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ČÁST I. | PROJEKT “GENDERMEN” 

 

 

Hlavním úkolem projektu GENDERMEN je rozvoj inovativních výstupů pro vzdělávání dospělých v oblasti 

rovných příležitostí a rovnosti pohlaví. Zapojení mužů do genderové agendy je v 21. století důležitou 

otázkou. Tématem se zabývají výzkumní pracovníci, národní i mezinárodní instituce i velké množství 

nevládních iniciativ a aktivních jednotlivců. Projekt se zaměřuje na shromažďování a třídění informací a 

postupů, jak zapojit muže do genderových otázek. Cílovou skupinou v úrovni I, pro kterou je zpracován 

tento manuál, je široká veřejnost. 

 

 

Příručka pro školení „Jak zapojit muže do genderové problematiky”, je publikována v rámci tématu rovnosti 

žen a mužů jako produkt vyvinutý v rámci projektu GENDERMEN. 

Jsou diskutována témata týkající se podpory rovnosti a nediskriminace žen a mužů, sladění profesního, 

rodinného, a osobního života, ochrany mateřství a otcovství nebo problematiky domácího násilí. 

Příručka má být pracovním nástrojem s cílem nastínit intervenční strategii pro muže a umožnit jim, mimo 

jiné, větší účast na činnostech, které vždy byly většinou doménou (kvalitou) žen. 

Je vhodné využít všechny navržené nástroje a zajistit změny, které povedou k udržitelnému rozvoji 

společnosti v rámci genderové rovnosti. 

 

 

 

 



  

JAK ZAPOJIT MUŽE DO GENDEROVÉ PROBLEMATIKY                                                                                                                                                                                                                                                                     
Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

GENDERMEN PROJEKT 1 HODINA 
CÍLE  

1. Vysvětlení hlavních cílů projektu GENDER. 

2.  Vysvětlení hlavních cílů příručky. 

 

OBSAH 
▪ Představení projektu 

▪ Školící příručka / rámec 

 

 

 

 

 

ÚVOD 2 HODINY 
CÍLE 

1. Vysvětlení významu školení v oblasti  zapojení mužů do genderových otázek. 

2. Reflexe hlavních cílů školení. 

 

OBSAH 
▪ Hodnoty, kterými se řídí školení v oblasti rovnosti žen a mužů 

▪ Cíle školení 
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TEORETICKÝ RÁMEC 4 HODINY 
CÍLE 

1. Zamyslet se nad příčinami, které vedou k výraznému rozdílu v míře nezaměstnanosti v různých 

zemích Evropské unie. 

2. Určit země v Evropské unii, kde je míra nezaměstnanosti mužů vyšší než celková míra 

nezaměstnanosti. 

3. Znát kariérní možnosti mužů. 

4. Porozumět fungování různých typů rodinných struktur. 

5. Uvažovat o důležitosti sdílení domácích aktivit mezi partnery. 

6. Identifikovat různé typy domácího násilí. 

7. Pochopit a vysvětlit koloběh domácího násilí. 

OBSAH 
▪ Situace žen a mužů na trhu práce v Evropské unii. 

▪ Situace žen a mužů v organizaci rodinného života v Evropské unii. 

▪ Domácí násilí 

▪ Analýza dokumentů 

▪ Klíčový výsledek výzkumu. 

OD REALITY KE ZMĚNĚ 7 HODIN 
CÍLE 

1. Znát zákonné možnosti ochrany otcovství v různých zemích konsorcia. 

2. Zamyslet se nad rolí společnosti ve vztahu k mechanismům podporujících rovnost žen a mužů v 

profesní činnosti. 

3. Zamyslet se nad strategiemi, které podporují slaďování profesního a osobního/rodinného života 

4. Diskutovat o situaci jednotlivých zemí (PT, IT, CZ) ohledně vyvážené účasti mužů a žen na 

rodinném životě. 

5. Definovat strategie na podporu větší účasti mužů na rodinném životě. 

6. Znát situaci domácího násilí na mužích v jednotlivých zemích (PT, IT, CZ). 

7. Znát opatření a strategie na podporu vyvážené účasti žen a mužů na rozhodovacích procesech. 

OBSAH 
▪ Místo mužů ve společnosti a faktory podporující rovnost žen a mužů. 

▪ Profesionální činnost. 

▪ Profese, Rodina a domácí násilí. 

▪ Řízení a rozhodování. 
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DOPORUČENÍ ZE ZKUŠENOSTÍ PARTNERSKÝCH ZEMÍ 6 HODIN 
CÍLE 

1. Identifikovat a reflektovat osvědčené postupy zavedené ve společnostech (veřejných / 

soukromých) ve třech zemích konsorcia (PT, IT, CZ) a v dalších evropských zemích. 

2. Identifikovat a přemýšlet o doporučeních, která podporují muže v aktivní účasti na rodinném 

životě. 

3. Určit a zamyslet se nad doporučeními, která podporují muže v jejich profesním životě. 

4. Určit a zamyslet se nad doporučeními, která podporují integraci mužů do profesionálních činností, 

kde jsou muži minoritně zastoupeni. 

5. Určit a zamyslet se nad doporučeními, která pomáhají snižovat násilí na mužích. 

 

 

OBSAH 
▪ Příklady dobré praxe. 

- Dobrá praxe zaměstnavatelů  ve třech partnerských zemích (PT, IT, ČR) 

- Dobrá praxe zaměstnavatelů v Evropě 

▪ Doporučení pro specifické oblasti. 

- Muži a rodina 

- Muži a trh práce 

- Muži a vzdělání 

- Muži a násilí 

 

 

CELKEM 20 HODIN 
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ČÁST II. | ÚVOD 
 

 

Podpora rovnosti žen a mužů je v současnosti jedním z prioritních úkolů Evropské unie. Zákony, které jsou 

aktuálně přijímány či měněny, již neupřednostňují některé z pohlaví, ale uznávají rovnost žen a mužů. 

