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Když dovolená není dovolená!
„[…] takže k mé původní představě, jako, že zívačka, že dítě
budu houpat někde na špagátu a přitom budu tvořit, tak to šlo 
[…].“ (Martin)
„[…] teď sám jsem to poznal, dřív jsem to nechápal. Dokud jsem 
nezůstal doma, tak jsem si myslel, že manželka je taková, no, 
že zbytečně skuhrá, nic nevydrží. Ale je fakt, že je to zápřah 
tomu dítěti se věnovat. Když člověk se mu chce věnovat, tak je 
to ubíjející. Ono je to hezký, člověk to dělá rád, ale je to 
jednotvárný, pořád si hrajem… jenomže když je to osm hodin 
nebo víc denně, každý den a furt to samý, tak to utahá…“
(Standa)
„Je to fyzicky i psychicky namáhavá jednotvárná zátěž bez 
možnosti ´padla a jdu pryč´.“ (Vláďa)
„ […] je to ještě mnohem obtížnější podle mne než ta práce. Já
sem se v práci měl úžasně: klid, byl jsem odpočatý. Všechno, co 
proti tomu teďko nastalo s těma dětma, tak je  mnohem 
náročnější než ta práce.“ (Luděk)



Kdy dovolená není dovolená?

Když to není jen a pouze volnočasová zájmová a 
rekreační aktivita
Když je to práce, která je spojená se závazkem a 
zodpovědností
Pokud dovolená není „dovolenou“, neměl by se tento 
termín používat (místo rodičovská „dovolená“ jen 
„rodičovská“ nebo jiný termín - jaký?)



Kdy je člověk rodičem?

Těhotenství a porod nemusí být určující pro 
„mateřské“ chování
Schopnost pečovat není výlučnou schopností žen
Vzniká otázka, kdy je člověk matkou, kdy otcem, kdy 
rodičem?
Rodič = ten, kdo má rád, pečuje, vychovává a 
přejímá zodpovědnost za dítě



Kdy je rodičovská rodičovskou?
Aneb právo vs. realita

Graf č. 1 Absolutní počet mužů na rodičovské
v daném roce v tisících

3,3

2,7

1,1 1 0,9

1,4

0,8

2,1 2 2

0,9

1,3

0,7

1,3
1,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Graf č. 2 Procento žen na rodičovské z celkového 
počtu rodičů na rodičovské v daném roce
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O čem vypovídají čísla?

Statistické údaje jsou dokladem toho, že počet otců
na rodičovské kolísá.
Nedá se hovořit o trendu zvyšující se participace na 
péči o malé dítě.
Ženy jsou stále těmi rodiči, jejichž „výsadou“ je být 
doma s dítětem. 
Můžeme se ptát: „Proč tomu tak je?“
Anebo jinak: „Kteří muži-otcové zůstávají doma 
s dítětem?“



Kteří muži jsou na rodičovské?

2002: cca 400 ve věku 25-29 let, 400 střední bez 
maturity, 400 hl. město Praha (celkem cca 900)
2003: cca 500 ve věku 40-44 let, 500 vysokoškolské, 
po 300 Olomoucký a Moravskoslezský, 100 Praha 
(celkem 1300)
2004: cca 500 ve věku 30-34 let, 500 střední bez 
maturity, 300 Moravskoslezský (celkem 700)



Otcové využívají práva pečovat spíš
individuálně, ženy stále jako skupina

Chtějí muži vůbec o své děti pečovat?
Případně za jakých okolností a podmínek to chtějí?
Za jakých podmínek a okolností mohou o dítě
pečovat?
Co vše „brání“ mužům pečovat o děti? (bariéry v nás 
vs. mimo nás)
Chtějí vždy a za všech okolností pečovat „jen“ anebo 
„převážně jen“ ženy?



Jak dál?

Institut rodičovské jako podmínka nutná – doplněná
dalšími opatřeními jako:

Otcovská dovolená
Důraz na individuálnost a nepřenositelnost práva 
pečovat o dítě v podobě rodičovských kvót
Dostatečně vysoká výše kompenzace ušlého výdělku
Další opatření, návrhy, náměty????



Závěrečný příklad – Norsko
Využívání rodičovské otci v %
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Děkuji Vám za pozornost


