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Abstrakt

Záměrem  bakalářské  práce  je  prozkoumat  fenomén  aktivního  otcovství  a  vlivu

angažovaného přístupu otce na výchovu dítěte. Zajímám se o sociologický pohled na

rodičovství a na stereotypy spojené s rozdělením rolí mužů a žen. Především se však

zabývám fenoménem, který se v posledních letech stále častěji rozvíjí nejen v České

republice, ale také v zahraničí, a tím je aktivní otcovství. Věnuji se historickému vývoji

otcovství, ale také pozitivnímu vlivu, který má při výchově na dítě. V empirické části se

na  základě  analýzy  již  proběhlého  výzkumu  Podoby  otcovství  v  ČR  pokouším

zmapovat, jaké názory zastávají současní otcové na angažované otcovství a zda se ve

společnosti stále objevují stereotypy otec-živitel, matka-pečovatelka. Empirická část je

založena  na  výsledcích  kvalitativního  výzkumu.  Ten  je  tvořen  analýzou

polostrukturovaných rozhovorů prováděných s otci dvou generací, kteří jsou vzájemně v

příbuzenském vztahu. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, zda se změnily postoje na

aktivní otcovství na základě generačního vývoje. 

Klíčová slova

Otcovství, aktivní otcovství, rodičovství, gender, stereotypy, děti, výchova



Abstract

The aim of this bachelor thesis is to examine the phenomenon of active fatherhood and

the influence of an engaged father on raising a child. I am interested in sociological

view on parenthood and stereotypes of male and female roles. But my major interest lies

in a phenomenon that has been developing in last several years not only in the Czech

Republic,  but  also  abroad  –  and  this  phenomenon  is  active  fatherhood.  I  will  pay

attention to historical development of fatherhood and a positive impact a father has on

his child.  In the empirical  part  of my paper I  analyze  the research called  Forms of

fatherhood in the CR (Podoby otcovství v ČR); in this part I try to describe opinions of

current fathers on active fatherhood and determine whether the father – provider and

mother – caretaker stereotypes still exist in society. The practical part is based on results

of a qualitative survey,  comprising of an analysis  of semi-structured interviews with

fathers from two generations, who are relatives (fathers – sons). The aim of my bachelor

thesis  is  to  find  whether  the  opinions  on  active  fatherhood  have  changed  over

generations.
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Projekt – Role otce v rodinné politice

Ve své bakalářské práci bych se v teoretické části chtěla zaměřit především na roli otce

v rodině, tedy na jeho angažovanost při výchově dítěte. Pohled na rodinu a rozdělení

rolí se během posledních let nezvratně změnil. V tradiční rodině byl otec chápán jako

živitel  a  hlava  rodiny  a  matka  především  jako  pečovatelka  o  děti  a  o  domácnost.

V dnešní  moderní  společnosti  se  ale  role  otce  a  matky  výrazně  změnily  a  jsou

rovnoprávnější a rodičovské role se začínají  navzájem prolínat.  Ženy se stávají díky

většímu vzdělání a možnostem sociálního státu na mužích stále více nezávislé, a to jak

ekonomicky, tak v péči o rodinu. Stále více rodin se přiklání k modernějším přístupům

k rodině, tedy rovnocenné dělbě práce a získávání financí, avšak některým rodinám i

nadále  vyhovuje  tradiční  model  rodiny,  kdy  základní  úlohou  otce  je  finanční

zabezpečení rodiny a prioritní úlohou matky pak starost o chod domácnosti a o výchovu

dětí. 

Aktivní  zapojení otce do výchovy může znamenat  pozitivní  přínos nejen pro

dítě, ale také pro celou rodinu. Zapojení otce do výchovy neznamená převzít celkovou

zodpovědnost za výchovu dítěte, ale dělí se o ni s matkou. Na výchově se podílí oba

rodiče a nejen na ni, ale také na finančním zajištění domácnosti. Je to důležité nejen pro

vztah rodičů s dětmi, ale je zde i pozitivní dopad na vztah partnerů. 

Hlavním cílem mé bakalářské  práce  by tedy měl  být  vývoj  role  otce  během

posledních  let  (včetně  jeho  aktivního  zapojení  a  úloze  při  výchově  dítěte  a  chodu

domácnosti) a vliv nástrojů rodinné sociální politiku na tuto roli. Otec má stejné právo

nastoupit na rodičovskou dovolenou jako žena, avšak pouze minimum otců tak učiní.

Ve většině případů na ni nastupuje žena i přes to, že má vyšší příjem než-li muž. Zde se

projevuje tradiční model rodiny, tedy muž živitel a matka pečovatelka. Existují u nás

určité stereotypy,  které nejsme ochotni porušovat a je tomu i tak při nástupu otce na

rodičovskou dovolenou. V některých případech zde může hrát svou roli stud, protože

starost o dítě je typická a obvyklá spíše pro ženy. 

Chtěla bych se zaměřit  i  na srovnání České republiky se zeměmi EU. Je zde

odlišný systém vyplácení rodičovské dovolené a také odlišný přístup při zapojení otce

do péče o dítě. Například ve Švédsku mají oba rodiče od roku 1995 povinnost nastoupit

na určitou dobu na rodičovskou dovolenou.  Dříve to bylo minimálně  30 dní,  v roce



2002 však byla doba prodloužena na 60 dní. Pokud na ni jeden z rodičů nenastoupí,

ztrácí nárok za tuto dobu na rodičovský příspěvek. 1 

V praktické  části  chci  provést  kvantitativní  výzkum ve  formě  dotazníkového

šetření.  Jako  respondenty  chci  zvolit  muže  a  ženy  ve  věku  18  –  25  let  a  také

respondenty v důchodovém věku, jelikož bych se chtěla pokusit porovnat, jak se mezi

těmito  generacemi  změnila  angažovanost  otce  během  výchovy.  Zjišťovala  bych

především zapojení  otců  do  domácích  prací,  kolik  volného  času  otec  trávil  s dětmi

doma, a také se chci zaměřit na emocionální vztahy respondentů s jejich otcem. 
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Úvod

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila Role otce v rodinné politice, kde bych se

chtěla  zaměřit  především na aktivní  otcovství  a zapojení  otce  do výchovy dítěte.  O

ženách a jejich vztahu k dítěti toho již bylo napsáno spousta, otcovství se však věnuje

pouze  minimum  publikací.  Pokud  se  někdo  věnuje  tématu  otce,  je  to  většinou  v

souvislosti  porozvodové péče o dítě,  nebo problému určování  otcovství.  Otcovství v

posledních  letech  prošlo  radikálními  změnami,  jež  můžeme  spatřovat  častější  účastí

mužů u porodů, nebo také možnostem mužů, kteří nastupují na rodičovskou dovolenou.

Vývoj však není patrný pouze v rámci otcovství, změnil se celkový pohled na mužské

role a také došlo ke změnám v rodině. Ve spojení s emancipací žen a jejich pronikáním

do pracovní sféry se v posledních letech stále častěji začíná objevovat nový fenomén

aktivního otcovství. Stejně jako ženy získávají větší možnosti a jejich role se mužskou

vyrovnává, i muži mohou věnovat více času dětem. 

Myslím, že téma ohledně zažitých stereotypů ve společnosti, matka – pečovatelka

a  otec  –  živitel  rodiny,  je  stále  aktuální,  avšak  odborné  publikace  se  mu  věnují

především pouze z pohledu ženy a částečně se zapomíná na muže. I muži mají nárok

tento stereotyp narušit a více se zapojit do chodu domácnosti a výchovy dítěte a právě

tomuto tématu se věnuje má bakalářská práce. 

Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část je dále

rozdělena  do  podkapitol,  přičemž první  z  nich  se věnuje  rodičovství  a  genderovým

stereotypům,  které  jsou s  ním úzce spjaty a  jsou stále  aktuální.  V další  části  se  již

zabývám samotným otcovstvím, kde poukazuji na vliv otcovské role na vývoj dítěte a

především na historický vývoj této role. Poslední část teoretické části se zaměřuje na

fenomén  aktivního  otcovství.  Je  zde  důležitá  sekundární  analýza  výzkumu  Podoby

otcovství v České republice, která mi pomáhá analyzovat polostrukturované rozhovory

z výzkumné části mé práce. V empirické části se pokouším zmapovat, jakou mají roli

muži v současných rodinách, a jaký názor zastávají ohledně aktivního otcovství a zda se

angažují  při  chodu domácnosti  a výchově dětí.  Jelikož se domnívám, že u nás stále

přetrvávají  určité  stereotypy  ohledně  rozdělení  rolí,  rozhodla  jsem  se  porovnat

rozhovory od otců dvou generací, kteří jsou navzájem ve vztahu otec a syn. Hlavním

cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaké postoje zastávají otcové na aktivní otcovství a

zda se pohled na otcovskou roli během posledních let změnil.
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V úvodu chci  ještě  zmínit  odchýlení  následující  práce  od  původních  tezí  a  to

především  v  praktické  části,  kde  jsem  se  chystala  původně  provádět  kvantitativní

výzkum. Jelikož bych chtěla zkoumat změnu postojů, přehodnotila jsem své původní

rozhodnutí  a  nakonec  se  pokouším  na  výzkumné  otázky  odpovědět  pomocí

kvalitativního výzkumu. Kvůli náročnosti a obsahové stránce jsem se nakonec rozhodla

neporovnávat systém rodičovské dovolené mezi Českou republikou a Evropskou unií.

Má bakalářské práce by potom svojí délkou připomínala spíše práci diplomovou. 
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1 Rodičovství 

V úvodu této práce bych se chtěla věnovat rodičovství z obecného hlediska, a popsat, co

nás ovlivňuje při rozhodování stát se matkou nebo otcem. Sociologie se začala věnovat

instituci rodičovství až v sedmdesátých letech, jelikož do té doby vědci řešili pro ně více

důležité  problémy současné  rodiny.  (Možný,  2002,  s.  123)  Pro  mnohé  rodiče  bývá

narození prvního potomka frustrujícím a obtížným aspektem, protože nic podobného

doposud nepoznali. Rodičovství nebylo nikdy snadné. Výchova dítěte je komplikovaný

celoživotní proces a neexistuje žádný zaručeně funkční recept, a na to, jak s ním jednat,

si  každý musí  přijít  sám.  Způsoby,  které  zaberou u jednoho dítěte,  skončí  u  jiného

naprosto  odlišně.  (Dobson,  1995,  s.  3)  „Rodičovství  je  nesmírně  závažný,  citlivý,

variabilní a složitý jev.“ (Sobotková, 2001, s. 111)

Muži i ženy jsou při rozhodování, zda se stát, či nestát rodiči, ovlivněni z mnoha

stran sociálními tlaky. Vliv na toto rozhodnutí mohou mít jak rodiče, kteří očekávají

založení  rodiny,  tak  také  přátelé  a  blízcí.  Jak  píše  Sobotková  (2001)  existují  jistá

pozitiva i negativa spojená s rodičovstvím:

Oběti rodičovství:

1. Zpomalení kariéry matky

2. Finanční znevýhodnění

3. Omezení osobní svobody

4. Dopad na manželský vztah – negativní vliv vyčerpanosti a případné emocionální

lability ženy na sexuální život

5. Rodičovství je nezvratné rozhodnutí, nelze je vzít zpět

6. Některé ženy a muži se obávají, že by nebyli dobrými rodiči

Přínosy rodičovství:

1. Rozvoj  vztahů – mateřství  přináší  nový, většinou radostný vztah s  dítětem a

dodává novou dimenzi ve vztahu k partnerovi

2. Osobní naplnění

3. Je to pokračování rodu

4. Rodičovství  je  výzva,  zdroj  podnětů  dává  lidem  příležitost  poznávat  sebe  i

druhého tak, jak by to bez dítěte nebylo možné
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5. Rodičovství je známkou dospělosti

Rodičovství  spolu  s  vynálezem  antikoncepce  přestalo  být  přirozeným  údělem

života. Žena si v dnešní době může korigovat, zda chce, či nechce otěhotnět a mít dítě.

Možnost regulace těhotenství se hluboce promítla do společnosti i rodiny. V době nízké

porodnosti dochází k různým změnám, jednou, z nichž je i měnící se věková struktura.