Změnila se také sociální praxe a již nežijeme v době, kdy bylo považováno za „přirozené“, aby ženy žily jen 

pro rodinu. K změnám rovněž významně přispěla opatření, která v průběhu času přijaly veřejné instituce, 

nevládní organizace a mezinárodní organizace, zejména OSN, MOP, OECD a Rada Evropy.  

 

Navzdory pokroku v oblasti práva, navzdory statusu rovného občanství žen a mužů v soukromé i veřejné 

sféře, velká část našeho každodenního života stále odráží standardizované sociální role a očekávání v 

důsledku tradiční dělby práce dle pohlaví: u žen povinnost péče o rodinu, neviditelná a neplacená práce v 

domácnosti, devalvace profesní práce chápána pouze jako nepodstatný doplněk k rodinnému příjmu. 

 

Dnes, zejména po Světové konferenci o lidských právech ve Vídni (1993) a Světové konferenci o 

ženách v Pekingu (1995), existuje povědomí o tom, že lidstvo není neutrální, ale dvojí: lidské 

bytosti jsou muži nebo ženy. Muži i ženy mají stejná lidská práva, jmenovitě stejné právo na práci, 

rodinný život a účast na politickém a společenském životě. 

 

Proto již není přijatelné, aby biologické rozdíly mezi pohlavími nadále vedly k nerovnostem, což 

způsobovalo zjevnou nerovnováhu v účasti mužů a žen ve veřejné i soukromé sféře. Je důležité, 

aby lidé pochopili, že bez rovnosti žen a mužů je ohroženo jejich vlastní přežití jako druhu. 

 

Školení je zaměřeno na podporu reflexe široké veřejnosti s cílem 

eliminovat stereotypy, které nadále brání dosažení rovnosti mezi ženami 

a muži, a na podporu většího zapojení mužů do genderových otázek. 
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Hlavní cíle školení: 

▪ Podpořit změnu postojů a praktik přímo nebo nepřímo diskriminující muže v rodinném životě; 

▪ Zlepšovat kvalitu zaměstnání a života; 

▪ Přispívat ke konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím rozvoje osvědčených postupů; 

▪ Přispívat k rozvoji občanství, k dosažení demokratického právního státu. 

 

 

Rovnost mezi muži a ženami nastane, pouze pokud si to muži a ženy budou přát ve svém životě. 

Povědomí o rovnosti mají všichni lidé. Je třeba zdůraznit výhody organizací, které skutečně uznávají stejnou 

sociální hodnotu mužů a žen a jednají podle toho. Navrhují konkrétní řešení, jednají o změně chování a 

postojů. Provést změny je možné pouze u uvědomělých, schopných a zúčastněných občanů. 

 

Je nezbytné, aby školitel zaujal mužské publikum poskytnutím návodů a strategií, které přispívají k aktivní 

účasti mužů na činnostech, jimž obvykle dominují ženy. 

 

Tato příručka si klade za cíl odpovědět na některé relevantní a průřezové 
otázky. V průběhu diskusí by u účastníků měla nastat reflexe a tím učení 
novým poznatkům a postojům. 
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ČÁST III. | TEORETICKÝ RÁMEC 

 

 

 
V roce 2019 činila míra zaměstnanosti v Evropské unii 

(EU) u osob ve věku 20 až 64 let, měřená průzkumem 

pracovních sil v EU, 73,1%, což je nejvyšší roční 

průměr, jaký kdy byl v EU zaznamenán. Za tímto 

průměrem lze nicméně najít velké rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi. Např. Švédsko vykazuje dosud 

nejvyšší míru zaměstnanosti v EU: 82,1%. 

Jedním z hlavních cílů na úrovni EU je zvýšit do 

roku 2020 průměrnou míru zaměstnanosti 

populace ve věku 20–64 let na nejméně 75%. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Employment_-

_annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time 

 

Rozdíl v míře zaměstnanosti mezi oběma pohlavími mezi lety 2005 a 2019 prudce poklesl o přibližně 4,7%. 
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MÍRA ZAMĚSTNANOSTI MEZI DVĚMA POHLAVÍMI 

 

 

 

  

Graf představuje celkovou míru nezaměstnanosti (muži + ženy) a míru nezaměstnanosti mužů v různých 

zemích Evropské unie (2019).   

 

Ve dvanácti zemích je míra nezaměstnanosti u mužů vyšší, než celkový průměr, 

tedy míra nezaměstnanosti u mužů je vyšší než u žen. Země s největším rozdílem 

mezi mírou nezaměstnanosti mužů a celkovým průměrem jsou: Německo, Finsko, 

Litva a Lotyšsko.  

 

 

20
05

   
   

   
   

   
   

   
  

16
.4

 p
.p

 

 

2019
 

11.7 p.p
 



  

JAK ZAPOJIT MUŽE DO GENDEROVÉ PROBLEMATIKY                                                                                                                                                                                                                                                                     
Page 11 

 

https://www.pordata.pt/Europa/Taxa+de+emprego+total+e+por+sexo-1758-313873 
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Ačkoli byla zásada stejné odměny za stejnou práci 

zavedena do Římských smluv již v roce 1957, rozdíly v 

odměňování žen a mužů stále existují. V EU ženy obecně 

vydělávají méně než muži - v průměru ženy vydělávají v 

hodinové mzdě o 16% méně. S přibývajícím věkem se 

rozdíly v odměňování mezi ženami a muži zvětšují. 

Postupně se tento mzdový rozdíl se zmenšuje, 

zvyšuje se zaměstnanost žen a zvyšuje se účast 

mužů na rodinném životě. 

 

 

 

ttps://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics 

 

V EU pracuje na částečný úvazek přibližně 31,3% žen, zatímco pouze 8,7% mužů. 

