specifická role matky tkví v poskytnutí pocitu 

bezpečí a vyhýbání se destabilizaci již získaných dovedností při stálé stimulaci dítěte. 

Specifická role otce je pravděpodobně v povzbuzování dítěte k dosažení úspěchu 

vlastními silami, i za cenu přechodného selhání(„father´schallenging role.“) otec více 

rozlišuje pohlaví dětí a zachází s nimi více způsobem „pohlavně charakteristickým“, 

(„sex typing“).145 Otcovské  chování je odlišné ve vztahu k synovi a dceři. Na rozdíl 

od matky, která většinou se synem i dcerou jedná stejně, Otec má se synem tendenci 

déle si hrát s holčičkou jedná jemněji, stimuluje vlastnosti jako je něžnost, pasivita, 

mírnost,....118 Otec dceři potvrzuje její ženskou identitu, synovi pomáhá najít mužskou 

identitu a učí ho, jak se vyrovnat s mužským způsobem myšlení a cítění.119  

Ženy mají výhodu co se týče jistoty jejich pohlavní identity. Jejich přirozený 

identifikační vzor je matka. Naproti tomu chlapec, který též v prvních dvou letech do 
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sebe vstřebává matku, se od ní musí posléze odvrátit, vše „holčičí“ potlačit a přiklonit 

se pokud k otci.120 Otec je důležitý jak pro dceru, tak pro syna. Jeho absence v rodině 

však bude nejspíše mít horší dopad na syna. 

Otec se totiž ukazuje jako velmi dobrý identifikační model pro svého syna. 

Důležitější než otcovo mužství je ovšem důvěrnost a vřelost vztahu otce a syna. Jsou 

to „ženské“ vlastnosti, které vzbuzují synovu chuť zvolit si svého otce za vzor. Dnešní 

„nový otec“ vyvrací fixaci kojence na matku dle Bowlbyho a její důsledek, že dítě 

nemůže přilnout k více než jedné osobě. Hlavním objektem přilnutí se stává ten rodič, 

který dítěti nejvíc dává, přednostní vztah ovšem nevylučuje vztahy jiné.121 Preference 

se ovšem s věkem mění, závisí to na psychologických etapách, na pohlaví dítěte a 

vnějších okolnostech. Ovšem ať už je vývoj dítěte jakýkoliv, dítě je vnitřně vázáno na 

oba dostupné zdroje, přestává být uzavřeno v dvojčlenném vztahu, v němž mu hrozí 

udušení.122  

 
Oidipovský komplex  

Případem takového dvojčlenného vztahu může být právě tento komplex, který 

zavádí do psychologie S. Freud. Freud hovoří o souboru erotických a nepřátelských 

vazeb dítěte vůči rodičům, dnes je však jeho pojetí vnímáno jako zjednodušené a 

jednostranně zaměřené. Uvažuje se o něm více v souvislosti se sociálními aspekty 

generačních problémů.123 Například kastrace na duševní rovině znamená, že ten, komu 

rodiče neumožnili dospět, nemá vlastní sílu k samostatnému nezávislému životu.  

V období okolo tří až čtyř let, si chlapeček uvědomí, že je kluk a začne 

zkoumat, co to vlastně všechno obnáší, být kluk. Jeho pozornost se přirozeně začne 

soustředit na otce, neboť hledá svůj vzor, jak být klukem, hledá svůj mužský vzor. 

Pokud otec v rodině chybí, fyzicky nebo jako respektovaná postava, je malý chlapec 

závislý na dospělosti matky, na tom zda ve svém okolí může potkat muže dostatečně 

zajímavého, aby se od něho chtěl učit. Vědomá a dospělá matka nepřesouvá na syna 

zodpovědnost, jež mu nepřísluší, ale snaží se mu pomoci např.: s výběrem 

mimoškolních aktivit tak, aby se setkával s mužským prostředím, pomůže mu tak 

nenásilných způsobem budovat vlastní identitu a samostatnost. Nezralá matka ovšem 
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na svého syna může přenášet nevyřešené osobnostní a vztahové problémy.124 Synové 

takových matek jsou označování jako „mamánci“. Jsou nerozhodní, protože musí 

uvážit, jak by to, co dělají, bylo správně, aby maminka souhlasila.125 

Chlapec (dívka je na tom podobně) potřebuje otce, aby přeťal pupeční šňůru. 

Volá otce o pomoc, ale ten protože je nepřítomný syna neslyší. Syn zůstává závislý na 

své matce. Ve všech těchto synech je pak kus měkkého muže.126 

 

Dva typy rodičovské lásky dle E. Fromma  

Podle E. Fromma existují, právě na základě odlišností muže a ženy, dva druhy 

rodičovské lásky. Láska mateřská a láska otcovská. Obě jsou pro dítě stejně 

důležité, i když jiným způsobem. 

Láska matky je bezpodmínečná, není třeba ji získávat, není třeba si ji 

zasloužit. Prostě existuje, nebo ne, což je její přednost a zároveň slabina, protože 

je-li, cítím požehnání, není-li, nemohu udělat nic proto, aby vznikla.127 Matka pro 

nás tak znamená jedno z nejhlubinnějších přání o bezpodmínečné lásce, 

představuje pro nás domov, přírodu, půdu a moře. Láska matky na nás neklade 

žádné požadavky, ať uděláme cokoli, budeme milováni.  

Oproti tomu otec pro nás znamená: svět myšlení, výrobků, zákona a pořádku, 

kázně, cestování a dobrodružství, učí dítě a ukazuje mu cestu do světa. Otcovská 

láska je podmíněná a charakterizuje ji věta: „Miluji tě, protože plníš má očekávání, 

protože konáš svou povinnost, protože jsi jako já.“
128 Tuto lásku, na rozdíl od té 

mateřské, je třeba si zasloužit, ale zároveň je možno ji ztratit. Hlavní ctnost se jeví 

poslušnost, a její opak neposlušnost, jako nejtěžší hřích. Pokud si tuto lásku musím 

zasloužit, zároveň to znamená, že mohu udělat něco pro její získání. Není tedy 

mimo kontrolu jako láska mateřská.  

 

Oba tyto postoje odpovídají potřebám dítěte. Novorozeně potřebuje 

fyziologicky i psychologicky matčinu bezpodmínečnou lásku, která zajišťuje dítěti 

pocit bezpečí. 129 Později zase potřebuje lásku otcovu, aby dítě učil a vedl k tomu, 
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aby umělo řešit problémy ve společnosti. To je ale náročný úkol, který předpokládá 

vědomou ochotu tuto roli přijmout. 

Oba druhy rodičovské lásky s sebou nesou rizika. Matka by měla mít důvěru 

v život, aby své dítě nenakazila obavami, jejím hlavním přáním by mělo být, aby 

se od ní dítě oddělilo a stalo se na ní nezávislým. Otcova láska by zase měla být 

shovívavá a trpělivá, dávat dítěti vědomí stále rostoucích schopností a dovolit mu 

stát se samo sobě vlastní autoritou. Jinými slovy matčina láska by měla být trochu 

otcovská a otcova trochu mateřská. 

Zralý člověk se stává sám sobě matkou i otcem. Miluje oběma způsoby, ač se zdá, 

že si tyto druhy lásky odporují. Kdyby mu totiž zůstalo pouze otcovské vědomí, stal by 

se nelidsky tvrdým. Pod vlivem samotného mateřského vědomí by zase ztrácel 

soudnost a bránil by sobě a jiným ve vývoji.130 

3.2.3. Duchovní aspekt otcovství 
 
Duchovní otec 

Více než fyzického otce dnes postrádáme otce duchovního. Otec, který nic 

neví o společenství otců, jehož je součástí, nebude mít otcovskou sebejistotu. 