S touto novou možností také přibývá bezdětných párů, které děti nechtějí nebo vůbec

neplánují. V posledních dvou desetiletích se tento koncept začíná legitimizovat a stává

se novou alternativou z možných životních strategií. (Možný, 2002, s. 124-125)

Rodina během let prochází různými změnami cyklu a jednou z těchto změn je i

přechod k rodičovství.  „Koncept  fází  rodinného vývojového cyklu  implikuje  koncept

přechodů mezi těmito fázemi. Proces restrukturalizace rodinné instituce při přechodu z

jedné  fáze  rodinného  života  do  druhé  je  stejně  významný  jako  odlišnost  mezi

jednotlivými fázemi: zakládá totiž povahu této odlišnosti.“ (Možný, 2002, s. 126)

Maříková (2006) použila  pro popis  rodičovství  termín  od americké  feministky

Nancy  Chodorow  (1978),  která  zavádí  pojem  equal  parenting.  Popisuje  ho  jako

vyrovnanou  participaci  rodičů  v  péči  o  dítě.  „Na  rozdíl  od  výrazu  parenthood

vyjadřujícího  prostou  skutečnost,  že  někdo  je  rodičem,  použila  výraz  parenting

vyjadřující,  že  rodičem  se  lidé  stávají  až  na  základě  své  aktivity,  svého  vztahu  a

aktivního  přístupu  k  dítěti  (při  péči  o  něj  a  jeho  výchově).“ Slovo  equal  by  mělo

vyjadřovat vyrovnanost obou rodičů při péči o dítě. Tímto zapojením mužů do aktivní

výchovy chtěla smazat genderové rozdíly mezi otci a matkami. Zjednodušeně řečeno

smazává genderové rozdíly rolí mužů a žen. „Samotný výraz aktivní rodičovství (neboli

angl.  parenting)  je  vnímáno  jako  výraz  genderově  neutrální,  neboť  neimplikuje

„pohlaví“ primárního pečovatele, nenavozuje představu rozdílného výkonu rodičovské

role  u  mužů  a  žen.  Naopak  by  měl  vyjadřovat  novou  možnou  kvalitu  ve  výkonu

rodičovské role, založené na jejím výkonu a na jejím sdílení oběma rodiči.“ (Maříková,

2006, s. 141)
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1.1 Role otce ve výchově dítěte

Spousta lidí si myslí, že pro dítě stačí pouze výchova matky a muž není schopen se o

dítě  sám postarat.  Tak tomu ve skutečnosti  není a dítě  pro správný vývoj  potřebuje

příklady od obou rodičů. Vyplývá to například ze skutečnosti, že mezi tři nejdůležitější

dětské  potřeby  patří:  „potřeba  modelu  vhodného  a  slušného  řešení  mezilidských

konfliktů, potřeba mužského a ženského vzoru a zkušenosti rodinného života.“2

V dnešní  době  většina  mužů  vstupuje  do  partnerského  vztahu  s  myšlenkou

rovných rolí mezi mužem a ženou. Tak by tomu také podle mého názoru mělo zůstat i

po narození dítěte a tedy i po přijetí nových rolí: otce a matky. V praxi se však spousta

párů vrací k tradičnímu rozdělení rolí: otec živitel a matka pečovatelka.

Vágnerová (2000) uvádí, že během posledních 50. let došlo ke změně pojetí

mužské a ženské role. Ženy tuto změnu chápou spíše pozitivně,  jelikož se role staly

rovnoprávnější. Ženy mají větší možnosti stát se nezávislejšími a samostatnějšími. Mají

více  šancí  dosáhnout  kariéry  stejně  hodnotné  jako  muži  a  mohou  tudíž  dosáhnout

ekonomické nezávislosti. Pro muže tento posun neměl nijak zvláště pozitivní vliv. Jako

změnu však pocítili to, že ztratili svou moc a výhody spojené s nadřazeností, které se

jim dostávali při tradičním rozdělení rolí. 

„Přestože  je  pro  dítě  primární  osobou  matka,  nemůže  zcela  nahradit  oba

rodiče.  Role  otce  je  specifická,  svébytná  a  s  rolí  matky  komplementární.  Rodiče

poskytují doplňující se model chování dvou pohlavních pólů. Otec projevuje specifické

verbální i neverbální komunikační chování, které je jiné než u žen, ovlivňuje jazykový

vývoj, způsob interakčního chování dítěte a vývoj jeho pohlavní identity. Otcovy hry s

dětmi zpravidla bývají  odvážnější,  než jsou ty matčiny a muži  tak učí  děti  zkoumat,

riskovat, ale zároveň také nést následky za takové chování.“3

1.2 Genderové stereotypy v rodičovství

Jandourek  definuje  gender jako  „soubor  charakteristik  rozlišující  mezi  mužskými  a

ženskými  vlastnostmi.  Existuje  řada  vzorců  chování,  které  jsou  ve  společnosti

2

  http://www.eblo.cz/news/role-otce-ve-vychove/ 
3  http://www.eblo.cz/news/role-otce-ve-vychove/ 
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považovány za typicky mužské nebo ženské.“ (Jandourek, 2012, s. 93) Hartl a Hartlová

uvádí, že gender se zpravidla nepřekládá, jelikož české formulace nejsou zcela výstižné.

Používá se však ekvivalent „rod“ nebo „pohlaví“. Termín se podle této definice používá

ve  spojitosti  mezi  mužskými  a  ženskými odlišnostmi,  identitou,  sociálních  rolí,  atd.

Dále je to „soubor sociokulturně vytvořených sociálních rolí spojených s příslušností k

biologickému pohlaví.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 176)

Pokud se podíváme na pojem genderové stereotypy, můžeme uvést definici, jako

je tato: „genderové stereotypy jsou tradiční až diskriminační představy a popisy typicky

maskulinního muže a feminní ženy, představy o typicky ženských pozicích, vlastnostech

a  rolích  jedince  ve  společnosti.  V  poslední  době  dochází  k  opouštění  od  těchto

stereotypů,  přesto  jsou  ale  lidé  vymykající  se  charakteristikám svého  pohlaví  často

považováni za devianty.“4

Genderové stereotypy se nám objevují i v rodičovství a to především v názoru, že

matky v sobě nesou mateřský pud, díky němuž se dokáží o dítě postarat lépe než otec.

Tyto mýty o otcovství stojí především na tzv. univerzalitě otcovství (otcovství je ve

všech kulturách stejné) a na jeho přirozenosti (dispozice k rodičovství jsou vrozené a

nemohou se tedy měnit). (Sedláček, 2008, s. 20)

Jeden  ze  stereotypů,  o  kterém  bych  se  chtěla  zmínit,  vychází  z  vývojové

psychologie a teorie Johna Bowlbyho. Dlouhá léta se poukazovalo, že muži nemohou

být nikdy tak dobrými pečovateli jako matky, neboť na to nejsou dostatečně vybaveni

přírodou. Teorie Bowlbyho tvrdí, že matka s dítětem jsou k sobě velice pevně spoutáni.

Dítě  tvoří  s  matkou  jedno  tělo  a  jednu  bytost.  V  této  době  bylo  také  častým

argumentem,  že pevné pouto může vzniknout pouze mezi  matkou a dítětem, jelikož

pokračuje  spojení  z  období  těhotenství  a  otec  tedy  nikdy  nemůže  být  stejně  dobrý

pečovatel  jako žena-matka. Přehlíželi však jistý fakt, že stejné pouto s dítětem může

vytvořit  i  adoptivní  matka.  Novější  názory  vývojové  psychologie  uvádí,  že  dítě  si

vytváří s rodičem po narození silné pouto, avšak není ovlivněno prenatálním obdobím a

může ho tedy vytvořit stejně s matkou i s otcem. Dítě nehodnotí to, zda o něj pečuje

muž či žena, ale to, jak o něj daná osoba pečuje a stará se o něj. (Sedláček, 2008, s. 20-

21)

Ženy jsou od malička vedeny a vychovávány k tomu, že se jednou budou starat o

své  dítě.  Hovoří  se  o  tom,  že  matky  jsou  při  výchově  vedeny  jakýmsi  mateřským

instinktem, kterým otci nedisponují. Péče o dítě však není instinktivní záležitostí, jak se

4 http://www.rovne-prilezitosti.cz/gender.html 
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může zdát, ale pouhou každodenní praxí, kterou rodiče získávají po narození dítěte. Je

tedy  možné,  aby  se  o  dítě  postaral  muž  úplně  stejně  jako  žena.  Dalším  častým

argumentem, který se pokouší dát najevo klasické rozdělení rolí otec-živitel a matka-

pečovatelka je odkaz na přirozenost. Objevují se zde názory že  „odjakživa se o děti

staraly matky“, nebo „všude na světě ženy pečují o děti“, „i v přírodě o mláďata pečují

samice, zatímco samci shání potravu“. Toto však není jednoznačné. Když se podíváme

do jiných kultur nebo do říše zvířat, objevíme případy, kde se o děti či mláďata starají

otcové či samci. Nelze tedy říct, že existuje nějaký ideál správné matky či otce, nebo

návod na ideální rodičovství. (Sedláček, 2008, s. 22 – 25) 

2 Otcovství 

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

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

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

povinnosti).  V  naší  společnosti  jsou  všechny  tři  role  ve  většině  případů  spojeny.“

(Bakalář,  2002,  s.  190)  Pokud  bychom  chtěli  nějakým  způsobem  definovat  vliv

otcovství  na  vývoj  a  výchovu  dítěte,  musíme  vzít  v  úvahu  především  složky  –

biologickou  a  sociální.  Tyto  dvě  složky  nám  určují  rozdíl  mezi  mateřstvím  a

otcovstvím. Tento rozdíl spočívá v tom, že mateřství je vždy nepopřitelné, biologický

otec nemusí být vždy jistý. V dnešní době je možné biologického otce určit pomocí

medicíny s naprostou jistotou, avšak být biologickým otcem, neznamená být dobrým

otcem. (Dudová, 2006)

Dudová (2006) uvádí  tři  složky otcovské  filiace  podle  francouzské socioložky

Iréne Théry (1998).  „Jedna část je daná biologicky,  druhá část je daná domácností

(„domácí“ otec je ten, který s dětmi sdílí bydliště a každodenní výchovu) a třetí je část

genealogická  (nebo také  institucionální:  genealogický  otec je  ten,  kterého jako otce

uznává zákon a který začlení dítě do své rodinné linie). „Domácí“ a „genealogická“

složka společně tvoří sociální dimenzi otcovství.“ V dnešní době lidé stále upřednostňují

složku biologickou, jelikož určuje jistou legitimitu a právoplatného dědice otce. Podle

mého názoru by však měla být na popředí spíše druhá, sociální složka. Ta je podmínkou

dobré výchovy a socializace dítěte a mělo by se jí věnovat více pozornosti.
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Otcovství  může  nabývat  různé  podoby  a  to  od  negativních  pohledů  na  otce

(nepřítomný  otec,  zneužívající  otec,  a  další),  k  pozitivním  a  pečujícím  podobám

otcovství (angažovaný otce, zúčastněný otec nebo také pečující otec). Sociologové se v

posledních letech tomuto tématu věnují ve větší míře, ale ve společnosti obecně je toto

téma málo známé a nevěnuje se mu dostatečná pozornost. 

Ne všichni otci jsou pro dítě tím nejlepším a ne všichni hned od počátku vědí, jak

se mají ke svým dětem správně chovat. Nelze rozlišovat špatná a správná výchova ani

vytvořit pravidla pro to, jak by se měl správný otec chovat. Vždy je však důležitá snaha

se angažovat a zájem o dítě. Pokud se muž při výchově opravdu snaží, má to podle

Biddulpha velice jasné a překvapivé důsledky. „Statistiky uvádějí, že pokud dítě vyrůstá

vedle svého otce, pak:

 chlapci i dívky mají vyšší sebeúctu 

 mají lepší výsledky ve škole a studují dále

 získají lepší kvalifikaci a s větší pravděpodobností získají zaměstnání

 s menší pravděpodobností budou mít problém se zákonem

 s menší pravděpodobností se stanou oběťmi násilných útoků, znásilnění, nebo

sexuálního obtěžování

 dívky budou mít s menší pravděpodobností rané sexuální zážitky nebo u nich s

menší pravděpodobností dojde k otěhotnění v letech dospívání

 chlapci se s menší pravděpodobností stanou násilníky či členy gangu

 chlapci i dívky budou mít s menší pravděpodobností problémy s drogami nebo s

alkoholem.“ (Biddulph, 2011, s. 155)

2.1 Vliv aktivního přístupu otce na vývoj dítěte

Jak  již  bylo  řečeno  v  kapitole  o  genderových  stereotypech,  obecnou  pravdou  při

rozdělování rolí a při výchově dítěte je, že nejdůležitější osobou v raném věku dítěte je

matka. Ne vždy je to opravdu pravda. Muž zastává velice důležitou roli ať už je to v

podobě vzoru pro svého potomka,  nebo existence autority,  kterou vnáší do výchovy

právě muž-otec. Vliv výchovy muže můžeme spatřovat od novorozenců, přes předškolní

děti  až do období adolescence.  V každém věkovém období muž předává dětem jiné

hodnoty a vlastnosti.  Při  správném morálním vývoji  dítě  potřebuje mít  vzor v obou
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rodičích. Dítě je velice vnímavé a vidí, jak se k sobě jeho rodiče chovají a jaký mají

vztah a podle toho si z jejich chování bere příklad. Je tedy důležité chování obou rodičů

a ne pouze příklad z jedné strany. Nepřítomnost otce tedy může mít záporný dopad na

další vývoj a socializační růst dítěte.

Iniciativa otce je při uvědomování si identity daného dítěte velice důležitá. Dítě si

začíná  uvědomovat  svou  rodinou  příslušnost  již  mezi  druhým a  třetím  rokem  a  je

důležité, aby v tomto období pociťovalo přítomnost obou rodičů a vznikal tu trojstranný

vztah  (já-ty-on).  Vyrůstá-li  pouze  s  matkou,  vztah  je  jen  dvoustranný  (já-ty)  a

uvědomování si vlastního „já“ je pro dítě složitější. Je-li v tomto období přítomen i otec,

zažívá dítě dvoupólový vztah k matce, druhý k otci a sleduje také vztah mezi matkou a

otcem. Z tohoto rozložení osob a vztahů mu teprve vyplyne vědomí vlastní svébytné

osoby. (Matějček, 1994, In Bakalář, 2002, s. 131-132)

O nepřítomnosti otce a jen omezeném styku s ním píše J. Levingr (in Bakalář, s.

