
Abstrakt

V rámci bakalářské práce se zabývám životní situací otců, kteří se po rozvodu aktivně věnují péči o své  
děti. Jako aktivní otce vymezuji ty muže, kteří mají děti ve společné nebo střídavé porozvodové péči.  
Jejich osobní situaci  se snažím porozumět za pomocí  tří  polo-strukturovaných rozhovorů, v rámci 
kterých se věnuji několika hlavním oblastem jejich života. Doplněním poměrně malého množství dat z  
rozhovorů, jsou příspěvky získaná z diskuzního fóra portálu stridavka.cz.  K širšímu pochopení celé 
problematiky mi  napomáhají  rozhovory  s  experty  tohoto oboru,  kterým je Lukáš  Talpa a jedna z 
opatrovnic Orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Teoretickým rámcem této práce je aktivní otcovství a  
teoretický model „perspektiva životního cyklu“. Pomocí tematické analýzy v průběhu práce odhaluji 
několik  společných  témat.  Prvním  z  takových  témat  je  znevýhodňování  otců  v  soudech  o 
opatrovnictví.  Protože je toto téma poměrně specifické a existuje málo odborných studií,  čerpám 
především ze svých dat. Názor na potencionální znevýhodňování otců se liší u odborníků a samotných 
otců. Přestože zkušenosti otců se soudy o opatrovnictví jsou vesměs negativní, experti se přiklání k  
názoru, že k žádným plošným diskriminacím nedochází a šance otců i matek na získání dětí do péče  
jsou  shodné.  Dalším  takovým  tématem  je  obecná  charakteristika  otců,  která  zahrnuje 
socioekonomický  status,  zaměstnání  a  vztah  se  zaměstnavatelem,  který  je  pro  otce  společný. 
Nejvýznamnějšími  rysy  těchto  mužů,  které  jsou zdůrazňovány ze  strany  otců i  odborníků  je  však  
kladný vztah  s  bývalou  ženou a  pozice  otce  v  bývalé  rodině,  tedy to,  nakolik  se  do  péče o děti  
zapojoval ještě před rozvodem manželství. Společné je pro otce i vnímání pozitivních a „negativních“ 
aspektů  současného  vztahového  uspořádání.  Muži  obvykle  nejpozitivněji  vnímají  skutečnost,  že 
mohou s dětmi trávit více času a tím pádem i ovlivnit jejich výchovu. Naopak nejvíce „negativní“ pro 
ně je skutečnost, že jsou na péči o děti sami, v důsledku čehož mají méně volného času. Posledním  
společným  tématem  je  možné  zvýšení  aktivně  pečujících  otců.  I  v  tomto  případě  se  liší  názor 
odborníků a částečně i otců. Zatímco odborníci a otcové, kterým bylo dítě, či děti svěřeny do střídavé  
péče zastávají názor, že muži mají příležitost o své děti pečovat i po rozvodu, pokud o to mají zájem, ti,  
kteří o střídavou péči teprve usilují, se cítí být ve své pozici znevýhodňováni.