Synové (i dcery) potřebují poznat, čí jsou pokračovatelé. Očekávají, že jim ten příběh 

někdo převypráví. Očekávají, že je jednoho dne někdo probudí z lehkomyslného 

spánku a skoncuje s temnotou.131 

Synové asi tak od 16 let potřebují, aby se jim věnovali i další muži, než jejich 

otec. Potřebují pomoc, aby zjistili, jaké jsou jejich vlastní dary a identita. Potřebují 

někoho, kdo ovládá ty dovednosti, jež jim příroda nadělila. Potřebují duchovního 

vůdce. Na rozdíl od otcovské výchovy je úkolem duchovního vůdce v tomto směru 

informovat.132 

Naneštěstí se málokdy setkají se zralými muži, kteří dělají svou práci tak, aby 

je inspirovali k napodobení a ochotě ukáznit se a připravovat na svou vlastní životní 

příležitost.133 

Roli duchovního otce dobře plní někteří knězi, kteří mnohým mužům 

„nahrazují“ vlastního otce. 
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Otcovský rituál – iniciace 

 

Člověk se potřebuje narodit také duchovně. Iniciace je rituální vstup do nového 

období. Přechod na vyšší stupeň. Typickou formou iniciace je vstup mladíků do světa 

dospělých. Syn musel projít zkouškou odvahy. Smrtí a znovuzrozením. Různé 

společnosti vnímaly mužský element jako rezervoár síly, která musí být zkrocena a 

usměrněna. Tak může být užitečná k organizaci rodiny a prospěšná civilizaci. 134  

Dříve byla mužská iniciace považována za nezbytnou. Když nějaká kultura 

přestane zasvěcovat své muže do správného zacházení s mocí a silou, lze předpokládat, 

že ji buď zneužijí, nebo před ní uniknou. Získají-li moc ženy, jak je tomu nyní ve 

vyšších vrstvách rozvinutého světa, pak také ony potřebují iniciační obřady. 135  

Křesťanské iniciační obřady křest a biřmování, jsou povinné pro všechny 

věřící. Pro svátost biřmování byl stanoven typický iniciační věk okolo puberty. Ze 

Symbolického utonutí během svátosti křtu se však postupně stalo křtěním sladkých 

miminek v bílých krajkách. Dle Rohra mužům smysl tohoto úkonu uniká, neboť se 

těmito obřady cítí poženštěni a oslabeni.136 

Zdůrazňuje se, že muži na rozdíl od žen, prodělávají během svého vývoje určitý 

zlom. Pro dívku, která měla k matce dobrý primární vztah, zůstává matka vzorem. 

Vývoj psychiky dívky tedy probíhá bez zlomů. Chlapec má od narození taktéž vztah 

k matce, dříve nebo později se však musí přeorientovat na jinou osobu.137 

Je možné, že muži vynalezli iniciaci, protože cítili potřebu zbavit se 

prostřednictvím rituálního aktu závislosti na ženě.138 Jednání otce souvisí s plánem, 

který se může uskutečnit až časem. Požehnání, vyzdvižení a iniciace představují tento 

otcův plán, druhé zrození. To platí i pro římskokatolickou církev, kde otec, obyčejný 

kněz i papež – žehná svým duchovním dětem. 

Dnešní společnost je spíše společností sourozeneckou. Vzory dnešních 

adolescentů jsou zase jiní adolescenti. Směr, vazba, kterou se obracejí je horizontální. 

Ti, jimž se stýská po otcovství, oponují tomuto zploštění návratem k vertikálnímu 

směru, který spojuje děti s otcem a předky.139 
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Otec, snad se strachu, že by jej dítě mohlo opustit, se snaží zapojit do 

horizontální komunikace adolescentů. Nejčastější společnou aktivitou otců a jejich dětí 

je společné sledování televize. Otec zjišťuje, že jediné co zbývá, jsou přátelské vztahy, 

a tak se mu zdá, že dialog se synem bude spíše možný, když jej chlapec osloví jako 

kamaráda. Převrátí-li se však takto vztahy, je to pak otec, kdo touží získat uznání 

svého syna – požehnání a iniciaci. Syn však s takovým otcem pohrdá, neboť tuší, jaký 

má otec být, i když takového otce nikdy nepoznal.140 

Otcovské požehnání odpovídá potřebě jak dítěte, tak samotného otce.141 Pro 

dítě je ovšem důležité to, co otec dělá, nikoli jeho záměr. Nestačí dobrý záměr. 

Požehnání neobsahuje jen dobro. Může být i strašné jako v biblickém příběhu o 

Jákobovi. Anděl, posel Boha, zraňuje i žehná zároveň. Požehnání i zranění nelze 

oddělit. Dříve či později každé dítě pocítí potřebu požehnání.142 Nedostane-li se dítěti 

tohoto požehnání, bude oloupeno o základ své identity (Kuder a Ezaův komplex).  

 

Bůh otec 

Když dorůstající člověk zjistí, že je mu souzeno zůstat natrvalo „dítětem“, že se 

neobejde bez ochrany proti převaze, propůjčí ji rysy otcovské postavy, vytvoří si bohy, 

jichž se bojí, ale zároveň jim svěřuje svou ochranu. Tak se motiv touhy po otci spojuje 

s potřebou ochrany proti lidské nemohoucnosti.143 
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Shrnutí 
V současnosti se objevují výzkumy zabývající se nepostradatelností otcovy 

funkce především ve vztahu k jeho synovi. V české společnosti převládá přesvědčení, 

že matka je jako rodič lepší a jistější. Otcové se matkám necítí rovnocenní, trpí 

sníženým rodičovským sebevědomím. Může se u nich projevovat tendence 

k přesvědčení o zastupitelnosti otcovské postavy. 

 Ve společnosti převládají dva mužské ideály: muž Tvrdý, téměř bez srdce, 

ambiciózní a prahnoucí po moci, charakteristický spíše pro dobu patriarchální a muž 

„Měkkota“ typický pro dnešní dobu. Vzdal se svého postavení, a přeje si být 

především „hodný“ hoch, neboť tradiční maskulinita je v povědomí vnímána spíše 

negativně. Měkký muž v rodině ustupuje do pozadí, oproti tomu současná žena je 

vitálnější a výbornější než kdy dříve. Může docházet k nejasnostem ohledně 

vzájemného rozdělení rodičovských kompetencí v rodině. Ze srovnání Tvrdý muž a 

muž Měkkota vychází hůře, co se týká dopadů jeho „výchovy“ na dítě, hůře muž 

Měkký. 

 Dnešní otcové jsou nejčastěji nepřítomní a neangažovaní. Role otce se 

v mnohých rodinách scvrkla na roli Živitele a jeho identita je založena především na 

pracovním úspěchu.  

Osamělý rodič ztrácí rysy dané mužskou nebo ženskou rolí, musí být jakýmsi 

universálním rodičem. Dítě se může dostat do role pseudopartnera, být fixováno 

v závislé a podřízené roli nebo se stát prostředkem k ovládání bývalého partnera. 

Odborníci potvrzují, že je rozdíl mezi mateřskou a otcovskou výchovou. 

Komplementarita rodičovských rolí je pro děti výhodná, neboť usnadňuje dětem 

orientaci ve světě. Vklad obou rodičů spočívá v jejich vzájemném doplňování se. Otec 

je důležitý jak pro syna, tak pro dceru, jeho nepřítomnost však bude mít horší dopad na 

syna, který ztratí vhodný identifikační model. 