 
ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK |EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ŽENY = 31,3% 

  MUŽI = 8,7% 
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Rovné odměňování není jen otázkou spravedlnosti, ale také nástrojem zlepšením ekonomiky. 

 

Připomínáme článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie: 

 

„Každý členský stát zajistí uplatňování stejné odměny pro muže a ženy za 
stejnou práci nebo prácI stejné hodnoty.“ 

 

 

 
 

“Chlapci více tíhnou k číslům a dívky jsou více emocionální.” 

Zní Vám to povědomě? Zakořeněné stereotypy posilují nerovnosti žen a mužů a jsou překážkou 

hospodářského růstu. Dívky a chlapci mají tendenci dělat rozhodnutí o svém vzdělání na základě rolí 

tradičně připisovaných mužům a ženám. 

 

V roce 2014 tvořili muži pouze 26% pracovníků v odvětví školství, zdravotnictví a sociální péče. V oblastech 

souvisejících s přírodními vědami, technologiemi, strojírenstvím a matematikou tvořily ženy pouze 14%. Za 

poslední desetiletí došlo k malému zlepšení. 

 

Přibližně polovina studentů v EU absolvuje dva hlavní obory vzdělávání. U obou je nápadný nedostatek 

jednoho pohlaví. Téměř čtvrtina všech studentů (24%) absolvuje předměty přírodovědných, technických, 

technických a matematických oborů (STEM) a většina z nich jsou muži. Dalším velkým studijním oborem je 

vzdělávání, zdraví a sociální péče (EHW) s jednou pětinou (19%) všech absolventů v rámci EU. Poměry v 

tomto oboru jsou rovněž nevyvážené, ale v opačném extrému. Muži zde tvoří menšinu. 

  

Důvody této segregace do značné míry spočívají v genderových stereotypech, 
které ovlivňují volbu oboru a kariérní aspirace dívek a chlapců. Vzdělávací systémy 
jednotlivých zemí a širší společenský kontext (např. možnost následného 
pracovního uplatnění) mají také silný dopad na výběr oboru studia. 
 

https://eige.europa.eu/publications/study-eu-set-apart-gender 
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V posledních desetiletích nabralo tempo demografických změn v rodinných strukturách nebývalý 

rozměr. Prodloužení střední délky života, masivní vstup žen na trh práce, pokles průměrného počtu 

osob v rodině, prudký pokles plodnosti, nárůst manželské nestability, růst rozvodů a rostoucí podíl 

nesezdaného partnerství jsou některé z faktorů, které za poslední tři desetiletí (zejména v zemích 

jižní Evropy, kde je tempo těchto změn extrémně rychlé) zásadně změnily obraz rodinného života 

tak, jak jej známe. 
 

Hodně se změnilo, mnoho však také zůstalo stejné. Ženy se mnohem více zapojují na trhu práce a 

sdílejí ekonomickou zátěž s muži, a zároveň stále nesou většinu odpovědnosti za domácí práce a 

péči o děti. Čas, který ženy a muži investují do rodinného života, není stejný a omezuje účast žen ve 

veřejné sféře a účast mužů v soukromé sféře. 
 

JAKÉ „ROLE“ DNES HRAJÍ MUŽ A ŽENA V RODINNÉM ŽIVOTĚ? 
 

Musíme si uvědomit, že diskuse o rodinné krizi není nová, opakuje se po celé 19. století. V rámci 

industrializace vrhl venkovský exodus do města obrovskou masu pracovníků. Opouštění dětí, jejich 

narození mimo manželství a kriminalita mladistvých se stávaly běžnými jevy. Nestabilita rodiny 

začala již v této době, ale v průběhu let se ukázalo, že rodinná instituce je schopna do jisté míry 

odolat společenským změnám a přizpůsobit se jim. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fepocanegocios.globo.com 
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Rodina jako instituce dala vzniknout velkému množství literatury o jednotlivých „rolích“ v rámci 

rodinného seskupení. 

Nye (citovaný v Goodman, 1993) identifikoval 8 hlavních rolí v americké rodině: 

• Poskytovatel: přebírá odpovědnost za finanční podporu rodiny, obvykle je tato role spojena se 

zodpovědností za bezpečnost rodiny; 

• Hospodář: získává, připravuje a vaří jídlo, udržuje dům, zajišťuje čištění a údržbu oděvů a nábytku; 

• Péče o dítě: poskytuje základní fyzické a psychologické podmínky pro zajištění zdravého vývoje dětí; 

• Socializace dětí: zahrnuje základní roli péče o dítě, jde však dále - zahrnuje úsilí o vytvoření 

kompetentního a socializovaného jedince; tato role kombinuje intelektuální, sociální a emoční 

schopnosti; 

• Sexuální role: funguje jako sexuální partner ve vzájemně uspokojivém a výlučném sexuálním vztahu; 

• Rekreační role: odpovídá za organizaci rekreačních aktivit pro rodinu; 

• Terapeutická role: pomáhá partnerovi při řešení psychologických problémů, poskytuje emoční a 

afektivní podporu; 

• Příbuzenské vztahy: přijímá závazek udržovat kontakt a dobré vztahy s příbuznými. 

  

Mužům se tradičně přisuzuje hlavní „role“ poskytovatele, zbytek je ponechán ženám; socializaci dětí 

a rekreační roli většinou sdílejí oba. 

Nekompatibilita mezi instrumentálním a expresivním chováním je sporná - četné studie ukazují že 

je efektivní, když oba typy chování převezme stejná osoba; je rovněž diskutabilní, zda je přísná 

diferenciace spojena s větší manželskou spokojeností - studie ukazují, že muži, kteří přebírají 

expresivní funkci, vykazují vysokou spokojenost; a konečně v manželském systému, kde je 

partnerství běžnou normou, má vyjednávání o povinnostech a sdílení odpovědností celkem 

uspokojivé  výsledky pro nalezení funkční rodinné rovnováhy. 
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Domácí násilí zahrnuje chování, které ve vztahu používá jedna strana zejména ke kontrole strany druhé. 