139). Pokud se otec se svými dětmi nemůže stýkat, připraví ho to o „morální autoritu,

kterou  potřebuje  k  tomu,  aby  nabídl  vedení,  zastával  roli  vedoucího  a  vštěpoval

disciplínu.  Děti  pohlížejí  na  svého  otce  jako  na  vnější  osobu  (outsider),  vedoucího

zábavního programu, náhradníka dychtivého nějak potěšit, a je málo pravděpodobné,

že by u nich vznikl respekt a úcta do té míry, jakou inspiruje reálný (tj.  plnoprávný)

rodič.“  Z této ukázky je možné vyvodit, že pokud dítě vyrůstá v domácnosti bez otce, a

se svým pravým otcem se vídá pouze o víkendech, nebo pár dní v týdnu, muž ztrácí

svou autoritu a moc při výchově a předávání otcovských vzorů.

E. Bakalář ve své knize popisuje studii W. Farrella, který se zabývá otázkou, Čím

je vlastně otcův podíl na výchově důležitý? Jedná se o čtyři body, které popisují činnosti

a  vlastnosti,  které  může  otec  dítěti  předat,  spíše  než  matka.  „Za  prvé,  disciplína

vytvářená otcem a hranice jím určované vedou dítě k vnitřní kázni, když se v životě

setkává s různými omezeními a potřebami druhých. Dítě si uvědomí, že v životě nejde

jen o uspokojení vlastních potřeb. Za druhé, otcové si často s dětmi hrají odvážnějšími

způsoby, které naučí dítě zkoumat, riskovat, dostat se do pranice a i plakat, avšak s tím,

že mu zase otrne…. Za třetí,  otcové jsou často otevřenější  a upřímnější  k dětem ve

věcech,  které  jaksi  narušují  společenské  normy.  Děti  jsou  rády,  když  mají  zdroj

upřímnosti,  na  nějž  se  lze  spolehnout.  Dělá  jim  dobře  vědět,  že  otec  je  tak  dobrý

ochránce, že je ani nemusí ochraňovat před pravdou, neboť umí změkčit její dopad….

Za čtvrté,  dívka  vychovaná bez  otce  má navždy  nenaplněnou touhu po akceptování

muži. To může vést k nápadnějšímu signalizování sexuality navenek, ovšem ne sexuality
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pro vlastní uspokojení, nýbrž ze strachu nelíbit se, neuspokojit muže.“ (Bakalář, 2002, s.

146)

Pokud dítě ve svém životě roli  otce postrádá,  můžeme popsat široké spektrum

společenských problémů, které se u něj mohou vyskytnout s větší pravděpodobností,

než u dítěte, které vyrůstá v kompletní rodině. Patří mezi ně například vzrůst trestné

činnosti u mladistvých, závislost na alkoholu a na drogách, těhotenství u nezletilých,

promiskuita, vzdor vůči pravidlům, normám, zákonům, ale také vandalismus. Badatelé

spojují nepřítomnost otce s větší pravděpodobností, že dítě nedokončí školu, že se bude

pokoušet o sebevraždu, nebo bude v budoucnu nezaměstnané. (Bakalář, 2002, s. 141)

2.2 Historický vývoj otcovství

Je patrné, že rodičovství a rozdělení rolí při výchově dítěte, prošlo v posledních letech

velkou  změnou.  Především otcovská  role  se  začala  vyvíjet,  o  čemž  značí  i  změna

mateřské dovolené na rodičovskou, která přináší více možností jak muži, tak také i ženě.

V  České  republice  došlo  ke  zrovnoprávnění  mužů  z  hlediska  socioekonomického

hlediska a také ke zrovnoprávnění  zaměstnaných mužů vůči zaměstnaným ženám 1.

ledna  2001, kdy vyšel  v  platnosti  institut  rodičovské dovolené,  který měl  napomoci

realizovat princip rovnosti pohlaví jak v každodenní tak v pracovní sféře. (Maříková,

2003, s. 1)5 

U některých autorů můžeme sledovat negativní reakce na měnící se roli otcovství

k aktivním tendencím v péči o děti a domácnost. Zoja (2005) kritizuje angažování otců

ve výchově a toto zapojování popisuje jako krizi mužské identity. Otcovství přirovnává

k zvířecí péči o potomky, protože samci ve zvířecí říši o své potomky také nepečují. Jiní

autoři zastávají opačný názor a uvádějí příklady angažování otců v různých historických

etapách a  vývojích (Bakalář,  2002;  Sedláček,  2008;  Chmelařová,  2008;  Burgessová,

2004). Význam otcovství i změna mužské role je velice úzce spjato se společenským a

kulturním vývojem. 

Podle J. Plecka (in Dudová 2006, s. 160) prošlo otcovství čtyřmi etapami:

 otec jako autoritářský učitel morálky a náboženství

 vzdálený otec-živitel

5 http://www.mpsv.cz/files/clanky/956/pruzkum.pdf
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 poté představoval mužský rolový model

 „nový“ otec, pečující a aktivní

V následující  části  textu  bych  se chtěla  zaměřit  na  vývoj  otcovské  role  a  její

přechod od tradičního pohledu na otce jako živitele až k dnešnímu novému otci, který se

věnuje a pečuje o své dítě již od raného věku. Pokud bychom chtěli určit dobu, od které

je známo biologické otcovství, musíme se podívat daleko do minulosti a to již do 5.

tisíciletí před Kristem, kde můžeme spatřit zmínky v nejstarších literárních památkách.6

(Bakalář, 2002) Prvním obdobím, kdy bylo otcovství sociálně a právně definováno, byl

Starověký  Řím.  Otec  se  však  musel  k  otcovství  dobrovolně  přihlásit.  Pokud se  tak

nestalo, dítě zůstalo bez otce, a po rozvodu tak neměl povinnost jej finančně zaopatřit.

Podobně  tomu  bylo  i  v  antickém Řecku,  zde  však  otec  nebyl,  na  rozdíl  od  Říma,

učitelem a vychovatelem dítěte. Otec v tomto období neměl lehkou roli. Na jedné straně

byl  tím,  kdo  má  zodpovědnost  vůči  rodině,  na  druhé  to  byl  válečník  a  hlavní

zaopatřovatel rodiny. (Zoja, 2005) V antickém Římě je sice otcovství poprvé oficiálně

definováno, to však dávalo otci privilegium nadřazenosti vůči dětem, které bylo v této

době zcela běžné. Muž měl absolutní moc nad svými dětmi, a měl také právo je prodat

do otroctví  nebo je  zabít.  Pro  matku  žádná  práva  neexistovala  a  proti  svému muži

neměla vůbec žádnou moc. (Chmelařová, 2008, s. 26)

V následujících stoletích od dob antiky otcova nadřazenost přetrvávala a otec se

stal  osobou, která rozhodovala téměř o všem ohledně dětí.  S právy však nastávaly i

povinnosti, které byly s dětmi spojeny a to starat se o ně a zajišťovat finanční náklady

domácnosti. Na počátku 19. století byl muž považován za skutečné ztělesnění moci a

autority.  „Zastupoval  před právem nejen své děti,  ale i  svou manželku,  byl jediným

živitelem rodiny a jen on sám rozhodoval, kdo se stane jeho dědicem.“ Děti byly po

rozvodu  svěřeny  do  péče  otce,  jelikož  matka  byla  zastupitelnou  osobou.7 Jedním z

hlavních důvodů patriarchálního uspořádání domácnosti  byla  absence antikoncepce a

jedinou možností, jak regulovat porodnost byla buď interrupce, nebo zdrženlivost, a tyto

dva faktory byly především v rukou mužů. (Radimská, 2002)

Vše se  začíná  měnit  s  příchodem průmyslové  společnosti.  Otec  začíná  ztrácet

všechny  tradiční  role,  které  zastával.  „Přestal  být  nenahraditelným  ochráncem  a

pečovatelem, přestal děti vychovávat a předávat jim morální zásady, již nadále nebyl

nezpochybnitelnou  hlavou  rodiny.“ Ekonomický  rozvoj  v  industriální  společnosti
6 První literární zmínku o biologickém otcovství můžeme nalézt ve spisech Vznik mýtu o Osiriovi 

(Bakalář, 2002)
7 Mohla být nahrazena novou manželkou nebo chůvou. (Radimská, 2002)
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zapříčinil, že muž musel celý den pracovat a došlo k radikálnímu oddělení pracovního a

rodinného života. Otec se tím pádem stává odcizeným a žena zastává veškerou výchovu

a  chod  domácnosti.  Zodpovědnost  za  děti  nyní  přebírá  matka.  „Otcům  sice  zůstal

formální statut hlavy rodiny, ale vychovateli se definitivně staly matky. Muž zasahoval

do výchovy spíše už jen v případech, kdy z nějakého důvodu selhala matčina autorita.“

(Chmelařová, 2008)

Ve 20. století stále můžeme spatřovat ženu jako vychovatelku dětí a muže jako

finančního  zaopatřovatele  rodiny.  Toto  období  bylo  do  jisté  míry  ovlivněno

psychoanalytickou teorií. V centru diskuzí byly nejranější fáze vývoje dítěte, které jsou

úzce spjaty se vztahem s matkou. Úloha otce byla do jisté míry vypuštěna a všichni se

zajímali pouze o vztah matka-dítě. Nenapomohla tomu ani poválečná teorie attachmentu

Johna Bowlbyho, který zdůrazňuje, že nepřítomnost matky u malého dítěte může mít

závažné následky na jeho budoucí rozvoj. V tomto období můžeme situaci nazvat jako

rozvoj kultu mateřství. (Chmelařová, 2008)

Dalším významným obdobím byla  60.  a  70.  léta  20.  století.  Snižuje  se  počet

sňatků,  rozvody  naopak  rostou.  S  nástupem  antikoncepčních  přípravků  ženy  lépe

korigují těhotenství a nezáleží pouze na mužích. Ženy masivně vstupují na trh práce a

muž  již  není  jediným a hlavním živitelem rodiny.  „Během 70.  let  se  také  objevuje

model nového otce. Začal se prosazovat názor, že otcové jsou psychologicky schopní

participovat aktivně na celém rozsahu aktivit týkajících se péče o dítě, a že je důležité

pro oba – pro otce i pro dítě – že se o to pokouší.“ (Chmelařová, 2008, s. 33)

V současné době je patrné, že otcovství zcela změnilo svou tvář. Dnes ho můžeme

považovat za vztahové otcovství, ve kterém se otec snaží participovat na výchově i péči

o dítě. Problém však nastává v pohledu na otcovství jako konkurence mateřství a není

tak dostatečně podporováno veřejností ani samotnými matkami. Otci jsou ze všech stran

neustále kritizováni, na druhou stranu jim nedáváme dostatečný prostor, aby se mohli

aktivně  zapojit  a  angažovat  při  výchově.  Na  muže  se  pohlíží,  jako  když  si  chtějí

přivlastnit roli, kterou do teď zastávala matka sama. (Radimská, 2002)  

Ačkoliv se otcovské role a pohled na ně během let velice změnily,  je důležité,

pokud chce být muž lepším otcem, oprostit se od starých zaběhnutých vzorců chování.

V našem myšlení jsou stále zakotvené a je možné je v některých případech nazývat jako

stereotypy. John Lee v knize Mužství od Steva Biddulpha popisuje čtyři typy špatného

otce, které převládaly v minulých letech a od kterých je potřeba se oprostit. Prvním z

nich je  Muž-král, který nejspíše celý den pracoval, a po příchodu domů, se velice rád
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nechal obskakovat od své ženy a dětí, aby on sám měl pohodlí a doma už nemusel nic

dělat. Svůj dům a křeslo, do kterého si sedl po příchodu, považoval za své království a

trůn. Tento typ otce je považován za klasického muže živitele a jeho žena se stará o

chod domácnosti.  Pokud se zapojí  do výchovy,  tak pouze v případě udílení  trestů a

odměn.  Další  typ  otce  nazývá  Kritický  otec.  Tento  muž  je  v  domácnosti  sice  dost

aktivní,  ale spíše záporným způsobem.  Je plný urážek a hnidopišství  a vše,  co není

podle jeho představ, bývá odměněno nadávkami nebo přísným trestem. Třetí druh otce,

Pasivní otec, přenechává všechnu zodpovědnost a výchovu na ženě. Tento typ muže se

nikdy do výchovy plně nezapojil, a pokud má dojít k rozhodnutí z jeho strany, utíká k

novinám,  televizi  nebo  k  alkoholu.  O  chod  domácnosti  nemá  žádný  zájem  a  ten

neprojevuje ani o své děti. Posledním typem otce je Nepřítomný otec. Takovýto muž je

sice aktivní, ale všude jinde než v rodině. Zajímá se více o kariéru, než o svou ženu a

děti. Brzy ráno odchází do práce, a domů se vrací až v době, kdy už celý dům spí. Dnes

se již od mužů očekává něco jiného a to, aby  „stál na vlastních nohou, ale byl také

ochotným partnerem své ženy a aktivním a zapojeným otcem svých dětí.“ (Biddulph,

2007, s. 91-93)

2.3 Ideální otec 

Autory a texty, které se zabývají, jak by měl vlastně vypadat a chovat se ideální otec,

popisuje ve své knize Eduard Bakalář (2002). Ideál ve smyslu standardu zde popisuje

jako „souhrn vysoce hodnocených a obecně přijímaných hodnot, které mají regulativní

vliv  na chování  jednotlivce.“ (Bakalář,  2002,  s.  162)  Uvádí  zde  shrnutí  z  výzkumu

psycholožky Goetzové,  podle něhož mají  ideální  otcové tyto  povahové a osobnostní

rysy.