Po rozvodech ztrácí velká část dětí kontakt se svým otcem. Důležitější než 

otcovo mužství je důvěrnost jeho vztahu k dětem. Hlavním objektem přilnutí dítěte se 

stane ten rodič, který dítěti nejvíc dává. Dítě je vázáno na oba dostupné rodičovské 

zdroje, preference směrem k jednomu nebo k druhému se mění dle pohlaví a vývojové 

fázi dítěte. V dvojčlenném vztahu dítěti hrozí např.: Oidipův komplex.  

E. Fromm zmiňuje dva druhy rodičovské lásky. Oba odpovídají potřebám 

dítěte. Matčina láska by ale měla být tak trochu otcovská a otcova tak trochu mateřská. 

Zralý člověk se sám sobě stává otcem i matkou. 
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Lze sledovat souvislost mezi otcovskou rolí a vztahem k Bohu. Motiv touhy po 

otci se spojuje s potřebou ochrany proti lidské nemohoucnosti.  

 

3.4. Východisko 

3.4.1. Mužská hnutí 
 

Pro dokreslení problematiky otcovské role ještě uvedu, možné východisko ze 

současné otcovské krize. Mužská hnutí jsou občanskou reakcí mužů na krizi mužství a 

krizi otcovských vzorů. 

 

Mnoho mužů ať už jsou v mužských hnutích aktivní či nikoliv si přejí být 

dobrými muži, i když toto u nějaké mužské postavy sami nezažili. Jejich otec byl buď 

nepřítomný, nebo ve své roli z nějakého důvodu selhal. 

Většina společenských systémů byla do dnešní doby patriarchální, proto se na 

ženy, alespoň v západních zemích – pohlíží jako na utlačovanou skupinu. Muži že 

vítězí a ženy prohrávají. Rohr však tvrdí, že poražení jsou jak jedni, tak i ti druzí, 

protože jsou připraveni o celistvost, vycházející ze sjednocení mužského a ženského 

prvku v našich životech.144  

Feminismus – myšlenka osvobození žen od mužů předpokládá, že muži dřív 

zvítězili v jakémsi mocenském boji a že moc je to, o čem v životě jde. Feminismus 

vycházel z toho, že muži se mají dobře…mnohem realistější je říct, že ženy stejně jako 

muži byli vězni svých rolí a svého formování, které ublížilo oběma 

pohlavím…dlouhodobé řešení spočívá v tom, že muži i ženy budou bojovat proti 

nesmyslným zvyklostem které zdědili.145 

 Feminismus nepochopil, že pod slupkou mužské „moci“ leží hluboká bezmoc. 

Hnutí mužů není reakcí na hnutí ženské ale jeho chybějící polovina. úkolem tohoto 

hnutí je přesvědčit, že mužství je především pozitivní, život chránící silou. 146 

 Muži zapojení v těchto hnutích upozorňují na skutečnost, že sami, ač jsou 

muži, mají chatrné povědomí o tom, co to znamená být dospělým mužem, jim samým 

chybělo moudré vedení jiných starších mužů, a tak neměli od koho se naučit být 

                                                 
144 ROHR, Richard, Cesta divokého muže 30 
145 BIDDULPH, Steve, Mužství 27 
146 BIDDULPH, Steve, Mužství 28 
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mužem. Společně tak hledají mj. odpověď na otázku, jací by jako muži-otci měli být. 

Jaký přístup k výchově svých dětí by měli v současné době zaujmout.147  

 
Příkladem českých zástupců mužských hnutí je Liga otevřených mužů a křesťanští 

Chlapi.cz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
147 ZOJA, Luigi, Soumrak otců 139 
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4. VÝZKUM 

4.1. Dotazník 
 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolila kvantitativní dotazníkové šetření, kterým 

jsem se pokusila v obecné rovině o jakýsi exkurs do problematiky otcovské role. Ve 

svém výzkumu zjišťuji, jaké je povědomí ohledně otcovy role a zda se shoduje 

s výstupy teoretické části této práce.  

4.1.1. Vzorek 
 

Výzkum jsem zaměřila na skupinu současných a budoucích sociálních pracovníků 

a sociálních pedagogů.  Tito lidé se jednak z hlediska svého povolání o rodinnou 

problematiku zajímají a jednak se s ní ve své práci nutně dostávají nebo budou 

dostávat do kontaktu. Skupinu dotazovaných jsem rozdělila na muže a ženy, protože je 

zajímavé sledovat, co si myslí o otcovských schopnostech žena a co muž. 

Dotazníky jsem rozdávala v tištěné podobě mezi studenty, a zároveň jsem je 

rozeslala elektronickou poštou. Celkový počet rozdaných tištěných dotazníků byl 60 a 

počet dotazníků poslaných přes e-mail bylo 50. Celkem se mi vrátilo 75 dotazníků 

z toho 47 tištěných a 28 elektronických formulářů. 

4.2. Dotazníkové šetření 

4.2.1. Klíčové otázky 
 

Otázky jsem rozdělila do 4 tematických oblastí : 

A) Otázky týkající se vlastní zkušenosti s otcem 

B) Otázky sledující otcovské rodičovské schopnosti  

C) Otázky zaměřené na mužství a ženství rodičovského páru a představy o 

ideálním otci 

D) Otázky týkající se otcovy role ve společnosti jako problému 

 

A) Otázky týkající se vlastní zkušenosti s otcem 

Vlastní zkušenost respondentů s otcem je zajímavá sama o sobě, neboť 

můžeme zjistit, zda dotazovaní vnímají vztah se svým otcem jako dobrý, jak vnímají 

rodičovský pár, ke komu z rodičů mají blíže aj. Položené otázky jsou důležité pro cíl 
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mé práce, protože nám  napoví něco málo o současném obrazu českého otce. V této 

výzkumné oblasti jsem respondentům položila následující otázky: 

 

Otázka č. 1. Ke komu z rodičů máte Vy osobně lepší vztah? 

Budu sledovat vztahy otec - syn, syn – matka, dcera-matka, matka – dcera, zda se 

ukáže, že synové mají blíže k otcům a dcery zase k matkám.  

Otázka č. 2. O kom byste řekli, že byl ve Vaší rodině dominantnější rodič? 

Platí v české rodině tradiční pojetí rolí, kdy je otec považován za dominantnějšího 

z rodičovské dvojice? 

Otázka č. 3. Lze říci, že máte ke svému otci… 

Tato otázka chce zjistit, jak respondent/ka hodnotí kvalitu vztahu s svým otcem.  

Hodnotí-li svůj vztah k otci jako špatný, předpokládám špatnou zkušenost s otcem, 

bude-li respondent/ka svůj vztah s otcem hodnotit jako spíše dobrý, očekávám spíše 

dobrou nebo neutrální zkušenost s otcem. Jde mi o to, zda se ve zvýšené míře ukáže 

celkově spíše špatná nebo celkově spíše dobrá zkušenost s otcem. 

Otázka č. 4. Jak s Vámi trávil čas Váš otec? 

Dle množství zaškrtnutých aktivit nepřímo zjistíme, zda a jak se zapojoval otec do 

výchovy respondenta/ky.  Zajímavé je sledovat, zda se tyto aktivity liší u mužů (synů) 

a žen (dcer).  

 

B) Otázky sledující otcovské rodičovské schopnosti  

Tyto otázky se soustředí zhodnocení otcovy schopnosti být dobrým rodičem a 

být stejně dobrým rodičem jako je matka. Zajímalo mě, zda v povědomí 

respondentů/ek náhodou nepřetrvává „kult mateřství“.  