Zainteresované osoby mohou či nemusí být v manželství, mohou být stejného i různého pohlaví, mohou žít 

společně i odděleně, řešit rozchod či teprve chodit na romantické schůzky. 

 

Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely, druhy apod., ke 

kterému dochází v soukromí, tedy mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se zpravidla 

stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopností včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený 

vztah (širší pojem „násilí v rodině“ zahrnuje také násilí páchané na dětech a násilí páchané na seniorech). 

 

Klíčové znaky domácího násilí: 

● Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoliv charakteru ještě nelze určit, zda 

jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek. 

● Eskalace – od urážek se stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým 

útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život. 

● Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené a osoby násilné – domácí násilí 

nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby 

ohrožené střídají. 

● Neveřejnost – probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské 

kontroly. 

Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny čtyři znaky. 

Všichni můžeme být oběťmi domácího násilí. Oběti mohou být bohatí i 

chudí, jakéhokoli věku, pohlaví, náboženství, kultury, etnické skupiny, 

sexuální orientace, vzdělání nebo rodinného stavu. 
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https://www.google.pt/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhealthnews.pt%2F2020%2F06%2F27 

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ VYUŽÍVÁ RŮZNÉ TYPY CHOVÁNÍ: 

Emocionální násilí: jakékoli chování partnera, jehož cílem je, aby ten druhý cítil strach nebo 

zbytečnost. Obvykle zahrnuje chování jako: vyhrožování dětem; ubližování domácím zvířatům; ponižování 

druhého za přítomnosti přátel, rodiny nebo na veřejnosti; 

Sociální násilí: jakékoli chování, jehož cílem je kontrola sociálního života partnera, například tím, že 

partnerovi brání v návštěvě rodiny nebo přátel, omezování telefonu nebo ovládání hovorů a účtů za telefon, 

zamykání druhého v domě; 

Fyzické násilí: jakákoli forma fyzického násilí, kterou násilník způsobí svému partnerovi. Může se 

promítnout do chování, jako je: údery, kopání, škrcení, pálení, přinucení nebo zabránění partnerovi v léčbě; 

Sexuální násilí: jakékoli chování, při kterém partner nutí druhého, aby se účastnil sexuálních aktivit, 

které on sám nechce. Např.: znásilnění, nátlak nebo nucení partnera k sexu; nucení partnera k 

nechráněnému sexu; nucení partnera k sexu s jinými lidmi; 

Finanční násilí: jakékoli chování, kterým se partner snaží ovládat peníze druhého, aniž by to on chtěl. 

Některá z těchto chování mohou být: kontrola platu druhé osoby; odmítnutí peněz na domácnost, nátlak 

na zdůvodnění jakýchkoli výdajů; hrozba odebráním finanční podpory; 

Obtěžování: jakékoli chování zaměřené na zastrašování druhého. Například: stalking partnera na 

jeho pracovišti nebo v jeho volném čase; neustálá kontrola nad pohybem druhé osoby, ať už je doma 

nebo ne. 
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Domácí násilí funguje jako cyklus, který má obecně tři fáze: 

 

 

Tento cyklus je charakterizován jeho kontinuitou v čase, to znamená 

postupným opakováním v průběhu měsíců nebo let, kdy fáze napětí a 

uklidňování jsou stále méně a méně časté a fáze násilného útoku stále 

intenzivnější. Obvykle tento model interakce končí tam, kde dříve začal. V 

hraničních situacích může být vyvrcholením tohoto cyklu vražda. 
https://apav.pt/vd/index.php/features2 

 

  

 

 
ZVÝŠENÍ 
NAPĚTÍ 

 

 
NÁSILNÝ 

ÚTOK 

 

 LÍBÁNKY 
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ČÁST IV. | OD REALITY KE ZMĚNĚ 
 

 
 

Nejprve je nutné uvést, že dopad politik zaměřených na genderovou rovnost je viditelný až v posledních 

desetiletích. Pravděpodobně nejvíce viditelné jsou dopady v oblasti rodiny, zejména v politikách na 

ochranu otcovství. Dopad těchto opatření na rodičovství je evidentní v prudkém nárůstu mužů čerpajících 

rodičovskou dovolenou a také v obecném postoji většiny mužů a žen, že pokud se otec neúčastní péče o 

děti, je dítě ochuzeno. Jde o hlubokou generační změnu: v chování a postojích mladších generací je 

nejvíce vidět posun mužů do světa pečujících rodičů. Je proto třeba zdůraznit potřebu pokračovat a 

posilovat jak politiku, která podporuje tuto “pečující mužnost”, tak na dítě komplexněji zaměřené politiky 

v oblasti neplacené domácí práce a sladění rodiny a práce. 

 

Zadruhé je třeba zdůraznit dopad řady faktorů, které souvisejí s kontexty socializace a některými 

proměnnými, jako je vzdělání, sociální třída, postavení na trhu práce nebo životní etapa, ve které se muži 

nacházejí (žijící v páru nebo sami), s dětmi nebo bez dětí atd. 

Rodina a škola, vštěpování standardů a stereotypů, převezmou v tomto procesu klíčovou roli. 

Proměnné faktory ve vzdělání a zaměstnání, u nichž se nyní očekává, že budou z hlediska kvalifikace 

získány, se ukázaly jako další klíčový činitel při prosazování rovnosti žen a mužů, protože ovlivňují názory a 

chování mužů po celý život. Úroveň vzdělání a kvalifikace hluboce poznamenávají postoje a postupy mužů 

ve všech oblastech společenského života. V rodině jsou to ti nejvzdělanější, kdo prosazují a praktikují 

rovnoměrné rozdělení práce a péče. Zároveň jsou to také ti, kteří mají zdravější životní návyky a chování, 

což snižuje riziko nemocí, kterým se lze vyhnout. 

