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1 ÚVOD 

V současné době v České Republice, stejně jako po celém světě, vzniká velké 

množství nejrůznějších mužských klubů a organizací. Cílem těchto organizací je často 

zasadit se za práva otců, otevřít společenskou diskusi o roli muže v rodině, stejně jako, 

jakou roli hraje otcovství v životě každého muže a co znamená pro jeho identitu. 

V neposlední řadě mají též snahu rozbít stereotyp o tom, že mateřství je výsadou žen, který 

je především u nás silně zakořeněn a jen pomalu se mění. Poslední zmiňovaná 

problematika souvisí i s uspořádáním porozvodové péče o děti, která je, jakožto doména 

matek, těmito organizacemi rozsáhle kritizována. Tyto organizace pracují buď na 

regionální, nebo národní úrovni, a jejich zájmy se liší především podle toho, jak jsou 

orientované.  

Snahou pro-feministických mužských sdružení je navázat dialog s feministickými 

organizacemi, formovat moderní muže-otce, poukázat na odlišnost mezi ženami-matkami a 

muži-otci, ne však srovnávat, kdo je lepší a kdo horší, spíše poukázat na klady, které do 

péče o dítě vnášejí.  

Naproti tomu vzniká v České Republice též celá řada proti-feministických sdružení, 

která mají až „militantní povahu“, a stereotypy ve společnosti se snaží bourat pomocí 

ostrého vymezení se vůči ženám-matkám. Nezřídka snižují jejich úlohu v rodině a naopak 

vyzdvihují hodnotu otcovství. Bojují proti plošnému svěřování dětí do výhradní péče 

matek po rozvodu, dokonce často mluví v této souvislosti až o spiknutí žen a českého 

feminizovaného soudnictví.  

Odborná literatura vznikající v posledních dvou desetiletích, se věnovala především 

mapování stavu, v jakém se otcovství nachází, a dokazování významu muže-otce pro vývoj 

dítěte po psychické, kognitivní a společenské stránce. Dále popisovala různé výzkumy, 

které prokazovaly schopnosti mužů postarat se o dítě stejně kvalitně jako jeho matka 

(Renzetti, Curran 2003). Těmto tématům se věnuje i kniha Ženy, muži a společnost Claire 

Renzetti a Danile Currana. Nutno podotknout, že objevilo též množství tendenční 

literatury, která se těmito tématy zabývá, pracuje však většinou pouze s postavou ideálního 

otce, tedy s otcem takovým, jaký by měl být, což může být realitě na hony vzdáleno. Jedná 

se například o Richarda Warshaka (1996) a jeho knihu Revoluce v porozvodové péči o děti, 

u nás se těmito tématy zabýval Eduard Bakalář. 
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Dnes se těžiště tématu podle mého názoru posunulo, už není potřeba dokazovat, že 

muž-otec není v rodině navíc, nebo není pouze živitelem. Spíše naopak, s vzrůstajícím 

uplatňováním žen na trhu práce je návrat muže do rodiny a jeho participace na péči o dítě 

nevyhnutelná. Diskuzi o těchto problémech otevírají právě mužské organizace. Současná 

odborná literatura se však mužským organizacím mnoho nevěnuje. 

Cílem mé práce proto bude podívat se blíže na činnost jedné z „militantních“ 

mužských organizací, K213 (podle § 213, dnes § 196)1, nastínit, jaké praktiky používá, a 

jak ovlivňuje životy žen, které s ní měly co dočinění.    

Tuto organizaci jsem si vybrala na základě osobní zkušenosti, kdy se blízká osoba 

nechala během rozvodového řízení zjevně inspirovat myšlenkami tohoto a podobných 

klubů, a též jsem se osobně setkala s dětskou psycholožkou, jejíž odborná způsobilost byla 

tímto klubem zdiskreditována. Na tomto místě bych ráda vyjasnila, že se myšlenky K213 

zásadně neshodují s mými názory, navíc jsem v situaci rozvodového řízení byla výrazně 

citově angažovaná. Přesto bych ráda poodkryla něco z praktik této organizace a zaplnila 

tak alespoň zčásti prázdné místo v odborné literatuře, neboť považuji za zásadní věnovat 

pozornost podobným organizacím, které často nevybíravým způsobem prosazují svoji 

agendu a vstupují do veřejného prostoru. Zároveň jsem si vědoma své zaangažovanosti a 

snažím se reflektovat její vliv na mou analýzu.  

Práce je standardně strukturována do dvou hlavních částí, tedy teoretické a empirické. 

V teoretické části vymezuji základní teoretická východiska, kdy se práce týká mužského 

hnutí a mužských či otcovských organizací, avšak toto téma úzce souvisí a dalo by se říci i 

vyplývá z dalších jevů, jako je problematika rozvodu a uspořádání péče o děti po něm. 

Proto se těmto tématům podrobně věnuji ve své práci. U nás se mu věnuje především 

Radka Dudová ze Sociologického ústavu AV ČR, o jejíž práce se zde opírám. Dále zde 

nastiňuji vývoj otcovství a jeho úlohu v minulosti i dnešním světě, z něhož mužské hnutí 

do značné míry vychází a dále představuji některé světové a české mužské organizace 

s důrazem na klub K213.  

                                                
1 § 196 Trestního zákona o Zanedbání povinné výživy: (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou 

zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán 
odnětím svobody až na jeden rok. 

(2) Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po 
dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem uvedeným 
v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze. 
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V empirické části pojednávám nejprve o zvolené metodě výzkumu, jíž jsou 

polostrukturované rozhovory, které se zaměřují na osobní zkušenosti informátorek s danou 

organizací. Dále následuje analýza provedených rozhovorů a shrnutí informací získaných 

na jejich základě v souladu s výzkumnými otázkami a teoretickými východisky 

  

2 TEORETICKÁ ČÁST 

Díky ženskému hnutí, které trvá již bezmála 150 let, měly ženy možnost definovat 

svou ženskost a identifikovat se s ostatními ženami jako se skupinou. Téměř o sto let 

později si podobnou potřebu začali uvědomovat i někteří muži. Začala tedy vznikat různá 

hnutí, která vtáhla do společnosti diskuzi o různých tématech a problémech mužského 

světa a mužství.  

Jedním z nejzásadnějších témat, které se mužství bezprostředně týká, je 

pochopitelně otcovství. V současné době po celém světě vzniká velké množství různých 

organizací, které sdružují otce, kteří se zasazují o návrat mužů do rodin, zdůrazňují 

důležitost přítomnosti otce v rodině, berou se za otcovská práva, nebo usilují o změnu 

vnímání otcovství a otcovské identity v rámci mužství.  

Proto jsem si pro svou práci vybrala jednu z těchto českých organizací, a to K213, a 

konkrétně bych ráda prozkoumala, jaký vliv má zkušenost s ní na ženy, proti kterým tato 

organizace bojuje. K213 je klubem, který bojuje za otcovská práva a proti stereotypům 

vůči otcovství u soudů, jak o sobě tvrdí.  

Aby bylo možné pochopit problém v jeho komplexnosti, je třeba znát jeho pozadí. 

Boj za otcovská práva úzce souvisí s právy po rozvodu a tedy s rozvody samotnými. Proto 

se v části práce věnuji právě problematice rozvodů u nás a specifickým problémům, na 

které dnes společnost v souvislosti s rozvody naráží. Dále zde nastiňuji podobu a vývoj 

otcovství a v neposlední řadě je nutné seznámit se s historií mužského hnutí a mužských 

organizací. Na závěr uvedu několik otcovských organizací, které působí u nás jako příklad, 

podrobněji se ovšem budu věnovat klubu K213. 
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2.1 ROZVOD A JEHO SPECIFICKÉ PROBLÉMY 

Přestože se v dnešním světě pomalu stírají rozdíly mezi muži a ženami, v rodině 

tradiční představy o dělbě práce a rolí stále přetrvávají. V České Republice je 9/10 žen 

ekonomicky aktivních, stále se však především od nich očekává sladění péče o domácnost 

a děti s jejich pracovním životem. Tyto povinnosti, které ženě tradice ukládá, stejně jako 

odchod na mateřskou dovolenou, zpomalují její kariéru a často tak znamenají menší 

výdělek ve srovnání s mužem. To poskytuje prostor nerovnoměrnému mocenskému 

postavení, kdy se od žen očekává větší časové a emoční nasazení v rámci zaopatření 

rodiny. Na oplátku ženy hledají v partnerství podporu a porozumění, což zase vytváří tlak 

na muže. Pokud se partneři ve svých potřebách nepotkají, může to znamenat rozchod 

(Dudová, Hastrmanová 2007).  

Tolerance vůči rozvodům je v české společnosti poměrně vysoká. Rodina je sice 

stále v naší společnosti uznávanou, leč nestabilní institucí, protože manželství je obvykle 

založeno na romantické lásce, a pokud láska odejde, nebo někdo z partnerů najde novou 

lásku, z manželství většinou odchází. Dudová uvádí, že pouze 33 % lidí se domnívá, že by 

spolu měli manželé zůstat, pokud mají děti, ačkoliv spolu nemohou vyjít. Rozvod dnes už 

nepředstavuje společenské stigma ani pro děti. Vzbuzuje tak dojem jednoduchého právního 

aktu relativně bez následků. Možná i díky této dostupnosti se tak často stává řešením 

prvních vážnějších problémů nebo nespokojenosti v manželství (Dudová, Hastrmanová 

2007).  

V praxi však rozvod představuje velmi stresovou a emočně vypjatou situaci pro 

všechny jeho účastníky, bývalé manžele a děti, a vzniká zde prostor pro konflikt. 

V následujících kapitolách uvádím statistické údaje týkající se rozvodů v ČR, které nastíní, 

o jak zásadní problém v naší společnosti se jedná.  Dále zde popisuji, jak rozvod u nás 

vypadá, jaké jsou možnosti úpravy poměrů k nezletilým dětem po rozvodu spolu se 

specifickými problémy, které zde vznikají a s těmito jevy souvisí.  

2.1.1 STATISTICKÉ ÚDAJE 

Podle Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) bylo v roce 2011 rozvedeno 

28,1 tisíc manželství, přičemž z toho se téměř 81 % mužů a žen rozvádělo poprvé, 19 % 

potom opakovaně. Úhrnná rozvodovost, která udává, jaký podíl manželství by skončil 
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rozvodem při zachování intenzity rozvodovosti podle délky trvání manželství v daném 

roce, činila 46,2 %. Z tohoto úhrnu se v 56 % rozvodových řízení řešila i úprava péče o 

nezletilé děti po rozvodu. Ze statistik dále vyplývá, že průměrná délka sňatku činila 12,9 

let, což je téměř o 3 roky více než před 20 lety. Ve dvou třetinách případů podává návrh na 

rozvod žena. Nejčastějšími důvody pro ukončení manželství bývá nevěra (3,8 % nevěra 

mužů, 2,5 % nevěra žen), dále alkoholismus, či nezájem o rodinu ze strany ženy (ČSÚ 

2012). 

Od roku 1950 měla čísla rozvodů vzestupnou tendenci, od roku 2004 se však 

s menšími výkyvy setkáváme spíše s klesajícím počtem. V roce 2011 tedy bylo rozvedeno 

o 2,7 tisíc manželství méně než v roce 2010, což je nejvyšší meziroční pokles od roku 

1989, kdy ovšem výjimku tvoří rok 1999. Tehdy došlo k poklesu o 8,7 % oproti roku 1998.  

Podle ČSÚ byl tento vysoký pokles způsoben změnou v zákoně č. 94/1963 Sb., který byl 

upraven zákonem č. 91/1998 Sb. v roce 1998, který mimo jiné měnil i podmínky pro 

rozvod. Tyto změny v zákoně přinesly také procentuální pokles rozvodů s nezletilými 

dětmi, který například v roce 1991 činil dokonce 72 % (mimo jiné tento pokles souvisí i 

s nižší plodností a rostoucím počtem dlouhotrvajících manželství, kde byly děti již zletilé) 

(ČSÚ 2012). 

2.1.2 POSTUP PŘI ROZVODU 

Jak je podrobněji zmíněno v kapitole Právní normy, novela zákona o rodině z roku 

1998 znamenala opětovné rozdělení rozvodového řízení a řízení o úpravě poměrů 

k nezletilým dětem. Pokud jsou toho rodiče schopni, před soud předstupují s návrhem 

dohody o svěření dítěte do péče a návrhem o úpravě styku, jejíž platnost schvaluje soud. 

Pokud se rodiče nedohodnou, je otevřeno soudní řízení. V obou případech se do řízení 

zapojují orgány sociálně právní ochrany dětí. Ty určí dítěti kolizního opatrovníka, který 

zastupuje zájmy dítěte (podle zákona o rodině §37 odst. 2). Rodič tuto roli v tomto případě 

zastávat nemůže, protože by zde docházelo ke střetu zájmů. Kolizní opatrovník je vždy 

určen a zajištěn příslušným sociálním oddělením příslušného krajského úřadu. Ten pověří 

sociální pracovnici (pracovníka). Ta do jednoho měsíce zpracovává zprávu pro soud, ve 

které mimo jiné podává návrh na svěření dítěte do péče a na úpravu styku. Jejím úkolem je 

podrobně se seznámit s osobnostmi obou rodičů a prostředím, ve kterém dítě žije.   

Odborníky z řad psychologů, sociálních pracovníků, soudců a soudních znalců byl 

vypracován seznam posuzovaných kritérií, který vydává Ministerstvo práce a sociálních 
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věcí ČR a podle kterého by měly sociální pracovnice postupovat. Tento seznam má 

posloužit jako návod a odráží všechny aspekty případu, aby bylo možné vypracovat zprávu 

objektivně a především bylo dosaženo nejlepšího řešení v zájmu dítěte (Černá 2001).   

Sociální pracovnice tedy zjišťují osobnosti obou rodičů, jaká je jejich povaha, 

charakter, priority, zájmy a morálka, aby bylo možné odhadnout, zda jsou dítěti pozitivním 

vzorem pro vytváření správných návyků a sociální a sexuální identity. Dále se zabývají 

tím, jaký vztah mají rodiče k dítěti a obráceně, jaký vztah má dítě k nim. Důležitý je také 

názor na styk s druhým rodičem, aby bylo možno odhadnout, zda bude po rozvodu 

respektováno právo druhého rodiče na styk s dítětem a nebude mu bráněno, což je často 

zmiňovaným problémem a týká se především žen.  

Do seznamu dále patří vzdělání a inteligence rodičů, přičemž se předpokládá, že 

rodič s vyšším vzděláním může dítěti poskytnout lepší výchovný vzor a lépe motivovat 

k vlastnímu osobnostnímu vývoji. Socioekonomický status rodičů je neméně důležitý, 

protože je potřeba zajistit dítěti odpovídající podmínky, tedy bydlení, výživu, vzdělání a 

zájmy. Navíc, jak se zmiňuji níže, sklony k delikventnímu chování u dětí z neúplných 

rodin mohou přímo souviset se špatnými socioekonomickými podmínkami, ve kterých se 

mohou rodiče po rozvodu ocitnout.  

Šíře rodinného zázemí a jeho kontinuita po rozvodu jsou dalšími velmi důležitými 

aspekty života dítěte, a sociální pracovnice by měly brát ohled na to, jaké vztahy má dítě se 

sourozenci, dalšími příbuznými nebo jinými lidmi, se kterými dítě bydlí nebo se intenzivně 

stýká, či by po rozvodu mohlo. Přesný postup práce však neexistuje (Černá 2001).  

V souvislosti s tím se objevuje stále sílící kritika práce sociálních pracovnic, že při 

posuzování případů postupují stereotypně, ačkoliv by měly navrhovat řešení pro každý 

případ individuálně. Na některé problémy poukazuje již zmíněná Petra Černá ve své knize 

Rozvod, otcové a děti (2001).  

Ukázalo se, že průměrný čas, který může sociální pracovnice (pracovník) věnovat 

jednou případu je nejčastěji v rozmezí 2- 3 hodin, což se zdá příliš málo na to, aby bylo 

možné detailně a objektivně posoudit, jaké poměry v rodině panují doopravdy.  

Dalším problémem je úprava styku s rodičem, jemuž dítě nebude svěřeno do péče. 

Sociální pracovnice uváděly nejčastěji jako ideální vymezení styku jeden víkend za 14 dní, 

popř. jeden víkend za 14 dní + 1 den navíc v každém týdnu. Není ovšem jasné, na základě 

čeho by měl být takto omezený styk považovaný za ideální.   
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Problematické je také dovzdělávání sociálních pracovnic. Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (dále MPSV) sice doporučuje určité publikace, přímo však nenařizuje 

v jakém rozsahu a intenzitě se musí sociální pracovnice (pracovníci) dovzdělávat. Závisí to 

tedy na každé individuálně. Nejvíce z nich využívá školení nebo vyhledává odborné 

články. Přesto však otázkou zůstává, zda je jejich vlastní iniciativa dostačující. Z toho je 

patrné, že údajné problémy s rozhodováním sociálních pracovnic padají na hlavu MPSV, 

které sociálním pracovnicím neposkytuje adekvátní prostor pro jejich práci, nezajišťuje 

odborné vedení a nestará se o jejich vzdělávání.  

Zpráva sociální pracovnice a její návrhy nejsou pro soud sice závazné, přesto jeho 

rozhodnutí zásadním způsobem ovlivňují. Práce sociální pracovnice však může být 

ovlivněna osobními postoji a názory. Jak podle Černé ukázal její výzkum, pracovnice sice 

obvykle nepodceňují význam otce pro dítě, přesto se však v řadě případů ukázalo, že pouto 

mezi matkou a dítětem považují za intenzivnější a intimnější. 

Výzkum Černé (2001) je však sám o sobě problematický v několika směrech. 

Především je špatně metodologicky postavený. Neověřuje totiž, zda se jedná o předpojatost 

sociálních pracovnic, nebo o jejich realistický odhad skutečné situace. To nelze posoudit 

jen na základě dotazníků s výpověďmi sociálních pracovnic. Tyto výpovědi by bylo nutné 

srovnat i se stavem dotčených rodin, aby bylo možné posoudit, zda se rozhodují 

stereotypně, či nikoliv. To, že sociální pracovnice podávají častěji návrh na svěření dítěte 

do péče matky, nemusí nutně vypovídat o stereotypním rozhodování a je spíše 

pravděpodobné, že bude odrážet tradiční generovou dělbu práce a péče v českých rodinách. 

Černá navíc poukazuje na bránění žen otcům ve styku s dětmi, překvapivě se však 

nezmiňuje o výživném, s jehož placením ze strany otců bývají nezřídka potíže a otcové tak 

velmi tvořivě zacházejí s jeho výší. Možná však tento aspekt nezmiňuje proto, že by 

odporovalo rétorice její knihy, která otcovství obhajuje a je zřetelně zaujatá ve prospěch 

otců.  

Práce orgánů sociálně právní ochrany dětí však rozvodem nekončí. Případ se na 

oddělení vrací, pokud se po rozvodu vyskytnou nějaké problémy, například pokud 

nedochází k plnění soudem stanovených podmínek. Více se o tom budu zmiňovat později.  

Jak již bylo řečeno, zpráva sociální pracovnice není pro soud závazná, spíše 

informativní. Většinou bývá dostatečným podkladem pro jeho rozhodnutí. Pokud je však 

případ komplikovanější, může soud využít svědectví například lékaře, učitele, sousedů 

dětí, nebo může pověřit soudního znalce vypracováním odborného posudku, který by měl 
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detailněji a hlouběji prozkoumat případ. Soudní znalec má ponechánu volnost v postupu 

své práce. Ta většinou zahrnuje konkrétní vyšetření otce, matky i dítěte, analýzu emočních 

vztahů v rodině a posouzení výchovných předpokladů rodičů. Vyšetření otce a matky 

probíhá obvykle formou rozhovoru, u dětí preferují spíše různé testy nebo dotazníky. 

Soudní znalec je potom řízení přítomen a na základě svých zjištění odpovídá na otázky 

soudu (Černá 2001). 

Nařízením soudu se však mnohdy případ neuzavírá a to ve chvíli, kdy nedochází 

k plnění povinností stanovených soudem. Nejčastěji se jedná o nevyplácení výživného 

nebo bránění styku s rodičem, kterému dítě nebylo svěřeno do péče.  

Bránění ve styku je především doménou žen, což je dáno faktem, že ve většině 

případů jsou děti svěřovány do péče právě jim. Proto budu problém vztahovat k ženám, 

neznamená to však, že by neexistovaly případy, kdy otcové brání matkám ve styku s dětmi. 

Nelze popřít, že existují případy, kdy matky využívají bránění otci ve styku s dětmi jako 

prostředek pro „vyřízení účtů“, ale nejedná se o všeobecný problém. Tyto případy jsou 

ovšem veřejnosti na očích díky mužským organizacím, které je rády vyzdvihují na podporu 

svého boje, a též díky médiím, která je vyhledávají jako zdroj dramatu. Problém mnohdy 

tkví v tom, že muži často neplní dohodnuté závazky a navíc předpokládají flexibilitu ženy 

bez ohledu na její program nebo potřebu odpočinku, tedy že vhodně připraví situaci 

k předání dítěte a opět zprostředkuje vztah mezi otcem a dítětem, nebo že se otec návštěvy 

zřekne, pokud je dítě nemocné a vyžaduje větší péči. Mnohdy se také neohlíží na to, že děti 

k otci prostě nechtějí, protože mezi sebou nemají vřelý vztah (Dudová, Hastrmanová 

2007). 

Nevyplácení výživného je dalším problémem, který se vzhledem ke standardní 

úpravě vztahů po rozvodu týká především mužů. Muži mají mnohdy pocit, že částka, 

kterou přispívají, není pro dítě viditelná a nenaplňuje tak jednu ze základních poloh 

otcovství, tedy živitelství. Dále se muži často domnívají, že příspěvek neplatí dítěti, ale 

bývalé manželce. Pokud je tedy žena iniciátorem rozvodu, mají často dojem, že si výživné 

nezaslouží (Dudová, Hastrmanová 2007). 

Problémy jsou též spojeny s výší výživného. Advokáti a soudci z praxe vypovídají, 

že muži běžně zatajují příjmy a bojují v podstatě o každou korunu a očekávají, že žena 

bude hradit minimálně polovinu výdajů na dítě. Neuvědomují si však, že jejich příspěvek 

často nepokrývá ani polovinu nákladů spojených s péčí a výchovou, a že na ženě vedle 

finančního zajištění spočívá veškerá zodpovědnost a péče o dítě, a že v krizových situacích 
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se musí mnohdy spolehnout na pomoc někoho jiného, než je otec. Na druhou stranu výše 

výživného může i přes svoji nedostatečnost znamenat pro otce velkou finanční zátěž a to 

především pokud má novou rodinu a další děti. Neplacení výživného může znamenat 

zastavení příjmu, exekuci nebo trestní oznámení (Dudová, Hastrmanová 2007). 

Pokud tedy dochází k porušování soudem stanovených podmínek, je možné využít 

několika nástrojů k nápravě situace. Jak bránění ve styku (trestní zákon § 337), tak 

neplacení výživného (trestní zákon § 196) jsou trestnými činy, čili dá se využít možnosti 

trestního stíhání. Vzniklou situaci lze dále řešit ústní domluvou nebo napomenutím, 

stanovením peněžité pokuty, nebo podáním návrhu na změnu výchovy ze strany sociálního 

pracovníka, rodič může podat návrh na výkon rozhodnutí, v případě neplacení výživného 

lze využít exekuce. 

2.1.3 ÚPRAVA POMĚRŮ V PŘÍPADĚ ROZVODU MANŽELSTVÍ 

S NEZLETILÝMI DĚTMI 

V minulosti byla jedinou možností úpravy porozvodové péče o děti výhradní péče 

jednoho z rodičů, zpravidla matky. Ta je i v současnosti stále nejčastější formou úpravy 

poměrů. Druhý z rodičů, kterému dítě do péče svěřeno nebylo, navštěvuje dítě (děti) ve 

vymezeném rozsahu. U nás to bývá nejčastěji jeden víkend za 14 dní nebo jeden víkend za 

14 dní + 1 další den každý týden.  