 

Otázka č. 6. Myslíte si, že je otec sám schopen plně zajistit výchovu a péči 

dítěte už od kojeneckého věku? 

Tato otázka je účelově položena z toho důvodu, že se skrze ni snažím přímo zjistit 

názor dotazovaných na otcovu schopnost, zvládnutí i rané  výchovy a péče o dítě. 

Otázka č. 7. Který z rodičů je dle Vás přirozeně lépe vybaven pro péči o dítě a 

jeho výchovu? Tato otázka navazuje na předchozí a chce zjistit, zda respondenti/ky 

vnímají kvalitativně rozdílně mateřské a otcovské rodičovské schopnosti.  
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Dle dílčích závěrů teoretické části práce u otázek 6. a 7. předpokládám, že si 

většina respondentů bude myslet, že žena je přirozeně lépe vybavena pro péči o dítě a 

že otec není schopný zajistit výchovu a péči dítěte už od kojeneckého věku. 

 

C) Otázky zaměřené na mužství a ženství rodičovského páru a představy o 

ideálním otci. 

Tyto otázky sledují, zda respondenti/ky pokládají nebo nepokládají za důležitou 

součást rodičovských rolí také jejich pohlavní specifičnost. Zda-li jsou přesvědčení, že 

dítě potřebuje ke svému psychosociálnímu vývoji jak muže, tak ženu, či zda si myslí, 

že na pohlavní rodičů při výchově dítěte nezáleží.  

Dále se pokouším zjistit, zda v představách dotazovaných náhodou stále 

nepřetrvává tradiční rozdělení rolí v rodině – otec „živitel“ matka na mateřské. Jedna 

z otázek se snaží postihnout současný otcovský ideál. 

 

Otázka č. 5. Kdybyste se Vy osobně stal/a rodičem, chtěl/a byste jít na 

rodičovskou dovolenou? 

Předpokládám, že většina žen chce jít na mateřskou dovolenou, zatímco muži ne.  

Otázka č. 8. Za předpokladu stejných finančních výhod, který z rodičů by měl 

spíše jít na rodičovskou dovolenou? 

Předpokládám, že se respondenti budou držet tradičního pojetí - ženy doma, muži 

v práci. Častější odpověď bude, že na mateřkou dovolenou by měly chodit ženy. 

Otázka č. 9. Jaké charakteristiky dle Vás dnes nejlépe vystihují role a funkce 

otce v  rodině? Tato otázka spíše než reálný obraz ukazuje alespoň částečně představy 

a ideál ohledně otcovské role, které mě v souvislosti s teoretickou částí této práce 

rovněž zajímají. Zde předpokládám, bude taktéž převládat tradiční představa otce jako 

Živitele a Hlavy rodiny. 

Otázka č. 10. a 11. Který rodič je dle Vás důležitější osobou pro zdravý 

psychosociální vývoj dcery/syna? Touto otázkou chci zjistit, zda dle respondentů děti 

potřebují otce i matku nejen jako pár, ale i z důvodu specifik jejich pohlaví. 

Dle dílčích závěrů teoretické části práce předpokládám, že se projeví vliv 

stírání rozdílů mezi mužskou a ženskou rodičovskou rolí a že dle respondentů nebude 

příliš podstatné pohlaví rodičů pro výchovu dítěte. 
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D) Otázky týkající se otcovy role ve společnosti jako problému 

Otázky nepřímo sledují, zda respondenti vnímají otcovu roli nějak 

problematicky, vzhledem k dílčím výstupům teoretické části práce, zda ji nereflektují 

jako krizovou. 

Otázka č. 9. Jaké charakteristiky dle Vás dnes nejlépe vystihují role a funkce 

otce v  rodině?  

Tato otázka může také ukázat, zda respondent/ka již dříve přemýšlel/a, nebo se setkal/a 

s informací, že je otec dnes v rodinách nepřítomný nebo neangažovaný. Předpokládám, 

že pokud se respondenti/ky s problematikou krize otců setkali a vnímají ji jako 

aktuální, mohli by mj. volit i možnost Nepřítomný.  

Otázka č. 12. a) Slyšeli jste v souvislosti s problematikou otcovské role o 

nějakých občanských sdruženích, vládních programech, aj. podporujících otcovskou 

roli? 

Myslím, že většina respondentů se z hlediska svého zaměření, alespoň zběžně setkala 

s podobnými programy a sdruženími. 

b) Pokud ano, o jakých jste slyšeli? Tato otázka je spíše určena k rozšíření mého 

vlastního obzoru. 

Otázka č. 13. Kdo si myslíte, že si je dnes ve své rodičovské roli jistější? 

Otázka přímo zjišťuje, zda by otcova role mohla být vnímána nějak nejistě a pro mě 

nepřímo, zda i částečně problematicky vzhledem k sebevědomější roli ženy matky. 

Myslím, že většina respondentů označí jako jistějšího rodiče ženu. 

Otázka č. 14. Kdo si myslíte, že je v rodinách ve Vašem okolí dominantnější 

rodičovskou postavou? 

Chci zjistit, zda je matka dnes respondenty vnímána jako dominantnější 

z rodičovského páru, neboť tuto možnost předpokládám. 

 

4. 3. Vyhodnocení a interpretace dotazníků 
 

Výzkumu se zúčastnilo 75 respondentů z toho žen 67 % (51 osob) a mužů 29 % 

(21 osob), 4 % (3) neuvedli své pohlaví. Vzhledem ke skutečnosti, že v sociálních 

oblastech se častěji vyskytují ženy, je tato převaha logická. 
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z nich je přesvědčena o

důvěřuje oběma pohlavím.

 

 

 

 

 

 

Oba

43%

č. 7. Muži 

ěřují více než oni sami sobě. Hypotéza, že většina respondent

možnost spíše ne se nepotvrdila. 

rodičů je dle Vás přirozeně lépe vybaven pro péč

Hypotéza: respondenti/ky častěji označí matku.  

    

ělily do dvou téměř stejně velkých skupin. 55 % z

ě lépe vybaveny k péči o dítě, 43 % žen vidí rodi

vybavené muže i ženy. Zanedbatelná, ale dle mého názoru překvapivá, 2 % žen vidí 

írody lépe vybaveného rodiče.  

Muži o trochu více než ženy důvěřují matčině přirozené schopnosti pe

 (57 %) než tomu, že by jako ony byli stejně vybaveni ( 43 %). 

Respondenti se ale celkově rozdělili na dva tábory, o něco málo v

ena o lepší vrozené schopnosti v péči o dítě a druhá polovina 

ma pohlavím. 

Matka

57%

č. 7. Muži 

Otec

2%

Oba

43%

č. 7. Ženy 
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ětšina respondentů zvolí 

 lépe vybaven pro péči o dítě a jeho 

 

 velkých skupin. 55 % z nich si myslí, že 

, 43 % žen vidí rodičovsky stejně 

ekvapivá, 2 % žen vidí 

irozené schopnosti pečovat o 

co málo větší polovina 

 a druhá polovina 

Otec

2%

Matka

55%

č. 7. Ženy 



 

C) Otázky zaměřené na mužství a ženství rodi

představy o otcovských a mate

 

Otázka č. 5. Kdyby

rodičovskou dovolenou?