 

Na trhu práce jsou nejkvalifikovanějšími a nejinformovanějšími ti, kteří vykazují větší schopnost 

vyjednávat se zaměstnavateli a vrstevníky, méně se koncentrují na roli mužského živitele rodiny 

plně oddaného práci a více se zaměřují na vnímání univerzálního pečovatele, který kombinuje 

soukromý a pracovní život. 



  

JAK ZAPOJIT MUŽE DO GENDEROVÉ PROBLEMATIKY                                                                                                                                                                                                                                                                     
Page 20 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Úlohou dnešní společnosti je navrhnout mechanismy, definovat struktury a podporovat pozitivní 

opatření, která ženám a mužům umožní plný a rovný přístup k politickému rozhodování, 

profesionálnímu a rodinnému životu, což znamená realizaci rovných práv ve vztahu k ekonomickým 

zdrojům, včetně přístupu k úvěrům, přírodním zdrojům, vhodným novým technologiím a ke sdílení 

rodinných povinností, včetně placené a neplacené práce. 

 
 

 
 

Vypracování souboru strategií a opatření zaměstnavateli umožňuje diagnostikovat překážky rovných 

příležitostí pro muže a ženy a vytvářet zdravé prostředí pro rozvoj profesionálního subjektu. 

Zaměstnavatelé by proto měli věnovat pozornost: 

▪ využívání práv souvisejících s mateřstvím a otcovstvím; 

▪ sladění pracovního, osobního a rodinného života; 

▪ získávání údajů o míře znalostí lidí o právech spojených s mateřstvím a otcovstvím za účelem 

zjistit, jaké informace potřebují 

▪ znalost toho, jak muži a ženy využívají svá rodičovská práva, jakož i hlavních překážek jejich 

používání; 

▪ znalost postupů a strategií pro “sblížení” potřeb mužů a žen; 

▪ znalost, jak muži a ženy využívají volný čas a sdílejí rodinné a domácí povinnosti; 

▪ znalost postoje mužů a žen ohledně genderových rolí, profesní segregace a dalších aspektů 

týkajících se rovnosti žen a mužů;  

▪ diagnostika situace domácího násilí, sexuálního harašení na pracovišti i mimo něj, stejně tak 

jako jiných druhů diskriminace.
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Problém sladění pracovního a osobního a rodinného života se v různých zemích Evropské unie stává 

stále důležitějším v důsledku změn v moderních společnostech. 

Poté, co se v období průmyslové revoluce oddělil prostor mezi produktivním světem práce (továrna) a 

místem reprodukční spotřeby (rodina), s inherentním rozdělením na mužské a ženské role, bylo znát, 

že v pracující populaci jako celku mají ženy od poloviny tohoto století silné postavení. 

Změnily se také rodinné struktury a vztahy. Tradiční role ženy v domácnosti a mužského živitele 

odpovědného za ekonomickou podporu rodiny mají tendenci být nahrazovány modelem dvojího 

zaměstnání, přičemž do rozpočtu domácnosti přispívají oba partneři. 

Ale i přes tuto změnu postupů a postojů, která uznává nové sociální role žen, jsou způsoby organizace 

společenského života nadále založeny na předpokladu, že ženy stále přebírají odpovědnost v péči o 

děti a ostatní členy rodiny častěji než muži, což jim znemožňuje rozvoj kariéry a zaměstnání na stejných 

pozicích jako muži. 

Muži bývají omezeni v možnostech podílet se na rodinném životě, zejména při narození dětí nebo v 

případě, kdy děti potřebují zvláštní péči. Otec mívá kvůli pracovním podmínkám větší potíže 

doprovázet dítě v raných fázích života nebo zůstat doma s dětmi, když jsou nemocné. 

Na mikrosociální úrovni a s odkazem na rodinu je důležité zdůraznit nezbytnou změnu 

postojů a postupů, aby bylo možné efektivně sdílet odpovědnosti a úkoly mezi partnery. 

Ve všech členských státech EU se o děti, domácí práce a vaření stará mnohem vyšší procento žen než 

mužů. V EU v roce 2016 se o děti do 18 let denně staralo 92 % žen ve věku 25 až 49 let ve srovnání s 68 

% mužů. V jednotlivých členských státech byly největší rozdíly mezi ženami a muži zaznamenány v 

Řecku (95 % žen a 53 % mužů) a na Maltě (93 % a 56 %), nejmenší vyskytly ve Švédsku (96 % žen a 90 

% mužů) a Slovinsku (88 % a 82 %). 
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U domácích prací a vaření jsou rozdíly ještě větší. V roce 2016 79 % žen v EU vařilo a / nebo dělalo 

domácí práce denně, ve srovnání s 34 % mužů. Největší rozdíly mezi ženami a muži byly zaznamenány 

v Řecku (85 % žen; 16 % mužů) a Itálii (81 % a 20 %), nejmenší ve Švédsku (74 % žen a 56 % mužů) a 

Lotyšsku ( 82 % a 57 %). 

Evropský průměr udává 79 % žen, které denně dělají domácí práce nebo vaří, ve srovnání s 

pouhými 39 % mužů; 92 % žen denně pečuje o děti, ve srovnání s 68 % mužů. 

Navzdory rozdílu se účast mužů na domácích činnostech a péči o děti neustále zvyšuje, 
což přispívá k vyváženějšímu rozdělení a většímu zapojení mužů do těchto činností. 

 

PORTUGALSKO 
 

V Portugalsku vykonává nějaký druh domácích prací denně pouze 19 % dospělých mužů, ve srovnání 

se 78 % žen. Tento výsledek řadí zemi jako čtvrtou nejvíce nerovnou evropské zemi v rozdělení 

domácích prací podle pohlaví. 