Za posledních 15 let tedy byly děti až v 90 % případů svěřovány do výhradní péče 

matek, 8 % do péče otce a zbylý počet do péče jiného příbuzného nebo ústavní péče, ve 

většině případů z důvodu nezájmu matky o dítě, nezpůsobilosti se o ně postarat nebo 

delikventnímu chování.  

V souvislosti s tímto stavem se v současné době objevují různé diskuze a podezření 

o podjatosti českých soudů a argumenty o tom, že zvýhodňují matky a a priori jim přidělují 

děti do výhradní péče. Z výzkumu Dudové a Hastrmanové (2007) o pohledu expertů 

(advokáti, soudci, soudní znalci) na porozvodové rodičovství sice vyplynulo, že muži mají 

určitou nevýhodu v tom, že musí dokazovat svoji způsobilost postarat se o dítě a 

vychovávat ho, zatímco u žen se tato způsobilost automaticky předpokládá, avšak soudce 

zajímá především to, jak vypadaly vztahy a poměry v rodině před rozpadem manželství. 

Dudová a Hastrmanová (2007) tedy poukazují na fakt, že uspořádání poměrů po 

rozvodu prakticky odráží uspořádání rolí v manželství a tedy tradiční rozdělení rolí na 

ženu-pečovatelku a muže-živitele. Je sice pravdou, že české soudnictví je feminizováno a 
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velmi záleží na posudcích sociálních pracovnic, které mnohdy postupují stereotypně, 

faktem však zůstává, že drtivá většina otců o svěření dětí do výhradní péče nežádá. 

Důvodem může být pracovní vytížení, neochota podřizovat výhradní péči změny, ale také 

vědomí, že šance na úspěch je malá.  Svůj podíl mohou mít i média, která často v honbě za 

dramaty zveřejňují případy zdrcených otců, kterým soud nevyhověl, a vedou tak 

potencionální zájemce k předčasné rezignaci (Dudová, Hastrmanová 2007).  

V 70 - 90 % případů také přichází rodiče k soudu už s dohodou o úpravě poměrů po 

rozvodu. Pokud nejsou předem dohodnuti a oba mají zájem o výhradní péči, potom se 

soudci snaží rozhodovat individuálně. Zohledňují především to, jak rodiče fungovali před 

rozvodem, přičemž často vypovídají, že o svěření dětí žádají otcové, kteří o svém dítěti a 

jeho potřebách mnoho nevědí, protože zaopatřovat ho, bylo vždy úlohou manželky. Soudy 

potom přirozeně vyhodnocují matky jako primární pečovatelky a tedy považují i za zájem 

dítěte, aby u nich zůstaly. Soudy naopak zohledňují, pokud se ukáže, že otec zastával roli 

pečovatele plnohodnotně (např. pokud byl alespoň po nějakou dobu na rodičovské 

dovolené). Zde jsou příklady typických výpovědí soudců, či advokátů, které uvádí Dudová 

a Hastrmanová (2007, Str. 27): 

[Opravdu] si myslím, že je to případ od případu. Někdy ten táta je mnohem lepší 

než ta máma. To jako bez diskuze a někdy ten tatínek, když chce svěřit do péče tři 

děti a neumí ohřát ani párek tak a řekne mi, že bude čtyřletým dvojčatům nosit jídlo 

ze závodní jídelny. (Soudkyně 4, okres 102 tis. obyv.)  

[Tak] z toho najednou vyplyne, že kdo věděl, že jsou třídní schůzky, kdo věděl, jaký 

boty potřebuje. No maminka. Kdo, když mělo dítě problém, kdo rozhodl, maminka. 

Ten otec byl mimo. Takže soud samozřejmě podle dikce zákona rozhodl, že teda 

svěří dítě matce (Advokátka, Praha 1)  

[Otec] má velkou šanci, pokud se jako otec chová, od začátku (tzn. má každodenní 

kontakt s dítětem). Není to problém zákona, ani problém soudců, podle mě je to 

problém otců. (Soudkyně 2, kraj 630 tis. obyv.) 

Důležitou roli v rozhodování soudů hraje také to, kdo je iniciátorem rozchodu, a 

který z rodičů zachová dítěti původní prostředí, tedy domov, školu, kamarády a aktivity, 

aby dítě nemuselo být vystavováno dalšímu stresu. Rozhodnutí může také ovlivnit názor 
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dítěte. Není ovšem stanoveno zákonem, od jakého věku dítěte je možno považovat jeho 

názor za relevantní. Někteří soudci zohledňují názory dětí školního věku, někteří si určili 

hranici 12 let, obvykle se však jedná o věk mezi 8 až 10 roky (Dudová, Hastrmanová 

2007). 

Novela zákona o rodině z roku č. 91/ 1998 1998 přinesla alternativu k výhradní 

péči, a to péči společnou a péči střídavou (§ 26 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.). 

Společná péče je podmíněna stejným bydlištěm rodičů a vysokému stupni vzájemné 

kooperace a schopnosti se domluvit. Pro dítě se mění prakticky pouze to, že rodiče spolu 

již nežijí jako partneři, pouze spolu dále sdílí jednu domácnost. Bývalí partneři se musí 

podrobně domluvit, jakým způsobem budou hrazeny poplatky na vedení domácnosti, zda 

budou mít společné nákupy a společné jídlo, jakým způsobem bude hrazeno jídlo pro dítě, 

jeho potřeby, poplatky za jeho zájmy, či kroužky nebo školné, jak bude rozdělen režim 

dne, povinnosti spojené s chodem domácnosti a mnoho dalších detailů.  

Dohodnout se na těchto záležitostech vyžaduje obrovské množství tolerance, 

vstřícnosti a zájmu obou rodičů spolupracovat, což v konfliktu, který běžně rozvod 

doprovází, není jednoduché. U bývalých partnerů, kteří jsou tohoto schopni i přes veškeré 

nepříjemnosti, kterými si během rozvodu procházejí nebo prošli, je vůbec otázkou, zda 

problémy v jejich manželství byly opravdu natolik nepřekonatelné, že spolu nemohou dále 

žít jako partneři. Většinou je však tato úprava poměrů typická pro rozvádějící se páry, které 

už spolu partnersky nežijí, nemají však vyřešenou bytovou situaci a majetkové vyrovnání a 

je tedy spíše fází přechodnou. 

Svěření dětí do střídavé péče rodičů znamená, svěření dítěte v přesně vymezeném 

časovém období do péče jednoho z rodičů, kdy ho po uplynutí tohoto času střídá rodič 

druhý. Každý z rodičů má přitom jasně vymezena práva a povinnosti, které s péčí souvisí. 

V praxi to tedy znamená, že dítě bydlí po vymezený časový úsek u jednoho z rodičů, po 

jeho uplynutí se přesouvá k rodiči druhému. Nejčastěji je to jednou za měsíc, dva týdny 

nebo týden. Tento typ péče je podmíněn geografickou blízkostí bydlišť rodičů, neboť 

předpokládá, že děti budou docházet do stejné školy (školky) a zachovají si stejný okruh 

přátel (Černá 2001). Bydlení obou rodičů musí být adekvátní tomu, aby v něm dítě mohlo 

po vymezenou dobu bydlet a ideálně bylo schopné cítit se jako doma. 

I střídavá péče vyžaduje vysokou míru kooperace a komunikace rodičů, aby byla 

naplněna její podstata. Rodiče by tedy měli sjednotit nároky a požadavky na děti, 

výchovné prostředky a režim dne a povinnosti. V žádném případě by zde nemělo docházet 
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k soutěžení mezi bývalými partnery nebo záměrnému očerňování jednoho druhým. I zde 

platí, že shodnout se, může být pro bývalé partnery problém. I proto, než soud střídavou 

péči nařídí nebo schválí, měl by brát v potaz, zda ji chtějí děti i rodiče. U nás se od tohoto 

požadavku ale soudy odklánějí a nařizují ji i přesto, že se na ní rodiče nedohodnou. Záleží 

tedy také na osobním postoji soudce nebo sociální pracovnice, která podává návrh na 

podobu porozvodového uspořádání (Dudová, Hastrmanová 2007).  

V současné době postupně klesá nedůvěra k tomuto typu péče a stává se daleko 

častější než v minulosti. Její zastánci v ní spatřují výhodu zachování vztahů obou rodičů 

s dítětem, kdy se oba mohou intenzivně podílet na péči a výchově, nebo se vzájemně 

zastoupit. Přínos pro děti tkví v tom, že si zachová oba rodiče a neztratí tak vztah s tím, 

kterému nebylo svěřeno do péče, nejčastěji tedy s otcem (Černá 2001).  

Střídavá péče má pochopitelně i mnoho kritiků. Nelíbí se jim, že dětem neposkytuje 

stálé prostředí, pocit domova ani pocit, že někam patří. Pravidelné střídání domácností je 

může stresovat a znamenat tak problém v navázání bezpečného nebo důvěrného vztahu 

alespoň k jednomu z rodičů. V souvislosti s tím se objevují i návrhy na změnu, tedy že by 

děti zůstávaly ve stejném bytě a střídali by se u něj rodiče. Myšlenka je to zajímavá, 

nicméně pravděpodobně by znamenala přílišnou finanční zátěž, protože se předpokládá, že 

by každý z rodičů měl svou vlastní domácnost, a k tomu by musel hradit půlku výdajů 

domácnosti, ve které žije dítě (Černá 2001, Dudová 2007).  

2.1.4 RODINNÉ VZTAHY PO ROZVODU 

Jak již bylo zmiňováno, rozvod je dnes v české společnosti běžný. Lidé jsou také 

daleko více seznámeni se svými právy a k rozvodovému řízení chodí většinou dobře 

informováni. Rozvod tak budí dojem dostupného, nekomplikovaného a bezbolestného 

řešení. Lidé však na něj nejsou mnohdy připraveni psychicky a znamená tedy pro ně ve 

finále vážné komplikace, neboť souvisí se zásadní restrukturalizací dosavadních rodinných 

vztahů (Dudová, Hastrmanová 2007, Dudová 2008).  

Je logické, že vztahy mezi partnery jsou již v předrozvodovém období zpravidla 

problematické, během rozvodu se však obvykle konflikty vyhrotí. Je to dáno tím, že každý 

z nich má individuální náhled na věc a každý individuálně interpretuje vzniklou situaci a 

vyvozuje z ní následky a požadavky. Konflikt je ve své podstatě přirozený a dokonce 

nezbytný k tomu, aby se mohli partneři navzájem oprostit od minulosti a od bývalého 

vztahu. Dudová (2008) ve své práci zmiňuje myšlenku Josepha Hoppera, podle něhož je 
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dokonce rozvodový konflikt nevyhnutelný. Jde o to, že i přes svou nestabilitu, je 

manželství stále považováno za posvátné a většina lidí, kteří do něj vstupují, věří, že bude 

trvat celý život. Ve chvíli, kdy vztah přestane fungovat, si budoucí iniciátor začne 

uvědomovat, že už na začátku existovaly problémy, které měl vnímat jako signály 

budoucího neúspěchu a sňatek vůbec neuzavírat, čili že tedy na svazku od začátku vlastně 

ani nic posvátného nebylo. Druhý v páru má potom pocit, že žil celou dobu ve lži a že ho 

partner zradil. Tato vysvětlení neúspěchu manželství umožní koherentnost ve vnímání 

sociální reality a symbolického světa, brání ale přátelskému vztahu mezi bývalými partnery 

(Dudová 2008). 

Nejen partneři vůči sobě musí nalézt novou polohu vztahu, dochází také 

k restrukturalizaci vztahu rodičů k dětem. Matky, kterým je dítě ve většině případů svěřeno 

do péče, se po rozvodu často potýkají se zhoršením socioekonomické situace. Musí sladit 

pracovní povinnosti s plným nasazením v péči o domácnost a děti (Dudová 2008).  

Otcové, kterým je ve většině případů vymezen rozsah styku s dítětem, se musí 

vypořádat s tím, že přijdou o každodenní kontakt s dětmi a jejich fyzickou blízkost a 

společné rituály, a musí hledat novou cestu, jak naplnit jejich vzájemný vztah.  

Otcové si po rozvodu přenášejí pouze část své otcovské výbavy, repertoáry nebo 

polohy otcovství, které zmiňuji v kapitole Otcovství, se po rozvodu mění. Mohou znamenat 

jak posílení vztahu s dětmi, tak naopak ochladnutí vztahů, nebo úplný nezájem. Rozvést se, 

pro muže však také dost často znamená opustit společné bydlení a hledat nové. Řešení 

takovýchto existenčních problémů potom pochopitelně odsouvá řešení vztahových 

problémů na druhou kolej. Dowd (2000) uvádí, že v USA kontakty otců s dětmi postupně 

slábnou s přibývajícími léty od rozvodu. Podle ní se pouze 25 % otců stýká s dětmi 

pravidelně, alespoň jednou týdně, 1/3 otců pouze několikrát za rok nebo vůbec. Pouze 

10 % otců udržuje 10 let po rozvodu se svými dětmi týdenní kontakt. Lze předpokládat, že 

podobná dynamika bude fungovat i v českém kontextu.   

Přístup otců k budování a udržování vztahů s dětmi po rozvodu je však ovlivněn 

mnoha faktory. Pokud otec neměl zájem o děti ani během manželství, není příliš 

pravděpodobné, že se jeho přístup zásadním způsobem změní. Jiní muži nemají o děti po 

rozvodu zájem z toho důvodu, že nezapadají do jejich nového životního stylu, např. pokud 

má muž novou rodinu, nebo proto, že se chce pomstít manželce tím, že se bude dětem 

stýskat. Dále jsou tu ti otcové, kteří se na začátku snaží, neunesou však změny ve vztahu, 

jako je jeho ochladnutí nebo zmenšení jejich role, nebo nenajdou novou cestu, jak vztah 
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naplnit a přeruší ho. Určitá skupina mužů-otců považuje ženiny schopnosti pečovat za 

přirozené a sama sebe považuje v péči o děti a domácnost za méně schopnou. Nakonec zde 

máme malé procento mužů, kteří žádají o svěření dětí své péče (Černá 2001). 

Někteří otcové udržují s dětmi kontinuální vztahy a jsou schopni spolupracovat a 

komunikovat s bývalou manželkou, jiní vztahy s dětmi udržují, ale s manželkou mají 

nepřátelský vztah a vzájemně nespolupracují v otázkách výchovy a péče, někteří otcové se 

s dětmi nestýkají vůbec, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně. Důvody pro dobrovolné 

přerušení styků mohou být i pocity viny, návštěva může mužům příliš připomínat, o co 

rozvodem přišli, někteří muži ztrácí o děti zájem, pokud mají novou rodinu a další dětí, 

protože mají často pocit, že u nich mohou začít od začátku a lépe a starý vztah tak obětují. 

Za nedobrovolným přerušením styků může stát bránění ženy z důvodu prožívajícího 

zklamání, nebo pokud má žena nového partnera, nebo pokud se domnívá, že otec nemá 

dobrý vliv na život a výchovu dítěte (Dudová 2008). 

 Někteří otcové, kteří byli nuceni nedobrovolně přerušit vztah s dítětem, sami sebe 

vnímají jako oběti manipulativních, pomstychtivých žen, které touží po moci, a které 

používají děti jako zbraň a snaží se vymazat otce z jejich životů. Tito otcové si také často 

stěžují, že musí čelit nadávkám a výhružkám nebo dokonce i fyzickým útokům ze strany 

manželky nebo jejích příbuzných. Vnímají sami sebe jako zachránce, kteří by rádi svým 

dětem ukázali kladnou tvář světa a ochránili je od špatného vlivu ex-manželky. Tito otcové 

také zpravidla neplatí výživné, protože mají pocit, že si ho manželka nezaslouží. Často také 

vstupují do různých organizací, které se zasazují o práva otců (Dudová, Hastrmanová 

2007). Více prostoru je tomuto problému věnováno v kapitole České organizace.  

Z výše zmíněného vyplývá, že vztahy mezi otcem a dítětem po rozvodu formuje 

především vážnost a rozsah konfliktu mezi bývalými partnery. Pro děti je pochopitelně 

nejlepší variantou, pokud spolu rodiče udržují přátelské vztahy, nebo alespoň v rámci 

možnosti pozitivní. Konflikt s sebou totiž často přináší pomlouvání nebo vzájemné 

očerňování rodičů. To ale v žádném případě neprospívá dětem. Ty totiž cítí určitou 

sounáležitost k oběma rodičům, a zde jsou tlačeny do role rozhodčího (Černá 2001).  

Výjimkou tedy nejsou ani vyhrocené soudní spory, které připomínají válku, ve 

které si rodiče navzájem vyřizují účty. Z průzkumu Dudové a Hastrmanové (2007) mezi 

soudci a advokáty vyplynulo, že se týkají především lidí s vyšším vzděláním. Ti obvykle 

znají dobře svá práva a tvrdě je prosazují, díky efektivnímu použití zbraní jako je napadání 

nebo vydírání.  
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Vyhrocené spory bývají také běžné, pokud se rozvádí velmi mladé páry. Zde totiž 

bere právo obvykle do rukou původní rodina nebo příbuzní, kteří si pochopitelně brání 

každý svou stranu.  

Mediační služba může pomoci předejít vyhroceným konfliktům. U nás se jedná o 

službu dobrovolnou (v některých státech je dokonce povinná) a, jak už víme, ne příliš 

rozšířenou. Smírčí funkci tak často musí zastávat sami soudci nebo advokáti. Lidé si je 

najímají až v 1/3 případů. Zatímco muži si je spíše mohou dovolit vzhledem k lepší 

finanční situaci, pro ženu fungují spíše jako jakási opora nebo pocit bezpečí. Pokud jedna 

strana advokáta nemá, může se ocitnout v nevýhodě. Jedna z advokátek ze studie Dudové a 

Hastrmanové (2007, str. 97) toto komentuje: 

„[Jako] každá ženská, každá normální ženská, která se rozvádí, má na krku děti, 

neví co bude dál, působí hystericky, i když nechce. Rozbrečí se, rozpadá se jí 

manželství, kdo vydrží mít chladnou tvář, to spíš ty chlapi. A zvlášť když oni mají 

advokáty, tak vypadají rozhodnější a normálnější.“  

 Záleží také na osobnosti advokáta, někteří případ berou jako výzvu, kterou je 

potřeba zdolat, spory tak paradoxně mohou více vyhrotit (Dudová, Hastrmanová 2007). 

Dalšími faktory, které ovlivňují vztahy otců s dětmi, jsou bydliště a nové partnerské 

vztahy. Ať už žena zůstává v původním bytě nebo odchází (k rodičům, za novým 

partnerem, do nového bytu), děti jdou ve většině případů s ní. Kontinuita vztahu otce 

s dítětem je proto lépe dosažitelná, pokud má otec adekvátní bydlení, kde může mít dítě 

svůj pokoj nebo alespoň kout. Je zde totiž možné obnovit staré sdílené rituály nebo 

vytvořit nové, které společný vztah posílí.  

Nová partnerka otce může mít dvojí vliv. Jednak ho může zrazovat od styku 

s dětmi, stejně tak, jako jejich vztah může stmelit. Single muži se totiž častěji věnují 

osobním zájmům a práci, pokud ovšem mají novou rodinu, tíhnou spíše k rodinnému stylu 

života (Dudová 2008).  
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2.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Právní normy, které upravovaly manželství a rodičovství včetně práv a povinností 

rodičů, prošly během historie vývojem a několikrát změnily podobu. Následující část se 

proměnami právních předpisů týkajících se rodiny zabývá. Nabízí náhled na vývoj 

rodinného práva u nás, jeho podobu nyní, a zmiňuje též mezinárodní normy, kterým ČR 

podléhá. 

2.2.1 VÝVOJ RODINNÉHO PRÁVA NA ÚZEMÍ ČR 

Rakouský občanský zákoník z roku 1811 ukládal oběma rodičům povinnost řádně 

vychovávat své děti. Zakotvoval ale tzv. otcovskou moc. Podle tohoto práva byl otec 

zákonným zástupcem dítěte, mohl určit jeho povolání, spravoval jeho jmění nebo stanovil 

poručníka pro případ své smrti. Dále měl vůči dítěti vyživovací povinnost nebo možnost 

rozhodnout, v jakém jazyce bude dítě vychováváno. Toto právo bylo nepřevoditelné, 

nepromlčitelné a otec neměl možnost se tohoto práva zřeknout (Černá 2001). Na druhou 

stranu je potřeba zmínit, že nebylo nikde stanoveno, co ona vyživovací povinnost 

znamená, a zůstávalo tak zcela na libovůli otce, jakou měrou se bude na péči podílet. 

Určitá nadřazenost otce v rodině navíc odráží patriarchální uspořádání společnosti, které 

bylo v principu diskriminující k ženám obecně a tedy i k matkám.  

I v 1. zákoně československém z 28. 10. 1918 byla otcovská moc zachována. Soud 

však zde postupoval v zájmech blaha dítěte, a posuzoval majetkové poměry rodičů nebo 

výchovné hledisko. Pokud bylo dítě po rozvodu svěřeno otci, matka měla právo na styk 

s dítětem, neměla však vůči němu vyživovací povinnost. Výchovu zajišťoval otec.  

Pokud bylo dítě svěřeno do péče matky, ona zajišťovala výchovu, otec zajišťoval 

náklady na ni, dále rozhodoval o povolání dítěte a spravoval jeho majetek. Též měl ze 

zákona právo na osobní styk s dítětem.  

Zákon č. 265/ 1949 Sb. o právu rodinném byl prvním samostatným zákonem 

upravujícím rodinné poměry v tehdejším Československu. Došlo zde k zániku otcovské 

moci, kterou nahradila moc rodičovská. Byla zrušena výhradní vyživovací povinnost otce a 

zavedena alimentační povinnost, která postihovala oba rodiče. Novinkou bylo oddělení 

rozhodování o výchově nezletilých dětí po rozvodu od samotného rozvodového řízení. 
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Soud měl při rozhodování zohledňovat majetkové poměry rodičů a blaho dítěte. Konkrétní 

dispozice, komu dítě svěřit, však neobsahoval.  

Zákon o rodině č. 94/ 1963 Sb. přebral verzi z novely zákona z roku 1959, kde 

opět došlo ke spojení rozvodového řízení a řízení o úpravě poměrů pro nezletilé děti. 

Ačkoliv se zde již objevují konkrétnější dispozice pro svěřování dětí jednomu z rodičů do 

péče po rozvodu, ustanovení zákona byla stále příliš obecná. Zákon umožňoval svěření dětí 

do střídavé výchovy, avšak této možnosti bylo využíváno velmi zřídka.  

2.2.2 SOUČASNOST 

V současné době je rozhodování o výchově nezletilých dětí po rozvodu upraveno 

podle novely zákona o rodině č. 91/ 1998, která ve stávajícím zákoně č. 94/ 1963 rušila 

některé články. Takto upravený zákon se vrací k oddělení řízení o rozvodu manželství a 

řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem, § 25 ukládá že: „Manželství nelze rozvést, 

dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po 

rozvodu, které vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu.“  

Zde se pokusím obecně shrnout principy úpravy rozvodového řízení pro nastínění 

situace, a uvedu některá ustanovení jako příklad. 

 

Zákon o rodině § 26 umožňuje svěření dětí do střídavé nebo společné péče rodičů. 