Hypotéza: Většina žen chce jít na mate

 

Většina žen (94 %), chce jít, stane

Ostatní hodnoty jsou zanedbatelné

 43 % mužů spíše nechce jít na rodi

vidím jako poměrně velké 

 

Otázka č. 8. Za předpokladu stejných finan

na rodičovskou dovolenou?

Hypotéza: Ženy by měly chodit na mate

 

Na otázku č. 8. nejv

na rodičovskou dovolenou rozhodne dohoda. 1/3 (33 %) z dotazovaných muž

myslí, že by na rodičovskou dovolenou m

si myslí, že na rodičovkou by m

Ženy se v této otázce nezdají p

hodnoty s těmi mužskými. 49 % z

jít žena, 45 % pak, že záleží na dohod

Matka

Záleží 

na 

dohodě

62%

č. 8. Muži 

ené na mužství a ženství rodičovského páru a na tradi

o otcovských a mateřských povinnostech. 

Kdybyste se Vy osobně stal/a rodičem, chtěl/a byste jít na 

ovskou dovolenou? 

tšina žen chce jít na mateřskou dovolenou, zatímco muži ne. 

tšina žen (94 %), chce jít, stane-li se matkou, na rodičovskou dovolenou. 

Ostatní hodnoty jsou zanedbatelné. 

ů spíše nechce jít na rodičovskou dovolenou. 29 % neví a 28 %, což 

ě velké číslo, stane-li se otcem, chce jít na rodičovskou dovolenou.

edpokladu stejných finančních výhod, který z rodičů

ovskou dovolenou? 

ěly chodit na mateřkou dovolenou. 

      

č. 8. největší skupina mužů 62 % odpověděla, že o tom, kdo p

ovskou dovolenou rozhodne dohoda. 1/3 (33 %) z dotazovaných muž

čovskou dovolenou měla jít matka. Zanedbatelná 

čovkou by měl jít otec.  

této otázce nezdají příliš emancipované, srovnáme

mi mužskými. 49 % z nich si myslí, že by na mateřskou d

jít žena, 45 % pak, že záleží na dohodě partnerů. 6 % si myslí, že by rodi

Matka

33%

Otec

5%

č. 8. Muži 

Otec

6%

Záleží 

na 

dohodě

45%

č. 8. Ženy
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o páru a na tradiční 

ěl/a byste jít na 

skou dovolenou, zatímco muži ne.  

li se matkou, na rodičovskou dovolenou. 

ovskou dovolenou. 29 % neví a 28 %, což 

čovskou dovolenou. 

rodičů by měl spíše jít 

 

la, že o tom, kdo půjde 

ovskou dovolenou rozhodne dohoda. 1/3 (33 %) z dotazovaných mužů si 

la jít matka. Zanedbatelná část z nich (5 %) 

íliš emancipované, srovnáme-li jejich výsledné 

skou dovolenou měla 

. 6 % si myslí, že by rodičovskou měl 

Matka

49%

č. 8. Ženy



 

jít otec. Překvapivě se muži zdají v

diskusi. 

Otázka č. 9. Jaké charakteristiky, dle Vás dnes nejlépe vystihují role a funkce 

otce v  rodině?  

Hypotéza: Bude převládat tradi

Nejčastěji respondentky ozna

taky ho vidí jako Vychovatele (24), Morální autoritu (23) a Pe

Asi třetina respondentek ho ozna

myslí, že je dnešní otec Nep

označilo jako Trestajícího.

 

16

36

11
12

ě se muži zdají v tomto ohledu otevřenější vůči spole

Jaké charakteristiky, dle Vás dnes nejlépe vystihují role a funkce 

řevládat tradiční představa otce jako Živitele a Hlavy rodiny. 

ji respondentky označovaly možnost Živitel (36) a Partner matky (29), 

taky ho vidí jako Vychovatele (24), Morální autoritu (23) a Pečujícího ochránce (22). 

etina respondentek ho označila jako Hlavu rodiny. Pouhých 8 respondentek si 

myslí, že je dnešní otec Nepřítomný a 5 že je Neangažovaný. 7 respondentek otce 

ilo jako Trestajícího. 
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29
24

8
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7 5

č. 9. Ženy 
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1
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3
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4

č. 9. Muži
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ůči společné partnerské 

Jaké charakteristiky, dle Vás dnes nejlépe vystihují role a funkce 

edstava otce jako Živitele a Hlavy rodiny.  

 

možnost Živitel (36) a Partner matky (29), 

ujícího ochránce (22). 

ila jako Hlavu rodiny. Pouhých 8 respondentek si 

e Neangažovaný. 7 respondentek otce 

 

2



 

Muži otce nejčast

matky (12), Hlavu rodiny (11), Morální autoritu (10) a Vychovatele (9). Ostatní 

hodnoty jsou zanedbatelné. 

 

Muži stejně jako ženy tém

Neangažovaný. Důvodem by mohla být skute

dle mé interpretace otázky 

Mezi možnostmi Jiné respon

Jistota, Technik, Řidič, Odm

 

Otázka č. 10. a 11

psychosociální vývoj dcery/syna?

 

Většina respondent

vývoj je třeba jak otce, tak matky 

Poměrně podstatná 

dcery nezáleží, tu samou v

předpokládala, že spíše ženy budou mén

9 % mužů si myslí, že pro dceru je d

% žen. Otec je pro dceru d

Většinově se ale respondenti nep

že děti potřebují pro sv

mateřskou postavu. 

5%

29%

č. 10. Muži

Otec

Matka

Oba

Na pohlaví nezáleží

Muži otce nejčastěji vidí jako Pečujícího ochránce (13), Živitele (12), Partnera 

matky (12), Hlavu rodiny (11), Morální autoritu (10) a Vychovatele (9). Ostatní 

hodnoty jsou zanedbatelné.  

ě jako ženy téměř neoznačovali možnosti jako Nepř

vodem by mohla být skutečnost, že většina z dotazovaných nemá 

dle mé interpretace otázky č. 3. se svým vlastním otcem výrazně špatnou zkušenost.

Mezi možnostmi Jiné respondenti uváděli: Víkendoví otec kamarád, Vzor a 

idič, Odměňovatel. 

. 10. a 11. Který rodič je dle Vás důležitější osobou pro zdravý

psychosociální vývoj dcery/syna?  

      

tšina respondentů i respondentek si myslí, že pro zdravý psychosociální 

eba jak otce, tak matky - muži (57%), ženy (76%). 

 podstatná část 29 % mužů si myslí, že na pohlaví rodi

dcery nezáleží, tu samou věc si myslí pouze 2 % respondentek.  V

spíše ženy budou méně dbát na důležitost pohlaví vychovatele.

 si myslí, že pro dceru je důležitější z rodičů matka, totéž si myslí 16 

% žen. Otec je pro dceru důležitějším rodičem jen dle 5 % mužů a 6 % žen.

 se ale respondenti nepřímo shodli, že na pohlaví rodi

ebují pro svůj vývoj jak mužskou-otcovskou postavu, tak ženskou

5% 9%

57%

č. 10. Muži

Na pohlaví nezáleží

6%

76%

2%

č. 10. Ženy

Otec

Matka

Oba

Na pohlaví nezáleží
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ujícího ochránce (13), Živitele (12), Partnera 

matky (12), Hlavu rodiny (11), Morální autoritu (10) a Vychovatele (9). Ostatní 

ovali možnosti jako Nepřítomný a 

dotazovaných nemá 

ě špatnou zkušenost. 

li: Víkendoví otec kamarád, Vzor a 

jší osobou pro zdravý 

 

ravý psychosociální 

 si myslí, že na pohlaví rodičů při výchově 

c si myslí pouze 2 % respondentek.  V této otázce jsem 

ležitost pohlaví vychovatele. 

 matka, totéž si myslí 16 

ů a 6 % žen. 

hodli, že na pohlaví rodičů spíše záleží a 

otcovskou postavu, tak ženskou-

6%

16%

č. 10. Ženy

Na pohlaví nezáleží
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U otázky č. 11. Je situace téměř shodná. Při vývoji syn dle respondentů (62 %) 

a respondentek (74 %) potřebuje jak otce, tak matku. 29 % mužů si myslí, že na 

pohlaví rodičů nezáleží, totéž si myslí jen 4 % žen. 9 % mužů a 18 % žen si myslí, že 

pro synův vývoj je důležitější osobou otec. 2 % žen si myslí, že pro syny je 

důležitějším rodičem matka. 