„Tito otcové:

 považovali za svoji prioritu být zde pro děti,

 vyjadřovali volně svoji náklonnost,

 poskytovali svým dětem lásku a ničím nepodmiňované přijetí,

 trávili čas se svými dětmi a dali jim najevo, že si upřímně přejí být s nimi,

 projevovali dětem svou náklonnost i tělesným kontaktem, 
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 začleňovali děti do svých aktivit včetně koníčků a práce,

 projevovali svým manželkám lásku a respekt,

 vštěpovali dětem hodnoty a sebekontrolu svým příkladem,

 ochraňovali své děti,

 začleňovali děti do rodinných diskuzí.“ (Bakalář, 2002, s. 162)

Dalším příkladem studie věnující se ideálním otcům je shrnutí anketního šetření

sociologa D. Blankenhorna. (in Bakalář, 2002) Snažil se zodpovědět otázku „Co dnes

vlastně znamená být dobrým otcem?“

Ideální otec:

 Je zaopatřovatelem a ochráncem, zná cenu peněz.

 Lásku ke své manželce a dětem projevuje činy.

 Vyznává  biblické  a  morální  hodnoty,  je  tedy  duchovním  vůdcem,  dobrým

vzorem otcovské role, dobrým posluchačem, udělá si čas pro rodinu, vyvažuje

priority, řeší problémy, učí, radí.

 Je flexibilní, podílí se na dalších pracích jako partner. (Bakalář, 2002, s. 162-

163)

V obou případech popisu ideálního  otce můžeme vidět  podobnosti  a vzájemné

prolínání. Ideálního otce nelze popsat jedním slovem nebo větou, je to výčet vlastností a

činností, které mohou být pro každého jiné a je tedy čistě individuální, koho za dobrého

otce považujeme. Některé body se vzájemně překrývají a jiné doplňují a je tedy možné

si  vytvořit  jistý  koncept  ideálního  otce  podle  veřejného mínění.  Není  však  důležité

splňovat vše, co je zde napsáno, aby se člověk mohl stát dobrým otce nebo i matkou.

Vše záleží na jednotlivci a na přístupu k výchově svých dětí.

3 Aktivní otcovství 

Definovat  pojem  aktivní  otcovství  je  velice  obtížné,  protože  v  odborné  literatuře

můžeme  najít  rozdílná  adjektiva,  která  by nám pomohla  vystihnout  tento  pojem.  V

souvislosti s výchovou dítěte a zapojením v domácnosti můžeme nalézt spoustu výrazů

jako je angažovaný otec, pečující otec či nový otec. Každý z autorů na ně nahlíží jinak,

někteří je rozlišují, jiní je berou jako synonyma. 
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Maříková (1999) uvádí, že roli muže v rodině se společnost začala přímo věnovat

až ve druhé polovině 70. let.  Otcové byli  podrobováni zkoumání jejich zkušeností  s

rodičovstvím, podílu na domácích pracích, péči o děti i domácnost. V odborné literatuře

je  otcovství  ve  větší  míře  zachyceno  na  konci  70.  a  na  začátku  80.  let.  Je  zde

zaznamenán  posun  od  otce  tradičního,  který  se  věnuje  především  finančnímu

zabezpečení rodiny k otci angažovanému a aktivnímu. Otec již není jen ekonomická

součást rodiny, ale více se angažuje v péči o dítě i domácnost a více se přibližuje roli,

kterou v této době zastává matka.  V odborné literatuře této doby se objevuje pojem

definující novou roli otce, „nový“ otec. Tento muž je více zainteresovaný v každodenní

starosti o potomka.  „Termín „new fatherhood“ pak vyjadřuje skutečnost, že současná

generace otců je jiná, odlišná od „předchozích“ generací mužů.“ (Maříková, 1999, s.

19)8

„V neposlední řadě je třeba také zmínit, že aktivní otcovství má kladné dopady na

společnost a na genderové rozdělení rolí ve společnosti. Týká se i takového tématu, jako

je násilí na ženách. Ve všech zemích a kulturách, kde se muži podílejí na péči o děti, je

výskyt  násilí  páchaného na ženách  výrazně  nižší.  Proč? Odpověď leží  právě  v  oné

vzájemné  propojenosti  sféry  veřejné  a  rodinné  (či  soukromé).  Dominance  mužů  v

mocenských pozicích není v těchto zemích tak silná, neboť zde vládnou i ženy. A tato

větší rovnováha se projevuje také v rodinných vztazích.“9

Ženy  se  mohou  větší  měrou  podílet  na  politické  sféře  života  a  také  zvětšit

procento pracujících žen. Mnohem častěji se vyskytují ve vedoucích pozicích velkých

firem. Z genderového pohledu dochází ke snižování nerovností mezi pohlavími: muži se

více  věnují  svým dětem a domácnosti,  ženy na druhou stranu mohou budovat  svou

kariéru a ve veřejné sféře získávají větší moc.

Musím upozornit,  že následující  formy otcovství  je složité od sebe jednoznačně

odlišit, jelikož se vzájemně prolínají a je možné zde zjistit i určité jazykové nejasnosti

při  překladu  pojmů.  Výklad  pojmu  záleží  na  výkladu  autora  či  na  jazykových

dovednostech. Například Maříková uvádí, že „muž na rodičovské dovolené“ v odborné

literatuře zahrnuje pojmy jako „nový“, „pečující“, „angažovaný“ nebo „zúčastněný“.

Anglicky  publikované  studie  používají  kromě  výrazů,  které  vyjadřují  muže  jako

pečovatele také výrazy jako „nurturing“ nebo „caregiving“ father. Dále také anglické

8 http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/143_99-6wptext.pdf 
9 http://www.tatadoma.cz/download/aktivni-otcovstvi.pdf (str. 4) Lukáš Sedláček In Aktivní otcovství
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výrazy stay at home dads/fathers, full-time dads, co-parents a mnohé další. (Maříková.

2009) 10

3.1 Analýza výzkumu Podoby otcovství v ČR 

Hlavním  podnětem  pro  realizaci  výzkumu  Podoby  otcovství  byla  nedostatečná

informovanost  o mužích živitelích rodiny a zároveň otcích starajících se o své děti.

Aktivní otcovství je fenomén,  o kterém se v posledních letech často hovoří, ale tato

oblast je v naší zemi zatím málo prozkoumána. O tomto fenoménu se hovoří jednak

v souvislosti zapojení mužů do každodenní péče o dítě, ale také k příležitosti rovného

rozdělení mužů a žen. Výzkum byl realizován jako součást veřejné informační kampaně

na  podporu  otcovství,  kterou  realizovalo  Ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  jako

součást Evropského sociálního fondu.

„Výzkum  by  měl  zmapovat,  jakým  způsobem  se  zapojují  čeští  otcové  do

každodenní péče o své děti,  jaké jsou jejich postoje k této životní  roli,  jakou pomoc

očekávají od společnosti v případě většího zapojení či do jaké míry jim vycházejí v této

oblasti vstříc jejich zaměstnavatelé.“ (Friedlaenderová, 2010, s. 4) 

Výzkum sestával ze dvou částí.  První, kvalitativní část,  byla provedena formou

individuálních  rozhovorů  s respondenty  vybranými  kvótním výběrem s  cílem získat

především informace k pochopení jednání a strategií jednotlivých skupin otců, které se

vztahují k jejich životní roli otce. Dále také stanovení hypotéz, které pak hrají značnou

roli v druhé, kvantitativní části. Kvalitativní část byla zaměřena na přístup mužů ke své

nové roli otce a na přístup ke svým dětem a k jejich výchově. Dále také na rozdělení rolí

v dané domácnosti a kompetence obou partnerů, jak jsou schopni se sami o děti starat.

Důležitou částí tvořilo také trávení volného času s dětmi a chování otců v krizových

situacích, jako je například nemoc dítěte. V následující části textu bych chtěla přiblížit

výsledky této hloubkové studie související zejména s problematikou aktivního otcovství

a role muže jako pečujícího otce.

Výsledky výzkumu potvrzují, že míra zapojení dnešních mladých otců do péče o

děti i domácnost se oproti starší generaci zvýšila, stále však v naší společnosti převládá

10 http://sreview.soc.cas.cz/uploads/34c1e87455937f459a4ce65ff6b34168fffb0a16_514_MarikovaSC20
09-1.pdf 
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stereotypní  názor  na  rozdělení  rolí  v domácnosti,  a  to  otec  jako  živitel  a  matka

pečovatelka o děti a domácnost. Většina otců tedy zastává spíše tradiční rozdělení rolí a

na  rodičovskou  dovolenou  by  nenastoupili,  to  však  vychází  z velice  jednoduchého

závěru – jejich příjem je v 70% vyšší  než u partnerky.  Celkový postoj  respondentů

k jejich nové roli otce je však ovlivněn různými faktory – věkem, prostředím ve kterém

vyrůstali, formou partnerského soužití, tím, jestli žijí s dětmi ve společné domácnosti,

vzděláním a  nároky kladenými  ze  strany partnerky.  Ačkoli  se  výzkum nezajímal  o

názory a postoje manželek partnerů, ukázalo se, že aktivní zapojení otců je úzce spjato

se vzděláním partnerky. 

Děti však hrají v životě otců velice důležitou roli. Kolem 96 % otců souhlasí s tím,

že „děti jsou tím nejkrásnějším, co mě v životě potkalo.“ (Friedlaenderová, 2010, s. 56)

Názory otců na výchovu se zde do jisté míry liší. Na jednu stranu se přiklánějí spíše

k tradičnímu pojetí otcovství – otec by měl vystupovat jako nezpochybnitelná autorita, a

děti  potřebují při  výchově pevnou ruku, na druhou stranu by podle názoru otců měl

vystupovat také jako kamarád a partner. 

Celkově jsou čeští otcové spokojeni s časem, který tráví se svými dětmi. Výzkum

také potvrdil silnou závislost mezi podílem každodenní péče a účastí u porodu. Pokud se

tedy otec účastní porodu, v pozdější době věnuje svému dítěti více času. Prokázalo se

také (stejně jako je to potvrzeno v zahraničních výzkumech), že pokud se otec věnuje

dítěti  od  útlého  věku,  vybuduje  se  mezi  nimi  silnější  vztah.  Projevuje  se  to  také

v pozdějších letech dítěte a aktivního zapojení otce do jeho výchovy.11

Pokud  se  podíváme  na  potřeby  otců,  čeští  otcové  by  nejradši  uvítali  větší

informovanost o jejich zákonných nárocích. Především v souvislosti s otcovskou nebo

rodičovskou dovolenou.  Dále  také  informace o tom,  jak  si  stojí  v konkurenci  jiných

evropských  států  a  jakou  pozici  v tomto  srovnání  zastávají.  Zejména  mladší

potencionální  otcové  ve  věku  25-34  let  by  ocenili  více  informačních  serverů  a

internetových poradenství  ohledně výchovy.  Na našich serverech již můžeme některé

stránky najít.12

11  http://www.damy.cz/index.php/vztahy1/deti-a-jejich-vychova/277-podoby-otcovstvi-v-cr 
12  Nějaké jsem využila i při psaní této bakalářské práce jako například: www.tatanaplnyuvazek.cz, 

www.tatojaknato.cz, www.tatovevitani.cz, atd.
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3.1.1 Zapojení mužů do péče o domácnost a každodenních aktivit

Jak jsem se již zmiňovala výše, v oblasti zapojení mužů do péče o domácnost u nás stále

existují  stereotypy  ohledně  rozdělení  rolí  v  domácnostech.  Čeští  otcové  stále

zabezpečují rodinu především finančně, což potvrzuje i to, že kolem 60 % otců se podílí

na větším finančním rozhodování, kdežto podíl na péči o domácnost je podstatně nižší

(pouze 25 %).

Míra zapojení otců je dána vzděláním. Ukázalo se, že čím je otec vzdělanější, tím

více se zapojuje do péče o domácnost a každodenních aktivit. Veškeré zapojení však

ovlivňuje také vzdělání partnerky. „Tato závislost se projevuje zejména v oblastech, kde

se muži – otcové zapojují nejméně. Korelace se vzděláním partnerky byla prokázána u

těchto  činností:  uspávání,  večerní  čtení,  večerní  hygiena,  mytí,  návštěva  dětského

lékaře, organizace dětského volného času.“ (Friedlaenderová, 2010, s. 53)

Z výsledků je patrné, že většinu každodenních činností mají na starost ženy. Pouze

u tří aktivit,  které se ve výzkumu zmiňují,  se muži podílejí více než 50 % (finanční

zabezpečení  rodiny,  zajišťování  rodinné  dovolené  a  vymýšlení  a  realizace

volnočasových  aktivit).  V  ostatních  oblastech,  jako  jsou  běžné  nákupy,  každodenní

domácí práce, nedosahuje jejich podíl ani k jedné třetině. Pak jsou tu aktivity, kdy muži

sice nepřesahují 50 %, ale jsou stále srovnatelné s podílem partnerky. Řadí se mezi ně

vymýšlení programu na víkend (47 %), nákupy sportovních potřeb (46 %), zajišťování a

návštěva kulturních akcí (40 %) anebo také hraní s dětmi (40 %). Nejméně se pak muži

věnují péči o nemocné dítě, nákupům dětského oblečení nebo také návštěvy lékaře, na

těchto aktivitách se podílí pouze z 15 %. 