V tomto případě soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, 

schopnosti, vývojové předpoklady a klade zřetel na životní poměry rodičů. Vyjadřuje se 

k právu na výchovu obou rodičů a zajištění styku dítěte s rodičem, kterému dítě nebylo 

svěřeno do péče. Zohledňuje také citovou orientaci a vazby se sourozenci nebo jinými 

příbuznými, stabilitu výchovného prostředí, výchovné možnosti rodičů a hmotné 

podmínky. Dále umožňuje dohodu rodičů o výchově nezletilých dětí, kterou musí následně 

schválit soud, aby mohla být platná. Možnost vyhnout se rozvodovému řízení znamená 

předejít nepříjemným a stresujícím situacím jednak hlavně pro děti, ale také pro rodiče.  

V případě, že dojde k soudnímu řízení, musí soud podle zákona o rodině § 37 

dítěti určit kolizního opatrovníka, ježto nemůže být jeho zástupcem jeden z rodičů, protože 

by tak mohlo dojít ke střetu zájmů. Opatrovníkem je zpravidla ustaven orgán sociálně 

právní ochrany dětí, který připadá oddělní sociálních věci na příslušném okresním úřadě. 

Sociální pracovnice zajistí soudu podklady pro rozhodování, které obsahují poznatky o 

dítěti, rodičích i prostředí, ve kterém dítě žije. Dále obsahuje návrh na svěření do péče a 



23 
 

úpravu rozsahu styku s druhým rodičem. Soud si může dále vyžádat psychologický 

posudek, popř. vyslechnout nezletilého a může s ohledem na jeho věk a vyspělost 

přihlédnout k jeho přání. Soud potom určí rozsah styku dítěte s rodičem, kterému nebylo 

svěřeno do péče. Pokud toto rozhodnutí není respektování tím z rodičů, který má dítě 

v péči, může orgán sociálně právní péče zasáhnout několika nástroji. Může použít 

napomenutí s apelem na nápravu situace, nebo může soud přistoupit k výkonu rozhodnutí. 

Podle občanského soudního řádu § 272 před tím, než dojde k výkonu rozhodnutí, 

vyzve předseda senátu toho rodiče, který odmítá plnit soudní rozhodnutí nebo osudem 

schválenou dohodu, nebo rozhodnutí o navrácení dítěte, aby učinil nápravu, a seznámí 

rodiče s následky jednání pro případ, že by se ani tak rozhodnutí soudu nepodrobil. Dále 

požádá příslušný orgán obce a orgán péče o děti, aby povinného vedli k výkonu rozhodnutí 

dobrovolnou cestou, aniž by bylo třeba nařídit výkon rozhodnutí. Pokud tak povinný 

neučiní, je mu udělena pokuta až do výše 50 000 Kč, která připadá státu. Dalším opatřením 

soudu je přímé vynucení předání dítěte za přítomnosti příslušných orgánů- policie, sociálně 

právní ochrany dětí.  

Podle zákona o rodině  § 27 a § 28 může soud nařídit změnu výchovy a svěřit 

nezletilého do péče druhého rodiče v případě, že došlo k závažné a trvalé změně poměrů. 

Dále také může zakázat styk s rodičem nebo upravit rozsah styků se sourozenci nebo 

prarodiči. 

2.2.3 MEZINÁRODNÍ NORMY 

Česká Republika je samozřejmě vázána i řadou mezinárodních norem. Za prvé se 

jedná o Listinu základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR. Podle čl. 32 jsou 

rodičovství a rodina pod ochranou zákona, výchova dětí a péče o ně je právo rodičů, kteří 

mají právo na pomoc státu, a naopak, děti mají právo na rodičovskou péči. Na druhou 

stranu mohou být práva rodičů omezena a děti od rodičů odloučeny, ale pouze 

rozhodnutím soudu na základě zákona (Černá 2001). 

Dále se jedná o Úmluvu o právech dítěte z listopadu 1989 podepsanou v New 

Yorku, u nás ratifikovanou v lednu 1991. Z podpisu této smlouvy vyplývá povinnost států 

zajistit dětem ochranu (sociální péče, soudy, správní a zákonodárné orgány) a jednat 

v zájmu jejich blaha s ohledem na rodiče, zákonné zástupce nebo jinak právně odpovědné 

jednotlivce. Dále se státy podpisem Úmluvy zavazují k tomu, že uznají právo dítěte, které 

je odděleno od jednoho nebo obou rodičů, udržovat pravidelné osobní kontakty, pokud to 
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není v rozporu se zájmy dítěte, zabezpečují dítěti právo svobodně vyjadřovat své názory 

v záležitostech, které se ho dotýkají, pokud je dítě schopno je formulovat a těmto názorům 

musí být věnována patřičná pozornost. Dítěti je tedy poskytnuta možnost vyjádřit tyto 

názory v každém s ním souvisejícím soudním řízení přímo, nebo prostřednictvím zástupce 

či příslušeného orgánu, a to tím způsobem, který odpovídá procedurálním pravidlům 

daného zákonodárství. Podle čl. 18 odst. 1  

Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, vynaloží veškeré úsilí k tomu, vybyla 

uznána zásada, že oba rodiče mají společnou zodpovědnost za výchovu a vývoj 

dítěte. Rodiče nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci mají prvotní 

odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí být 

přitom zájem dítěte.  

Dále je ČR vázána normami a doporučeními Rady Evropy, které se týkají ochrany 

dětí před špatným zacházením, či násilím, opatření v nouzových rodinných záležitostech, 

zrevidování a přizpůsobení svých právních předpisů Úmluvě o právech dítěte. Dále byla 

v říjnu 1980 sjednaná v Haagu Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních 

únosů, která přispívá k ochraně práv dětí a k zajištění výkonu práva péče o dítě tomu 

z rodičů, kterému bylo rozhodnutím soudu svěřeno i právo styku s dítětem pro toho rodiče, 

který dítě v péči nemá (Černá 2001).  
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2.3 OTCOVSTVÍ 

Otcovství je pro většinu mužů důležitou součástí jejich identity.  Jeho význam, 

normy a očekávání se ale v průběhu historie měnily, jak je definovaly a ovlivňovaly různé 

kulturní a společenské faktory, stejně jako se měnila práva a povinnosti vyplývající z této 

role. Následující podkapitoly nastiňují změny, kterými otcovství v průběhu času prošlo, a 

sílící či slábnoucí význam otce pro rodinu, společnost a jeho vlastní identitu.  

2.3.1 OTCOVÉ V HISTORII 

Již v období před naším letopočtem, byl otec, tak jak jej odráží aristotelovská nebo 

křesťanská filosofie, nezpochybnitelnou autoritou, která vyplývala z obecného pojetí 

nadřazenosti muže. Muž byl v podstatě vlastníkem dítěte, ve starověkém Římě mohl otec 

dítě dokonce zabít nebo prodat do otroctví. Zároveň měl však povinnost se o děti starat a 

platit jejich životní náklady, ale samozřejmě podle vlastního uvážení (Warshak 1996).  

Až do 18. stol nebyla autorita otce zpochybněna. Muži, ženy i děti pracovali 

společně na svém uživení, ať už se jednalo o zemědělské práce na venkově, nebo 

provozování řemesla ve městech. Celá rodina tedy pracovala společně v místě svého 

bydliště. Tento společně strávený čas umožnil otcům zapojovat se do výchovy dětí, i když 

péče o ně připadala především ženě. Otec byl však považován za hlavu rodiny (Warshak 

1996), což mimo jiné vyplývá i z křesťanské rétoriky.  Ženy tuto funkci zastávat nemohly, 

neboť se mělo za to, že též potřebují mužovu ochranu a řízení, což vyplývá z nerovného 

rozdělení společnosti, ve které byly ženy diskriminovány ve všech oblastech včetně 

výkonu rodičovských práv.   

Výrazné změny nastartovalo až období 19. století spojené s industrializací. Muži se 

začali realizovat v práci mimo domov a ženám zůstala úloha pečovatelky o domácnost. 

Došlo tedy k oddělení veřejné sféry, která se stala doménou mužů, a sféry soukromé, do 

které byly izolovány ženy (Kimmel 2000). Přestože byl muž stále hlavou rodiny a dalo by 

se říci i ředitelem výchovy dětí, prakticky výchovu prováděla matka. Postupně tak začalo 

docházet k posunům ve vztazích v rodině, pomalému oslabovaní role otce, a přimykání 

dětí k matkám. Hodnota domova a rodičovství ztrácela na důležitosti před osobními 

ambicemi a pracovním úspěchem a muži tak začali přicházet o svá výsadní otcovská práva. 

(Sedláček, Plesková 2008).  
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Díky průmyslové revoluci přestalo být v rámci středostavovských rodin potřeba 

dětí jako pracovní síly, jako tomu bylo do 18. století. Jejich ekonomická hodnota se tedy 

zmenšila, naopak se staly spíše finančním závazkem. Warshak (1996) se domnívá, že i 

z tohoto důvodu přestali otcové tolik lpět na jejich výchově.  

V tomto období však došlo ještě k další podstatné změně. Společnost přestávala 

pohlížet na děti jako na „malé dospělé“, a začala se prosazovat myšlenka, že děti mají své 

specifické potřeby, které dokáže lépe uspokojit matka. Děti už není nutné připravovat na 

„svět venku“, což byla tradičně úloha otce, ale naopak je izolovat a chránit před zlým 

světem, a tuto funkci zastávaly jakožto primární pečovatelky matky. Pomalu tak dochází 

k obratu, kdy tradiční preferenci otce střídá to, co Warshak (1996) nazývá „kultem 

mateřství“. Na matku a dítě se začalo pohlížet na jako na nerozlučitelnou dvojici, avšak 

nikoliv jednoduše proto, že by jeden stereotyp vystřídal druhý, jak píše Warshak (1996), 

ale změna vyplynula z faktu, že o děti pečovaly výhradně matky.  

Ve 20. letech 20. století už byla preference matek jasná. Napomohl tomu i Sigmund 

Freud, který v rámci své psychoanalýzy zdůraznil přínos matky pro život dítěte.  

V roce 1951 uskutečnil anglický psychoanalytik John Bowlby výzkum, ve kterém 

se zabýval psychickými potížemi dětí, které přišly ve válce o rodiče a byly umístěny do 

dětských domovů. Jejich potíže přisoudil „mateřské deprivaci“, argumentoval tedy, že 

původcem problémů je absence matky v životě dítěte. Podle něj si matky a děti mezi sebou 

vytvářejí jedinečné pouto, které je pokračováním prenatálního vývoje. Tyto myšlenky jsou 

dnes již překonány, a odborníci se spíše kloní k názorům, že dítě si tvoří úzký a intimní 

vztah s tím, kdo se o něj stará a zajišťuje mu pocit bezpečí, což může být jak matka, tak 

otec, ale i prarodiče či adoptivní rodiče aj. (Warshak 1996, Sedláček, Plesková 2008). 

V 70. letech 20. století se postupně začíná situace měnit, je zdůrazňována důležitost 

otce v rodině a očekáván jejich pomalý návrat do rodin. Vznikající mužské organizace 

začínají zdůrazňovat přínos otců pro inteligenční rozvoj, nezávislost a úspěšnost dětí. 

Antropologické výzkumy navíc prokazují, že téměř výlučná mateřská péče o děti není 

univerzální ve všech společnostech, protože např. u Trobriarďanů, Arapéšů nebo Pygmejů 

se o děti starají i muži, zatímco i ženy např. loví, což je činnost tradičně spojována s muži. 

(Sedláček, Plesková 2008). 
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2.3.2 SOUČASNÍ OTCOVÉ 

Konec 20. století se v debatách o otcovství nesl v duchu dokazování přínosů otců 

do rodin a jejich návratu, diskuzi o nových modelech otcovství, a v neposlední řadě tyto 

debaty vznesly požadavek na nezbytnou revizi a přeměnu otcovské role v rámci nových 

modelů mužství (Sedláček, Plesková 2008).  

Bylo snahou nesčetných výzkumů prokázat důležitost přítomnosti otce v rodině pro 

vývoj dítěte, stejně jako bořit mýty o tom, že mateřství je záležitost od přírody vyhrazená 

ženám, čili že ženy mají biologické dispozice k tomu, pečovat o děti a vychovávat je, což 

bylo kritizováno hlavně feministkami. Výzkumy prokázaly, že muži mají stejné 

předpoklady pro péči o děti jako ženy, že obě pohlaví dokáží srovnatelně rozpoznat 

potřeby svých dětí a adekvátně na ně reagovat (jedná se např. o výzkum, který prokázal 

schopnost otců rozpoznat jednotlivé typy pláče u svých dětí) (Černá 2001). Ačkoliv je dnes 

často mužskými organizacemi zmiňován přínos otců do rodin a jejich nenahraditelnost, 

která jako by byla následkem ženské emancipace zapomenuta, za těmito výzkumy stojí 

především právě ženské hnutí, které se naopak mužům, kteří se realizovali mimo domov, 

snažilo dokázat, že jsou důležitými články v rodině.   

Je samozřejmě též problematické přisuzovat nepřítomnost mužů v rodinách 

ženskému emancipačnímu hnutí, protože jde především na vrub vzniku pracovního trhu a 

jeho proměnám během uplynulých 200 let. Na počátku industrializace odešli muži do 

práce a ženy ze středních a vyšších vrstev zůstaly v domácnosti. Když v průběhu 20. století 

ženy začaly vstupovat ve stále větších počtech na trh práce, nebylo to primárně díky 

emancipačnímu hnutí, ale proto, že se většina rodin nedokázala uživit z jednoho platu, 

protože platy relativně stále klesaly (Kimmel 2000) 

V některých západních a především v severských zemích muži dnes odcházejí na 

rodičovskou dovolenou místo žen, popř. ji vystřídají, a dokáží se o děti postarat stejně 

kvalitně, nebo i lépe, než jejich matky. Tyto děti si pak tvoří silné citové pouto k otci, které 

je srovnatelné s citovým poutem k matce, nebo dokonce silnější. U nás tato praxe zatím 

není masově rozšířená (Šmídová 2008)  

Problém tedy netkví v biologické dispozici jako spíše v genderové socializaci, 

během níž jsou ženy na rozdíl od mužů na budoucí roli pečovatelky připravovány. 

Problémem může být také to, že matky mnohdy nechtějí nechat muže starat se o své děti, 

jednak proto, že mohou být příliš protektivní, nebo jednoduše proto, že chtějí samy dostát 
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společenské normě toho, co znamená být dobrá matka (Renzetti, Curran 2001, Šmídová 

2008). Na druhou stranu muži obecně nechtějí přebrat zodpovědnost a podílet se rovně se 

ženou na péči o dítě a domácnost, a raději se soustředí na budování kariéry, což je pro 

mnohé z nich v jistém smyslu pohodlnější, a staví tak sami sebe do úlohy živitele rodiny, 

což je těmi samými muži kritizováno jako nespravedlivé.   

Cílem této práce není v žádném případě snižovat úlohu otce v rodině, literatura 

mužského hnutí však z pravidla pracuje hlavně se vzorem ideálního otce a vyzdvihuje 

pouze přínosy, které mají otcové na vývoj svých dětí, ať už v oblasti psychického, 

sociálního či morálního vývoje, přičemž častou problémovost vztahů mezi otci a dětmi 

pomíjí nebo jí nevěnují dostatečnou důležitost. Například Warshak (1996) zmiňuje přínos 

otce pro sociabilitu, empatii a sebeovládání dětí, dále zmiňuje otce jako prostředníka pro 

vybudování si kvalitních partnerských a mezilidských vztahů, jako element, který v dětech 

podporuje zvídavost, samostatnost a odpovědnost. Je potřeba si ale uvědomit, že toto není 

žádný výlučný přínos mužů dětem a stejně tak v nich mohou tyto vlastnosti podporovat 

matky, a v reálném životě je podporují, protože, jak se zde ukazuje, jsou to především ony, 

které o děti pečují a které je vychovávají.  Ne každý muž je také ochotný přijmout roli otce 

bez výhrad, citově se angažovat vůči dětem a obětovat jim svůj čas a péči. Naopak 

otcovství, a to zvláště v naší společnosti, je samotnými otci nezřídka vnímáno jako něco 

dobrovolného a zrušitelného (Černá 2001, Dudová, Hastrmanová 2007). 

Warshak (1996) dále zdůrazňuje otcův přínos pro inteligenční rozvoj a studijní 

úspěchy. Navíc nepřítomnost otce v rodině má podle něj přímou souvislost se sklony 

k delikvenci. Autor zde opět pracuje se vzorem „ideálního otce“, jehož absence v rodině 

má na vývoj dětí fatální následky. Nebere v úvahu, jaké následky má pro život dítěte, 

pokud jeho otec není pozitivním vzorem. Dále pomíjí fakt, že otec nemusí být v životě 

dítěte jediným mužským vzorem. Děti mohou mít za vzor i nevlastního otce, prarodiče 

nebo jiného mužského příbuzného, popř. vedoucího zájmového kroužku nebo učitele 

(Renzetti, Curran 2005). 

I odborníci zastávají názor, že děti bez otce mohou strádat, sklony k delikventnímu 

chování však mohou plynout také ze špatné socioekonomické situace, ve které se mohou 

ocitnout děti po rozvodu rodičů. Některé výzkumy dále ukazují, že se nejedná o trvalý 

následek rozvodu, nýbrž o přechodný stav, který doprovází adaptaci dětí na nové 

podmínky a za nějaký čas se upraví spolu s tím, jak si dítě na nový život zvykne (Dudová, 

Hastrmanová 2007)  
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V posledním desetiletí se však jádro diskuze přesunulo od dokazování důležitosti 

otců k tomu, jakou roli hraje otcovství v životě muže, a jak otcovství souvisí s mužstvím. 

Muži totiž předali ženám autoritu v rodině a péči o děti, a se vzrůstajícím uplatňováním 

žen na trhu práce už dnes nejsou nenahraditelní ani v roli živitelů. V souvislosti s tím 

vznikají nové modely otcovství, které nejsou založeny na autoritě a poslušnosti, ale spíše 

na partnerství a citové angažovanosti, kde je otec přímou součástí života svých dětí (Černá 

2001). 

„Nový otec“ by měl být platný při vytváření správných návyků dětí, neměl by svoji 

roli a identitu definovat v opozici vůči ženské a přijmout úkoly, které souvisí s péčí o dítě a 

jeho výchovou. Nejedná se o nějaký ideální prototyp otce, ale spíše o vzorec chování, který 

se pomalu začíná prosazovat, u nás však se značným zpožděním např. za severskými 

zeměmi (Sedláček, Plesková 2008). Rodičovská role má v životě „nového otce“ pomoci 

utvořit mužskou identitu. Dowd (2000) k tomu poznamenává, že má-li se předefinovat 

otcovství, je nejprve nutné předefinovat to, co znamená muž. Tyto dvě identity jsou spolu 

úzce spojeny a nelze se na ně dívat odděleně. Podle ní je mužství, které je vystavěno na 

hierarchii a vnímání síly jako násilí, bariérou k otcovství.  

Návrat mužů do rodin je tedy vzhledem k rostoucímu počtu zaměstnaných žen, či 

žen zastávajících vedoucí pozice nevyhnutelný (daří se mu především v severských 

zemích, česká společnost zůstává stále tradičně genderově rozdělena), avšak muži jsou 

kritizováni za to, že tempo mužského návratu je nedostačující tempu, v jakém ženy 

vstupují na pracovní trh. Muži tak de facto požívají výhody obou světů, jak pracovního, tak 

soukromého. Tato poloha jim umožňuje stále ještě budovat kariéru bez omezení a současně 

navázat pevnější a intimnější vztahy s dětmi, protože se jim věnují ve volném čase. 

Přestože respektují svou ženu a dokonce si váží její péče a vykonávají určitý podíl domácí 

práce, hlavní břemeno chodu a organizace domácnosti a dětí leží stále na ženě. Model 

aktivního otcovství by měl být do budoucna podle Šmídové (2008) přechodem k otcovství 

pečovatelskému, které není rolí občasného pomocníka, nýbrž rovnocenného partnera v péči 

o domácnost a děti. Muži, kteří se takto podílejí na výchově a péči o děti a domácích 

pracech, které nejsou zábavné, ale k péči patří, mohou být navíc tolerantnější vůči ženám, 

genderovým jinakostem nebo i k homosexualitě. Rodiny, ve kterých tento model 

rodičovství funguje, jsou však v české společnosti považovány za nekonvenční. (Šmídová 

2008).  
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2.3.3 OTCOVÉ U NÁS 

Otcovská role není souborem daných pravidel, takže muži poskytuje prostor zvolit 

si svou vlastní polohu. I přes veškerý vývoj zůstává u nás poloha otce-živitele více méně 

nejvýznamnější, ačkoliv většina českých domácností dnes žije ze dvou výplat. Připojují se 

k ní však další polohy, které se vzájemně nevylučují, naopak se kombinují nebo doplňují. 

Neznamená to tedy, že se muž musí identifikovat pouze s jednou z nich, naopak se může 

ztotožnit s vícero polohami. Jsou jimi otec-pečovatel, otec-významný blízký dítěte, otec-

hlava rodiny, otec-představitel původu, otec-partner pro hru, otec-učitel, otec-vychovatel. 

Podrobněji zde zmíním tři nejčastější polohy otcovství u nás, detailní popis dalších lze najít 

v knize Radky Dudové Otcovství po rozchodu rodičovského páru (2008). 

2.3.3.1 Otec – živitel 

I přes pokles autority otce v rodině, větší či menší míře pomoci v domácnosti a 

přiblížení se dětem, je poloha otce-živitele pro muže stále stěžejní. Práce je klíčová pro 

mužskou identitu. Muži vydělávají v rámci stejných pracovních pozic více než ženy, tráví 

v práci více času a obvykle nepřerušují kariéru kvůli rodičovské dovolené. Mnoho mužů 

roli živitele přijímá jako součást otcovství nebo spíše jako jeho způsob či projev.  

Pro tento typ otců se většinou rozvodem příliš věcí nemění a očekává se, že budou 

svoji roli živitele plnit nadále. Někdy ovšem dojde k tomu, že muž už není ochoten tuto 

roli dále zastávat a ztrácí zájem o děti. Dudová (2008) se domnívá, že je to proto, že získá 

pocit, že jeho příspěvky dětem nejsou pro děti viditelné tak, jak byly v době manželství, 

čili není tím naplněna jeho otcovská role. Tito muži nabývají často dojmu, že výživné platí 

své bývalé manželce, která si ho v podstatě musí zasloužit. Jejich pohled na výživné a jeho 

míru je také ovlivněné tím, kdo zavinil rozchod, takže pokud to byla partnerka, mohou mít 

muži problém s jeho vyplácením, protože mají pocit, že si ho žena nezaslouží. 

Neuvědomují si ovšem, že výživné je ze zákona povinnost a navíc, že většinou nepokrývá 

ani z poloviny náklady na život dítěte, které tedy musí hradit žena, na které zároveň leží 

plná zodpovědnost za péči (Dudová, Hastrmanová 2007). 

2.3.3.2 Otec – pečovatel 

V současné době sice roste význam podílení se otců na péči o děti a chodu 

domácnosti, na prvním místě však zůstává práce. Jak moc se tedy otec podílí, záleží na 

tom, co mu umožní jeho práce, jakým množstvím volného času disponuje a do jaké míry se 
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vůbec podílet chce. Muži se obvykle příliš neúčastní péče o děti v jejich prvních rocích 

života. Mají za to, že děti a matky mají mezi sebou nějaké zvláštní pouto, nebo že žena 

lépe vyhoví potřebám novorozence. To by ale mohlo být považováno za výmluvu nebo za 

jistou pohodlnost mužů, protože, jak již bylo zmíněno, muži mají stejnou schopnost 

postarat se o děti jako ženy, což mužské organizace neustále zdůrazňují a tímto 

argumentem se ohánějí v boji za otcovská práva. Na druhou stranu, některé ženy mohou 

odmítat zapojení muže do péče kvůli strachu, že ji muž nezvládne a dítěti ublíží. Kdyby 

ovšem muži měli opravou touhu angažovat se v péči o děti, jak prezentují různé mužské 

organizace, je málo pravděpodobné, že by jim v tom ženy chtěly bránit nebo zabránily 

(Dudová, Hastrmanová 2007).  