Pokud jde o výchovu a vzdělávání dětí, rozdíly se zmenšují: 99 % žen ve věku od 25 do 49 let uvádí, že 

každý den věnuje určitý čas výchově dětí, ve srovnání s 87 % mužů. 

Portugalsko je na třetím místě mezi evropskými zeměmi z hlediska genderové rovnosti se 

stále větším počtem mužů, kteří odpovědnost za rodinu se svou partnerkou sdílí. 

https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2018-01-15-agora-e-ainda-mais-oficial-sao-as-mulheres-quem-mais-faz-

tarefas-domesticas-em-portugal/ 

 

ITÁLIE 
 

Italské ženy čtyřikrát častěji (81 %) než muži (20 %) tráví čas vařením a domácími pracemi každý den 

po dobu alespoň jedné hodiny. U párů s dětmi tráví čas každodenní péčí 81 % žen a 66 % mužů. 

Míra zapojení žen a mužů do sociálních aktivit se od roku 2005 zvýšila. U žen je o něco méně 

pravděpodobné, že se budou účastnit sportovních, kulturních a volnočasových aktivit mimo domov (24 

% ve srovnání s 28 % mužů), ale je pravděpodobnější, že budou zapojeny do dobrovolné nebo 

charitativní činnosti (13 % ve srovnání s 11 % mužů). 
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Nárůst mužského zapojení do práce v rodině je proces, který probíhá již léta, zahrnuje kulturní 

předefinování rolí žen a mužů, a proto má velmi pomalý vývoj. Za posledních 11 let muži žijící v 

páru průměrně zvýšili své odhodlání pracovat v domácnosti o jednu minutu za půl roku, zatímco 

ženy tento čas snížily o něco přes dvě minuty. Při udržení tohoto tempa, aby bylo možné 

dosáhnout rovnosti žen a mužů v domácích pracech, bychom potřebovali dalších 63 let. U párů, 

které mají největší motivaci pro rovnost ve sdílení domácích povinností, tj. u těch, kteří se řídí 

modelem dvojí výdělečné činnosti kdy oba partneři pracují na plný úvazek, by toto trvalo ještě 

dalších 38 let.  

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

V České republice se v roce 2016 o své děti staralo denně 85 % žen ve věku 25–49 let (s dětmi 

do 18 let), ve srovnání s 55 % mužů. V evropském srovnání je to 24. místo, daleko za 3. 

Portugalskem a 17. Itálií.  

Rozdíly jsou ještě větší u domácích prací a vaření. V České republice se v roce 2016 denně staralo 

o domácnost 67 % žen, oproti 16 % mužů. V evropském měřítku je to 21. místo, tentokrát před 

25. Portugalskem a 27. Itálií. 

 

 
 

Obecně lze říci, že soubor opatření a základních principů sociální organizace v jejích různých oblastech 

napomáhá sladění práce a rodiny a podporuje nastolení rovných příležitostí. 

Existuje řada opatření, která jsou doporučována a v mnoha případech jsou již zavedena k prevenci 

problematických situací a k zajištění rovnováhy mezi rodinným a pracovním životem. Taková opatření 

se mohou vyvíjet na různých úrovních a pokrývat množství sociálních situací: 

Na makrosociální úrovni je potřeba zmínit celou škálu politik a pozitivních aktivit definovaných státem 

pro dosažení lepší rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem obou pohlaví. Důležitým krokem v 

tomto směru je zavedení nových forem organizace práce a předefinování rodičovské dovolené, která 

dává mužům právo na samostatnou otcovskou dovolenou - možnost doprovázet a pečovat o své děti.  
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Stejně tak to jsou investice do sociální infrastruktury, jako jsou pečovatelské služby pro děti, seniory a 

nemocné, a pobídky pro vytváření místních služeb, které odpovídají aktuálním potřebám populace. 

A konečně, na střední nebo mezo-sociální úrovni by měla být zmíněna úloha společností a 

zaměstnavatelů obecně, aby se vytvořily organizační kultury, které si cení nových mužských a ženských 

rolí na profesionální i rodinné úrovni. Je důležité, aby si zaměstnavatelé a profesní kolegové uvědomili, 

že muži mají také rodinné povinnosti. Toto poznání povede k postupům, které přispívají k rovným 

příležitostem žen a mužů v přístupu k profesní kariéře a rodinným vztahům. 

Příspěvek místní správy - která je lidem bližší a lépe si uvědomuje jejich potřeby - k provádění politik 

státu na místní úrovni nebo k podpoře vytváření partnerství mezi různými místními veřejnými a 

soukromými institucemi povede k formám místního sociálního rozvoje založeného na modelech 

komunitní organizace v souladu se způsoby života (osobními, rodinnými a profesními) žen a mužů. 

Důležité jsou způsoby, kterými pracovníci využívají svůj čas, prostor a další pracovní podmínky, které 

mohou být více omezující nebo přizpůsobitelnější jejich osobním a rodinným potřebám. Mnoho střetů 

mezi pracovním a rodinným životem skutečně vyplývá právě z konfliktu časoprostorů, které jsou těmto 

dvěma sociálním sférám společné. Jiné mají kořeny ve firemních kulturách, které nejsou vždy otevřené 

tomu, že mužští pracovníci přebírají rodinné povinnosti a brání se myšlence, že povinná a kontrolovaná 

fyzická přítomnost pracovníků na tradičních pracovištích nemusí být vždy tím, co poskytuje nejvyšší 

produktivitu. Na druhou stranu je evidentní potřeba celé sady infrastruktur pro každodenní život 

rodiny. Patří mezi ně především jesle, školky a další formy péče o děti a mládež, dále stále více na 

důležitosti nabývající podpůrné služby pro seniory. Kromě těchto hlavních potřeb jsou důležité také 

sítě veřejné dopravy s častými spoji a silniční infrastruktura zajišťující snadný a rychlý přístup na 

pracoviště z domova a naopak. 