Z hlediska míry zapojení do každodenních aktivit vychází jako nejméně aktivní

skupina otců ve věku 45-54 let. Tato věková skupina je mezi otci nejvíce tradiční a při

výchově nejkonzervativnější. Nejméně se zapojují do všech aktivit spojených s chodem

domácnosti a výchovou dětí, na finančním zabezpečení rodiny se však podílejí největší

měrou. Muži s vyšším socioekonomickým statusem se podílejí na péči více, než muži s

nižším socioekonomickým statusem. Výzkum také prokázal, že muži z úplných rodin

mají větší tendenci zapojovat se do každodenních aktivit nežli muži z rodin neúplných. 

„Výsledky výzkumu naznačují, že téměř pětina otců je zcela spokojena s tím, kolik

času  tráví  se  svými  dětmi  (18  %),  necelá  polovina  se  přiklání  k  tomu,  že  je  spíše

spokojena (47 %). Spíše nespokojena s tím, kolik času tráví se svými dětmi, je více než
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čtvrtina otců (27 %), zcela nespokojeno je pouze 7% otců.“ (Friedlaenderová, 2010, s.

55) Méně spokojení jsou především otcové, kteří nežijí s dětmi ve společné domácnosti.

Zhruba  polovina  českých  otců  se  spíše  přiklání  k  liberálnímu  stylu  výchovy,

kdežto druhá polovina potom k přísnějšímu stylu s dodržováním pevně daných pravidel.

Přičemž otcové z nejstarší generace (45-54 let) jsou zastánci přísné výchovy a naopak

nejmladší  věková  kategorie  (25-34  let)  se  spíše  hlásí  k  liberálnímu  stylu  výchovy.

Drtivá většina otců se však shodla na tom, že „otec by měl vždy představovat v rodině

určitou autoritu“.

Z výzkumu vzešly tři aktivity,  které otci s dětmi denně podnikají – povídání a

vyprávění, sledování televize nebo DVD a hraní si doma s dětskými hračkami. Denně si

více než čtvrtina otců (26 %) povídá se svými dětmi, téměř čtvrtina se s nimi kouká na

televizi (23 %) a 13 % otců si s dětmi každý den hraje s hračkami. Přes 40 % otců chodí

s  dětmi  alespoň jednou týdně na  procházky a  téměř  jedna  čtvrtina  podniká  rodinné

výlety. Podílení se na každodenních aktivitách s dětmi je spjato jak s věkem otce, tak s

věkem  dítěte.  Logicky  se  podle  věku  liší  aktivity,  které  spolu  otec  s  potomkem

vykonávají.  Je  také  zřejmé,  že  otcové  s  vyšším  socioekonomickým  postavením

podnikají s dětmi nákladnější aktivity nežli s nižším. Častěji spolu sportují, navštěvují

divadla a kina nebo jezdí na rodinné výlety.

3.1.2 Postoje k aktivnímu otcovství

S aktivním otcovstvím je do určité míry spojena i účast při porodu a rozhodnutí, který z

partnerů nastoupí na rodičovskou dovolenou. I když se čeští otcové domnívají, že hrají

v životě dětí důležitou rolu, považují roli matky (alespoň v prvních letech života) za

nezastupitelnou. Podle respondentů je také stále častějším jevem, že muži zůstávají na

rodičovské  dovolené  místo  matky.  Téměř  všichni  respondenti  v  kvalitativní  části

výzkumu připustili, že by byli ochotni nastoupit na rodičovskou dovolenou, ale pouze

za  určitých  podmínek:  „v případě nezbytné  situace  vyvolané  nemocí  matky,  ztrátou

zaměstnání či jinou podobnou rodinnou záležitostí, v mnoha případech by byla klíčová

specifická  ekonomická  situace  rodiny,  kdy  by  žena vydělávala  více  než  muž  –  a  to

podstatně více, pokud by toto řešení preferovala partnerka“ (Friedlaenderová, 2010, s.

39)
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Otcové v České republice se ve většině případů podílejí na každodenní péči o své

děti, stále však záleží na podílu rozdělení rolí při péči o dítě a při vydělávání peněz.

Podle respondentů je aktivní otec ten, který věnuje dětem svůj volný čas, rozvíjí je a

stará se o ně, zapojuje se do péče o děti po příchodu ze zaměstnání a dále se podílí na

výchově dětí stejnou měrou jako matka. Většina otců také tvrdí, že se dokáže o dítě

postarat úplně sama. V péči o první dítě jsou muži často nejistí, u druhého potomka se

již aktivněji zapojují do činností, z kterých měli při prvorozeném dítěti strach. Činnosti,

které jsou schopni otci vykonávat bez problémů, patří vození dítěte v kočárku, koupání

a  samozřejmě  také  hraní.  Méně často  otci  přebalují,  krmí  a  stávají  k  dítěti  v  noci.

Otcové se cítí být silní především v hraní a vymýšlení zábavy. 

Mezi otci existují aktivity, kterým se věnují rádi a často. Mezi ně patří především

finanční zabezpečení rodiny (67 %) a podílení se na rozdělování financí v rodině, dále

také  zajišťování  a  výběr  rodinné  dovolené  (54  %)  a  stejnou  měrou  se  podílejí  na

vymýšlení  a  realizaci  sportovních  aktivit.  Podle  toho,  jak  se  otcové  podílejí  na

každodenních  činnostech,  zapojují  se  do  domácích  prací  a  zapojují  se  do  činností

spojených s malými dětmi, autoři rozdělili respondenty do tří skupin:

 Aktivní otcové: Otcové, kteří se podílejí na činnostech v péči o dítě v průměru

více než 30%. Aktivní otec je mladší, převážně s VŠ či SŠ vzděláním, ženatý,

žijící s dětmi v jedné domácnosti, má typicky dvě děti u kterých se nadprůměrná

část těchto otců účastní porodu. Jde o otce, kteří bydlí spíše ve městech, jsou

moderní a převažuje spíše liberální způsob výchovy. 

 Průměrně aktivní otcové: se podílejí na každodenní péči o děti průměrně 20 až

30%. Jedná se o otce, kteří mají alespoň SŠ vzdělání, jsou převážně aktivní s

nižší pracovní pozicí, v páru jsou ti vzdělanější právě otcové, a více se vyskytují

na vesnici.

 Méně aktivní otcové: jsou ti, kteří se zapojují do každodenní péče méně než 20

procenty.  Jsou  to  otcové  staršího  věku  s  nižším  vzděláním,  jsou  častěji

rozvedení a také mají  větší  podíl  otců,  kteří  pocházejí  z neúplné rodiny.  Jde

především  o  muže,  kteří  patří  k  tradičním  otcům,  nechodí  na  rodičovskou

dovolenou  ani  se  neúčastní  porodů.  Typicky  žijí  v  menších  městech  a  s

partnerkou dosahují spíše podobného vzdělanostního stupně.
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3.1.3 Finální typologie otců 

Na základě  výsledků a  všech výroků Friedlaenderová  a  kol.  zkonstruovali  typologii

všech otců a rozdělili je do tří skupin – podle aktivně tráveného času s dětmi, postojů a

vztahu k práci. Podle volného času tráveného s dětmi je rozdělili na aktivní a pasivní

otce, podle postojů na angažované a tradiční otce a podle vztahu k práci na pracanty

versus rodinné typy. Výslednou typologii je možné si představit jako 3D krychli a podle

ní bylo vytvořeno 8 typů otců, kteří mají každý své typické znaky:

Tradiční aktivní pracant

Otcové  mladšího  věku,  s mladšími  dětmi,  většinou  základního  vzdělání  či  vyučen,

jejichž partnerka má také nižší vzdělání, na své děti praktikuje spíše přísnější výchovu,

považuje  se  za  tradičního  otce.  Ženatý  a  pocházející  z úplné  rodiny,  nejčastěji  na

dovolenou jezdí kempovat.

Tradiční aktivní rodinný typ

Otec bývá většinou mladšího věku, s nižším či středoškolským vzděláním se vzdělanější

partnerkou,  má spíše malé děti  ve věku do 9 let,  účastnil  se porodu, žije častěji  na

Moravě a je to nejčastěji příslušník pracující třídy.

Tradiční pasivní pracant

Muž nejčastěji ze starší věkové generace (45-54 let) se základním vzděláním či výučním

listem stejně  jako partnerka,  nejméně  často  ze  všech  typů  se  vyskytuje  v Praze,  se

staršími  dětmi  nad  10  let,  o  porod  partnerky  většinou  nemá  zájem,  ve  výchově  je

neaktivní a spíše tradiční s přísným stylem výchovy.

Tradiční pasivní rodinný typ

Otec  patří  do  střední  nebo  starší  generace  se  staršími  a  má  často  vysokoškolské

vzdělání,  přičemž  jeho  partnerka  má  nižší  vzdělání,  větší  podíl  rozvedených  mužů

pocházejících  z neúplných  rodin.  Nechce  být  přítomen  u  porodu  a  ani  by  nešel  na

rodičovskou dovolenou, jeho výchova je spíše moderní, ale vyznává přísnost. 

Angažovaný aktivní pracant
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Nejčastější  věkové  zastoupení  těchto  otců  je  25-34  let,  mají  středoškolské  vzdělání

s maturitou a pravděpodobně partnerku s VŠ vzděláním, většinou malé děti, vychovává

je liberálněji a mírněji a je velice aktivní. Vyskytuje se spíše v Praze než na Moravě,

vyšší podíl svobodných žijících s dětmi v jedné domácnosti.

Angažovaný aktivní rodinný typ

Mladý muž (25-34 let) s vyšším vzděláním stejně jako partnerka, mají především mladší

děti,  často  se  účastní  porodu  a  to  se  odráží  i  ve  výchově,  je  totiž  z typů  otců

nejaktivnější.  Považuje se tedy za moderního a extrémně aktivního otce.  Je zastánce

účasti  na rodičovské dovolené,  pochází  častěji  z úplné rodiny a žije se svými dětmi

v jedné domácnosti.

Angažovaný pasivní pracant

Muž ze střední generace se základním vzděláním nebo vyučen, spíše se staršími dětmi,

chová se spíše pasivně, rozhodně by nechtěl na rodičovskou dovolenou. 

Angažovaný pasivní rodinný typ

Otcové ve věku 45-54 let s vysokoškolským vzděláním, přičemž partnerka má častěji

nižší vzdělání,  většinou s většími dětmi,  řadí se mezi modernější otce, méně pochází

z Prahy a častěji se rozvádí.

4 Výzkum

 

4.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky

Primárním cílem mého výzkumu je zjistit, zda se během dvou generací změnily postoje

veřejnosti na aktivní otcovství a na zapojení otce při výchově dítěte. Tradiční pohled

nahlíží na muže jako na živitele rodiny a žena vychovává děti a stará se o hladký chod

domácnosti. Otec je považován za hlavní autoritu a s dětmi tráví podstatně méně času

než žena. Tento typ otce by také nikdy nenastoupil na rodičovskou dovolenou. Aktivní

přístup otce zahrnuje větší angažovanost a zapojení jak do chodu o domácnost, tak při
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výchově  dítěte.  Aktivní  otcovství  je  blíže  popsáno  v  kapitole  3.  Tématu  aktivního

přístupu k otcovské roli se věnuje stále málo odborných textů, a proto sem se na něj

chtěla  zaměřit  a  to  s  přihlédnutím ke generačnímu rozdílu a  názorům otců na tento

fenomén.

Pokusím se zjistit, zda se v naší společnosti stále nachází stereotypy o rozdělení

rolí při výchově dítěte,  nebo zda se postoje změnily.  Je pro mne důležité se pokusit

vyzkoumat jakým způsobem a proč se tyto postoje změnily (pokud tedy nastala nějaká

změna). Podle mého názoru k nějaké změně došlo a já chci osvětlit „proč“ k ní došlo a

co současné mladé otce vede k tomu aktivně se věnovat svému dítěti. Bude zajímavé

zjistit i to, zda otcové z druhé, starší generace, provozovali aktivní otcovství při výchově

jejich dětí, anebo jestli například nezměnili názor na výchovu až během posledních let a

vychovávali by své dítě v dnešní moderní společnosti jiným způsobem.

S ohledem na hlavní cíl výzkumu jsem si stanovila tři výzkumné otázky, na které

se v následující analýze pokusím nalézt odpověď:

 Přetrvávají v naší společnosti stereotypy ohledně rozdělení rolí v domácnosti a

při výchově dítěte v rodině?

 Jak se během let změnil postoj na roli muže v domácnosti a tedy i na zapojení

otce do výchovy dítěte?

 Pokud se tento postoj změnil, tak proč a jakým způsobem?

4.2 Metodologie

Pro dosažení cíle výzkumu bylo důležité zvolit si vhodnou výzkumnou metodu, která by

komplexně postihla výzkumný problém a zohlednila všechny možné aspekty. Rozhodla

jsem se, že nejefektivnější bude použít kvalitativní výzkum. Jelikož jsou moje možnosti

velice omezené ohledně velikosti výzkumu, nejprve jsem provedla sekundární analýzu

již proběhlého výzkumu,  která je uvedena v kapitole  3.1 a  pomohla mi k vytvoření

výzkumného nástroje a podoby polostrukturovaného rozhovoru,  který při  dotazování

využívám. 