Muži se tedy zapojují podle toho, jak jim čas dovolí a především, jak moc se 

podílet chtějí. Obvykle mohou zaopatřovat ranní nebo večerní rituály. To znamená, že 

pokud partnerka odchází ráno do práce dříve než muž, je mužovou starostí příprava 

snídaně a vypravení, popř. odvoz dětí do školy nebo školky. Pokud muž končí v práci dříve 

než partnerka, může zajistit vyzvednutí dětí ze školy (školky) a doprovod na zájmový 

kroužek. Obvyklé jsou také večerní rituály v režii otců, tedy koupání a ukládání dětí, nebo 

podnikání různých aktivit bez partnerky (dovolená, víkend na chalupě, výlet aj.) (Dudová, 

Hastrmanová 2007).  

Ačkoliv se otcové dětem věnují, péči o ně oddělují od ostatních aktivit a 

soustřeďují se pouze na ni, na rozdíl od matek, které se dětem věnují soustavně i při jiných 

činnostech. Dokonce, i když děti nejsou v jejich přítomnosti, neustále se zaobírají 

myšlenkami na jejich možné potřeby. Jedná se o tzv. „maternal thinking“ čili mateřské 

myšlení. Tento stav je dán tím, že muži se dětem věnují především ve volném čase a 

mohou si tedy dovolit věnovat se jim naplno, na rozdíl od žen, které musí péči skloubit 

s dalšími aktivitami, jako je práce v domácnosti. Navíc většinou jsou to ženy, které zařizují 

věci, jako jsou návštěvy u doktorů, nakupování oblečení a školních potřeb atd.   

Otcové-pečovatelé tráví s dětmi po rozvodu méně času, zato však delší časový úsek 

v kuse, který už však není zprostředkovaný ženou-partnerkou. Nemohou tedy dítě nebo 

péči o něj po chvíli předelegovat na partnerku, když mají pocit, že udělali dost. Některým 

otcům to vyhovuje, protože mají možnost vytvořit si přímý, nezprostředkovaný a hlubší 

vztah s dítětem. Jiní naopak nesou nelibě, že musí zaopatřit potřeby dětí, zorganizovat 

jídlo, postarat se v případě nemoci, proto raději delegují péči na jiného „experta na péči“- 
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babičku. Pokud je dítě nemocné, návštěva se většinou ani neuskuteční (Dudová, 

Hastrmanová 2007).  

Model otce-pečovatele v sobě samozřejmě skrývá vícero poloh. Pečující otcové 

jsou muži, kteří zvládají úkony spojené s péčí stejně dobře nebo dokonce lépe než 

manželka. S těmito dovednostmi se nerodí, ale učí se je. Jedná se především o otce, kteří 

zastávali alespoň po nějakou dobu roli primárního rodiče, tedy byli na rodičovské 

dovolené, ať už z jakéhokoliv důvodu. Tito otcové mají se svými dětmi obvykle blízký 

vztah a jeho ztráta po rozvodu je pro ně bolestná. Proto mohou žádat o svěření dětí do 

výhradní péče po rozvodu. Podle Kimmela (2000) ale některé výzkumy poukazují naopak 

na to, že i tento typ otců ztrácí po rozvodu zájem o děti. Mužům jakoby se ulevilo, že již 

nadále nemusí zastávat roli pečovatele. Pokud jsou vztahy s dětmi po rozvodu omezeny, je 

to však především kvůli sporům ex-partnerů.  

V rodině, kde fungují pomáhající otcové, připadá hlavní zodpovědnost za péči 

ženě. Muži jsou si však vědomi toho, že je potřeba se o práci doma podělit. Svou práci si 

většinou vyberou sami, obvykle tu, co je nejméně obtěžuje, nebo se nechají „zaúkolovat“ 

manželkou. Spoléhají se však na její asistenci, pokud si neví rady, nebo je činnost už 

nebaví. Tito muži také často pomáhají až na požádání ženy, nebo svou pomoc nabízejí jako 

alibi, reálně však doufají, že žena jejich nabídky nevyužije. Záměrně si vybírají činnosti, 

které jsou ochotni dělat, respektive vydělí z nich ty, které rozhodně ochotní dělat nejsou. 

Často se také stává, že při provádění činností předstírají neschopnost, aby už o pomoc 

nebyli znovu požádáni. 

Tento typ otců věří na „kult mateřství“ a mateřský instinkt a nemá žádný zvláštní 

zájem o výhradní péči o děti po rozvodu, obzvlášť pokud je dítě malé a nesoběstačné, nebo 

by bylo nutné podřídit péči zásadnější změny (zaměstnání, bydlení aj.). Přesto s dětmi rádi 

udržují kontakt, avšak pokud je potřeba nějaké péče, ochotně ji delegují na babičku nebo 

novou partnerku (Dudová, Hastrmanová 2007, Šmídová 2008).  

Protipólem otců, kteří se zásadním způsobem podílejí na domácích pracích a péči o 

děti, jsou nepečující otcové. Ti vyžadují tradiční rozdělení rolí v rodině, tedy muž-živitel a 

žena-pečovatelka. O děti mají zájem, až když jsou schopné konverzace a představují si 

spíše budování vzájemného vztahu v dospělosti. Péči o ně vnímají jako určitý nadstandard 

či bonus (např. odveze děti na kroužek, protože manželka nemá auto apod.), a jejich péče 

probíhá většinou za asistence ženy, kterou vnímají jako „experta na péči“.  Tito muži navíc 

vyžadují od ženy péči o ně samotné.   
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Kontakt s dětmi po rozvodu představuje většinou předem naplánovanou činnost 

s minimem péče. Pokud mají tito muži novou rodinu, péči zajišťují automaticky jejich 

nové partnerky nebo babičky (Dudová, Hastrmanová 2007).  

2.3.3.3 Otec – významný blízký dítěte 

Poloha otcovství jakožto významného blízkého dítěte je poměrně nová a moderní. 

Tento typ otce má s dětmi přímý vztah, který však vyžaduje geografickou blízkost a 

společně trávený čas. Vztah mezi otcem a dětmi je důvěrný, někteří otcové dávají přednost 

mazlení se svými dětmi a fyzické blízkosti, jiní preferují vztah založený na vzájemné 

dostupnosti a výměně důvěrných informací, tedy že se navzájem svěřují.  

Po rozvodu ztrácí tito otcové každodenní kontakt s dětmi a nesdílejí s nimi dále 

každodenní rituály, které byly doposud základem jejich vztahu. Musí tedy hledat novou 

cestu, jak dosáhnout plnohodnotného vztahu. Ti z otců, jejichž vztah s dětmi byl založen 

na fyzické blízkosti a kontaktu, jsou po rozvodu více frustrovaní, neboť jsou zvyklí na 

fyzickou přítomnost dětí, kterou omezený styk neuspokojuje. Ti, jejichž vztah s dětmi se 

zakládá na komunikaci, potřebují o svých dětech vědět, znát jejich problémy, myšlenky, 

zážitky. Mají tedy potřebu možnosti kontaktu s dětmi i mimo vymezený čas. Proto si 

telefonují, nebo krátce navštíví, pokud mají chuť. Přestože pro ně není nutný každodenní 

fyzický kontakt s dětmi, po rozvodu pociťují ztrátu a po dětech se jim stýská.  

Paradoxně někdy rozvod může vést k upevnění nebo prohloubení vztahu otce 

s dítětem, protože společně strávený čas je intenzivnější a není zprostředkován manželkou 

(Dudová, Hastrmanová 2007).
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2.4 MUŽSKÉ HNUTÍ  

Ženské hnutí přineslo ženám možnost identifikovat se s ostatními ženami jako 

skupinou a vytvořit si tak určitou kolektivní identitu. Muži byli historicky monolitickou, 

bezproblémovou entitou, která neměla potřebu identifikovat svou specifičnost (Maddison 

1999). Následující podkapitoly nastiňují, kdy muži pocítili podobnou potřebu, popisují 

charakter mužského hnutí, a věnují charakteristice některých mužských organizací u nás, 

zvláště pak K213.  

2.4.1 MUŽSKÉ HNUTÍ VE SVĚTĚ 

Potřebu reagovat na změny, které začaly probíhat na poli rodinném, pracovním a 

ekonomickém, si muži začali uvědomovat během 70. let 20. století jako reakci na ženské 

hnutí. Tehdy na amerických univerzitách začaly vznikat první neformální mužské spolky, 

které se snažily reflektovat otázku role muže v rodině, práci a společenských vztazích. 

Opozice mezi muži a ženami existovala vždy, tehdy ale bylo potřeba definovat určité cíle 

v rámci probíhajících změn. 

Na začátku 80. let 20. století se tyto spolky rozštěpily na dva proudy. Harry Brod je 

nazývá female-indentified, tedy identifikující se s ženami a male-identified, identifikující 

se s muži. Zatímco první proud je pro-feministicky zaměřený a jeho snahou je změnit 

vnímání maskulinity ve společnosti, druhý proud je naopak proti-feministický, jeho cílem 

je obrana mužských práv a kritika zvýhodňování žen ve společnosti (Renzetti, Curran 

2005).  

Tato bipolarizace charakterizuje mužské hnutí v celosvětovém měřítku i dnes a je 

tedy velmi heteronormativní, protože zcela ignoruje gay a lesbické hnutí. Část mužského 

hnutí tedy podporuje ženské cíle a uvědomuje si potřebu redefinovat své mužství a změnit 

chování právě ve spolupráci s ženami, takových mužů ale není mnoho. Jedná se například 

o americkou organizaci Dads and Daugters, nebo britskou FathersDirect.  

Druhá část hnutí se naopak staví do opozice vůči ženám. Soudí, že feminismus 

zašel příliš daleko a mužům ublížil. Stejně tak je vyhraněna proti pro-ženskému mužskému 

hnutí. Těmto mužům vadí obecně vysoká tolerance ke kritice mužů ve společnosti (jedna 

americká organizace to dokonce nazývá anti-male džihád) (Maddison 1999). Dále 
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nesouhlasí s tím, že by muži měli privilegia a moc ve společnosti, naopak se mnohdy cítí 

diskriminováni ženami.   

Ať tak či tak, muži obecně souhlasí, že tradiční maskulinita je limitující a škodlivá, 

přičemž řada z těchto argumentů je známá již nejméně 150 let (Kimmel 2000). 

Destabilizaci tradiční mužské role doprovázejí debaty o čtyřech základních tématech a 

těmi jsou: mužské zdraví, výchova chlapců, násilí a otcovství, která jsou řešena i na úrovni 

politiky, a to především poslední ze zmiňovaných témat.  

Někteří autoři upozorňují na to, že mužské a otcovské hnutí se v podstatě překrývá. 

Dříve byl spíše kladen zřetel na fyzickou sílu muže, jeho roli ve výchově a placené práci. 

Dnes je ale otcovství jádrem nového mužství a teprve od něho se odvíjejí další otázky, 

týkající se práv, rovnosti a moci (Rossi 2004, Maddison 1999). V současné době tak 

dochází téměř ke splývání těchto pojmů. 

Členové hnutí jsou tedy často otcové, většinou rozvedení heterosexuálové ve věku 

mezi 40 a 50 lety. Podle nich jsou muži diskriminováni zvláště v oblasti rozvodů a péče o 

děti. Tito muži se domnívají, že feminismus zničil férovost v rozvodových řízeních, 

souzení domácího násilí a tvoření spravedlivého obrazu o mužích v médiích, kde je podle 

nich nadržováno ženám a naopak trendem kritizovat muže. Dále kritizují domnělou 

pozitivní diskriminaci žen na trhu práce, a problémy, které souvisí s výchovou a 

vzděláváním chlapců, kteří trpí ve feminizovaném školství. Domnívají se, že ženy dosáhly 

svých cílů, zatímco muži stagnují v tradiční mužské roli. Podle některých dokonce 

feminismus neusiloval o rovnost pohlaví, nýbrž o to, muže v těchto tradičních rolích udržet 

a dostat se tak na vrchol. Své požadavky staví na tom, že nepřipouštějí moc a privilegia 

mužů jako skupiny ve společnosti. Přehlíží tedy mimo jiné jejich působení ve vysokých 

veřejných pozicích a obecně androcentrickou povahu současného generového řádu (Bem in 

Renzetti, Curran 2003). Naopak jako strůjce svých problémů vidí feminismus a spiknutí 

žen, které muže pouze zneužívají. Okolo tohoto tématu spouští často až hysterii, rádi 

dezinterpretují informace nebo je vytrhávají z kontextu a to obzvláště v otázkách 

důležitosti přítomnosti otce v rodině na vývoj dítěte, nebo záměrně prezentují pouze touhu 

po sjednocení otců a dětí, avšak pomíjejí i problematičnost tohoto vztahu a možný konflikt 

(Rosii 2004, Maddison 1999).  

Podle Messnera (in Rossi 2004) skutečně jednotlivě může docházet k určitému 

znevýhodňování mužů, obecně však platí, že muži jako skupina jsou zvýhodňováni 

v porovnání se ženami jako skupinou. Může být také pravdou, že mohou právě díky svým 
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společenským privilegiím a moci trpět, ale spousta takového bezpráví je pácháno v rámci 

institucí, které vedou právě muži. Nejde tedy o spiknutí žen, které chtějí mužům škodit 

(Rosii 2004). 

V případě Austrálie lze v rámci mužského nebo otcovského hnutí dokonce hovořit 

o vytvoření vlastní kolektivní identity, což je v celosvětovém kontextu jedinečné. Působí 

zde totiž celá řada organizací např. Lone Fathers Association, The Men’s Rights Agency, 

The Men’s Confraternity, Fathers Without Rights, Shared Parenting Council, Dads 

Against Discrimination a mnoho dalších. Proti-feministické organizace, jsou většinou 

pravicové, pro-feministické zase naopak spíše levicové. Některé z proti-feministických 

organizací dokonce spolupracují s křesťanskými organizacemi, protože i v křesťanské 

rétorice má muž a otec autoritu. Těmto anti-feministickým organizacím se zde podařilo 

prosadit změny v oblasti rodinné politiky (především to, že dítě má právo na oba rodiče), 

přestože jejich náhled na problematiku neodráží většinový názor.  (Rossi 2004, Gremillion 

2011).  

Některé kluby byly dokonce ochotny zajít až do ilegality. Například členové hnutí 

Blackshirt v černých uniformách s megafony provolávali před domy bývalých partnerek 

některých svých členů očerňující informace a rozdávali sousedům letáky s podobným 

obsahem. Jiná militantní organizace najala soukromého detektiva, který stopoval ženy a 

děti ukryté před bývalými partnery v případě domácího násilí, a zveřejnila citlivé osobní 

informace o centru pomoci obětem domácího násilí a jeho pracovnících. Nikdo však nebyl 

trestně stíhán. Objevilo se zde i několik vražd bývalých manželek (Rossi 2004, Maddison 

1999) 

Díky lobby v lokální i celostátní politice (o prezidentu organizace Lone Fathers je 

známo, že má konexe i v nejvyšších politických patrech) se australským otcům podařilo 

změnit mnoho v oblasti rodinného práva. Jedná se například o daňové zvýhodnění pro 

rodiče, které mají dítě ve společné péči. V roce 1998 se „otcové“ dokonce účastnili voleb, 

kde sice valný úspěch naznamenali, nicméně získali náklonnost pravicové strany se sklony 

k rasismu One Nation, která se stavěla proti imigraci a multikulturalismu v zemi, a která 

byla ve volbách úspěšnější. Australské otce navíc podpořila konzervativní vláda Johna 

Howarda, která prosazovala, aby ženy zůstaly doma s dětmi a zkomplikovala jim tak 

uplatňování na pracovním trhu, skrze zhoršení podmínek rodičovské dovolené oproti 

mateřské, flexibilitu pracovních poměrů a ochranu proti genderové diskriminaci na 
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pracovišti, dále zhoršení podmínek pro vývoj mateřských center a asistence, dále bylo 

téměř znemožněno umělé početí nevdaným ženám (Rossi 2004). 

Mužské organizace ale fungují v celé řadě dalších zemí. K šíření tohoto trendu 

napomáhá hlavně internet a tedy dostupnost informací, které se stávají inspirací pro další 

nově vznikající kluby. Též v USA a Kanadě jich funguje celá řada, některé z nich 

pomáhají například nalézt mužům nové modely otcovství. Jmenuji např. Nueva Family 

Initiative, která je zaměřená na imigranty z Latinské Ameriky, přičemž zohledňuje 

specifické potřeby jejich kultury, v níž má muž v rodině nadřazenou úlohu. Dalším 

příkladem je Teen Father Collaboration, která pomáhá náctiletým otcům z různých 

etnických prostředí dokončit vzdělání, najít zaměstnání a celkově se připravit na roli otce 

(Parke 1996). Další bojují za mužská a otcovská práva a opět je mezi nimi dělítko pro- a 

proti-feministicky smýšlejících mužů. Z amerických můžeme jmenovat National 

Organization for Man Aganist Sexism, která se domnívá, že mužské hnutí je především 

reakcí hnanou zakořeněnou mysogyníí a homofóbií, Men’s Equality Now, nebo Men’s 

Defence Association, která prosazuje unifikaci mužského hnutí a kritizuje jeho 

roztroušenost. Aby bylo možné konkurovat feminismu, je podle nich třeba mít společné 

cíle a spolupracovat na základě dialogu, mužským cílům příliš nepomáhá zakládání nových 

a dalších izolovaných spolků, kde muži naříkají nad svým osudem. Ke společné 

komunikaci má pomoci právě internet. Nebo zde fungují i tištěná fóra jako The Liberator, 

nebo Men’s News Daily (Men’s Defence Association 2012).  

Stranou těchto dvou znesvářených stran stojí ještě tzv. mýtopoetické hnutí. Jedná se 

o spirituální hnutí (nikoliv politické), jehož duchovním guru je spisovatel Robert Bly, který 

jezdí po světě a pořádá semináře o návratu k mužským kořenům. Biblí mýtopoetického 

hnutí se stala kniha Železný Jan z roku 1990, ve které Bly po ose pohádky bratří Grimmů 

nastiňuje jakýsi archetyp dávného muže a hledá společné znaky s dnešním mužem 

(Kimmel 1995).  

Tímto archetypem je divoký muž, který bývá spojován se starověkými 

náboženstvími, nebo se objevuje ve středověké literatuře nebo pohanských lidových 

povídačkách. Jedná se o živel spojený s přírodou jako v lovecké a zemědělské éře, jehož 

přirozenost od něj však začalo odjímat křesťanství, a která je dnes téměř zapomenuta. Bly 

kritizuje dnešní zženštilou pozici muže, který sice rozumí ženám a plní přání svých matek 

nebo manželek, není však šťastný uvnitř a nerozumí sám sobě.  
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Divoký muž je jakýmsi prostředníkem nebo zasvětitelem na cestě k mužství 

v různých kulturách. Zachycuje nevědomé tendence, motivace nebo činy, které 

dokumentuje mýtem a snaží se tak propojit dnešního muže s jeho původním archetypem a 

vlastnostmi nebo prvky, které by muž měl znovu v sobě nalézt (krále, válečníka, milence, 

intrikána, divokého muže, mága a smutného muže). Proto členové tohoto hnutí pořádají 

mužské víkendy, během nichž běhají nazí po lesích, recitují básně, společně bubnují nebo 

prochází rituály, aby našli muže uvnitř sebe, nebáli se emocí a získali pocit sounáležitosti. 

 Tyto víkendy byly především v dřívější době senzací pro novináře, kteří rádi 

posměšně dokumentovali aktivity tohoto hnutí, brzy se však ztratily z jejich hledáčku, 

avšak činnost hnutí pokračuje, na Blye navázali další autoři se svými díly např. Robert 

Moore a Douglas Gillette (Kimmel 1995).    

Mýtopoetické hnutí bylo především v 90. letech 20. století masově kritizováno 

feministkami a dodnes je jimi plošně odmítáno kvůli prosazování genderové nerovnosti. 

Bly toto ovšem odmítá, podle něj je potřeba, aby muži pracovali na změně maskulinity, ale 

ze své vlastní perspektivy, nikoli z perspektivy žen.  Jde mu o spirituální rovnost, ne o 

navrácení muže do dominující pozice, která vedla k utlačování žen (Kimmel 1995, 

Gremillion 2011).  

Jak již bylo zmiňováno, otcovská hnutí se nejčastěji bouří proti údajnému bezpráví 

v oblasti rozvodů a péče o nezletilé děti. Studie však ukázaly, že těmto otcům jde dost 

často pouze o formální rovnost rodičovství a ne o každodenní praxi, kde potom většinou 

nesou plnou zodpovědnost za péči o děti ženy. To potvrdil i výzkum v Kanadě, který 

ukázal, že se některým otcům často jedná spíše o kontrolu své bývalé ženy a dětí, nebo 

jinými slovy je trápí především ztráta privilegované pozice v rodině, než touha a zájem o 

každodenní zaopatřování dětí (Rossi 2004).  

2.4.2 ČESKÉ ORGANIZACE 

I čeští mužové a otcové se nechali inspirovat myšlenkami mužského hnutí ve světě 

a po zahraničním vzoru založili řadu organizací, které reflektují mužskou otázku v naší 

společnosti, nebo ve kterých muži sdílejí své zkušenosti a poskytují si vzájemnou podporu 

a pomoc. Stejně jako všude na světě, i u nás, jsou mužské organizace rozděleny na pro- a 

proti-ženské, přičemž prvně zmiňovaných je výrazná menšina, naopak hlasy proti-

ženských se v naší společnosti stále častěji slyšet v souvislosti s obviňováním české justice 

z podjatosti v rozhodování v rozvodových řízeních. Tyto organizace jsou často považovány 
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za „militantní“, neboť metodami, které používají k prosazování svých požadavků, 

znepříjemňují životy žen, které vnímají jako nepřátele, ať už se jedná o bývalé partnerky 

nebo ženy z řad odborníků, kteří do rozvodového řízení běžně vstupují (advokátky, 

sociální pracovnice, soudní znalci aj.) a jejich bývalé ženy zastupují. Dále rády vykreslují 

pouze pozitiva svých myšlenek a cílů jejich úsilí, nesporná negativa ovšem bagatelizují 

nebo nezmiňují vůbec.  

K tomu se na základě svého výzkumu vyjadřuje i Radka Dudová. V jejím 

výzkumném vzorku se objevilo totiž několik machisticky smýšlejících mužů, kteří byli 

přesvědčeni o své nadřazenosti na základě příslušnosti k mužskému pohlaví, o právu být 

hlavou rodiny a mít moc a kontrolu nad partnerkou a dětmi. Tito muži byli také 

přesvědčení, že jim bylo během rozvodu zásadně ublíženo, neboť veřejné instituce a 

bývalé manželky nebraly ohled na jejich práva. Dále se soustředili pouze na kritiku své 

nerovnoprávné pozice, bývalé partnerky a českých institucí, včetně výhružek, že se obrátí 

na evropský soud ve Štrasburku, kde již v minulosti čeští otcové zaznamenali úspěch. 

Navíc bagatelizovali obvinění svých ex-manželek týkající se neplacení výživného, 

domácího násilí nebo ohrožení s tím, že si je žena mnohdy zasloužila, nebo je vnímali jako 

lživá a nespravedlivá. V těchto typech sporů konflikt s bývalou partnerkou potom neustále 

narůstá a týká se i často bezpředmětných detailů, mnoho z těchto mužů v něm dokonce 

najde novou životní náplň. Konflikt s bývalou partnerkou se totiž mění v konflikt 

s ženským pohlavím obecně, kde muži a ženy proti sobě stojí jako nepřátelé, kdy jsou muži 

v tomto boji znevýhodněni, protože ženy mají obsazeny všechny klíčové pozice. Tito muži 

také často vstupují do různých organizací, které prosazují změnu, jednak proto, aby byla 

jejich nerovnoprávná pozice potvrzena ostatními muži, kteří se ocitli v podobné situaci a 

jednak pro dosažení určitého zadostiučinění. V následující kapitole tedy uvádím příklady 

některých výraznějších českých mužských organizací (Dudová, Hastrmanová 2007).  