 

 

 

D) Otázky týkající se změny otcovy role ve společnosti jako problému 

 

Otázka č. 12. a) Slyšeli jste v souvislosti s problematikou otcovské role o nějakých 

občanských sdruženích, vládních programech, aj. podporujících otcovskou roli? 

Hypotéza: Většina respondentů se z hlediska svého zaměření, alespoň zběžně setkala 

s podobnými programy a sdruženími. 

 

Hypotéza se nepotvrdila. 58 % respondentů se nesetkalo, nebo si nepamatuje žádná 

občanská sdružení či programy podporující otcovskou roli, 39 % dotazovaných ano. 

 

b) Pokud ano o jakých jste slyšeli? Tato otázka je spíše určena k rozšíření mého 

vlastního obzoru. 

 

Dotazovaní uváděli následující: Den otců (2x), Krizové centrum pro rodinu ČB, akce 

pro otce a děti pořádané chlapi.cz (3x), Český svaz mužů – Unie otců (2x), sdružení 

pomáhající otcům při rozvodech uplatňovat jejich práva, Centrum pro rodinu a sociální 

péči, Sdružení otců K 213 (2x), Fathers.com, Liga otců, Chlapi sobě, Army camp, 

kampaň na podporu otcovství pořádanou MPSV, skupina nechtěných otců. 

 

Otázka č. 13. Kdo si myslíte, že si je dnes ve své rodičovské roli jistější? 

Dle dílčích závěrů teoretické části práce předpokládám, že většina respondentů označí 

jako jistějšího rodiče ženu. 

 



 

 

63 % žen a 52 % muž

otec. Oba jako stejně jisté vidí 37 % žen a o n

ve své roli vidí jen 5 % muž

 

Otázka č. 14. Kdo si myslíte, že je v

rodičovskou postavou?

Hypotéza: Matka je respondenty vní

 

  

0%

Oba 

stejně

37%

č. 13. Ženy 

Otec Matka

      

63 % žen a 52 % mužů se shodují, že matka si je dnes ve své roli jist

ě jisté vidí 37 % žen a o něco více 43 % mužů. Otce jako jist

ve své roli vidí jen 5 % mužů. 

Kdo si myslíte, že je v rodinách ve Vašem okolí dominantn

ovskou postavou? 

: Matka je respondenty vnímána jako dominantnější z rodič

Matka

63%

č. 13. Ženy 

Otec

5%

Oba 

stejně

43%

č. 13. Muži

29%

40%

28%

3%

č. 14. Muži i Ženy

Převažuje rovnocenný partnerský vztah Neuvedli
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 se shodují, že matka si je dnes ve své roli jistější než 

ů. Otce jako jistějšího 

rodinách ve Vašem okolí dominantnější 

rodičovského páru. 

 

Matka

52%

č. 13. Muži

Neuvedli
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40 % všech dotazovaných si myslí, že ženy jsou dominantnější rodičovskou postavou. 

Že je dominantnější otec si myslí 29 % respondentů, dle téměř stejného počtu (28 %) 

respondentů převažuje v rodinách rovnocenný partnerský vztah. 

 Matka je vnímána jako dominantnější rodič největší, ačkoli ne celou skupinou 

respondentů.  

 

4.3.1. Výsledky a kritické zhodnocení vlastního výzkumu 
 

Jsem si vědoma, že možnosti tohoto výzkumu jsou omezené. Výsledky jsou pouze 

obecného charakteru, hodící se spíše jako ukazatele na problematické oblasti, jimž je 

potřeba se dále a hlouběji věnovat, mj. i z toho důvodu, že sledovaný vzorek je menší.  

Výsledky dotazníkového šetření nezobrazují reálnou situaci v českých rodinách, 

ale především představy a přesvědčení budoucích a současných sociálních pracovníků 

ohledně problematiky otcovské role. 

 

 

A) Otázky týkající se vlastní zkušenosti s otcem 

Zajímalo mě, jaký je obraz současného otce ze zkušenosti respondenů:  

Respondenti – muži, označují celkově lepší vztah ke své matce než ke svému otci. 

Respondentky -  ženy, označují taktéž vztah k matce jako lepší než ke svému otci.   

Dotazovaní se shodují, že z rodiny mají častěji zkušenost s 1 dominantním 

rodičem, než s partnery v rovnocenném vztahu. Častěji byla oním dominantním 

rodičem matka.  

Většina respondentů/ek hodnotí svůj vztah k otci jako spíše dobrý. U většiny 

dotazovaných se otec více činnostmi zapojoval do jejich výchovy, pouze mizivá část 

označila svého otce jako nezapojeného do jejich výchovy. 

 

Problematické otázky: 

Ot. č. 2. Spojení dominantní rodič je mírně zavádějící, není jasné, zda byl/a 

dominantní vůči svému partnerovi ohledně rozhodování nebo zda byl/a dominantní 

tím, že se častěji zapojoval/a do výchovy dotazovaných. 

Ot. č. 3. Není jasné, co přesně obsahují možnosti spíše dobrý a spíše špatný, u 

otázky se dá vyhodnotit pouze extrémně špatná zkušenost s otcem. Ovšem širší škála 
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odpovědí by toho také příliš neřekla. Bylo by vhodné položit podobnou otázku ohledně 

vztahu k matce a vzájemně porovnat výsledky. 

Ot. č. 4. Nepřináší v nabídce dostatečné množství rozličných odpovědí, 

respondentům se v možnosti Jiné nechce rozepisovat. Otázka také není úplně šťastně 

formulovaná, a tak není možné ji dobře vyhodnotit. (Vhodnější by asi bylo zeptat se: 

„Jak se Váš otec nejčastěji zapojoval do Vaší výchovy?“ A v možnostech omezit 

respondenty na 3 možné odpovědi) 

 

 

B) Otázky sledující otcovské rodičovské schopnosti  

Většina respondentů si myslí, že otec je schopen plně zajistit výchovu a péči 

dítěte už od kojeneckého věku, ačkoli „nevěřící“ skupina nebyla zanedbatelná. Častěji 

však v tomto ohledu svému pohlaví nedůvěřují muži.  

Většina mužů i žen si myslí, že ženy jsou lépe vybaveny k péči a výchově 

dítěte. Procentuelně tomuto přesvědčení častěji „věří“ muži než ženy. Nemalá skupina 

mužů i žen (téměř polovina) si myslí, že pro péči a výchovu dítěte je stejně vybavena 

jak žena, tak muž.  

 

C) Otázky zaměřené na mužství a ženství rodičovského páru a představy o 

ideálním otci. 

 Téměř všechny dotazované ženy by spíše chtěli jít na rodičovskou dovolenou. 

Většina dotazovaných mužů by spíše nechtěla jít na rodičovskou dovolenou. Dle mého 

názoru překvapivě velká část mužů (28 %) by na rodičovskou dovolenou klidně šla. 