Metodu  jsem zvolila  v  podobě  polostrukturovaného  rozhovoru  s  celkem  šesti

muži (tedy tři rodiny). Tato metoda mi přišla nejvhodnější z toho důvodu, že muži se

mohli  svévolně  rozpovídat  o  tématech,  jež  sami  považují  za  přínosná,  a  na  druhou
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stranu jako tazatel mohu korigovat směr rozhovoru podle potřeb následné analýzy. Pro

hladký průběh rozhovoru jsem u sebe jako tazatelka měla seznam otázek, které pro mě

bylo důležité  do rozhovoru zahrnout.  Muže jsem vybírala  na základě doporučení od

přátel, od kterých jsem věděla, že budou ochotni rozhovor podstoupit.

Rozhovor byl strukturován do tří základních částí, viz Příloha č. 2. První část se

věnovala otázkám týkajících se biografie rodiny a angažovanosti  otce před a během

těhotenství. Další část se zaměřila na změny ve struktuře rodiny po narození dítěte a

přístupu otce k výchově a zapojení otce do chodu domácnosti. Poslední část již zahrnuje

otázky týkající se fenoménu aktivního otcovství. 

Místa sběru dat byla ve většině případů stejná, a to bydliště respondenta, pouze s

jedním respondentem jsem rozhovor prováděla u něj na pracovišti. Všechny rozhovory

proběhly v časovém rozmezí 20 – 40 minut a některé informace jsem zjistila před i po

vypnutí nahrávacího zařízení. 

Jako  slabou  stránku  této  metody  považuji  neúplnost  ve  svých  zjištěních

zapříčiněnou  malým  počtem  respondentů,  jež  jsem  se  snažila  vynahradit  analýzou

výzkumu, který byl již proveden. Metodu získávání respondentů také považuji za jednu

ze slabších stránek tohoto výzkumu.

4.3 Představení respondentů

Výzkumný vzorek k tomuto kvalitativnímu výzkumu byl vybrán s ohledem na několik

kritérií.  Jelikož  jsem  se  rozhodla  porovnávat  názory  a  postoje  dvou  generací,

nejdůležitějším faktorem při  výběru byla  možnost  dělat  rozhovory jak se zástupcem

mladší generace, tak s jeho otcem. Další podmínkou byl věk a to, že zástupce mladší

generace  má  již  alespoň jedno dítě.  Věkové rozhraní  jsem si  nastavila  následujícím

způsobem: starší generace ve věku 40 – 60 let a mladší 18 – 27 let. Základní soubor

tvořili muži ze Středočeského kraje, konkrétně z nymburského okresu. Některé otázky

byly zaměřeny na rodinné zázemí a je pro mě důležité, aby byli respondenti v dětství

ovlivňováni otcem a jeho výchovou, a proto je dalším kritériem úplná rodina tvořená

matkou i  otcem.  V mém výzkumu se chystám analyzovat  postoje  otců k aktivnímu

přístupu ve výchově a zmapovat čas, který tráví otci se svými dětmi, a proto potřebuji,

aby muži žili ve společné domácnosti s dítětem/dětmi, které vychovávají. 
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Na  základě  výše  uvedených  podmínek  jsem  vybrala  3  rodiny,  jejichž  bližší

specifikaci lze vyčíst z níže uvedené tabulky. Muže jsem vybírala pomocí doporučení

od přátel a ochotě spolupracovat. Všichni respondenti, které jsem oslovila a seznámila s

důvody  mého  výzkumu,  souhlasili  s  dotazováním  a  provedením  rozhovorů.  S

nahráváním rozhovoru  však  u  jednoho  respondenta  nastal  problém a  nesouhlasil  se

zvukovým záznamem,  a  proto jsem si  při  něm psala  poznámky,  z  kterých následně

vznikl  přepis  podobný  jako  u  zvukových  nahrávek.  Pro  zachování  anonymity

respondentů je každý z nich označen smyšleným jménem.

Tabulka č. 1 – Popis respondentů

Všichni  respondenti  žili  v  domácnosti  s  partnerkou a  měli  alespoň jedno dítě.

Martin žil s partnerkou, která si do společné domácnosti jednoho potomka přivedla z

předchozího vztahu, a byl také jediným respondentem, který měl problém se zvukovým

záznamem.  Barevně jsou označeni  muži  v  příbuzenském vztahu otec-syn,  který  byl

podmínkou při výběru výzkumného vzorku.

4.4 Výsledky výzkumného šetření

Výsledky výzkumu jsem rozdělila do tří následujících kategorií:

 podíl otců na každodenní péči o rodinu

 rozdělení rolí v rodině

 aktivní otcovství 
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Popis respondentů
jméno věk stav zaměstnání vzdělání počet dětí
Radek 45 ženatý zedník vyučen 2
Tomáš 24 svobodný strážník MP SŠ – maturita 1
Marek 49 ženatý hasič SŠ – maturita 2
Martin 27 ženatý řidič SŠ – maturita 2
David 54 ženatý podnikatel SŠ – maturita 2
Aleš 24 svobodný podnikatel SŠ – maturita 1



4.4.1 Podíl otců na každodenní péči o rodinu

V této části analýzy rozhovorů uvedu především tu část, jež se týká přímo času, který

otcové  se  svými  dětmi  tráví.  Představím,  kolik  času  muži  tráví  s  dětmi  a  zda  jsou

schopni samostatné péče o potomka. Dále se zaměřím období těhotenství a porodu a

samozřejmě výsledky budu porovnávat mezi otci starší generace a mladšími. 

Období během těhotenství a porod

Z rozhovorů vyplývá,  že otci  vesměs rodičovství  plánovali.  Jeden z otců,  konkrétně

Marek, dítě plánoval, ale přišlo o něco dříve, než s manželkou čekali. Další z otců starší

generace  a  to  David  si  potomka  vymodlil  a  dlouho  ho  s  partnerkou  plánoval  a  v

Radkově rodině bylo neplánované. 

T: A teď, kdy a proč jste se rozhodl mít dítě?

„No tak, kdy jsem se rozhodl? Já jsem se ani nerozhodl, protože to přišlo samo. Vlastně

v tý době když jsem byl na vojně, druhým rokem, takže to přišlo samo.“ (Radek)

Podobně tomu je i u otců mladší generace,  kdy v jednom případě (Aleš) přišel

potomek nečekaně a u dalších dvou otců (Tomáš, Martin) dítě plánovali. Nedá se tedy

říci,  že  by  při  plánování  rodiny  byl  jakýkoliv  rozdíl  mezi  generacemi  a  v  obou

případech můžeme spatřovat plánovaná i neplánovaná rodičovství.

V souvislosti s aktivním zapojením již během těhotenství mohu říci, že každý z

otců  se  do  určité  míry  angažoval.  Otcové  ze  starší  generace  většinou  pomáhali  v

domácnosti, nebo doprovázeli partnerku do práce. Snažili se také navštěvovat lékaře, ale

podle  jejich  názoru  je  v  dnešní  době  jednodušší  partnerku  podporovat,  jelikož  za

minulého  režimu  to  nebylo  tak  běžné.  Pouze  jeden  z  otců  s  manželkou  lékaře

nenavštěvoval (Radek) a to především kvůli pracovnímu vytížení.

T: Jestli jste jako s ní chodil k lékaři, v domácnosti,…

„No, to jo, já si myslím, že docela jo, protože my sme na to dítě čekali,  my jsme si

potom to těhotenství  vychutnávali.  A  manželka byla vlastně  těhotná poprvé  v  zimě,
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takže  jsem  jí  vodil  do  práce,  dokud  musela  chodit,  protože  dělala  dost  daleko  za

městem, tak aby neuklouzla. Tak já si myslím, že jo.“ (David)

Všichni  mladí  otcové (Tomáš,  Martin  i  Aleš)  doprovázeli  partnerku k lékaři  a

snažili se jí co nejvíce pomáhat v domácnosti ve všech ohledech. 

„Pomáhal jsem jí, k lékaři jsem jí doprovázel, v tu dobu jsem začal jezdit nakupovat,

aby nemusela tahat těžké nákupy.“ (Martin)

„Protože jsem v tý  době neměl  práci,  stabilní,  takže  jsem všechno absolvoval  s  ní,

včetně porodu.“ (Aleš)

Z rozhovorů vyplývá nulová účast u porodu otců starší generace, jelikož žádný z

dotazovaných mužů se porodu neúčastnil. Ve všech případech to bylo dáno dobou, v

které se jim narodilo dítě a nebylo možné k porodu jít. Takže i kdyby některý z nich měl

zájem, situace jim to nedovolovala. 

„U porodu jsem nebyl. V té době, když se narodily děti, tak to ještě nebylo obvyklé.“

(Marek). 

„No, porodu jsem se neúčastnil, protože vlastně v devadesátých letech to nebylo možný,

tohleto.“ (Radek)

Naproti tomu Aleš a Martin se porodu účastnili a popisují ho jako největší zážitek

v životě. Na druhou stranu z něj však měli obavy, ale nakonec byli velice rádi, že se ho

zúčastnili.  Pro  Aleše  to  byl  extrémně  emocionální  zážitek  a  Martin  se  ho  účastnil

především jako psychická podpora pro partnerku. 

„No já sem se toho hrozně bál, ale šel bych do toho znova. Určitě to byl největší zážitek

v mým životě a šel bych opravdu zas. No když se narodil, tak to bylo opravdu krásný.

Ale hrozně jsem se bál, bál jsem se všeho. Krve, všeho. My jsme měli hodně dlouhej ten

porod. Partnerka konkrétně, já ne.“ (Aleš)
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Z výzkumu Podoby otcovství v ČR vyplývá, že pokud se otci účastní porodu, jsou

poté  ve  výchově  aktivnější  a  více  se  zapojují  do  péče  o  děti  i  domácnost.  Je  však

zajímavé, že 75 % mužů z výzkumného vzorku se porodu neúčastnilo. Porodu se podle

výzkumu také účastní větší procento mladých otců ve věku 25 – 34 let (44 %), oproti

tomu v kategorii 45 – 54 let pouze 4 % mužů. (Podoby otcovství v ČR, 2010)

Trávení volného času s dětmi

Téměř všichni otci se snaží s dětmi trávit většinu svého volného času. Dětem se věnují

tehdy,  pokud  je  to  možné.  V  tomto  případě  nelze  nalézt  rozdíly  mezi  generacemi,

jelikož obě kategorie se snaží v co největší míře. Na druhou stranu muži tráví většinu

dne v práci a doma se zapojují až večer. 

T: A jak často se mu věnuješ?

„Tak 100 % času, když jsem doma. Takže každej den po práci plus víkendy.“ (Aleš)

„Skoro většinu svýho volnýho času dám dítěti. Samozřejmě jsou tam nějaký kamarádi,

známí,  taky  si  potřebuju  občas  oddechnout.  Ale  snažim  se  mu věnovat  co  nejvíc.“

(Tomáš)

Muži se sice snaží trávit  s dětmi  co nejvíce volného času,  ale  téměř všichni  s

časem věnovaným dětem nejsou spokojeni. Pouze David mohl říci, že je spokojen, i

když by si přál, aby na děti bylo více času. „Já klidně řeknu, že jsem spokojenej. Ale

dneska jsem starej a já bych si to dokázal představit, že bych s nima strávil víc času, a

čas, kterej jsem strávil jinak, na něj teď koukám jako zbytečnej a dříve se mi tak nejevil,

takže bych to asi vynahradil. Jako byl bych rád s nima dýl, ale i tak si myslím, že jsem

spokojenej.“ (David) Jako hlavní překážku muži vidí svoji povinnost vydělávat peníze a

finančně tak  zabezpečit  rodinu a  chod domácnosti.  Pokud by měli  jiné  zaměstnání,

určitě  by  se  dětem  věnovali  častěji  a  měli  by  na  ně  více  volného  času.  „Nejsem

spokojenej,  myslím,  že sem jim měl věnovat  daleko víc  času.“ (Marek) Podle všech

respondentů by to mohlo být vždy více času.   

Podle  výzkumu  Podoby  otcovství  v  ČR  (2010)  je  patrné,  že  18  %  otců  je

spokojeno s časem, který s dětmi tráví. Spíše spokojena je téměř polovina respondentů a

pouze 7 % otců je s časem věnovaným dětmi výrazně nespokojeno. Tento výstup mě do
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jisté  míry  zaskočil,  protože  ať  už  se  podívám  na  výsledky  mého  výzkumu  nebo

zkušenosti z okolí, většina mužů je spíše nespokojena.

Otci ve většině případů berou své děti na výlety, navštěvují zámky a hrady, dále se

snaží děti podporovat ve sportování a navštěvují s nimi i kulturní akce. Jezdí s nimi na

kole, kolečkových bruslích, vodí je do školy nebo do školky, ale také s dětmi dělají

domácí úkoly.

4.4.2 Rozdělení rolí v domácnosti

V  této  kapitole  se  chci  zaměřit  na  zapojení  mužů  do  domácích  prací,  ale  také  na

možnosti  otců  nástupu  na  rodičovskou  dovolenou  místo  partnerky,  jelikož  všichni

respondenti chodí do zaměstnání a na rodičovské dovolené je partnerka. V této části se

také nejvíce lišily názory otců mladší a starší generace.