České organizace fungují lokálně nebo celostátně, a své aktivity prezentují 

především pomocí internetu, ne už tak v médiích. Nutno ovšem podotknout, že webové 

stránky mnoha organizací jsou domácky vytvořené, obsahují stylistické a gramatické 

chyby, působí neprofesionálně a tím pádem také nepřesvědčivě. 

V České Republice existuje celá řada nejrůznějších klubů, pojená společnou 

otázkou, rozdělena přístupy. Zde nabízím výčet několika organizací se stručným popisem 

jejich činnosti, tak jak samy sebe (!) prezentují. 
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V roce 2006 byla založena organizace Liga otevřených mužů (dále LOM), která by 

se podle své povahy dala definovat jako pro-ženská. Snahou LOMu je vytvořit obraz 

mužství 21. století, tedy muže, který pečuje o své zdraví, usiluje o osobní růst, a pečuje o 

své děti, vztahy a rodinu, a přispívá k rozvoji občanské společnosti. Jeho program je tedy 

zaměřen na otázky mužského zdraví (zdravý životní styl bez závislostí, rakovina varlat), 

otevření cesty do feminizovaného školství pro muže, dále pořádá různé akce a workshopy 

pro muže, a jednou z částí je i program „Táto, máš na to“, který usiluje o změnu modelu 

pasivního otcovství 20. století, chce přinést nové vzory a ukázat, že otec je v rodině 

potřebný. 

LOM dále poskytuje poradenství mužům v těžké životní situaci, pořádá 

předporodní kurzy pro muže, kurzy managementu pro vytížené otce, nebo se zasazuje o 

zavedení Dne otců, který se 3. 6. slaví např. v Kanadě, Francii i na Slovensku. Tuto 

organizaci podporují Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, Ministerstvo vnitra, Evropský sociální fond v ČR a další, včetně soukromých 

firem (Pilsner Urquell, Weleda) (LOM 2013). 

Další organizací je Aliance pro děti a rodiče, která prosazuje zájmy dětí, střídavou 

péči a je proti zavedeným strukturám přiřazování dětí do péče, které označuje jako 

marxisticko-feministické a kontraproduktivní, a podporuje rozpad rodinných hodnot. Toho 

hnutí samo sebe neoznačuje jako proti-feministické, pouze chce bojovat proti těm 

jednotlivým matkám, které brání styku otce s dětmi a soudní praxí, která tomu nečinně 

přihlíží (Aliance pro děti a rodiče 2008).  

Unie otců- otcové za práva dětí je nejstarší odborně vedenou organizací u nás a 

jedná se o křesťanskou organizaci. Její program se soustředí na společenský apel o 

zachování úplné rodiny, ve které je otec velmi důležitým článkem. Jedná na obranu mužů a 

otců všech věkových, náboženských či etnických skupin. Snahou tohoto sdružení je 

podporovat funkci rodiny ve společnosti, pomoci porozumět úlohám žen a mužů v jejím 

rámci a dále usiluje o to, aby bylo dodržováno právo dítěte na oba rodiče (Unie otců 2009). 

Dále zmíním organizaci Spravedlnost dětem, která jako mnoho dalších podobných 

prosazuje střídavou péči jako prostředek zmírnění soudní praxe přiřazování dětí po 

rozvodu do výhradní péče matek. Navíc toto sdružení podává žaloby proti českému státu 

k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku s cílem upozornit na soustavné 

porušování práv otců u nás (Spravedlnost dětem 2013). 



41 
 

Sdružení Chlapi je další křesťanskou organizací, která se inspirovala myšlenkami 

mýtopoetického hnutí. Kmenovým projektem tohoto hnutí je „Mužský rituál přechodu do 

zralé dospělosti“, ten navazuje na Blyovy myšlenky a kritiku absence iniciačních rituálů 

v dnešní společnosti, kdy muži iniciují chlapce (ženy zase uvádějí dívky) a tím se z nich 

stávají dospělí a zralí muži, kteří jsou si vědomi potřeby vlastního duchovního růstu, 

vlastních emocí, zodpovědnosti a přirozenosti. Proto toto sdružení pořádá každoroční 

celostátní setkání všech mužů v Křižanově, kde je prostor pro společnou diskuzi o 

aktuálních tématech, a dále pořádá menší dílčí akce, kde se muži mohou věnovat 

společným aktivitám, velmi oblíbené je bubnování, které znamená společnou modlitbu, 

vytváření a předávání energie. 

Z dalších organizací můžeme jmenovat Mužský prostor, který je též inspirován 

mýtopoetickým hnutím, Český svaz mužů, který se řadí mezi antifeministické, nebo 

Střídavka, která, jak už název napovídá, prosazuje tento typ úpravy poměrů, a celá řada 

dalších. 

2.4.3 K213 

Klub K213 je jednou z nejvýraznějších a nejaktivističtějších mužských organizací a 

je o něm poměrně často slyšet v souvislosti s řešením rozvodových a porozvodových sporů 

dokonce i v médiích. Je to klub, který vzniknul v roce 2004 a bez nadsázky by se dal 

charakterizovat jako proti-feministický. Jeho oficiálním cílem je vypuštění paragrafu 213 

(v novém trestním zákoníku pod č. 196) z trestního kodexu ČR. Jedná se o zákon, který 

umožňuje poslat do vězení neplatiče alimentů. Klub tento zákon považuje za přežitek 

komunistické éry, protože jinde v Evropě není výživné vymáháno prostřednictvím 

trestního řízení, nýbrž v civilních sporech, tedy exekucí, navíc v něm vidí prostředek 

podjatého českého soudnictví, jak perzekuovat osoby s alimentační povinností, tedy u nás 

především otce, což vnímá jako nespravedlivé. 

K213 však postupem času rozšířil své aktivity a dnes se prezentuje jako „černé 

svědomí české justice, monitorující případy justiční zvůle“ nebo jako „jediná skutečně 

nezávislá a nebojácná opozice současným pokřiveným justičním strukturám a nakonec i 

jako jediný svobodný moderovaný hlas občanské společnosti v oblasti justice a rodinného 

práva“ nebo jako svobodný hlas občanské společnosti v oblasti rodinného práva u nás (O 

nás…, K213 2010). 
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Klub má v současné době cca 800 členů, přičemž mluvčím a 1. místopředsedou je 

Ing. Jiří Fiala, který je původním povoláním komerčním inženýrem, v současné době se 

však věnuje především činnosti pro klub, jehož byl sám dříve předsedou. On sám je 

nejvýraznějším členem klubu a přinejmenším dosti kontroverzní postavou. V minulosti byl 

několikrát vazebně vězněn, ve většině případů, bylo však jeho stíhání zrušeno nebo 

vráceno na začátek, a byl státem odškodněn za neoprávněné uvrhnutí do vazby. Veškerá 

obvinění, která byla proti němu vznesena, považuje za neoprávněná, a kroky české justice 

v jeho případě vnímá jako vědomou perzekuci s cílem zbavit se nepohodlného hlasu. 

Pravdou ale je, že v roce 2006 uspěl u Evropského soudu pro lidská práva, který uznal 

pochybení české justice v případě rozhodování o úpravě poměrů o jeho vlastních dětech. 

Od roku 2004 dokonce působí jako jeden z mluvčích Štrasburského výboru, angažuje se 

však především v klubu K213, neboť se domnívá, že jeho aktivity svým významem tento 

výbor převyšují.  

Tato organizace si mimo svůj oficiální cíl klade za cíl upozorňovat na špatnou práci 

české justice a zjednávat nápravu v podobě podávání trestních oznámení nebo podnětů ke 

kárnému řízení, dále poskytovat právní pomoc občanům, kteří jsou naším soudnictvím 

kráceni ve svých právech, šířit právní povědomí o spravedlivém procesu. Dále lobbuje 

v zákonodárných orgánech za změnu stávajících zákonů, které vnímá jako nespravedlivé a 

staví se za ochranu rodiny a rodinného života. Kritizuje české soudy za to, že vydírají otce 

placením výživného, nestará se však o to, že matky mnohdy brání těmto otcům s dětmi se 

stýkat a podílet se na jejich výchově, a že k rozvádějícím se ženám přistupují a priori jako 

k „týraným chudinkám, které je třeba ochraňovat.“  

Členové organizace se v rámci klubových aktivit často účastní rozvodových řízení 

u soudů, kde mohou vystupovat na podporu otce, jež je krácen na svých právech, a tato 

soudní řízení v rámci boje za tato práva často narušují. V médiích se organizace objevila 

především díky blokádám např. Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, 

Ministerstva práce a sociálních věcí, Městského soudu v Praze aj.  
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

V empirické části své práce představuji analýzu polostrukturovaných rozhovorů 

se ženami a jedním mužem, které mají osobní zkušenost s organizací K213, která se 

prezentuje mj. v rámci boje za otcovská práva. V rámci této analýzy se pokusím na základě 

osobní zkušenosti žen (a jednoho muže) odhalit, jakým způsobem organizace pracuje, jaké 

metody používá, kde je uplatňuje, s kým spolupracuje, a zda jsou práva dětí opravdovým 

cílem aktivit této organizace.  

Na začátku představuji metodologickou stránku výzkumu, tedy výzkumnou 

strategii a použitou metodu. Dále se budu věnovat diskuzi nad výběrem komunikačních 

partnerek, prostředí rozhovorů, diskuzi nad etickými problémy společenskovědního 

výzkumu. Na závěr zde prezentuji samotnou analýzu rozhovorů a závěry, k nimž jsem 

dospěla. 

3.1 METODOLOGIE 

3.1.1 VÝZKUMNÁ STRATEGIE 

Vzhledem k povaze problému jsem jako svou výzkumnou strategii zvolila 

kvalitativní neexperimentální výzkum, jehož cílem je posbírat data od malého počtu žen, 

které mají výše popsanou zkušenost, a za pomoci detailního pochopení jimi prožívané 

sociální reality nastínit aktivity, které klub K213 vyvíjí a co znamená se s těmito aktivitami 

střetnout. Vybrala jsem tuto kvalitativní strategii, kterou označuje Hendl jako „pružnou“, 

protože jednak umožňuje měnit směr výzkumu spolu s tím, jak roste pochopení problému a 

vhled do něj, ale dále je pro ni charakteristické, že sběr, analýza a interpretace dat probíhají 

paralelně (Hendl 2005). Protože jsem zkoumala jednu organizaci, tedy jeden případ, zato 

však detailně, s cílem popsat jeho složitost, včetně hloubkového pochopení vazeb a vztahů 

v rámci něj, tzn. jakým způsobem K213 bojuje a jaké jsou následky tohoto boje, a jaký 

obraz naproti tomu o sobě vytváří, myslím, že svůj metodický přístup mohu 

charakterizovat jako případovou studii. Jedná se o typ, který Stake (in Hendl 2005) 

označuje jako instrumentální případ, kdy volíme určitý jev a případ, který ho reprezentuje, 

a podrobně ho zkoumáme (Hendl 2005). 
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3.1.2 POUŽITÁ METODA 

Jako techniku sběru dat jsem využila metodu polostrukturovaného rozhovoru a to 

proto, že umožňuje jít do hloubky a odkrýt nové informace relevantní pro výzkum, se 

kterými jsem jako badatelka dopředu nepočítala. Dále proto, že umožňuje ověřovat si u 

komunikačních partnerek, zda jsem dobře porozuměla popisu sociální reality z jejich 

perspektivy a zároveň, jestli komunikační partnerky dobře rozumí otázkám (Hendl 2005, 

Vaňková 2009/2010). Do rozhovorů jsem vstupovala s předem připravenými otázkami, 

které měly dát komunikačním partnerkám rámec, ve kterém se mají držet, avšak svojí 

flexibilitou mi umožnily, aby byla otevřena i jiná, pro výzkum důležitá témata, na něž na 

začátku studie nebyl brán zřetel. Zvolila jsem široké otázky, které odrážejí rámec, ve 

kterém se chci pohybovat, a nechala jsem komunikační partnerky volně vyprávět, popř. 

jsem kladla připravené doplňující podotázky, kterými jsem vyprávění usměrnila nebo si 

ujasnila, zda dobře rozumím jejich výpovědím, nebo jsem jimi komunikační partnerky 

naopak povzbudila k dalšímu rozvedení odpovědí, na které si samy nevzpomněly.  

Další výhodou, kterou mi polostrukturovaný rozhovor poskytnul, byla možnost 

vracet se k určitým tématům, pokud je komunikační partnerky zmínily, ale nevyčerpaly 

(Vaňková 2009/2010). Všechny rozhovory byly nahrávány na aplikaci Diktafon 

v mobilním telefonu. Pokud bylo třeba, dělala jsem si během rozhovoru poznámky, 

popřípadě jsem si poznamenala výpovědi, ke kterým často docházelo před i po ukončení 

nahrávání.  

3.1.3 VÝBĚR VZORKU A PROSTŘEDÍ VÝZKUMU 

Jak vyplývá z výzkumného problému, výzkumný vzorek měly tvořit výhradně 

ženy, které mají osobní zkušenost s klubem K213. Původně se mělo jednat o (ex)manželky 

členů, popř. ženy, u jejichž rozvodového řízení člen klubu figuroval, a ženy z řad výše 

zmíněných odborníků, tedy o účelový výběr vzorku, tzn. konstruovaný s ohledem na 

výzkumný problém.  

Ještě před zahájením práce jsem kontaktovala tři ženy, které mi přislíbily rozhovor 

na dané téma s tím, že jsem pro získání dalších kontaktů počítala s využitím metody 

sněhové koule. Tedy, že se prostřednictvím těchto žen dostanu k dalším kontaktům. Dva 

z těchto smluvených rozhovorů skutečně proběhly, třetí žena mě pouze odkázala na jiné 

kontakty. 
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Bohužel jsem se v řadě případů setkala s negativní odpovědí, nebo moje prosba 

zůstala bez odpovědi úplně, a to ať už u zprostředkovaných kontaktů, nebo těch, které jsem 

sama oslovila např. oddělení sociálně právní ochrany, městský soud, různé organizace 

apod.  Důvodem odmítnutí byl vesměs strach a nechuť „pitvat“ se zbytečně v útrapách, 

které tyto ženy prožívají.  

Pomoc mi také poskytlo jedno nejmenované sdružení a konkrétně jeden muž, který 

těmto ženám pomáhá. Ten mi zprostředkoval pět dalších kontaktů, bohužel dva z nich, 

které do výběru vzorku nezapadají. První žena, jak se ukázalo během rozhovoru, 

procházela rozchodem s partnerem, kde bylo řešení o úpravě poměrů k nezletilým dětem 

teprve v počátku, a vzhledem k mnoha shodným povahovým rysům jejího bývalého 

partnera a členů nebo příznivců otcovských organizací měla obavu, že by se její bývalý 

přítel mohl nechat inspirovat podobnými sdruženími, nebo u nich hledat pomoc. Rozhovor 

se tedy uskutečnil, nicméně pro práci využit nebyl. Druhá žena prošla rozvodovým řízením 

již před nějakou dobou a opět měla podezření, že se její bývalý manžel řídil radami 

nějakého sdružení za práva otců, bohužel ale neměla toto podezření potvrzené a nebyla 

schopná říci konkrétně, o jaké sdružení se jednalo. Další dvě ženy rozhovor odmítly, a to 

z důvodů, které byly zmíněny v předchozím odstavci. Pátý z kontaktů jsem pro práci 

využila. 

Vzhledem k situaci a k bohatým zkušenostem muže, který mi tyto kontakty 

zprostředkovával, jsem se rozhodla jeho výpovědi a zkušenost do práce též zahrnout. 

Podobně jsem se rozhodla využít informací od nejmenovaného soudce, jehož odborná 

způsobilost byla sdružením K213 zdiskreditována, podobně jako u řady jiných odborníků. 

Věřím, že i tyto výpovědi pomohou nastínit fungování organizace K213, proto jsou do 

práce zahrnuty.  

Z těchto těžkostí je tedy patrné, že ohledně výpovědí na adresu zkoumané 

organizace panuje nechuť, neochota a strach, což považuji také za výmluvnou výpověď o 

tom, jak tato organizace pracuje. Podotýkám, že jsem byla dokonce z několika stran 

upozorněna na to, že by bylo pro mou osobu nejlepší, abych se tímto tématem raději vůbec 

nezabývala. 

Protože prostředí, ve kterém jsou rozhovory prováděny, nehrálo v tomto případě 

pro výzkum stěžejní roli, nechala jsem místo konání zcela na preferenci komunikačních 

partnerek/ra. Tři z rozhovorů se tedy uskutečnily na pracovištích v kanceláři 

komunikačních partnerek, jeden rozhovor proběhl v restauraci. 
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Rozhovory probíhaly jednotlivě, až na rozhovor 2, kterého se mimo ženy, která 

bohužel nezapadala do výzkumného vzorku, účastnil i zmiňovaný muž, jehož výpovědi 

jsou do práce zahrnuty. Délka rozhovorů se pohybovala mezi 21 a 97 minutami, podle 

stručnosti odpovědí komunikačních partnerek/ra a podle míry jejich zkušenosti. V případě 

rozhovoru 3 se jedná o 97 minut nahraného interview, rozhovor ve smyslu volného 

vyprávění však probíhal spontánně cca dvě hodiny, před začátkem nahrávání. Během této 

části jsem si dělala poznámky, které jsem v práci také využila.  

I přes vážnost tématu byla atmosféra během rozhovorů příjemná a uvolněná. 

Největším úkolem pro mě bylo vzbudit důvěru u komunikačních partnerek a to nejen 

během rozhovorů, ale i při shánění kontaktů, protože ženy vzhledem ke své zkušenosti 

byly zpočátku velmi nedůvěřivé.  

Na závěr zde připojuji jednoduchou souhrnnou tabulku se stručnou charakteristikou 

komunikačních partnerek/ra (viz. Tabulka 1) a opět bych na tomto místě ráda zdůraznila, 

že se mi i přes veškeré snahy nepodařilo získat více komunikačních partnerek, proto jsem 

navíc rozhodla podepřít některá jejich tvrzení citacemi z webových stránek organizace. 

Tabulka 1: Charakteristika komunikačních partnerů 

 Pseudonym Typ 

Úprava poměrů 

k nezletilým 

dětem 

poznámka 

Ž1 Jana Odbornice X  

Ž2 Ivana 
Po rozchodu s 

partnerem 
V řešení 

Rozhovor pro 

práci nevyužit 

Ž3 Hana Odbornice X  

Ž4 Dana Rozvedená Střídavá péče  

M Jan 
Nejmenované 

sdružení 
X  
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3.1.4 METODY VYHODNOCENÍ A INTERPRETACE DAT 

U kvalitativního výzkumu probíhá sběr dat paralelně s jejich analýzou a 

interpretací. Elektronicky zaznamenané rozhovory byly následně přepsány do textové 

podoby metodou komentované transkripce. Jedná se o druh doslovné transkripce, která 

umožňuje zachytit pomlky, pauzy, kladení důrazu, projevy emocí (např. smích) a jiné non-

verbální způsoby vyjadřování, které mohou pomoci při interpretaci nasbíraných dat. Tyto 

komentáře jsou důležité právě proto, že zkoumám subjektivní pocity svých informátorek. 

(Hendl 2005, Vaňková 2009/ 2010). Přepis rozhovorů jsem opatřila vlastními znaky (viz. 

Tabulka 2). 

Tabulka 2: Znaky použité při přepisu rozhovorů 

, krátká přestávka v projevu 

. poklesnutí hlasu 

… nedokončená věta 

- pauza 

(smích) smích 

tučné písmo důraz 

  

V zájmu zachování anonymity jsou komunikační partnerky uváděny pouze pod 

pseudonymy: Jana, Ivana, Hana, Dana, a komunikační partner jako Jan. Stejně tak byla 

v rozhovoru nahrazena ostatní jména pseudonymy nebo byla vynechána. Po přepsání 

rozhovorů měl každý z komunikačních partnerů možnost si doslovné přepisy projít a 

okomentovat nebo doplnit. Žádný z nich této možnosti nevyužil. 

V rámci analýzy dat jsem využila kódování jako techniku, která mi pomůže 

tematicky rozkrýt text a nalézt tak podstatná data pro její závěry. Jedná se o organizování 

vybraného textu do skupin vytvořením jednotlivých kategorií, tedy rozdělení textu do 

segmentů, které obsahují společný prvek, téma nebo myšlenku. Tento proces data 

neredukuje, pouze transformuje a rekonceptualizuje to, co není v původním textu tolik 

patrné (Coffey, Atkinson 1996).  

Přiřazování kódů k jednotlivým částem je vlastně jejich interpretací. Postupovala 

jsem tedy od nejzákladnějších kategorií, které mi nabídlo prvotní kódování, ke složitějším 

kategoriím, které zkoumají problém detailněji. Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu 

otevřeného kódování (Hendl 2005). 
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3.1.5 ETICKÉ OTÁZKY VÝZKUMU 

Během výzkumu jsem dodržovala etické zásady. Všechny komunikační partnerky i 

partner byli obeznámeni s cíly výzkumu a jakým způsobem budu nakládat s nasbíranými 

daty. Byli informováni o tom, že spolupráce je dobrovolná a že mají vždy možnost od ní 

odstoupit. Účastníky jsem dále ujistila, že bude zachována jejich anonymita, a to o 

obzvláště pečlivě, vzhledem k povaze a praktikám klubu K213, aby nemohlo na základě 

informací dojít k diskreditaci účastníků. Osobní data budou uložena odděleně od ostatních 

a nikdo jiný s daty nakládat nebude, stejně tak jako je nikdo nebude poskytovat bez jejich 

souhlasu. Na základě těchto informací jsem potom od komunikačních partnerek/ra získala 

informovaný souhlas (Hendl 2005, Heřmanský et al. 2009/2010). 

Jelikož se výzkum týkal pro někoho citlivých témat, jako je rozvod a rodina, nebo 

jiných intimních informací, snažila jsem se přistupovat k jednotlivým otázkám opatrně, 

popř. na ně účastnici připravit, abych zajistila emoční bezpečí. Mým úkolem bylo dále 

vzbudit u komunikačních partnerek důvěru, aby se cítily uvolněně a nebály se mluvit o 

nepříjemných otázkách (Hendl 2005, Heřmanský et al. 2009/2010). Zároveň nebyl na 

komunikační partnerky kladen nátlak kvůli účasti na výzkumu, nebo zodpovězení všech 

otázek. Komunikační partnerky věděly o možnosti neodpovídat na otázky, pokud jim to 

bylo nepříjemné. Žádná z nich ovšem tuto možnost nevyužila. 

3.2 ANALÝZA ROZHOVORŮ 

V této části práce předkládám výsledky analýzy a interpretace jednotlivých 

rozhovorů. Mé poznatky o práci a aktivitách některých českých militantních otcovských 

organizací jsou rozděleny do několika samostatných kapitol, ve kterých se jednotlivým 

problémům podrobně věnuji. 

3.2.1 ORGANIZACE K213 

Jak již bylo řečeno, organizace K213 je jednou z nejviditelnějších a 

nejaktivističtějších organizací u nás, která bojuje za práva otců. Z výzkumu ovšem 

vyplynulo několik zajímavých věcí.  