 

Pro slaďování profesního a soukromého života mají zásadní význam také služby v rozmanitém rozsahu 

přístupné v prodloužené provozní době či mimo běžné otevírací časy. 
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Právě společná a integrovaná spolupráce různých subjektů může vést k nejlepším řešením konfliktů a 

ke zdravé rovnováze mezi profesní činností a rodinnými, osobními a občanskými povinnostmi. 

Na závěr, pro nalezení rovnováhy mezi rodinným a profesním životem, berme v úvahu 

následující doporučení: 

 

 
https://www.retire2what.com/work-life-balance.html  
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V evropských zemích pracují muži na plný úvazek a stále se málo angažují v podpoře chodu rodiny, 

ačkoli nedávné studie ukazují, že muži nové, mladší generace mají tendenci se aktivněji podílet na 

výchově dětí. 

Je na zaměstnavatelích, kteří usilují o implementaci politik pro sladění pracovního a rodinného života 

svých pracovníků, aby nastolili firemní kulturu, která uznává důležitost role otce v socializaci dítěte, 

podporuje využívání otcovské dovolené, což zaručuje kontinuitu jejich zaměstnání a udržení kariérního 

systému. 

 

Organizace, které tyto zkušenosti praktikují, prohlašují, že muži, kteří využívají rodičovskou dovolenou 

a starají se o děti, mají lepší profesionální výkon. Stávají se aktivnějšími a více spolupracujícími a 

pracovní klima se stává přátelštějším. 

 

Muži jsou diskriminováni na trhu práce, když se snaží podílet na potřebách svých rodin. Společností 

často není pozitivně vnímáno, když muži zajišťují rodinné povinnosti tak, jak se to očekává od žen. Muži 

mohou být na pracovištích stigmatizováni, pokud upřednostní rodinné záležitosti před profesní 

činností. 

 

Muži by měli být povzbuzováni, aby převzali spravedlivý díl rodinných 

povinností, například k tomu, aby čerpali rodičovskou dovolenou. 
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NOVÉ FORMY PRACOVNÍ 

ORGANIZACE 

 Time management 

 
Zkrácení pevné 
pracovní doby 

 Časová banka 

 
Střídání pevných 
pracovních dnů 

 
Částečné a 
krátkodobé 

úvazky 

 
Práce na telefonu a 
další formy práce z 

domova 
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OPATŘENÍ A STRATEGIE PRO PODPORU VYVÁŽENÉ ÚČASTI ŽEN A MUŽŮ NA 
ROZHODOVACÍCH PROCESECH  

Jak již bylo zmíněno, ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny na řídících pozicích, a to i v 

největších společnostech v EU, kde pouze 8 % pozic generálních ředitelů zastávají ženy. Evropská 

unie proto podpoří přijetí návrhu týkajícího se vyváženého zastoupení žen a mužů ve správních 

radách společností, aby tento stav změnila a umožnila ženám převzít vedoucí úlohu zejména ve 

společnostech. 

 

Evropská komise rovněž podpoří účast žen v politice, a to i ve volbách do Evropského 

parlamentu v roce 2024, zejména prostřednictvím financování a sdílení osvědčených postupů. 

Komise bude usilovat o dosažení 50% vyváženého zastoupení mužů a žen na všech úrovních 

řízení do konce roku 2024. 

Kromě důležitých opatření, která mají být přijata na národní a místní úrovni, země EU přijaly 

účinná opatření k boji proti této nerovnosti. 

https://ec.europa.eu/portugal/nes/union-of-equality_pt 
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MUŽI 

Přestože ženy trpí vyšší mírou domácího násilí, oběťmi tohoto zločinu jsou 

i muži. Ženy také často páchají domácí násilí, a to nejen v sebeobraně. 

 

Muži, kteří jsou oběťmi domácího násilí, zažívají kontrolu ze strany svých 

partnerek, jsou terčem fyzických (v mnoha případech s vážnými 

následky) a psychologických útoků, bojí se opustit toxické vztahy. Strach 

a zostuzení jsou pro tyto oběti hlavními překážkami v žádosti o pomoc. 

Tito muži se obávají, že budou zdiskreditováni a poníženi ostatními 

(příbuznými, přáteli nebo dokonce soudními a policejními institucemi), 

pokud se rozhodnou ohlásit své týrání. 

 

 
 

Pokud je domácí násilí vůči ženám dostatečně diskutované téma, stejné téma pro muže je 

mnohem více „skryté“. Víme, že uváděný počet mužů, kteří jsou oběťmi domácího násilí, 

neodpovídá skutečnému množství. Většina mužů, kteří jsou oběťmi domácího násilí, reaguje na 

útoky „tiše“ a ti, kteří využili nějaký systém podpory, jej hodnotí negativně, protože mají pocit, 

že jsou nepochopeni a opět viktimizováni. 

 

Zpráva Evropské komise “Gender-Based report”, která byla vypracována na základě cca 28 000 

rozhovorů, od roku 2016, odhalila, že většina dotázaných si myslí, že domácí násilí je častější u 

žen než u mužů. Níže jsou uvedeny některé zprávy a studie, které představují, co bylo popsáno 

o domácím násilí na mužích ve třech zemích konsorcia. 
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PORTUGALSKO 
 

V Portugalsku již existují práce a kampaně vyvíjené v souvislosti s problematikou domácího násilí 

na mužích. Čísla jsou znepokojivá, protože odhalují, jak je pro muže obtížné přijmout, že jsou 

oběťmi domácího násilí. Pouze 10 % mužských obětí sděluje policii, čím prochází, ve srovnání s 

26 % žen. Pouze 23 % mužů se obrátilo na podpůrné iniciativy oproti 43 % žen a pouze 11 % 

mužů ohlásilo situaci zdravotnickému pracovníkovi (23 % žen). 