Domácí povinnosti

I  když  jsem  dotazovala  respondenty,  kteří  nenastoupili  na  rodičovskou  dovolenou,

všichni byli zaměstnaní a jejich partnerka byla doma s dětmi, všichni byli schopni se o

domácnost  postarat  a  pomoci  manželce  v  udržení  jejího  chodu.  Pokud  se  však  do

domácích prací zapojit nemusí, nedělají to. 

T: Jaký domácí práce doma děláte?

„Když nemusím, tak žádný. Úplně nesnáším luxování, ale umeju nádobí, dokážu uvařit,

dokážu se postarat, když bude manželka v nemocnici, nebo pojede na dovolenou, tak se

postarám o chod celý rodiny, vyperu, udělám všechno. Ale pokud můžu, tak se tomu

vyhnu.“  (David)

„No v tý době, když byly malý děti, tak vlastně jsme byli sami dva, takže jsme se museli

dělit  o ty domácí práce,  takže nebyl problém uvařit,  uklidit,  vyprat samozřejmě a v

současný době si myslím, že je to podle potřeby.“ (Marek)

„No občas dám nádobí do myčky, samozřejmě něco na zahradě, ale to nejsou domácí

práce, no a i občas vyperu.“ (Tomáš)
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Zajímavé bylo, že Aleš považoval za domácí práce to, že se stará o syna, uklízí po

něm hračky,  ale  nijak  zvlášť  se  do  dalších  aktivit  spojených s  chodem domácnosti

nezapojuje.

„Tak jako uklízím, starám se o Martínka, uklízím po něm hračky, stelu, dávám třeba

nádobí do myčky, což je docela složitá práce, abych to poskládal správně. A tim to tak

hasne no. Tak jezdím pozdě z práce, tak všechnu dřinu teď odedře přítelkyně.“ (Aleš)

Nejčastější  doménou  mužů  při  rozdělení  činností  v  domácnosti  je  finanční

zajištění rodiny. Domnívá se to přes 70 % respondentů z výzkumu Podoby otcovství v

ČR (2010). Těch, kdo tuto činnost přisoudilo ženě, bylo zanedbatelně málo. Zapojení

mužů při péči o domácnost u nás stále odráží jisté stereotypy, což se potvrdilo i v mé

analýze rozhovorů. Čeští otcové tedy stále zajišťují rodinu finančně a o financích i ve

většině případů rozhodují.

Nástup na rodičovskou dovolenou

Jak se již zmiňuji v teoretické části, otcové v České republice mohou na rodičovskou

dovolenou nastoupit od roku 2001, což je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi,

které tuto možnost již legislativně umožnili, poměrně dlouho. Již v 70. letech 20. století

byla tato možnost uzákoněna a využívána ve skandinávských zemích. Zde rodičovskou

dovolenou využije téměř 80 % všech otců, oproti nám, kdy na rodičovskou dovolenou

nastoupí pouze 1 – 3 % otců. V porovnání s Českou republikou je však skandinávská

rodičovská dovolená podstatně kratší, trvá zhruba jeden rok (v součtu pro oba rodiče.

Česká rodičovská dovolená trvá v průměru dva a půl roku až tři roky. Čeští otcové,

pokud nastoupí na rodičovskou dovolenou, musí pečovat o dítě mnohem delší dobu,

která se nepočítá v řádu týdnů, ale měsíců a roků. (Nešporová, 2006)    

V nástupu mužů na rodičovskou dovolenou se názory z mého výzkumu výrazně

lišily. Hlavní rozdíl byl mezi muži starší a mladší generace. Všichni mladí muži by byli

ochotni  nastoupit  na  rodičovskou  dovolenou  místo  své  partnerky,  měli  však  jisté

podmínky, které se v mém výzkumu shodovali s výzkumem Podoby otcovství v ČR.

Zde muži  byli  ochotni nastoupit  na rodičovskou dovolenou v případě,  že by nastala

nezbytná situace vyvolaná nemocí matky nebo ztrátou zaměstnání,  dále byla klíčová
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ekonomická  situace,  anebo  preference  partnerky.  Podle  Nešporové  (2006)  sem také

musíme zařadit osobnostní rysy obou rodičů.

Respondenti z mé analýzy se většinou přikláněli k druhé možnosti a to, že by na

rodičovskou dovolenou nastoupili v tom případě, že by partnerka pobírala větší plat než

oni. 

T: Vadilo by ti, kdybys měl jít na mateřskou, nebo teda rodičovskou dovolenou místo

partnerky?

„No tak nevadilo,  já  si  myslím,  že  z  mýho pohledu to vidím docela jednoduše,  ale

partnerka je  z  toho unavená,  ale  každopádně,  kdyby  brala nějakou podstatně vyšší

částku platu, víc než já,  tak si myslím, že by to bylo jedině dobře, já bych se tomu

nebránil.“ (Tomáš)

Aleš  dokonce  uvažuje,  že  pokud se  jim narodí  další  dítě,  chce  na  rodičovské

dovolené zůstat on a partnerka by nastoupila do práce. Jediným problémem, který zde

vyvstává, je závislost dítěte na matce, jelikož první dítě stále kojí.

„.... tak já bych se toho teda vůbec nebál, tý mateřský dovolený a myslím si, že bych to

zvládnul úplně bez problémů, i když tady u toho dítěte, co máme teďko Martínka, tak by

to bylo těžký,  protože už mu budou dva roky a pořád se kojí.  Takže to  je  všechno

ovlivněný, ta samostatnost, toho dítěte, že je furt fixovanej na přítelkyni. Takže kdyby se

nekojilo to druhý dítě, tak bych to zvládnul v pohodě.“ (Aleš)

Oproti tomu muži ze starší generace byli spíše proti a ani jeden z nich by nejspíše

na rodičovskou dovolenou dobrovolně nenastoupil. Bylo to pro ně nepravděpodobné a

dle jejich názoru je žena tou, která má předpoklady lépe se postarat o dítě a domácnost

a tudíž by měla zůstat doma ona. Jediným zásadním důvodem by byl extrémně vyšší

plat partnerky. Je také důležité zmínit, že v době, kdy byla rodičovská dovolená v jejich

životě  aktuální,  muži  ještě  neměli  možnost  nastupovat  na rodičovskou dovolenou a

nebylo to ani běžné. Na druhou stranu žádný z nich by na ni nenastoupil ani v dnešní

době.

T: A vadilo by vám jít na rodičovskou dovolenou místo partnerky?
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„No, vadilo. Vadilo by mi to. Nešel bych. Jsem asi ze starý školy a je to prostě asi daný,

ale nešel bych. Dokázal bych jako spíš víc pomáhat, dneska se na to koukám trošku

jinak, ale v žádným případě bych nešel. Neumím si představit, že bych byl doma a plně

se staral  o  to,  co zvládne ženská.  Já si  myslím,  že  ta  ženská je  k  tomu daleko  líp

stavěná, že jsou silnější psychicky. To je asi práce pro ženskou.“ (David)

„No, na rodičovskou dovolenou jestli  bych šel,  to jenom v případě,  kdyby manželka

měla  takovou  práci,  že  by  byla  vlastně  líp  finančně  ohodnocena,  tak  bych  o  tom

uvažoval, ale neříkám vyloženě, že bych šel.“ (Radek)

Na druhou stranu nejde pouze o názor mužů, že na rodičovskou dovolenou by

měla spíše nastoupit žena, ale ani partnerky nejsou přesvědčeny, že by se o dítě měl

starat otec. Ženy si samy většinou nepřejí, aby jejich muž zůstal doma a pečoval sám o

dítě. Podle výzkumu Harmonizace rodiny a zaměstnání (2005)13 se ukázalo, že 63 %

žen by nesouhlasilo s rodičovskou dovolenou otce, souhlasilo by zhruba 24 % žen a

pouze 6 % žen vyjádřilo rozhodný souhlas, zatímco rozhodné zamítnutí téměř 29 %

žen. (Nešporová, 2005)

Můžeme tedy konstatovat, že ohledně nástupu muže na rodičovskou dovolenou v

České společnosti  stále  přetrvávají  určité  stereotypy.  Nelze to připsat pouze mužům

nebo ženám, ale obě pohlaví na tom mají svůj podíl. Ačkoliv se situace v posledních

letech začíná zlepšovat, jsou jisté stereotypy stále patrné. V další části bych se právě

stereotypům chtěla věnovat a to především tomu, zda si respondenti myslí, jestli se ve

společnosti stále určité stereotypy vyskytují. 

Stereotypní nahlížení na rozdělení rolí

Jak jsem se již zmiňovala výše, pokud by muž měl nastoupit na rodičovskou dovolenou,

společnost na tento nově se rozvíjející fenomén stále nahlíží stereotypně. Jak se však

dívá na rozdělení rolí v domácnosti? Na tuto otázku jsem se pokoušela nalézt odpověď

při analýze rozhovorů, které jsem prováděla v rámci mého výzkumu. Při kladení otázky

jsem za stereotyp považovala rozdělení rolí otec – živitel a matka – pečovatelka.

13 Tato studie je čtvrtou částí výzkumné zprávy projektu „Harmonizace rodiny a zaměstnání – současné 
možnosti a jejich reflexe u mladé rodičovské generace.“ Byla zpracována oddělením pro rodinou 
politiku VÚPSV v letech 2004-2005. (Nešporová, 2005)
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Všichni muži až na jednoho (Marek) souhlasí s tím, že v naší společnosti stále

přetrvávají určité stereotypy ohledně rozdělení rolí v domácnosti. 

„No myslím, že v současný situaci už to tak není, dřív, když my jsme vychovávali děti,

tak  to  tak  samozřejmě  bylo,  to  bylo  jasně  daný,  ale  v  dnešní  době  už  ty  role  se

vyrovnávají, a je jedno, jestli je živitel otec, nebo matka.“ (Marek)

 

U někoho je to dáno výchovou, další si zase myslí,  že péče o dítě je vyloženě

ženská práce. David a Aleš na druhou stranu znají případy, ve kterých se otec stará o

děti sám a žije bez partnerky a musí se postarat jak o chod domácnosti, tak o výchovu. 

„Tak znám některý případy, kdy na tom rodičovství, nebo na tý mateřský je otec, ale

vlastně myslím si, že je to ve stereotypu, že to jsou spíš výjimky. Ale vím o takovejch

případech. A že to teďka je moderní, že spousta těch matek má nějakou kariéru.“ (Aleš)

„..... já zkrátka zastávám názor, že ženská se má se starat o domácnost a má vařit,

uklízet,  prát,  a  aby děti  měly  svačiny do školy,  aby měly  zajištěný  zkrátka  všechno

možný,  jo,  co se týče  já  nevím,  říkám od prádla,  až  po jídlo.  A  chlap má bejt  ten

živitel.“ (Marek)

Podle Tomáše je možné stereotypy sledovat především u starších párů a ti mladší

se  již  od  nich  oprošťují.  Já  zastávám  podobný  názor  jako  tento  respondent,  že  u

mladších lidí je patrný pokrok a jisté změny, kdežto starší generace se těchto změn do

určité míry bojí a nevěnuje jim dostatečnou pozornost. Otcové v naší společnosti  již

přejali některé názory moderního otce a genderových rovností, na druhou stranu v nich

stále přežívají  určité  stereotypy tradičního rozdělení  rolí.  Tyto  názorové diskrepance

ovlivněné objektivními  názory zvenčí („např.  nerovnými podmínkami na trhu práce,

nerovnými podmínkami ze strany zaměstnavatelů i tím, jaké role očekává společnost“)

vedou k tomu, že většina otců se stále považuje za tradičního. (Podoby otcovství v ČR,

2010, s. 5) 
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4.4.3 Aktivní otcovství

Jelikož  mým  hlavním  cílem  je  zjistit,  jak  se  změnily  názory  či  postoje  na  aktivní

otcovství  během  dvou  generací,  je  tato  kapitola  pro  mou  bakalářskou  práci  velice

důležitá. Zaměřím se především na názory otců na aktivní otcovství, zda jsou podle nich

otcové  aktivnější  v  dnešní  době  nebo  byli  dříve,  ale  také  na  styl  výchovy  otců  v

porovnání obou generací.  Zda nastaly nějaké změny,  nebo obě generace přistupují k

výchově a aktivnímu zapojení ze stejného hlediska.

Přístup k výchově

Názory dnešních otců na výchovu si v některých rysech protiřečí. Na jedné straně by

měl muž vládnout pevnou rukou, nastolovat pravidla a chovat se autoritativně, na druhé

straně  by  měl  vystupovat  jako  kamarád  a  partner  a  snažit  se  z  dětí  vychovat

individuality. Podobně je tomu i ohledně fyzických trestů. Ačkoli dvě třetiny otců by

své dítě nikdy neuhodilo, zároveň tři čtvrtiny otců souhlasí s tím, že plácnutí přes zadek

nikomu neuškodí. Otcové však vidí jistý rozdíl mezi plácnutím na zadek a fyzickým

bitím. (Podoby otcovství v ČR, 2010)

Rozpory ve výchově vidím i v odpovědích respondentů z mého výzkumu. U mužů

starší  generace  byly  patrné odchylky.  V Davidově domácnosti  se nikdo nestavěl  do

popředí  a  autoritativní  přístup  nebyl  potřeba.  Ani  jeden  z  partnerů  tedy  nijak

nevybočoval a oba děti vychovávali stejně. U Radka bylo patrné, že on byl ta autorita a

oproti  partnerce  zastával  přísnější  způsob  výchovy.  Naproti  tomu  Marek  kvůli

finančnímu zabezpečení rodiny přenechal všechnu tíhu výchovy na partnerce.