Co se týká struktury, K213 sama sebe prezentuje jako občanské sdružení, které má 

v této době okolo 800 členů. Členové do sdružení vstupují podáním přihlášky a zaplacením 

jednorázového poplatku za registraci, přičemž každý člen disponuje registračním číslem a 
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hlasovacím právem a jinými právy a povinnostmi, které se ke členství váží. Avšak podle 

mých komunikačních partnerek/ra je skutečnost taková, že K213 je především organizací 

jednoho muže, nebo možná úzké skupiny lidí. Touto osobou je její předseda, který kolem 

sebe má několik lidí, kteří tvoří tvrdé jádro organizace. V rámci činnosti a aktivit této 

organizace se potom řeší především jeho problémy, což je patrné i z webových stránek 

organizace: 

Takže když budete studovat ty jejich stránky, tak zjistíte, že je to skutečně 

organizace jednoho jediného muže. A někdy je mi takové směšné, když on sám o 

sobě píše "náš předseda" a v zásadě se tam řeší neustále jenom jeho problémy, do 

kterých se sám on dostává (….) ale v zásadě, v zásadě je to skupina takových šesti 

sedmi lidí, kteří neustále jakoby, to je to tvrdé jádro a k nim se občas někdo jakoby 

přifaří, ano, jakoby k nim se přidá. Spousta těch chlapů jenom ve chvíli, kdy řeší 

svůj jakoby problém a posléze jsou schopní vrátit se k normálnímu způsobu života. 

[Hana, odbornice] 

To znamená, že K213 získala punc otcovské organizace v době, bylo právě toto 

téma aktuální v  soukromém životě jejího předsedy. Tehdy se tato organizace věnovala 

otcovským právům a především potom snahám zrušit paragraf 213 trestního zákona (nyní 

§ 196), což souviselo s faktem, že tento muž neplatil svým dětem výživné a jeho snaha 

tedy pravděpodobně směřovala k tomu zbavit se trestní zodpovědnosti za neplnění 

vyživovací povinnosti.  

V současné době, kdy již toto téma není v jeho soukromém životě aktuální, začala 

další etapa činnosti této organizace, která s otcovskými právy příliš nesouvisí. K213 ho 

prezentuje jako boj proti justiční zvůli a pokřiveným justičním strukturám. Ve skutečnosti 

se však opět jedná o řešení soukromých problémů tohoto muže.  

Už bylo zmíněno, že okolo jednoho muže se soustředí několik dalších lidí, kteří 

tvoří tvrdé jádro tohoto sdružení. Tito lidé se ve věci bojů svého předsedy angažují nejvíce, 

jedná se především o lidi vyššího vzdělání, dokonce i novináře. Ostatní členové či 

příznivci podle všeho fungují spíše jako bezejmenná kulisa, která se zhlédla v aktivitách 

tohoto muže, aktivně ho podporují, ale zůstávají v pozadí a v podstatě v anonymitě. Svého 

předsedu považují za ikonu, do jejíž pozice paradoxně on pasoval sám sebe. Nedá se tedy 

mluvit o nějakých demokratických strukturách uvnitř tohoto sdružení, spíše o šikovné 

manipulaci:  
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Tak - ta jeho (smích) musím říct, že mě strašně baví to jeho přesvědčení o jeho, o 

svých výjimečných schopnostech, takže on rozumí všemu, rozumí školství, rozumí 

politice, rozumí zahraničnímu obchodu, rozumí soudnictví, psychologii samozřejmě 

rozumí, a ve všem je nejlepší. [Hana, odbornice] 

Ale na druhé straně mě on baví z toho psychologického hlediska, jakou on má 

neskutečně pozitivní mínku sám o sobě. Všechno vím, všude jsem byl, nikdo to neví 

líp než já. A hlavně, když člověk ví, že ten článek2 psal sám, a tam je "náš předseda" 

ano. "Náš předseda toto, náš předseda tamto, a když našeho předsedu", ale přitom 

to píše sám o sobě, ve velké většině. A je zvláštní vidět i to, jak ti ostatní jeho, v 

uvozovkách věrní druhové, jak ti jsou zas jakoby naopak opatrní. Jsou vždycky tak 

jakoby prostě vzadu. [Hana, odbornice] 

Myslím, že lze konstatovat, že sdružení K213 ve skutečnosti není žádným 

sdružením, bojujícím za práva otců. Pouze se jedná o skupinu vytvořenou okolo muže, 

který má potřebu řešit své problémy veřejně. Po případě o spolupráci s dalšími jedinci, 

kteří sledují podobné zájmy. Jedná se dokonce o mediálně známého českého novináře, 

nebo osobu, která byla v minulosti trestně stíhaná za přípravu tří vražd, týrání a omezování 

osobní svobody: 

A pravda je, že byl osvobozen pouze na základě toho, že jeden z nich zmizel, jeden 

byl mrtvý a ten třetí náhle odvolal svou výpověď.[Hana, odbornice] 

Z rozhovorů i ze studia webových stránek je patrné, že avizovaný boj proti 

justičnímu zlu v České Republice je z velké části bojem proti tomu, čemu se tento muž 

nechce podřizovat. Získává tak charakter boje proti všemu, který se vyznačuje velkou 

vulgárností, fyzickým i psychickým nátlakem, šířením pomluv a vulgárním urážením, což 

je patrné i z webových stránek organizace:   

Ale způsob jeho v uvozovkách boje, já ani nevím, za co teď bojuje. Nějak jako jsem 

to, už myslím, že bojuje proti všemu, proti všem, jenom aby ukázal důležitost vlastní 

osoby, ale v zásadě je to dneska jedna zkrachovalá existence. On nemá nic.[Hana, 

odbornice] 
                                                
2 Nejedná se o žádný konkrétní článek, komunikační partnerka mluví obecně o článcích na webu 

organizace. 
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Já si myslím, že ta K213 je už jakoby hodně extrémistická, oni už tam jakoby 

zasahujou i do jinejch témat a podobně (…) Mně přijde, že ta K213 už se ani netají, 

že by byli takový vyhrocený, jsou sprostý opravdu až jakoby vulgární. [Dana, 

rozvedená] 

Jak je možný, že se ta kráva, co mi to poslala, odvolává na jakési nabytí právní 

moci, o kterém já vůbec nevím a nikdy mi nic takového nebylo doručeno?! (…) Jak 

je vůbec možný, že mi ten tvůj zasranej soud ještě nevymazal podmínku (…). Jak je 

možný, že po mně nějaká tvoje pizda chce deset tisíc za řízení, které se vůbec 

nekonalo? (Věnuj na oltář vlasti, předsedo, K213 2013) 

Přitroublé krávy samozřejmě mnohačetně najdeme i u nás- a to především v mnoha 

feministických redakcích. (…) Všechny tyto čubky v podstatě názorně ukazují to, co 

rozumní lidé dávno ví: Žena je dobrý sluha, ale zlý pán. A běda těm, kteří je 

nedokáží držet na uzdě – ti se pak nestačí divit! (Feminismus v praxi, K213 2013) 

(…) předseda občanského sdružení K213 dlouhodobě kritizujícího českou justici, se 

ocitl na lavici obžalovaných kvůli tomu, že vyhrožoval místopředsedovi soudu na 

Praze 9 smrtí a pozvracením, navíc se popral s justiční stráží, jednoho z jejích 

členů kousl. (LN mají už kopii obžaloby na Bláznu, K213 2013) 

3.2.2 K213 A JINÉ ORGANIZACE 

Tuto podkapitolu jsem záměrně umístila na druhé místo, protože jsem na základě 

výzkumu odhalila zajímavý fakt, a sice to, že v rámci tohoto extrémistického boje za 

otcovská práva se angažuje v podstatě pouze malá a propojená skupina osob. Podle mých 

komunikačních partnerek/ra tyto osoby vytváří individuálně své vlastní organizace a 

webové stránky, zřejmě aby budily dojem velkého hnutí a masovosti, a navzájem jsou si 

oporou v tom smyslu, že se jedna může odvolávat na druhou jako na autoritu. V zásadě 

však jedná o úzkou skupinu lidí, která je vzájemně propojená stejnými myšlenkami a 

postupy:  

Tak ta Střídavka je podle mě taky taková podobná  K213 a jinak ty další tolik 

jakoby neznám. [Jana, odbornice] 
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Takže pak jsem se i já začala jakoby o to zajímat trochu, co se týče webových 

stránek a diskuzí, a to už jsem teda narazila na to, že se tam účastní můj bývalý 

manžel nějakých diskuzí a podobně. No to byl ten pán, Střídavda.cz, Spravedlnost 

dětem, což velmi souvisí i s K213, že (smích). [Dana, rozvedená] 

Jedná se tedy především o organizace Střídavka.cz, Spravedlnost dětem (Iustin.cz), 

Unie otců, které se na rozdíl od K213 věnují výhradně rodinné problematice, nicméně 

v prosazování svých cílů zvolily podobně militantní postupy. Vzhledem k tomu, že se 

K213 v podstatě stáhla v řešení sporů v této oblasti, a to z toho důvodu, že tato 

problematika není již aktuální pro jejího předsedu, vytváří dojem, že došlo ke zmírnění 

tlaku a do popředí vystupují právě tyto další organizace:  

Ale tak snaží se, já myslím, že už se zmírnili v poslední době, bych řekla, že ta éra 

podle mě kdy on a tak, že to bylo mnohem, mnohem jakoby aktivnější, že teď je to 

jako… Teď bych řekla, že jsou dominantnější ta Střídavka. [Jana, odbornice] 

Jak jsme viděli v předchozí podkapitole, K213 se v současné době už netají svou 

extrémností a vulgárností. Přestože tyto organizace používají k prosazování svých práv a 

cílů podobné metody, od K213 se podle mých komunikačních partnerek liší v tom, že se 

snaží na venek tvářit velmi seriózně. Tento fakt podporuje i to, že spolupracují s některými 

advokáty, kteří poskytují zájemcům právní poradenství nebo zastupování, nebo někdy sami 

členové působí u soudu jako zmocněnci, kteří klienta zastupují a za tyto služby si 

nechávají platit. Toto platí i pro K213. 

(…) Kdežto tento pán se snaží působit seriózně. To si myslím, že je hlavní rozdíl. Že 

v momentě, když mezi znalýma lidma řeknete "K213", tak už jako vědí, ale když 

třeba jako řeknete tento pán, Střídavka, tak jako on působí velmi seriózně no. 

[Dana, rozvedená]  

(…) On, který je tak jakoby opatrný a snaží se tvářit tak jako slušně a 

distingvovaně, byť v něm je taky taková úžasná pedantistická agresivita. [Hana, 

odbornice] 
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Ten Iustin se taky tváří docela rozumně, když se na to podíváte, ale když se začtete 

hloubš, tak je to to samý. [Dana, rozvedená] 

 A žijí teda samozřejmě z toho, že zastupují za peníze, byť by to asi, myslím si, že je 

to protizákonné, ale obchází zákon tím, že si vytvořili kvazi odborovou organizaci - 

a zastupují členy své odborové organizace. (…) No ale mnozí soudci a soudkyně na 

toto rezignovali a prostě už se tím nezabývají, byť v minulosti je hodně prostě 

vykazovali s tím, že nemůžou dělat zmocněnce. I když dneska taky ještě jako se to 

stává, ale … [Hana, odbornice] 

Opět se zde ukazuje, že se jedná o organizace jednoho nebo několika málo mužů. 

Ti jsou v rámci svého boje vidět, organizují veškeré aktivity a vystupují veřejně, ostatní 

příznivci či členové působí většinou v anonymitě: 

I když zase na druhou stranu, když je pak nějaký tohleto, oni to všechno písemně, 

jo. "My uděláme, my podpoříme, my stojíme za tímhle." A když pak je nějaká akce, 

když pak je cokoliv, tak je tam tento pán a dva, tři tatínkové. Takže možná, že to je 

taková nafouknutá bublina. Když se tam někdo podívá, on je asi dobrej diplomat, 

dobrej řečník, tak má pocit, že za ním stojí půl národa, ale podle mého názoru, je to 

čtyři, pět lidí. Takže jako tohle umí dokonale. [Dana, rozvedená] 

Praktiky, snaží se vecpat úplně všude, na všechny možný přednášky, na všechny 

možný akce, schůzky, do Parlamentu, do médií, do televize, do rádia. Na to, že teda 

stojí za tím v podstatě on sám, tak klobouk dolů, protože už jsem viděla i reklamy, 

polepený tramvaje a podobně. V podstatě to taky sám financuje. Co jsem tak v 

obraze. Stránky provozuje sám, takže (smích) klobouk dolů. [Dana, rozvedená]  

Z výzkumu dále vyplynulo, že právě tito muži tvoří své webové stránky, na kterých 

prezentují své cíle, vkládají různé články, práce, studie, a sdělují své názory a komentáře v 

diskuzích, do kterých se opět zapojuje poměrně úzká skupina lidí. Někteří 

z komunikačních partnerek/rů vyslovili podezření, že v rámci diskuzí, ve kterých sdružení 

odpovídají na otázky ostatním mužům nebo otcům, některé tyto otázky samy organizace 

vytváří a prezentují je jako dotazy „z lidu“, a potom na ně odpovídají, podávají pomocné 

informace. V těchto diskuzích se objevují názory jisté ženy, jedna z komunikačních 
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partnerek upozornila na to, že se domnívá, že se může pouze jednat o alter ego vytvořené 

jedním z těchto mužů proto, aby vzbudil dojem, že toto sdružení najde podporu i 

v ženských řadách, protože ženy jinak s myšlenkami a postupy, které tato sdružení 

uplatňují, příliš nesouhlasí. Dále se ukázalo, že i představitelé těchto sdružení prezentují 

sami sebe jako autority, které citují. V zásadě jde však o to, že jeden a ten stejný člověk 

prezentuje své myšlenky na určitém místě, a potom sám sebe cituje na jiném. Vytváří tak 

dojem, že se odvolává na autority: 

A ten pán už je tak drzej, že cituje sám sebe. Rozumíte. Někde něco napíše, a potom 

to ocituje někde jinde. [Dana, rozvedená] 

A jsou velmi stálí ti muži. Já to sleduju nějak zhruba dva roky, od tý doby, co jsem 

se do toho dostala a v podstatě to jsou opravdu lidi, který tam jsou od začátku, 

nebo co já jsem to začala sledovat, zúčastňují se diskuzí a teď to tam jako opravdu 

řešej docela podrobně. Protože člověk už si ty přezdívky a jména pamatuje. [Dana, 

rozvedená] 

Nejedna z mých komunikačních partnerek se domnívá, že úspěch těchto organizací, 

včetně K213, vyplývá především z faktu, že česká veřejnost se v této problematice 

absolutně neorientuje. Ve chvíli, kdy dojde k rozchodu nebo rozvodu mezi partnery, který 

bývá zpravidla konfliktní a znamená emoční vypětí, se teprve s touto problematikou 

začnou lidé seznamovat. A vzhledem k předpokladu o feminizaci českého soudnictví a 

tendenci soudů svěřovat děti do péče pouze ženám, jsou to především muži, kteří 

vyhledávají informace po případě pomoc na internetu, kde se tyto organizace prezentují. 

Tito muži získávají dojem erudovanosti představitelů těchto sdružení. Z neznalosti této 

problematiky potom vyplývá úspěch těch metod, které tato sdružení pěstují:  

Myslím si, že tam to právě k tý Střídavce, a to se tomu pánovi, si myslím, docela 

daří. Protože lidi nejsou zasvěcený vůbec, o co jde. Nemám pocit, že by jako byli 

informovaný o tom, že jsou to jako ultra otcové a kdo za tím stojí, a jaký mají 

praktiky. A to je škoda. A na to by měl někdo poukázat no. Ale ta veřejnost a lidi 

nejsou informovaní vůbec, podle mýho teda. No a ještě je tam Iustin.cz. Znám i 

tatínky, nebo chlapy, který jsou úplně normální, v uvozovkách, takhle to nehrotěj, 
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ale třeba tam taky na začátku hledali informace, protože prostě nevěděli kde, a 

vyhodil jim to google. [Dana, rozvedená] 

Avšak v ani v rámci prosazování otcovských práv nejsou všechny organizace 

stejné. Ty organizace, které používají extrémní a militantní metody, spolupracují většinou 

mezi sebou, a podle mých komunikačních partnerek/rů, se v podstatě stírají rozdíly mezi 

jednotlivými organizacemi. Ačkoliv pravdou je, že ne všichni představitelé spolu vzájemně 

spolupracují. Byla jsem i zde upozorněna na jistou nevraživost jednoho představitele 

k druhému. Tyto organizace se ale vymezují proti těm, které volí jinou, potažmo mírnější 

nebo slušnou cestu v zasazování se za otcovská práva, hlavně pokud to předpokládá 

spolupráci a dialog se ženami: 

(…) Neprezentoval se, ani to své hnutí neprezentoval prostě agresivně, 

destruktivně, já nevím, prostě násilně. Naopak tím, že on měl filosofické vzdělání, 

sice taky to zakládal na základě své osobní zkušenosti, ale dokázal prostě 

vystupovat kultivovaně. Ale způsob, kterým on se snažil prosazovat, takové ty práva 

otců, aby teda mohli děti vychovávat, aby se mohli s dětmi stýkat a tak dále, tak se 

těmto agresivním osobnostem jevil málo produktivní. On byl příliš kultivovaný, 

tudíž oni jako okamžitě, ne okamžitě, ale po čase ho odmítli: "Ten není produktivní. 

Lepší je, když přijdeš a dáš pěstí!“ [Hana, odbornice] 

Ale - ano on má pocit, že mluví i za všechny muže. A muži, kteří prostě mají jiné 

názory a kteří postupují při řešení svých rodinných problémů jinými způsoby, to 

znamená, že se snaží dohodnout, že se snaží prostě zůstat v přátelském vztahu s 

partnerkou, že svým dětem platí výživné, že se naopak snaží jako dávat dětem i nad 

rámec výživného peníze ano, a tak dále, tak ty on považuje za slabochy a vyjadřuje 

se o nich taky jako prostě s despektem. A - prostě si jich neváží, pohrdlivě o nich 

mluví jako o feministech. [Hana, odbornice] 

3.2.3 METODY K213 

Jak již bylo zmíněno, K213 a některé další organizace bojující za práva otců, 

používají k prosazování svých cílů dosti nevybíravé postupy. Následující podkapitoly jsem 

se rozhodla rozčlenit na dvě části, a sice na metody uplatňované vůči bývalým partnerkám 

a metody, uplatňované vůči expertům v rámci rozvodového řízení.  
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3.2.3.1 Metody uplatňované vůči bývalým partnerkám 

Členové těchto zmíněných organizací používají vůči svým bývalým partnerkám 

poměrně pestrou škálu metod, kterými se snaží domoci svých práv. V této podkapitole se 

je snažím detailně popsat tak, jak vyplývají ze zkušenosti mých komunikačních partnerek.  

V době, kdy aktuálně probíhá soudní spor o svěření dětí do péče někoho ze členů 

nebo příznivců organizace, je obvyklou aktivitou účast na těchto soudních řízení, kde 

ostatní spolučlenové vystupují jako podpora. Během řízení často projevují nesouhlas 

s výroky právních zástupců druhé strany nebo soudu, vykřikují, fotí nebo nahrávají videa 

na chodbách soudu, nebo tajně nahrávají soudní řízení Cílem se zdá být snaha ukázat 

přesilu a zastrašit protistranu: 

Tak už jenom to, že třeba přijde pět samozřejmě jiných otců si sednout jakoby 

veřejnost jo, to si myslím, že naruší tu psychiku té druhé strany, jo. Protože líčení 

jsou, že jo, jednání u soudu jsou veřejná, tak už jenom tímto. Napadá třeba potom, 

že jo, i tu klientku, zveřejňují ty svoje samozřejmě příběhy i se jmény na internetu, 

tak to taky. [Jana, odbornice] 

Během řízení jsem si všimla kamery v nějaký tužce, jakoby za klopou. Takže ale to 

jsem si všimla nějak v průběhu toho stání. Nevím, jestli to byla, ale vzhledem k 

tomu, že jí pak nosil i na předávání, tak to zřejmě byla kamera. (smích) [Dana, 

rozvedená] 

(…) a vlastně si tam u toho soudu navzájem svědčili. - No vůbec si nepomohli. Ta 

soudkyně nakonec tomu dotyčnýmu dala to zaplacení, ty jeho tři svědci tomu 

nepomohli, ale jako berte to, že ta mamina, který tam jde sama, netahá si tam žádný 

svědky, byla tam fakt sama, tak by tím byla zastrašená, protože jako ten dotyčnej si 

tam na ní přivede čtyři chlapy, který tam prostě svědčej něco. To je prostě teror 

nekonečnej. [Jan, nejmenované sdružení] 

Další metodou je, že se členové nebo příznivci účastní předávání dětí u svých 

spolučlenů. Většinou to zdůvodňují argumentem, že bývalá partnerka úmyslně brání styku 

dětí s otcem, muži tedy své spolučleny přivádí jako svědky nepřijatelného jednání matky. 

Během těchto předávání opět často pořizují video nebo audio záznamy, které potom 

zveřejňují na internetu. Cíleně se zde opět snaží psychicky zdeptat a očernit protistranu:   
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 Tam docházelo k tomu, i jsem byla vlastně přítomná u jedný známý předávání 

třeba dítěte, takže tam tatínek si vodil nějaký příslušníky těch organizací s sebou, 

aby nebyl sám. Oni měli kameru, točili mu záznamy, v podstatě se snažili i jakoby 

tu situace vyhrotit. Takže i jsem tomu byla přítomná osobně u jedný známý. [Dana, 

rozvedená] 

Nebo si jezděj na předávání toho dítěte, ty chlapi tam si prostě natáčet na ulici. (…) 

no, no a teďka vás tam někdo natáčí bez vašeho svolení jako, protiprávně v zásadě. 

Prostě to je takovej ten sofistikovanej teror, kde prostě nežijete ten život vůbec 

hezky jo. [Jan, nejmenované sdružení]  

Typické pro členy těchto organizací nebo jejich příznivce je, že často neplní 

alimentační povinnost. Mnohdy mají totiž pocit, že si ho žena nezaslouží, pokud odešla 

z manželství, nebo že ho žena využívá k uspokojování vlastních rozmarů: 

(…) zatímco ještě před oněmi 50-ti lety měla žena - právem- z rozvodu strach jako 

čert z kříže (…), jakmile se rozvod stal masovým jevem, a naopak vzniknul nový – 

dříve neznámý - typ ženy, tzv. feministická zlatokopka, která – zvláště, pokud není 

zrovna odstrašující příšerou – programově zneužívá naivity a hlouposti mužů 

k jejich plánovanému okrádání, a to důsledně o všechno. Vlastně – pokročilejší typ 

i dříve známých sňatkových podvodnic – jenže ty dnešní to do sňatku dotáhnou, pak 

samozřejmě i k dítěti, aby měly účinný nástroj vydírání – a o zbytek už se ráda 

postará feministická justice, která jim z těchto ingrediencí navaří bohatý doživotní 

guláš v podobě štědrých rent, podpor a výživného. (Náskok žen, K213 2013)  

Ženy se ovšem často dostávají do svízelné ekonomické situace, kdy se musí 

mnohdy zadlužit, nebo odepřít možnosti svým dětem. Někteří otcové si toto možná 

neuvědomují, jiní naopak tento fakt použijí právě proto, že mohou ženu dostat do obtížné 

situace a zkomplikovat jí život nebo ji očernit, že není schopná se o dítě řádně starat. 

Využívají při tom faktu, že stát při vymáhání výživného nepostupuje příliš rychle a 

razantně, nebo spoléhají na to, že bývalým partnerkám nedovolí ekonomická situace 

najímat právníky v případě soudního řízení: 
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 To je další teror, protože vy můžete až po čtyřech měsících, kdy to neplatí, jít s tím 

na úřad nebo na policii teda respektive. Jo vlastně na policii po čtyřech měsících. 