Téměř polovina žen si myslí, že na rodičovskou dovolenou by měla jít spíše 

žena, druhá velká skupina si myslí, že v tomto ohledu je důležitá dohoda mezi 

partnery. Oproti tomu většina mužů upřednostňuje dohodu, o tom kdo půjde na 

rodičovskou. 1/3 si myslí, že na rodičovskou by měla jít žena. Je zajímavé sledovat 

souvislost mezi otázkou č. 5. A č. 8. 

Ženy vidí nejčastěji otce jako Živitele, dále pak od Partnera a Vychovatele, 

často je také v jejich očích: Morální autoritu a Pečujícím ochráncem. Nezanedbatelná, 

ale pouhá 1/3 respondentek jej vidí jako Hlavu rodiny. Muži otce nejčastěji vidí jako 

Pečujícího ochránce, dále pak Živitele, Partnera, Hlavu rodiny, Morální autoritu a 

Vychovatele. 
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Muži stejně jako ženy téměř neoznačovali možnosti jako Nepřítomný a 

Neangažovaný. Důvodem by mohla být skutečnost, že většina z dotazovaných nemá 

dle mé interpretace otázky č. 3. se svým vlastním otcem výrazně špatnou zkušenost. 

Většina dotazovaných mužů i žen si myslí, že obě děti jak dcera, tak syn potřebují pro 

svůj vývoj jak matku, tak otce a to i kvůli jejich odlišnému pohlaví. 

Celkově jsou dotazovaní muži častěji otevřenější myšlence, že pro vývoj dítěte 

není pohlaví jeho rodičů důležité. Moje hypotéza, že podle respondentů není pro vývoj 

dítěte podstatné pohlaví jejich rodičů, se nepotvrdila. 

 

 

D) Otázky týkající se změny otcovy role ve společnosti jako problému 

Většina respondentů se nesetkalo, nebo si nepamatuje žádná občanská sdružení 

či programy podporující otcovskou roli. 

Respondenti - ženy i muži vnímají matku jako jistější ve své rodičovské roli. 

Matka je vnímána jako dominantnější rodič největší skupinou respondentů. (Je 

zajímavé sledovat souvislost s otázkou číslo 2, vliv vlastní zkušenosti na hodnocení 

dominantního rodiče). Z výzkumu se nedá jasně zjistit, zda respondenti vnímají nebo 

nevnímají otcovskou roli nějak problematicky. 

 

 

Problematické otázky: 

Ot. č. 9. Otázka spíše zjišťuje společenský ideál, než skutečnost, zda je otcova 

role v současnosti nějak problematická. Je položena tak, že vyzní, že se ptám na 

skutečnost, jak by měla vypadat, jaké funkce by měla splňovat, což je sice pro práci 

také přínosné, ale nezjistím jí, zda respondenti tuto tematiku vnímají problematicky. 

Ot.č. 14. Stejný problém jako otázka č. 2. 
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Závěr 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je upozornit na problematické oblasti 

dnešní otcovské role.  

 

Teoretická část práce upozorňuje na následující oblasti: 
 

V první kapitole jsem se dívala na otce jako na součást rodinného celku. Ve 

druhé kapitole jsem sledovala otce v souvislosti s rodičovskými rolemi a ve třetí jsem 

se už soustředila na samotného otce.  

Potvrdilo se, že otcovská role se nachází v krizi. Otec v průběhu své historie 

ztratil velkou část svých dřívějších rodinných kompetencí (ve prospěch žen a státu). 

Dnes jeho role není přesně sociálně vymezena, je redukována, otec je vytlačován 

na okraj rodiny. Otcové se matkám necítí rovnocenní, trpí sníženým rodičovským 

sebevědomím. Může se u nich projevovat tendence k přesvědčení o zastupitelnosti 

otcovské postavy. Ženská role se oproti patriarchální tradici stává dominantnější, 

samostatnější a nezávislejší. Ženy se osamostatnily a začaly pracovat, začalo se 

usuzovat, že jsou vhodnější osoby pro výchovu a péči o děti, zatímco otcové bojují 

s předsudky, že jsou méně důležitým rodičem, i když výzkumy potvrzují, že pro 

výchovu dětí jsou přirozeně vybaveny jak ženy, tak i muži. Další potvrzují 

nepostradatelnost otcovy funkce ve vztahu k synovi. 

  Na specifika rodičovských rolí z hlediska pohlaví v dnešní české společnosti 

není kladen velký důraz. Převládá spíše přesvědčení o jakési zastupitelnosti každé 

osoby, tedy i otce matkou a naopak. Domnívám se, že tímto se odklání pozornost od 

důležitosti mužského a ženského prvku ve výchově dětí  

Zjistila jsem, že ve společnosti převládají dva protichůdné otcovské ideály: 

muž Tvrdý a muž „Měkkota“ typický pro dnešní dobu. Měkký muž v rodině 

ustupuje do pozadí, oproti tomu současná žena je vitálnější a výbornější než kdy dříve. 

Ze srovnání Tvrdý muž a muž Měkkota vychází hůře, co se týká dopadů jeho 

„výchovy“ na dítě, muž Měkký. 

 Dnešní otcové jsou nejčastěji nepřítomní a neangažovaní. Role otce se 

v mnohých rodinách zúžila na roli Živitele a jeho identita je tedy především založena 

na pracovním úspěchu.  

Ve 3. kapitole jsem uvedla některá z dalších rizik absence otce v rodině, tato 

rizika vyplývají ze skutečnosti, že rodiči chybí druhý partner: Osamělý rodič ztrácí 



 72

rysy dané mužskou nebo ženskou rolí, musí být jakýmsi universálním rodičem. Ve 

stejné kapitole se zamýšlím nad riziky, chybějícího mužského prvku v rodině: zjišťuji, 

že je rozdíl mezi mateřskou a otcovskou výchovou. Komplementarita rodičovských 

rolí je pro děti výhodná. Vklad spočívá ve vzájemném doplňování se. Otec je důležitý 

jak pro syna, tak pro dceru. Otcova nepřítomnost bude mít špatný dopad na jeho 

děti, především na syna, který tak ztratí vhodný identifikační model. 

Na závěr je však třeba zmínit, že důležitější než samotné otcovo mužství je 

důvěrnost jeho vztahu k dětem. Hlavním objektem přilnutí dítěte se stane ten rodič, 

který dítěti nejvíc dává. Dítě je vázáno na oba dostupné rodičovské zdroje, preference 

směrem k jednomu nebo k druhému se mění dle pohlaví a vývojové fázi dítěte. 

Je zajímavé, že lze sledovat i určitou souvislost mezi otcovskou rolí a 

vztahem k Bohu. (Motiv touhy po otci se spojuje s potřebou ochrany proti lidské 

nemohoucnosti.) 

  

V praktické části jsem zkoumala zkušenost respondentů se svým otcea a  

předporozumění respondentů ohledně role otce, které slouží spíšek k porovnání 

s výstupy s teoretické části práce. Zajímalo mě, zda současnou tuto roli vnímají 

problematciky, což se podařilo prokázat. 

 Touto bakalářkou prací jsem chtěla v obecné rovině upozornit na problematické 

oblasti otcovské role v souvislostí s její proměnou – současnou krizí. Splnit cíl práce se 

mi celkem podařilo, ačkoli si nemyslím, že bych vyčerpávajícím způsobem postihla 

všechny tyto oblasti. Každopádně jsem upozornila na skutečnost, že současná role otce 

je z více hledisek problematická a zaslouží si více pozornosti. 