„No tak autoritou jsem byl já myslím si to, nebo spíš vím to. Jo autorita jsem já.“

(Radek)

„Vzhledem k tomu, že když děti byly malý vlastně, a bylo potřeba s tou výchovou, tak

spíš padala tíha tý výchovy na partnerku,…“ (Marek)

U  mladých  otců  to  bylo  jednoznačnější.  Všichni  se  cítili  jako  ti,  kdo  více

vychovávají a také autoritativněji. Partnerky zde zastávají spíše roli utěšitelky a děti si k

nim chodí pro pohlazení a útěchu. 
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T: Cítíš se jako autorita ty, nebo partnerka?

„No myslím si, že spíš to dítě vychovávám já.“ (Aleš)

„Já jsem určitě  větší  autorita,  partnerka  je  spíše  utěšovatel.  Hlavní  slovo  mám ve

většině případů já a přísnější jsem také já.“ (Martin)

Tomáš však nějaké návyky ve výchově přejal od svého otce Radka. Oba jsou ve

výchově  autoritativní,  na  druhou  stranu  nezastávají  ani  jeden  přísnou  výchovu.

„Informace o rodičovství navíc získává mnoho současných rodičů od svých vlastních

rodičů, rodová diferenciace, která byla běžnější v minulých generacích, má tak tendenci

se reprodukovat.“ (Fuligni, 2002 In Kubíčková, 2003)

T: Zastáváš spíš přísnější výchovu nebo takovou tu domluvu?

„Já sem byl vychovanej tak, že se svejma rodičema mám spíš kamarádskej vztah. Nikdy

jsem nebyl fyzicky nějak trestanej, a většinou byl jsem naučenej, že s čímkoliv, co se

bude dít, za nima můžu přijít. Nebál jsem se, když byl nějakej problém jim cokoliv říct.“

(Tomáš)

Kdo je aktivní otec?

Aktivní otec podle respondentů je především ten, který věnuje svým dětem všechen svůj

volný čas.  Nebylo  pro ně lehké  takového otce  definovat,  nakonec  ale  každý z nich

nějaký popis vymyslel.  Muži ze starší generace považovali  aktivního otce spíše jako

toho,  kdo  si  s  dětmi  hraje,  bere  je  na  výlety  a  věnuje  se  jim.  Úplně  při  definici

zapomněli na partnerku a na pomoc v domácnosti nebo podporu během těhotenství. 

„Já neumím si představit aktivního otce. Jako aktivní otec, nevím no. Ten aktivní otec je

ten, kterej přijde z práce nebo z těch svejch povinností, který má plnit, otec musí určitě

ty společenský podstatně víc, než ženská, a prostě se věnuje dětem. Hraje si s nima,

vezme je na kolo, na brusle, na stadion, na ryby, prostě kamkoliv. Aktivní otec takhle

sobota neděle, prostě nesedí doma u televize a jede se někam na výlet. Nevím, neumím

si představit, jak jinak bych byl aktivní.“ (David)
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„Aktivní otec je ten, který s nimi sportuje, který o víkendu děti vezme, vyjede s nima na

nějakej  výlet,  nebo to,  nebo nemusí jenom na kole,  jedou na nějakou kulturní  akci,

kterejch je taky daleko víc, než bylo v minulý době.“ (Marek)

Oproti  tomu  mladší  otcové  v  tomto  ohledu  mysleli  i  na  pomoc  partnerce  při

těhotenství,  po  porodu,  ale  také  nenechávat  veškerou  zodpovědnost  na  ženě.

Samozřejmě také nezapomněli na dítě a na to, jak mu věnovat co nejvíce svého volného

času.

„No tak aktivní otec. Aktivní otec samozřejmě by měl aktivně vychovávat to dítě, měl by

pomáhat  manželce  při  tom  těhotenství,  asi  chodit  s  ní  na  ty  vyšetření,  ultrazvuky,

případně na porod,  hodně jí  pomáhat  po tom porodu,  a  vychovávat  to  dítě,  prostě

nenechávat to na manželce a pak v závěru házet to, takhle sis ho vychovala, a tak dál.

Taky si zároveň myslím, že aktivní  otec musí i  aktivně donášet do tý rodiny finance

nějaký. Nelze prostě jenom vychovávat dítě.“ (Tomáš)

„Aktivní  otec  je  ten,  co  se  snaží  co  nejvíc  věnovat  rodině,  ať  už  při  těhotenství

partnerky, tak při výchově. Podílet se aktivně na výchově, chodit s ním do školy, školky,

věnovat se jim ve volném čase.“ (Martin)

V názoru na to, zda otcové jsou aktivnější dříve nebo v dnešní době, nelze najít

známky generačního rozdílu. Někdo si myslí, že dnes jsou otcové aktivnější a někdo ne,

ale nelze otce rozřadit podle věku. Dva muži (David, Aleš) si myslí, že to s aktivitou

není lepší. Je zajímavé, že jsou to otec a syn a je tedy možné, že příbuzenský vztah

může  mít  na  tento  názor  vliv.  Naopak  Marek  si  myslí,  že  aktivní  otcovství  je

podporováno  dobou,  protože  dnes  je  větší  možnost  vyžití  ať  sportovního  nebo

kulturního a je více možností, co s dětmi dělat.
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4.5 Závěry výzkumu

Pokud bych vztáhla výsledky mého výzkumu a kvantitativních výzkumů, které proběhly

v České republice,  zjistíme,  že současní  čeští  otcové se stále  přiklánějí  k  tradičním

modelům otcovství a otcovské role. V jistých případech, především u mladších otců, je

možné samozřejmě spatřovat vývoj k aktivnímu smýšlení a k novému otcovství.

Rozdíl  je  u  mladých  otců  znatelný  především  u  smýšlení  o  nových  formách

otcovství. Muži své rodičovství aktivně plánují a ví také o své možnosti nastoupit na

rodičovskou  dovolenou  místo  partnerky.  O  této  možnosti  však  smýšlejí  pouze  v

hypotetické rovině a musela  by zde nastat  situace,  že by partnerka pobírala výrazně

větší plat. Pokud by nakonec na rodičovskou dovolenou nastoupili, dokázali by se o dítě

a  o  domácnost  postarat  stejně  dobře  jako  partnerka.  Oproti  tomu  otcové  ze  starší

generace  si  za  žádných  okolností  nedovedou  představit  nástup  na  rodičovskou

dovolenou a celodenní  péči  o domácnost  a potomka.  Zde je patrný velký generační

rozdíl ve smýšlení otců na aktivní zapojení v rodině a tradiční pohled. 

Muži  obou generací  se však dětem věnují  plnohodnotně a snaží se jim dát co

nejvíce svého volného času. Ten je však značně ovlivněn zaměstnáním a muži se tedy

nemohou dětem věnovat dostatečně. Většina z nich si také uvědomuje, že času na děti

by mohlo být vždy více a nejsou s ním spokojeni.

Mezi hlavní indikátory, které řadí české muže spíše k tradičním otcům, je péče o

malé dítě. Jelikož pouze minimum z nich nastupuje na rodičovskou dovolenou, o malé

dítě téměř výhradně pečuje žena. Je tomu tak i v případě vykonávání domácích prací.

Většinu domácích prací v domácnosti vykonává žena. Pokud se zapojit nemusí, řadši se

jim vyhnou. Muži se také označují za hlavního finančního zajišťovatele domácnosti a v

práci tráví spoustu času. Nikdo z respondentů by však nedal přednost práci před rodinou

a z dětmi se snaží trávit čas o volných víkendech.

Názory na aktivní otcovství jsou však generačně rozdílné. Zatímco starší otcové

považují za aktivního toho, kdo věnuje svůj volný čas dětem a kdo je bere na výlety a

jiné akce, mladí muži do aktivního otcovství zapojují i pomoc partnerce ať už během

těhotenství,  tak  po  porodu.  Snaží  se  ji  odporovat  emocionálně  i  při  výchově  a

nenechávají všechny úkony na ní. Ohledně zapojení je možné říci, že mladí otcové se

pokouší partnerku podporovat i během porodu a častěji se ho účastní. 
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Ačkoli se u českých otců objevují nové trendy a snaha se aktivně zapojit do péče o

děti a chodu domácnosti, můžeme řící, že stále zůstávají ve sférách tradičního otcovství.

Nadruhou stranu je znatelný pokrok a pokud se budou muži dostatečně informovat a

zajímat o nové formy otcvoství, situace se bude nadále vyvýjet a především zlepšovat. 
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Závěr

Bakalářská práce se zabývá především trendem, který se v posledních letech objevuje

nejen v České republice,  ale i v zahraničí.  Jedná se o fenomén aktivního, nebo také

nového otcovství. Zaměřuji se především na vztah otce a dítěte, ale také na vliv, který

aktivní zapojení otce má na dítě. Závěry z různých publikací dokládají příznivý vliv

zapojení otce do výchovy. Děti, kterým se otec aktivně věnuje, mají lepší výsledky ve

škole,  menší  problémy  s  chováním,  nedostávají  se  do  problémů  a  nechovají  se

deviantně. Aktivní zapojení má však také pozitivní vliv na otce samotného. Zlepšuje se

jeho dovednost z hlediska porozumění druhým a také jeho sociální dovednosti. 

Role  otce  v rodině  je  pro muže  v posledních  letech  velice  složitá,  protože  se

požadavky na něj stále zvyšují.  V minulosti  byla  otcovská role spojena především s

finančním  zajištěním  a  živením  rodiny,  jak  však  uvádím v  teoretické  části,  během

posledních let  se výrazně změnila  a  od muže se očekává aktivnější  zapojení jak při

výchově dítěte,  tak v péči o domácnost.  Jelikož je dnešní průměrný plat  mužů stále

výrazně vyšší než žen, role živitele rodiny je stále aktuální, přičemž k této povinnosti

muži přibývají stále další.

Pokud se již muž rozhodne aktivně věnovat rodičovství  a  třeba i  nastoupit  na

rodičovskou dovolenou, může narazit na překážku a tou je matka. Některé matky nímají

aktivní otcovství jako konkurenci mateřství, a nepřejí si, aby se muž angažoval ať už v

domácích pracech, tak ve výchově. Pro mnohé ženy je nemyslitelné, že by chodila do

práce a s dítětem doma místo ní zůstal muž. Není to tedy pouze vina mužů, že se rozvoj

aktivního otcovství nevyvíjí rychleji, ale důležitou úlohu zde hraje i rozhodnutí žen.

Hlavním cílem mého  výzkumu bylo  zmapovat,  jak  na aktivnější  otcovství  pohlížejí

muži  dvou  generací  a  jaké  rozdíly  je  možno  mezigeneračně  spatřit.  Obě  generace

aktivního otce popisují téměř stejně. Je to muž, který se věnuje svým dětem ve volném

čase, jezdí s nimi na výlety, na procházky a provádí jiné volnočasové aktivity. Mladí

otcové však k tomuto popisu přidávají ještě angažování se již během těhotenství a po

porodu. Více z nich se také porodu účastní a pomáhají větší měrou v domácnosti. Je zde

tedy možné spatřit mezi generacemi určité rozdíly,  i když nejsou tak velké, jak jsem

původně předpokládala.
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Dále jsem se pokoušela zjistit, zda v naší společnosti stále přetrvávají stereotypy

ohledně rozdělení rolí v domácnosti, otec – živitel a matka – pečovatelka. Z výsledků

mého i kvantitativních výzkumů, které proběhli na území České republiky je patrné, že

v naší společnosti je možné stereotypní nahlížení spatřovat. Mladí otcové již začínají

přebírat určité vzory od nových moderních otců, avšak kvůli některým vnějším vlivům

stále zůstávají v tradiční rovině otcovství.
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Přílohy

Příloha č. 1: Typologie otců (Friedlaenderová, 2010) (graf)

Příloha č. 2: Výzkumný nástroj (text)

 Otázky, které se dotýkají biografie rodiny: z jakého rodinného modelu 

respondent pochází? Kdy a proč se respondent rozhodl mít dítě? Snažil se 

respondent angažovat již během těhotenství? Jaké bylo rozdělení rolí 

v domácnosti před početím dítěte? Účastnil se otec porodu?

 Otázky, které se týkají přístupu otce v domácnosti a při výchově dítěte: Jak řeší 

respondenti finanční zabezpečení rodiny po porodu? Jak jsou rozděleny role a 

dělba práce v rodině po narození dítěte? Který z partnerů je při výchově 

aktivnější? Jaký má podle něj jeho partnerka názor na angažované otcovství? 
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 Otázky zaměřené na aktivní otcovství: Jak se otec aktivně podílí na výchově 

dítěte a chodu domácnosti? Je respondent spokojen s rozdělením rolí v jejich 

domácnosti? Je spokojen s časem, kterým se věnuje dětem?  Jaký má respondent

názor na tradiční a moderní rozdělení rolí v domácnosti? Jak podle něj vypadá 

aktivní otec? Jaký zastává postoj jeho zaměstnavatel k aktivnímu otcovství?
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