Tam to nějakým způsobem měsíc hodnotí, teďka ten dotyčnej projeví snahu jakoby, 

pošle pětistovku, takže projevuje snahu, tím pádem to ta policie stornuje. Pak se to 

opakuje nějakým způsobem. Potom mu dají exekuci, dejme tomu exekuci jakoby na 

plat tomu dotyčnýmu, jenomže on si sníží pracovní úvazek, takže tím pádem to zase 

stejně neplatí, protože mu to nesmějí sebrat pod životní minimum, takže ženská je už 

půl roku v podstatě bez peněz, tak to dá znova na policii, tam už to jde potom k 

soudu, uběhne tři čtvrtě roku, ženská je stále bez tadytěch peněz, soud toho 

dotyčnýho, mu dá podmínku za to nepelacení. To má odvolací lhůtu. V tý odvolací 

lhůtě on to teda horko těžko zaplatí a čili, než aby měl podmínku jo, no a tím pádem 

se neděje nic. Nebyl ani odsouzenej, ani nic. Může se smát, protože zaplatil fakt 

jenom ty peníze, který měl jo. Jenomže tři čtvrtě roku tu bejvalku prostě tahal po 

policiích, po soudech, kde ona ho musela uhánět a on se jí směje do obličeje. Tak 

kdyby ta ženská byla opravdu opravdu závislá, tak co by dělali? Tak se zadlužujou, 

že jo, půjčujou si, díky rodinám, díky dalším partnerům to přežijou jo. [Jan, 

nejmenované sdružení] 

Někteří muži se dokonce alibisticky vymlouvají na zákon, nebo pokud výživné 

platí, nebo alespoň jeho část, je jejich snahou alespoň zkomplikovat bývalé partnerce 

přístup k němu: 

A jako skutečně, no teď už neplatí ani tu korunu a takové ty výmysly, jako jeho 

spolubojovníků, který prostě neplatili a psali: „No v zákoně je, že mám zabezpečit 

výživu, a moje dítě má u mě každý den navařeno, a každý den se ke mně může přijít 

najíst, ale peníze ta kráva dostávat nebude." [Hana, odbornice] 

Teďka ještě to "k rukám matky" se to platí, to je další neštěstí prostě, protože 

zrovna tyhleti experti to umí udělat do extrémů, že to nesou k rukám matky a ta 

matka musí být někde nastoupená, aby jí to dali k rukám. Ne že jí to pošlou na účet, 

ale k rukám. "Je tam psáno k rukám? Je tam psáno k rukám! No ale ona tam 

nebyla, abysem jí to mohl dát k rukám, tak jsem jí to nedal." Jo a zase se tady 

souděj a hrajou si tady se slovíčkama. [Jan, nejmenované sdružení] 
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Dalším typickým způsobem je neochota domluvit se nebo vyjít vstříc, či záměrné 

dělání naschválů bývalé partnerce. A to především prostřednictvím dítěte i v případě, že 

dítě bylo svěřeno do střídavé péče. Tedy že například otec nevodí dítě do kroužku, na který 

ho přihlásila matka, nebo že péči provozuje přesně opačným způsobem, než jak si přeje 

matka. Toto je opravdu závažný problém, protože zde zásadním způsobem nedochází 

k naplnění myšlenky střídavé péče. Jedná se pouze o snahu pomstít se bývalé partnerce a 

zkomplikovat jí život. To může mít ovšem pro dítě fatální následky: 

Takže my nejsme schopný komunikovat, a v podstatě je důležitý to, že on mě 

ignoruje. Jako kdybych v podstatě nebyla. Nezdraví mě, ani před dítětem. 

Nekomunikuje se mnou vůbec. Ani písemně, ani ústně. (…) Dítě nechodí na žádný 

kroužky, protože kamkoliv ho přihlásím, tatínek udělá přesný opak, nechodí na 

plavání, nechodí na kroužky, nechodí na logopedii, prostě týden žije úplně v izolaci. 

Je problém telefonický kontakt, návštěvy vůbec neexistujou. [Dana, rozvedená]  

Jedna z komunikačních partnerek mimo nahrávaný rozhovor mluvila v této 

souvislosti o případu, ve kterém se v rámci své profese angažovala, kdy otec záměrně 

nepoutal děti předškolního věku do autosedaček, protože jej k tomu mimo zákona nutila i 

matka dětí. Po té, co došlo k autonehodě, skončily děti s velmi těžkými zraněními v 

nemocnici. Byť byly podle této komunikační partnerky děti schopné se samy připoutat, 

dokonce je otec odpoutával se zdůvodněním: „Tu krávu nebudu poslouchat.“ [Hana, 

odbornice]  

Na těchto případech se ukazuje, že střídavá péče často nefunguje a slouží některým 

rodičům, potažmo otcům pouze jako pokračování rozvodové války, kde se muž mstí ženě 

ale na úkor dítěte. Přesto se střídavá péče stává stále populárnější a soudy ji nařizují, i 

pokud s ní jeden z rodičů zásadně nesouhlasí. ČSSD dokonce prosazuje, aby se ze střídavé 

péče stala norma. 

Další obtíží, se kterou se mnohdy matky, a nejen ty, musí potýkat, jsou trestní 

oznámení, udání na policii nebo u orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD). 

Bývalý partner v podstatě čeká na nějakou chybu, kterou žena udělá nebo vyhledá 

záminku, aby mohl ženu před těmito institucemi očernit. Obvykle to sice neznamená pro 

ženu nějaký zásadní postih, protože státní úředníci, kteří se v této oblasti pohybují, mnohdy 

tyto praktiky znají a dívají se na ně velmi negativně, musí ovšem dodržet úřední postupy. 



60 
 

Pro matku to tedy nicméně představuje značnou komplikaci a nepohodlí, protože se musí 

neustále dostavovat k těmto institucím, aby zde podala vysvětlení:  

Když jsem v podstatě posílala ty moje rodiče, protože jsem zkejsla někde v zácpě 

(…), takže si vzali plnou moc. Takže on nerespektuje ani tu plnou moc, takže jim 

syna nedal. Tak naši museli na policii, protože on prohlásil, že: "si matka dítě 

nevyzvedla." Záměrně zase, aby mě jakoby očernil. [Dana, rozvedená] 

V elektronicky nezaznamenané části rozhovoru, mluvila na toto téma jedna 

z komunikačních partnerek také o tom, že jistý muž podává dokonce trestní oznámení na 

příbuzné ze strany bývalé manželky, tzn. na bývalou švagrovou, švagra i tchána. Dále také 

hovořila o tom, že již zmiňovaný muž, který zavinil zranění dětí při autonehodě, při které 

nebyly děti připoutány do autosedaček, udal bývalou ženu na OSPOD s tím, že mu po 

určité období neposlala žádné zprávy o zdravotním stavu dětí, přestože se sám v jejich 

shánění nijak neangažoval, ani je nenavštívil v nemocnici. Jiná komunikační partnerka 

vypověděla ze své vlastní zkušenosti, že vyzvedla dítě ze školky v týdnu, na který 

připadala péče otce. Přestože o tom byl otec dopředu informován a věděl, kde si dítě 

vyzvednout, udal matku na OSPOD s tím, že dítě unesla. Své obvinění následně stáhnul 

s tím, že dítě našel. 

Obvyklými praktikami jsou také ty, které mají charakter zastrašování a vydírání. 

Matky se setkávají s vulgárními nadávkami a urážkami, pomluvami. Podle jedné 

z komunikačních partnerek dokonce jeden z těchto mužů obcházel vesnici, ve které jeho 

bývalá partnerka bydlí a roznášel pomluvy mezi sousedy a známé. Dále je jedná o 

anonymní emaily, které mají očernit některé z řad odborníků, proti kterým tato sdružení 

bojují, zveřejňování jmen a soukromých záležitostí na internetu: 

 Jednou jsem měla telefonát nepříjemnej taky. To mi volal nějakej pán od nějaký mý 

kamarádky, že se jakoby zaplétám do jejich řešení nějakýho případu. Tak s tím jsem 

se v podstatě jakoby nebavila vůbec. [Dana, rozvedená] 

No a i jsem viděla pár videí potom jakoby od maminky zase, která, protože ta si tam 

taky něco natáčela, aby měla nějakej důkaz, takže tam bylo i napadání jakoby 

fyzický, psychický, urážky. [Dana, rozvedená] 
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3.2.3.2 Metody uplatňované vůči expertům na rozvodová řízení 

Praktiky, které tyto organizace uplatňují vůči expertům, účastnících se rozvodových 

řízení, se v mnohém podobají metodám, které uplatňují na své bývalé partnerky. Cílem je 

zřejmě opět snaha zdeptat protistranu. Vzhledem ke své odbornosti se mnohdy musí tito 

experti vypořádat s jinou strategií, a tou je snaha zdiskreditovat tuto odbornou způsobilost, 

zničit danému člověku pověst a prakticky ho profesně zlikvidovat. Toto postihuje nejen 

ženy, proti kterým jsou členové či příznivci těchto organizací vysazení, ale i muže, kteří 

ženám pomáhají, protože, jak jsem již zmínila, oni považují tyto muže za slabochy a 

vyjadřují se o nich velmi posměšně:  

V podstatě výhružný maily, rozesílání i jakoby hromadně e-mailů na takový 

všelijaký organizace, na OSPOD. V podstatě i ke mně se doneslo, protože jsme s 

těma maminkama byly jako v kontaktu, tak ke mně se donesly, protože asi ty 

mailový adresy jsou zneužitelný, sehnatelný, těžko říct, v nějakejch kopiích, takže i 

ke mně se dostaly nějaký vydírací maily, pomluvy, i jakoby účastníků těch řízení. To 

znamená i třeba psychologů, právníků, soudců, soudních znalců. (…) Jakoby třeba, 

že jsou úplatný a podobně, a že píšou na objednávku za peníze. A to běhá v 

podstatě po internetu do teď, takže... A jak spolupracujou se soudcema, a jak jsou 

to organizovaný skupiny právníků a psychologů a jiných odborníků. [Dana, 

rozvedená] 

Pomluvy zde mají charakter znevažování odborné způsobilosti daného odborníka a 

mnohdy jsou zahnané až do absurdností svojí vulgaritou a dalo by se říci až oplzlostí: 

A to, co já zažívám, ty maily, že kradu v samoobsluze, biju vlastní maminku, že můj 

manžel je bezdomovec, že spím s kolegyní a se psem (smích). [Hana, odbornice] 

 (…) Samozřejmě to dostávají všichni senátoři, všichni poslanci, vysoké školy, 

všechny advokátní kanceláře, a když se jednalo o toho vyšetřovatele, tak to bylo 

rozesláno na všechny policejní stanice a všem zaměstnancům Ministerstva vnitra, 

policejního prezidia a hasičárnám (…). Podal na něj samozřejmě stížnost na 

inspekci ministerstva vnitra a tak dále. [Hana, odbornice]  
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Tito lidé tedy musí čelit v daleko větší míře právě trestním oznámením, dokonce se 

zde objevily i žaloby na zbavení způsobilosti k právním úkonům. Dalo by se říci, že tyto 

aktivity připomínají až kampaně, které přicházejí v jednotlivých etapách, kdy po čase 

relativního klidu opět sílí. Během nich se zintenzivňuje i tlak na matky, které jsou 

klientkami těchto expertů, popř. jsou s daným expertem nějak spojeny:  

No takže ono jako v zásadě bylo by to úsměvné, kdyby to nebylo skutečně 

nebezpečné, protože způsob, že na vás někdo podá žalobu na zbavení svéprávnosti, 

tak je velmi nebezpečný. [Hana, odbornice] 

Členové těchto organizací neváhají obětovat svůj čas podáváním stížností na různé 

instance, přičemž postupují od nejnižších po nevyšší, kde prezentují vykonstruovaná 

obvinění. Pokud sdružení neuspěje u nižší instance, logicky se obrací se svým problémem 

do vyšších pater těchto institucí spolu se stížnostmi na špatnou práci nižších pater. Tato 

činnost se stupňuje především, pokud se jejich jednáním nenechají odborníci zastrašit, 

anebo v souvislosti s tím, že tyto organizace, a především pak K213, mají punc 

extrémnosti a militantnosti a tím pádem klesá jejich serióznost, o které myslím, dnes už 

experti nepochybují. Tito muži pak logicky zvyšují nátlak na tyto instituce, konstruují 

problémy a vytvářejí si domnělé nepřátelé. Oblíbené v rétorice K213 je například nařčení 

ze zločinného spolčení: 

 Tady dělala posudek ta doktorka, kterou si vážím a o které si myslím, že je to 

moudrá dáma. Neznám ji. Neznáme se osobně, víme o sobě, ale pán nás vydává za 

zločinecké spiknutí. [Hana, odbornice] 

Podal jeho advokát, shodou okolností tchán taky jedné mé klientky, podal stížnost 

na vyšetřovatele, podal nové trestní oznámení na zločinné spolčení psycholožky, 

dvou psychiatriček a advokátky matky s tím, že máme nadstandardní vztahy s tím 

vyšetřovatelem (…). [Hana, odbornice] 

Aktivista obě obvinění odmítá a soudní jednání pokládá za „zločinné spolčení 

státních zástupců a soudců“ (LN mají už kopii obžaloby na Bláznu, K213 2013) 
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Byl členem zločinného spolčení proti mé osobě za účelem rozbití kontaktu s moji 

tehdy dvanáctiletou dcerou. (Zemanovci- strana potlačování práv občanů, K213 

2013) 

Z výzkumu dále vyplynulo, že další velmi účinnou metodou těchto organizací je 

politický lobbing. Předsedu K213 chodili podle výpovědi jednoho ze soudců podporovat 

někteří senátoři k jeho soudním stáním. 

3.2.4 K213 A ŽENY 

Již ze studia webových stránek K213 je patrné,  jakým despektem vůči mateřství a 

ženám obecně se tato organizace prezentuje: 

A jestli ty tvoje krávy na soudě nemají co dělat, tak je nech skládat lodičky z papíru 

pro děti ve školce, budou tak jistě užitečnější než s těmi přitroublými spisy, co mi 

posílají. (Věnuj na oltář vlasti, předsedo, K213 2013) 

Desítky psychopatek zůstávají za týrání svých dětí, kdy jim promyšleně rozkrajují 

duši po kouscích a vymývají z ní ty nejdůležitější vzpomínky, totiž na tátu a jak 

s ním byly šťastné, zcela bez trestu. A zločinné feministické spolky, štědře dotované 

zvrácenou vládou, z nich ještě dělají hrdinky či oběti domácího násilí. (Řeknu Ti, 

jaká jsi matka…, K213 2013) 

V zásadě je tento postoj společný všem těmto militantním organizacím, které bojují 

za práva otců. Výzkum potvrdil, co už bylo řečeno v teoretické části práce, a sice to, že se 

skutečně jedná o muže, kteří preferují nebo prosazují tradiční patriarchální model rodiny, 

který zahrnuje představy o nadřazenosti muže, o právu muže být hlavou rodiny a 

rozhodovat o záležitostech výchovy a chodu domácnosti. Tito mužové se o ženách často 

vyjadřují i velmi vulgárně, a to nejen o svých bývalých partnerkách, ale o ženách obecně. 

Emancipované ženy, které hledají v muži rovnocenného partnera, pro ně představují 

nebezpečí, a vyjadřují se o nich například jako o feminacistkách, nebo je v rámci svých 

výstupů odkazují na místo, kam podle nich žena patří, tedy k plotně:  

Jako musím říct ale jednu věc, (…) byť jejich partneři a zrovna jako z K213 o nich 

mluví jako o blbkách a asociálních a dokonce jako o kurvách, prostitutkách a tak 
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dále, tak všechny ty děti velice dobře prosperují v péči těch slabomyslných matek, v 

uvozovkách slabomyslných. [Hana, odbornice] 

No já si myslím, že používají jako opravdu ty děti a to- to propagovaní tý střídavý 

péče, nebo něco takovýho, v boji proti nám. Prostě nějakej takovej antifeminismus. 

Já nevím, jak to nazvat. Podle mě nenávidějí ženy, podle mě se s tím nějak nejsou 

schopní srovnat. [Dana, rozvedená] 

Jak se tedy zdá, pro tyto muže znamenal rozvod nebo rozchod velkou ránu 

především pro jejich ego, protože ztratili možnost kontrolovat a řídit partnerku a děti. 

Těmito metodami se tedy podle všeho opět snaží domoci toho, co oni sami považují za své 

právo, tedy organizovat život celé rodině. Tito muži se cítí ublíženě, a to předně proto, že 

to jsou právě většinou jejich partnerky, které se rozhodly ze vztahu odejít. Tyto ženy mluví 

o útisku, o snaze izolovat je v době trvání manželství nebo partnerství, podle mých 

komunikačních partnerek dokonce v několika případech muži sepisovali se ženami 

smlouvy o tom, s kým a za jakých okolností se mohou stýkat, nebo k jakým účelům 

partnerka smí nebo nesmí používat vysokoškolské vzdělání: 

Z mojich obětí se stávají prostě svéprávní jedinci, kteří skutečně dokážou si vyřídit 

posléze své vlastní věci tak, aby byli respektováni. Takže já chápu, že psychopatům 

to vadí, že najednou už se před nima nikdo netřese (…). Ale před tím by se skutečně 

sklonily a udělaly by to, co by jako agresoři po nich chtěli. [Hana, odbornice] 

(…) on mě v podstatě drží v šachu, jakoby celej život tímhletím. Takže jako velmi to 

ovlivnilo můj život. Já si z toho teda jakoby nic nedělám, a to ho štve ještě víc, takže 

- vlastně se to hrotí dál a dál. [Dana, rozvedená] 

Rozvodem nebo rozchodem tedy problémy ženy nekončí. Tito muži stále vyvíjejí 

nátlak ve snaze manipulovat a řídit, nebo pokud možno alespoň znepříjemnit život, čili 

dalo by se říci, pomstít se. Tento boj je vnímán jako celoživotní, kdy muži svým bývalým 

partnerkám zasahují do soukromého života, popř. svojí neochotou vyjít vstříc jim mohou 

komplikovat profesní život nebo budování kariéry. Ženám z řad expertek potom ovlivňují 

především pracovním život, snahou zničit jim renomé v jejich profesi, o čemž jsem 

mluvila v předchozí kapitole: 
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 Takže to je nekonečný příběh a bohužel obrana vůči tomu není žádná, protože - 

chce to hodně času, který potom strávíte na těch služebnách, u soudu, stojí to peníze a 

hlavně vlastně tím by dosáhli, co chtějí, abych já žila jejich život. Já nechci žít jejich život! 

Já chci žít svůj život! Rozumíte? [Hana, odbornice] 

3.2.5 K213 A EXPERTI NA ROZVODOVOU PROBLEMATIKU 

Aktivity K213 a dalších otcovských organizací ovlivňují pochopitelně práci i životy 

lidí, kteří v rámci svého povolání běžně vstupují do rozvodového řízení, či řízení o svěření 

dítěte do péče. Tato kapitola reflektuje, jakým způsobem to ovlivňuje jejich práci, ať už na 

ně tyto organizace působí přímo, či je znají pouze zprostředkovaně.  

Toto se týká běžně těch, kteří vstupují do sporů o svěření dítěte do péče a do řešení 

porozvodových záležitostí, pokud je vztah mezi bývalými partnery problematický, tzn. že 

se nedokážou dohodnout nebo si dělají naschvály. Těmito odborníky jsou soudci, OSPOD, 

advokáti, psychologové, soudní znalci, nebo policie: 

Že existence těchto extrémistických společností ovlivňuje život sociálním 

pracovníkům, ovlivňuje život soudním znalcům a v nekonečném ovlivňuje i život 

soudců. Mnozí se nechali zastrašit a myslím si, že třeba to, že tenhle soudce 

rezignoval, neumím si představit, jak byl a čím byl vydírán on, když teda o mně 

chodí tyto maily3. A jako samozřejmě ovlivňuje dneska život i policistům. Ti jsou 

těmito lidmi taky jakoby pronásledováni. [Hana, odbornice] 

Pokud budeme mluvit o aktivitách K213 a podobných organizací jako záměru 

prosadit práva otců, dalo by se říci, že v tomto jsou jejich aktivity relativně úspěšné. Je jich 

ovšem dosaženo za pomocí manipulace, zastrašování a psychického nátlaku.  

Podle názoru mých komunikačních partnerek ti, kteří pracují v pomocných 

profesích a především ti, kteří mají zastávat zájmy dětí, ustupují před těmito metodami, 

protože jsou si na základě zkušenosti svých klientek nebo exemplárních případů v jejich 

oborech vědomi toho, jaké nepříjemnosti by je a jejich rodiny mohly potkat. Domnívám se, 

že i proto jsem se setkala s takovou neochotou spolupracovat na mém výzkumu. V zásadě 

tedy skutečnost vypadá tak, že dnes jsou tito odborníci nuceni zaobírat se právy rodičů, 

potažmo otců spíše, než zájmy dítěte.  
                                                
3 Jedná se o výhružné e-maily o osobní likvidaci nebo pomluvy, že krade v supermarketu, týrá své 

rodiče, má sexuální vztahy s kolegyní, nadřízeným anebo dokonce se psem. 
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Velký tlak je těmito organizacemi vyvíjen například na OSPOD, jehož činnost je i 

tak dnes velmi kritizována, a byla kritizována i v případě tohoto výzkumu. Sociální 

pracovnice mají dohlížet na to, aby byl prosazován zájem dítěte. Podle mých 

komunikačních partnerek/ra se však kvůli činnosti těchto organizací jejich práce smrskla 

v podstatě na to, aby bylo hleděno na práva obou rodičů, a aby byl posléze dodržován 

rozsudek ve věci rozhodnutí o svěření dítěte do péče. Tento přístup, jakkoliv je neutrální, 

je zároveň alibistický. Sociální pracovnice údajně v soukromí přiznávají, že se jim postupy 

těchto militantních otců nelíbí, nebo že s nimi nesouhlasí. Ze strachu z toho, že by se 

mohly dostat do jejich hledáčku, ovšem do sporů mezi rodiči příliš nezasahují: 

 A furt jakoby tvrdí: "My nemůžeme, my nemáme pravomoce. My nebudeme za vás 

řešit vaše spory." Což samozřejmě nebudou. Ale furt jsem tam neviděla tu sociálně 

právní ochranu jakoby. Já mám pocit, že oni prostě dojdou k soudu, mají tam 

nějakej spis a tam si to odseděj. Myslím si furt, že mají větší pravomoce, ale že je 

nechtěj používat, že to nechtějí hrotit, protože se bojej, aby se na ně neukazovalo, 

stejně jako se ukazuje přesně na ty psychology, právníky, který se tohohle nebojej a 

jdou do toho. [Dana, rozvedená] 

Takže běžně tím pádem se vyhrožuje sankcema ženám, vyhrožuje - neříkám, že by se 

jim extra dávaly, ale vyhrožuje, protože tam je záruka, že ty proti nim tímhle 

způsobem nepůjdou. Ale někomu, kdo patří do sdružení, třeba do toho K213 a spol., 

Střídavka a tak dále, Spravedlnost dětem, těm dát pokutu? Tak se jim neodvážej dát 

pokutu. [Jan, nejmenované sdružení] 

Dalo by se říci, že konflikty mezi rodiči a vše, co se mezi nimi odehrává, je dnes ze 

strany OSPOD ignorováno. Ten zasahuje až ve chvíli, kdy je nějakým výrazným způsobem 

ubližováno dítěti, převážně tedy fyzickým. Došlo též ke změně vnímání domácího násilí. 

Pokud otec páchá násilí pouze na matce a ne na dítěti, není to na přítěž tomu, aby mohl bez 

problému své dítě po rozvodu vychovávat. A to i v případě střídavé péče. Zcela se tu tak 

vytrácí jedna ze zkoumaných stránek při vypracovávání posudku k řízení o úpravě poměrů 

k nezletilým dětem, tedy to, jestli je rodič pozitivním vzorem. Pozornost se soustředí více 

na to, aby posudek nebyl napadnutelný z hlediska otcovských práv: 
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Takže já skutečně vidím, že po deseti letech působení hulvátského chování, tak že 

dosáhli to, že se stírá rozdíl mezi slušným a neslušným, mezi správným a 

nesprávným, mezi přirozeným a nepřirozeným a mezi prostě obětí a násilníkem. 