 Jako největší nedostatek této práce vidím její obecné zaměření, které se 

nevěnuje blížeji a více do hloubky konkrétnímu problému z oblasti celé problematiky. 

Slouží tak spíše jako soubor námětů k dalšímu zpracování.  
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Příloha č. 1. 

Dotazník pro respondenty 
 
Otec v současné rodině 
 
Dotazník k bakalářské práci 
 
Tento dotazník bude použit k bakalářské práci, která pojednává o současných představách o otcovské 
roli. Dotazník je anonymní a je určen pro studenty sociální práce a sociální pedagogiky, jakož i současné 
sociální pracovníky. U většiny otázek označte pouze jednu vyhovující odpověď. Pokud bude možno 
zaškrtnout odpovědí více, bude to v konkrétní otázce upřesněno.  
 
 Prosím nejprve zaškrtněte, jakého jste pohlaví: 
 
Muž/ Žena 
 
 

1.  Ke komu z rodičů máte Vy osobně lepší vztah?  
A) k otci 
B) k matce 
C) k oběma stejný 
 

2. O kom byste řekli, že byl ve Vaší rodině dominantnější rodič? 
A) Otec 
B) Matka 
C) Oba stejně 

 
3. Lze říci, že máte ke svému otci… 

A) Spíše dobrý vztah  
B) Spíše špatný vztah 
C) Neutrální vztah 
D) Žádný vztah (otce neznám) 

 
4. Jak se váš otec zapojoval do vaší výchovy? (můžete zaškrtnout více možností, u odpovědí Jiné 

prosím uveďte konkrétní příklad) 
A) Při hrách 
B) Při sportu 
C) Při učení 
D) Při výletech 
E) Při práci 
F) Nijak  
G) Jiné 

 
5. Kdybyste se Vy osobně stal/a rodičem, chtěl/a byste jít na rodičovskou dovolenou? 

A) Spíše ano 
B) Spíše ne 
C) Nevím 

 
6. Myslíte si, že je otec sám schopen plně zajistit výchovu a péči dítěte už od kojeneckého věku?  

A) Spíše Ano 
B) Spíše Ne 
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7. Který z rodičů je dle Vás přirozeně lépe vybaven pro péči o dítě a jeho výchovu? 
A) Otec 
B) Matka 
C) Oba  

 
8. Za předpokladu stejných finančních výhod, který z rodičů by měl spíše jít na rodičovskou 

dovolenou? 
A) Matka 
B) Otec 
C) Záleží na dohodě 

 
9. Jaké charakteristiky dle Vás dnes nejlépe vystihují role a funkce otce v rodině? (zde můžete 

zaškrtnout více možností, označíte-li možnost jiné, prosím uveďte konkrétní příklad)  
A) Hlava rodiny 
B) Živitel 
C) Pečující ochránce 
D) Partner matky 
E) Vychovatel 
F) Nepřítomný  
G) Morální autorita 
H) Trestající 
I) Neangažovaný 
J) Jiné 

 
10. Který rodič je dle Vás důležitější osobou pro zdravý psychosociální vývoj dcery?  

A) Otec 
B) Matka 
C) Oba 
D) Na pohlaví nezáleží 

 
11. Který rodič je dle Vás důležitější osobou pro zdravý psychosociální vývoj syna? 

A) Otec 
B) Matka 
C) Oba 
D) Na pohlaví nezáleží 

 
12. a) Slyšeli jste v souvislosti s problematikou otcovské role o nějakých občanských sdruženích, 

vládních programech, aj. podporujících otcovskou roli? 
A) Ano 
B) Ne 

b) Pokud ano o jakých jste slyšeli? (prosím uveďte příklady) 
 
 

 
13. Kdo si myslíte, že si je dnes ve své rodičovské roli jistější? 

A) Matka 
B) Otec 
C) Oba stejně 

 
14. Kdo si myslíte, že je v rodinách ve vašem okolí dominantnější rodičovskou postavou? 

A) Otec 
B) Matka 
C) Převažuje rovnocenný partnerský vztah 



 

Příloha č. 2. 

 

6. Myslíte si, že je otec sám schopen pln
od kojeneckého věku?
 

 
 
5.Kdybyste se Vy osobn
dovolenou? 
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 zajistit výchovu a péči dítěte už 
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Příloha č. 3. 
 
Charakteristické znaky současné české rodiny148 
 
Znaky jsou převzaty ze stejnojmenné kapitoly v knize Aplikovaná sociální psychologie  

 

a) zaměřenost na zájem jednotlivce - upřednostňování vlastních potřeb. 

b) chybí očekávání trvalosti vztahu – jednotlivec se nechce „obětovat“ v zájmu 

rodiny. Nechává si prostor pro změnu a v důsledku toho se objevuje řada alternativ 

s co nejvolnějšími vztahy (partnerství na zkoušku, matka s dítětem bez toho, aby 

informovala otce o jeho existenci,…). 

c) odsouvání rodičovství – v důsledku toho se předpokládá snížení porodnosti, ale 

zároveň se očekává, že se rodiči budou stávat vyzrálejší jedinci.  

d) intimní vztah a trvalé partnerství bez vazby na jeho možné přirozené 

důsledky – reprodukci. Díky možnosti antikoncepce, jako by chyběla otázka: „Je 

můj partner potencionálním otcem/matkou?“  

e) předmanželská zkušenost v oblasti sexu je běžně přijímána. 

f) zralost partnerů při prvních intimních zkušenostech je často pouze 

fyziologická nikoli psychosociální. Sex chápán především jako zdroj osobního 

uspokojení bez vazeb na reprodukci. 

g) specifičnost mužské a ženské role je stále více stírána.  

h) následkem životního stylu dochází k omezování bezprostředních kontaktů 

mezi partnery i mezi dětmi. 

 

Znaky rodiny s důrazem na to, že se jedná o primární sociální skupinu: 

Ch) výchovné působení rodičů je nahrazováno institucemi – povinná školní 

docházka,... 

i) objevuje se a je společností akceptována dvoukariérová rodina – díky 

zaměstnanosti žen, dítě vychovává třetí osoba – babička, profesionální chůva a 

chůvy,… 

j) kontinuálně jsou udržovány vztahy většinou jen mezi 2 generacemi: rodiči a 

dětmi. Prarodiče často žijí samostatně, kontakty s vnoučaty jsou často omezené. 

k) odklon od dřívější koalice: dominantnější otec, laskavá matka 

                                                 
148 ŠULOVÁ, Lenka, Člověk v současné rodině 305-309 
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znaky týkající se celospolečenských změn: 

l) obecně nízká stabilita české rodiny ve srovnání s Evropou, ČR patří do 

skupiny (společně s VB, Švýcarskem, skandinávskými zeměmi, Ukrajinou a 

Ruskem) zemí s největším podílem rozvedených manželství 

m) vysoká společenská tolerance vůči rozvodům 

n) chybění protirozvodových bariér 

o) snaha církve posilovat stabilitu rodiny 

p) důraz na materiální hodnoty 

q) vysoká zaměstnanost a vzdělanost českých žen, což se odráží jednak v péči o 

rodinu, ale zvlášť v některých oblastech dochází k jednoznačnému vlivu žen 

(feminizace školství) 

r) legislativy v oblasti postavení dítěte proběhly, ačkoli společenské vědomí to 

nepřijímá. Týrané děti a postoj rodičů – dítě je moje a mohu s ním zacházet, jak 

chci. 

 

 
 
 
 
 
 