Takže vám klidně řekne sociální pracovnice, když se žena vrátí z nemocnice, ještě je 

vidět její zranění a ona řekne: "Vy dva se neumíte dohodnout. Vy dva jste stejný." A 

to je neskutečně jako urážlivé a je to nepochopení vlastně principu té práce i té 

sociální pracovnice. [Hana, odbornice] 

Pokud to není jako úplně něco závažnýho, typu jako nějaký zneužívání, už jako 

sexuální a podobně, tak si myslím, že nejsou schopní hnout brvou. Ale mluvím teda 

za naše město. [Dana, rozvedená] 

Prostě se to přestalo vůbec řešit. V podstatě se to smrsklo v to, že v podstatě  když 

nemlátí vyloženě to dítě, nebo se to neprokáže, a mlátí jenom tu ženu jo, oni 

řeknou:  " Vždyť mlátil jenom vás, to s tím nesouvisí, my musíme řešit dítě." Takže 

tady jsou ty rodiče, to dítě se vyskytlo někde mimo rodiče zcela zjevně jo, podle 

jejich uvažování, a podle toho teďka uvažujou takhle jo. [Jan, nejmenované 

sdružení] 

Jak již bylo řečeno, tlak je vyvíjen také na odborníky z řad advokátů, psychologů a 

soudních znalců. Někteří, kteří se nenechají zastrašit, nebo v zásadě pouze vykonávají svou 

práci, z níž vyplývají výsledky, se kterými tato sdružení nesouhlasí, jsou následně těmito 

organizacemi propíráni s cílem zdiskreditovat jejich profesní způsobilost. Jiní naopak 

s těmito organizacemi spolupracují, nebo jim jdou na ruku. Těžko říci, zda tak činí 

z osobního přesvědčení, či z toho titulu, že se chtějí vyhnout potížím: 

(…) byla soudem stanovená, tím soudcem, který odstoupil, tak byla stanovena jako 

soudní znalkyně, ještě s jednou doktorkou a teď jsem se dozvěděla, jakým peklem 

ona prošla. Protože samozřejmě trestní oznámení na ní dali, ona pracuje v 

nemocnici, takže se to řešilo přes nemocnici, dali na ní žalobu na zrušení znalecké 

doložky. (…) No a samozřejmě nějakou stížnost na ministerstvo zdravotnictví na ní 

dali. [Hana, odbornice] 
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Z výzkumu dokonce vyplynulo, že někteří psychologové, kteří se začnou zabývat 

určitým případem, po čase odmítnou další spolupráci s klientkou, protože je na ně právě 

vyvíjen tlak ze strany těchto otců nebo organizací: 

(…) musím říct, že mnoho klientů mám anebo přišlo ke mně s tím, že paní 

psycholožka, pan psycholog jim řekl: "Najděte si někoho jiného, protože já už se 

bojím vašeho partnera. Už mi jako telefonuje atd., prostě mě obtěžuje, a já mám 

děti a tak najděte si zase někoho jiného." [Hana, odbornice] 

 Dále je na psychology vyvíjen tlak ze strany školitelů, aby psali „vyvážené“ 

posudky. V zásadě to ale znamená ústupek těmto agresívním otcům ve snaze vyhnout se 

problémům. Na základě těchto posudků jsou však upravovány poměry k nezletilým dětem 

a tyto děti jsou pak například svěřovány do střídavé péče. Čili soudní znalci nebo 

psychologové se záměrně vyhýbají převzít zodpovědnost a poukázat na příklad na sklony 

k agresivitě otce, aby si tyto organizace neznepřátelili. Někteří odborníci dokonce posílají 

své klienty za těmito organizacemi, a to i ženy. Patrně z toho důvodu, aby si ženy 

naklonily jejich přízeň a nebyly potom stíhané, nebo opět aby byl odborník z obliga: 

A samozřejmě už vidím svého kolegu, školitele, který řekne, teď tvrdí, že máme psát 

vyvážené posudky, ale může se stát, že za rok nám bude přednášet: "Víte, jste dobrý 

odborníci a velmi rychle zjistíte, kdo z té dvojice je nebezpečnější. Tak buďte tak 

laskaví a piště to tak, abyste vyhověli tomu nebezpečnému ve všem, co on chce bez 

ohledu na dítě, bez ohledu na skutečnost, protože jinak budete zbavený svéprávnosti 

(…)“ [Hana, odbornice] 

Dále se samozřejmě ve značné míře dotýkají aktivity těchto militantních 

otcovských organizací soudů. I zde je možné pozorovat úspěšné zatlačení soudců do kouta.  

Jednak je to způsobeno opět snahou vyhnout se problémům, ale domnívám se, že zároveň 

po dlouhém období tohoto tlaku někteří soudci rezignovali a nemají dále chuť za někoho 

bojovat. Toto se týká především soudkyň, jejichž pozice je těmito muži snižována, ale i 

soudců. Někteří dokonce pod tlakem rezignovali na svoji funkci, nebo se potýkají 

s komplikacemi, které jim tyto organizace, a především opět K213, způsobují: 
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(…) a musím říct, že i tady mi vadí taková ta neúcta těch sociálních orgánů, těch 

soudkyň, kde potom prostě pod tlakem těch agresivních otců ustupují a tam 

devalvují: "Bože, zase chcete vyšší výživné? Vždyť víte, že vám ho neplatí, tak... A 

dítě jste dala na jazykový kurz do zahraničí? No a s otcem jste se radila?" Tak 

promiňte, když tatínek neposílá pět let výživné, tak se s ním nebudu radit o tom, 

jestli moje dítě pošlu, já nevím, na zahraniční zájezd, kde bude hrát třeba fotbal, že. 

Jako k čemu? [Hana, odbornice] 

Se soudními procesy členů K213 a především pak jejího předsedy jsou spojeny 

dokonce takové kontroverznosti, jako verbální a dokonce fyzické útoky na činovníky a 

pracovníky soudu. Tyto metody se často pohybují na hraně zákona, přesto anebo právě 

proto zůstávají většinou nepotrestány: 

Takže takové ty způsoby, že on roztrhá spis, že chytí soudkyni pod krkem, že hodí 

státní zástupkyni na dveře a zlomí ji nějaké žebro. Prostě jako se jim jeví účinnější 

a pravda je, že paradoxně účinnější jsou. Takže se jich začali bát a místo toho, aby 

se jim postavili, protože oni ten aparát mají, tak naopak jim radši ustupují. [Hana, 

odbornice] 

A dokonce ten člověk, jsem někde četl nějakej výnos vrchního soudu, ten dosáhnul 

takovýho mistrovství, že vrchní soud vydal nějakej verdikt, kde bylo psáno, že tomu 

člověku nemá smysl udělovat pokuty, poněvadž pokuta má mít účinek ten jakoby 

výchovný, nebo jakoby jak to tam bylo dáno, aby jakoby napravila toho člověka ta 

pokuta. Ale že u toho člověka se to míjí účinkem, tím pádem nemá smysl mu ukládat 

pokuty. Nehledě na to, že z něj nejdou vymáhat, protože on nic nemá, má všechno v  

exekuci jo, takže ten člověk dosáhl takovýho mistrovství, že je prakticky beztrestnej, 

proto on si dovoluje na ty soudce absolutní sprosťárny, když si projedete ty jejich 

stránky, tam jsou prostě neskutečný sprosťárny. [Jan, nejmenované sdružení] 

Z výzkumu však také vyplynulo, že se někteří soudci naopak nenechají zastrašit a 

účast členů či příznivců těchto organizací může tomuto muži spíše uškodit. V této 

souvislosti ale otcovské organizace mohou zintenzivnit nátlak, pokud vidí, že soudci jsou 

už vůči jejich metodám imunní. Přítomnosti někoho takového na soudním řízení může 

využít i právník protistrany: 
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 No soudci, si myslím, že to tohle nemají rádi teda, že opravdu v těch vyhrocenejch 

kauzách- . Nemají prostě rádi, když se tohohle někdo účastní a berou to jako hodně 

mínus. Protože vědí, že už tam je nějakej problém na straně toho tatínka, když se 

musí obracet na takovýhle organizace a spolupracuje s nima. Takže to si myslím, 

že, i takhle, co jsem viděla záběry od osudu a podobně boje s justiční stráží a 

vyhrožování soudcům, tak jako všeobecně si myslím, že tohle přihoršuje tý straně 

určitě. [Dana, rozvedená] 

Já myslím, že soud je má taky zařazený, ty soudci jako militantní, nátlakový. Ví se o 

nich, že jo, tak jsou obezřetní, že jo. Taky se ví, potajmu si nahrávají ty řízení a pak 

to zveřejňují, tak jako anonymně, nebo ty přepisy. [Jana, odbornice] 

V neposlední řadě tyto organizace ovlivňují i práci policistů, kteří také čelí 

stížnostem, která tyto organizace vůči nim vznáší. Navíc, ačkoliv si jsou často vědomi, že 

různá udání těchto mužů sledují pouze cíl očernit matku nebo zkomplikovat život 

některému z odborníků, musí toto oznámení vyšetřit v rámci dodržení úředního postupu.  

3.2.6 ZÁJEM O DĚTI? 

Už podle svého názvu se předpokládá, že otcovské organizace bojují za práva otců 

a potažmo tedy za práva dětí. Za možnost vychovávat své dítě, k něčemu ho vést, podílet 

se na jeho vývoji a životě. Z tohoto výzkumu ale vyplývá, že tito militantní otcové sledují 

pouze své zájmy, bez ohledu na dopady, které to má na jejich děti. Je zde tedy několik 

rozporů, které ukazují na skutečnost, že těmto militantním otcům ve skutečnosti o blaho 

dětí příliš nejde. Spíše než o nějaký hlubší vztah s dětmi jim jde o formu, naplnění 

otcovského práva a naplnění potřeby být otcovskou autoritou. Podle mých komunikačních 

partnerek v zásadě tito muži nejsou schopni vytvořit si vztahy se svými dětmi, proto si je 

vynucují nátlakem.  

(…) - jako v zásadě jsem nepochopila, co svým jednáním jakoby chce dosáhnout. 

Protože k tomu, aby mě měly rádi děti, aby se mnou chtěly být, abych je mohl 

jednou něco učit, abych s nima mohl sdílet život, tak se k nim nemůžu chovat tímto 

způsobem.[Hana, odbornice] 
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Otcovské organizace často ve svém boji používají jako argument  Úmluvu o 

právech dítěte, především jeden její bod, a sice že dítě má právo na oba rodiče. Tohoto 

bodu se striktně drží a toto právo velmi tvrdě prosazují. Zcela ovšem zapomněly na ostatní 

body, tedy že děti mají právo na klidný a spokojený život, na to, být respektovány a 

vyjádřit svůj názor. Dále to, že by děti měly vyrůstat v klidném a stabilním prostředí, což 

je ovšem nemožné, pokud tito militantní otcové neustále rozpoutávají další a další 

problémy, které provázejí děti až do jejich dospělosti. Někdy ani jejich plnoletost 

neznamená konec těchto problémů. Z práva na oba rodiče se tak v podstatě stává povinnost 

mít oba rodiče, která musí být dodržována. Mnoho z těchto dětí má skutečně k takovému 

otci velmi rezervovaný nebo dokonce negativní vztah, kdy styk s otcem bere pouze jako 

povinnost, kterou trpí, aby se nestávalo centrem dalších potíží. Život takto žitý ve stresu, 

který dětem přináší neustálé popotahování na úřadech, policii, u psychologů a podobně se 

pochopitelně odráží na psychice dětí vznikem neuróz nebo jinými problémy v oblasti 

socializace a morálky:  

(…) maminka chtěla právě, abych se mu věnovala terapeuticky, protože po všech 

těch sporech, po všech těch x soudních znaleckých posudcích, vyšetřování na policii 

a tak dále, tak prostě to dítě bylo úplně z toho prostě psychicky dekompenzované. A 

byla to pro mě velmi zajímavá zkušenost s ním hovořit a prostě poslouchat ho - v 

konfrontaci s tím spisem. A když jsem viděla, kdo všechno tam zasahoval a jakým 

způsobem, a že vlastně ten systém ty děti strašně poškodil tím, že vymáhal násilím 

ten styk. Takže s některými těmi dětmi já se naopak setkávám až ex post, když už, já 

nevím, jsou skoro dospělý a vidím tam ty následky toho nesprávného rozhodování 

státních institucí. [Hana, odbornice] 

Jedna z komunikačních partnerek toho výzkumu mluvila dokonce o tom, že na 

jejich čtyřletém potomkovi už se projevují tyto neurózy. Otec ovšem tvrdí, že si ničeho 

nevšiml, protože pokud je dítě v jeho péči, žádné potíže se neprojevují. 

Další problém se skrývá v neplnění alimentační povinnosti, jak už bylo zmíněno v 

 jedné z předchozích kapitol, čímž přivádí bývalé partnerky do svízelné ekonomické 

situace. Tím ale omezují i možnosti svých dětí ve vzdělávání a rozvoji. Opět to má tedy 

málo společného s láskou k dítěti a přibližuje se spíše k dokazování důležitosti vlastní 

osoby a potřebě ovládat druhé. 
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Tady ještě je zvláštní jedna věc, že oni, byť platí minimální výživné, anebo většina 

to neplatí stejně, ale jako tak jako stále mají pocit, že ty ženy z toho výživného žijí 

nějakým způsobem a utrácí to pro svou vlastní potřebu, což je velice absurdní, když 

dneska každý ví, kolik co stojí, a že uživit dítě za dva a půl tisíce v jeho patnácti 

letech, že to je absolutně iluzorní. A myslet si, že teda půjdu k holiči, no tak jednou, 

a co jako. Takže prostě jako je zvláštní, tady oni skutečně nemilosrdně, protože 

počítat umí, a nemyslím si, že by nebyli schopní zajít si do obchodu a zjistit, kolik 

stojí boty, kolik stojí obědy, kolik stojí tramvajenka, ale že prostě dělají to zcela 

úmyslně a dělají to bez nějakých výčitek svědomí. Protože skutečně ty děti 

vyhladují, a že omezují možnosti svých vlastních dětí, aby měly jazykové školy, aby 

mohly jít studovat do zahraničí a tak dále. [Hana, odbornice] 

3.2.7 POVAHOVÉ RYSY 

Podle hodnocení komunikačních partnerek bylo možné z nasbíraných dat 

vysledovat, že muži, kteří jsou členy nebo příznivci extrémistických otcovských 

organizací, nebo se jejich postupy nechali inspirovat při řešení vlastních rodinných 

problémů, vykazují velmi podobné povahové rysy.  

Za prvé, jak již bylo zmíněno, jsou zastánci tradičního patriarchálního modelu 

rodiny, ve které je otec hlavou rodiny, a ke kterému ostatní členové vzhlížejí jako 

k autoritě. Tyto typy mužů vyžadují poslušnost ostatních členů rodiny a považují za své 

právo organizovat život všem jejím členům 

S tímto pojetím rodinného modelu úzce souvisí způsob, jakým tito muži vnímají 

ženy, tedy jako podřízené mužům. Projevila se tu jistá neúcta k mateřství a k ženství 

samému. Úlohou ženy je podle nich péče o rodinu a manžela, a bylo zde možné vysledovat 

snahy ženy dokonce izolovat od veřejného života. Zde ovšem podle mého názoru vzniká 

paradox v jejich jednání, protože pokud se muži domnívají, že je pro ženu přirozená úloha 

pečovatelky, není tedy v zájmu dětí, aby se otcové o děti starali po rozvodu například 

v rámci střídavé péče, za což mnohé organizace bojují. Mezi těmito muži jsou většinou ti, 

kteří byli partnerkou opuštěni. Toto vnímají jako zásadní zásah do svých práv.  

V chování a povaze těchto mužů se vyskytuje jistá vyhraněnost, která může mít 

vícero podob. V zásadě se ale jedná o sklony k agresivitě, manipulátorství, zvýšená potřeba 

prosazovat své nároky, absence empatie, pomstychtivost. Zajímavým faktem je také to, že 

mnoho těchto otců nachází v tomto způsobu boje novou životní náplň. Jako by se jednalo o 
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misi. Mnoho z těchto otců dokonce odešlo ze zaměstnání a svému boji věnují veškerý čas a 

energii. U některých se objevují až sklony k sebedestrukci, protože jsou schopní jít do 

takového extrému, že se vzdají majetku a v uvozovkách normálního života kvůli svému 

boji. Podotýkám, že se i zde potvrdilo, že tento způsob boje je blízký lidem vyššího 

vzdělání, kteří se dobře orientují ve vymáhání svých práv: 

Já si myslím, že jsou to takový typy - osobností, který nejsou ani nijak vyrovnaný 

sami se sebou. Hodně pomstychtiví, což mám teda osobní zkušenost s manželem, 

jsou jako velmi důslední a pečliví v tom, dotáhnout něco do konce. [Dana, 

rozvedená] 

Tito muži také nejsou schopni vyrovnat se s rozvodem a mají problémy s tvořením 

a uspořádáním vztahů. Porozvodové vztahy bývají zpravidla konfliktní, ale po čase se lidé 

s rozchodem srovnají a vztahy se částečně stabilizují. V těchto případech k této stabilizaci 

nedochází, a nestandardní chování, které může provázet obtížné období po rozchodu, má 

povahu dlouhodobého trvání, například po dobu deseti let a to nejen vůči jedné osobě, ale 

vůči celému okolí: 

Ale - obyčejně lidi, kteří se rozejdou, tak jsou schopní si uspořádat ten svůj život a 

najít nový smysl života, ale v pozitivním slova smyslu. To znamená, že třeba si 

najde nového partnera, novou partnerku, založí novou rodinu, začne fungovat 

smysluplně ano. Ale tady to tvrdé jádro, vidíte, že to jsou jako muži, kteří - prostě 

nemají nikoho. A oni v zásadě nejsou, jsou to oni, kdo vlastně odhání ty děti od 

sebe. [Hana, odbornice] 

 

Projevuje se zde vyhraněnost i v té oblasti, že tito lidé často vidí pouze svojí pravdu 

jako jedinou možnou alternativu, proto většinou odmítají jakékoliv snahy o dohodu nebo 

kompromis. Někteří z nich preferují řešit všechny své problémy skutečné i domnělé 

veřejně. Tato pozornost hraje na strunu jejich pocitu důležitosti vlastní osoby. Jiní muži, a 

těch je v tomto případě většina, se angažují v anonymitě. To jsou většinou muži uzavření, 

kteří tímto ovšem naplňují pocit, že jsou oni tím, kdo má věci pod kontrolou a kdo vše řídí:  
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Nemá zaměstnání, on, který si potrpí na prezentaci své osoby, nemá kariéru, byť má 

takovou nějakou představu, že teď někdo jako Mahádma Ghándí nebo Jan Hus, má 

pocit, že se o něm bude učit v učebnicích, a dělá teda asi pro to všechno. [Hana, 

odbornice] 
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4 ZÁVĚR 

Na základě osobní zkušenosti tří žen a jednoho muže jsem se pokusila analyzovat, 

jakým způsobem funguje K213 a spřízněné mužské organizace, jaké metody používají, kde 

je uplatňují a jakou roli v jejich boji hrají doopravdy zájmy dítěte.  

Předně se ukázalo, že ačkoliv počet vznikajících organizací může budit dojem 

velkého hnutí, jedná se především o úzkou skupinu lidí, kteří používají v prosazování 

svých cílů poměrně extrémní a mnohdy vulgární metody. Jedná se na příklad o 

vyhrožování, šíření pomluv, pronásledování, udávání na policii nebo na OSPOD, podávání 

trestních oznámení, sprosté urážení, i fyzické napadání. Tyto metody uplatňují jak vůči 

svým bývalým partnerkám, tak proti expertům, kteří se běžně účastní řízení o svěření dětí 

do péče po rozvodu rodičů, tzn. sociální pracovníky, psychology, soudce, soudní znalce, 

ale i policisty, a to na především experty ženy, své metody však uplatňují i vůči mužům. 

K213, která je jednou z nejviditelnějších otcovských organizací u nás se v poslední 

době výrazně stáhla z rodinných kauz, angažuje se však dále v boji proti české justici. Tato 

změna zřejmě vyplývá z faktu, že se jedná především o organizaci jednoho muže, který má 

kolem sebe skupinu příznivců. Strana se prezentuje bojem za práva svých členů, ve 

skutečnosti však řeší téměř pouze kauzy tohoto muže, který se sám dostává do problémů, 

ale prezentuje je jako justiční zvůli nebo zločinné spolčení, a prakticky se odmítá podřídit 

jakémukoliv právu. Boj tohoto sdružení a především tedy jejího předsedy se vyznačuje 

vulgárností, jak je patrné z ukázek v empirické části.  

Jiné otcovské organizace, byť jsou ve své podstatě stejně militantní, se snaží tvářit 

jako seriózní. Jejich úspěch vyplývá z faktu, že česká veřejnost, která nemá zkušenost 

s rozvodem, nemá prakticky povědomí o tom, jak tyto organizace pracují, a lidé, kteří 

hledají pomoc v rodinné problematice, mohou snadno podlehnout jejich vlivu.  

U členů, příznivců nebo klientů těchto sdružení je možné vysledovat některé 

shodné rysy jako neochota domluvit se, pojetí rozvodu jako války pohlaví, vyžadování 

tradičního patriarchálního modelu rodiny a podřízenosti ženy, malou míru empatie a 

určitou cílevědomost a ochotu zasvětit svému boji celý život. Dále se u nich často 

projevuje agresivita a nedostatek empatie.   
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Z výpovědí mých komunikačních partnerek také vyplynulo, že tyto organizace 

vesměs nehledí na práva dětí, jde jim pouze o práva otcovská. Boj za tato práva s sebou 

přináší mnoho stresu, konfliktu a nenávisti, které se negativně odráží především na dětech. 

Tito otcové nespolupracují a nechtějí spolupracovat s matkami ani ve chvíli, kdy mají dítě 

ve střídavé péči. Děti tak nežijí ve stabilním a klidném prostředí, což se pravděpodobně 

odráží na jejich psychice, sociálním chování nebo citu pro morálku. V každém případě zde 

nedochází k naplnění myšlenky střídavé péče, která předpokládá schopnost bývalých 

partnerů spolu vyjít, aby byla pro děti přínosem. Otcové, kterým byl vyměřen rozsah styku 

s dítětem, také často neplatí výživné. Ve snaze dostat bývalou partnerku do svízelné 

ekonomické situace ovšem připravují i své děti o spoustu možností na příklad v oblasti 

vzdělání nebo zájmů.  

Vzhledem k praktikám, jaké tito militantní otcové používají, se jim povedlo 

dosáhnout určitého úspěchu v té oblasti, že dokázali zastrašit některé soudce, některé 

pracovnice OSPOD a další pomocné profese, které vstupují do řízení o úpravě poměrů 

k nezletilým dětem. Vytrácí se zde tak prosazování zájmu dětí a dbá se naopak na to, aby 

posudky nebo vyjádření nebyly napadnutelné z hlediska práv otců. V opačném případě to 

pro tyto odborníky znamená komplikace v jejich profesním životě, které přerůstají i do 

jejich soukromého života a dokonce i jejich rodin.   

Můj výzkum byl pouze první sondou, pokud jde o organizace jako K213. Je nutně 

omezen formátem bakalářské práce, mými časovými možnostmi a limity studentky 

bakalářského studia. Zároveň však myslím ukazuje, že jde o velmi důležité téma, které se 

dotýká nemalého počtu matek a především dětí. Pro dokreslení celkového obrazu o 

organizaci K213 by bylo podnětné provést analýzu činnosti organizace na webových 

stránkách. Dalším námětem vhodným k hlubšímu prozkoumání je podle mého názoru, 

jakým způsobem se mění posudky vypracovávané ze strany OSPOD a soudních znalců 

vlivem těchto otcovských organizací.   
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