 

 

Podle policejních statistik je jednou ze čtyř obětí domácího násilí muž. 

Stejně jako ženy, i muži zůstávají ve vztahu z lásky, v naději, že se jejich partner změní, a z touhy 

zachovat si rodinný život. 

Počet mužů, kteří se stali oběťmi domácího násilí, se v Portugalsku mezi lety 2013 a 2015 zvýšil 

o 14,4 %. Další důležitý údaj se týká věku oběti, muži staršího věku (65 let a více) jsou hlavními 

oběťmi, a představují asi 28 %. 

Níže uvádíme odkazy na informace týkající se domácího násilí na mužích v Portugalsku. 
https://quebrarosilencio.pt/; 

https://www.dn.pt/sociedade/homens-vitimas-de-violencia-domestica-ficam-em-silencio-5717286.html; 

https://www.sns.gov.pt/noticias/2016/09/06/violencia-domestica-contra-homens/ 

https://www.publico.pt/2020/01/17/sociedade/noticia/associacao-recebeu-99-pedidos-apoio-homens-vitimas-

abuso-sexual-1900636; 
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ITÁLIE 
 

25. listopadu se slaví den boje proti násilí na ženách demonstracemi, iniciativami, flashmoby a 

mnoha dalšími. A každý den slyšíme, že jsou ženy znásilňovány, napadány, pronásledovány a 

zabíjeny. Vedle tohoto typu násilí však existuje ještě jedno nevyslovené, „ukryté“. Je to násilí 

páchané ženami na mužích. 

Loňský průzkum ISTAT poprvé při analýze násilí v práci také zjistil obtěžování sexuálního původu 

vůči mužům. Odhaduje se, že ho během života zažije 3 754 tisíc mužů (18,8 %), během 

posledních tří let 1 274 tisíc mužů (6,4 %) - průzkum se týká období 2015-2016. 

Jedná se o nižší číslo než u žen, ale stále existuje. Násilí nemá pohlaví. 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 
 

Obecné povědomí o zneužívání mužů je v České republice velmi nízké. Lze říci, že všechny studie 

se zaměřují na ženy jako oběti a muže jako pachatele. Celých 9 % mužské populace v České 

republice zažilo fyzické násilí ze strany partnera. Psychologické násilí je však ještě častější. Každý 

pátý muž prohlašuje, že jeho partner žárlí a brání mu v kontaktu s jinými lidmi, kontroluje mu 

poštu, telefonní hovory a e-maily. Pánové se často stydí za svou roli oběti a zároveň se obávají, 

že jim nikdo neuvěří. Podle průzkumu Asociace pracovníků intervenčních center je každý dvacátý 

muž v České republice obětí domácího násilí. Asi polovina mužů někdy přišla do styku s domácím 

násilím, ať už jako oběť, násilník, svědek nebo někdo, kdo o násilí slyšel z doslechu. 

V souvislosti s násilím na mužích se často předpokládá, že ženy páchají násilí na mužích pouze v 

sebeobraně. Čeští autoři studie „Domácí násilí na mužích z pohledu teorie a praxe“ (2011) to 

zpochybňují. Podle této studie pouze 5-15 % agresivních žen zdůvodňuje násilí sebeobranou, 50 

% pak hněvem nebo touhou vládnout, vyvíjet tlak na svého partnera. Tato studie také pojednává 

o zvýšení agresivity u dívek a tím tak souvisejícím potenciálu pro zvýšení násilí žen vůči mužům. 
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Násilí ve vztazích homosexuálů je (zejména v českém prostředí) málo mapovaným fenoménem. 

Specifickým aspektem partnerského násilí ve vztazích s homosexuály je to, že se jeho oběti musí 

vypořádat nejen se skutečným zneužíváním ze strany partnera, ale také s kontextem 

heteronormativity společnosti. 

Zdroj informací:  

Muži a násilí v České republice, Zpráva Pracovní skupiny vlády České republiky Muži  a rovnost 

žen a mužů, 2016 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/pracovni_skupina_muzi_a_rovnosti_zen_a_muzu/Muzi-a-nasili-v-CR_FINAL.pdf  

Čírtková, L.: Domácí násilí na mužích z pohledu teorie a praxe.  Pešáková, K. vyd. 2011. Muži 

jako oběti domácího násilí. Sborník z konference konané 9. března 2011 na Fakultě sociálních 

studií v rámci projektu Muži a domácí násilí. Brno, duben 2011       

http://www.otcovia.sk/docs/Domaci_nasili_na_muzich.pdf  

 

 
 

OBĚŤ 

Bezpečnost a duševní pohoda oběti jsou nesmírně důležité. 

AGRESOR 
 

Existuje celá řada institucí, které nabízejí léčebné programy pro agresory, jako jsou ústavy 

duševního zdraví, věznice, organizace sociálních služeb, chráněná bydlení. V některých zemích 

se stále více využívá spolupráce mezi systémem trestního soudnictví a jinými orgány. 

Některé programy se zaměřují na sebeuvědomění. Pachatelé se učí rozpoznávat myšlenky a 

pocity, které je vedou k násilným činům, aby se před jejich spácháním dokázali včas ovládnout. 
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SOUDNÍ SYSTÉM 
 

Odezva soudního systému by se měla vyvarovat „viktimizace“ oběti a měla by zohledňovat její 

zkušenosti a obavy. 

ODBORNÍCI 

Odborníci by měli mít na paměti, že když oběť požádá o pomoc, často se cítí zahanbená, 

ponížená, vyděšená a odpovědná za vyvolání násilí. Potřebuje radu a podporu, možná 

potřebuje ujištění, že ve svém boji není sama, že není jediným případem, a jistotu, že za to, co 

se stalo, nemůže. Je nezbytné dát těmto obětem najevo, že v žádném případě nejsou 

odpovědné za spáchané násilí. 

Bezpečí obětí je prioritou. Profesionálové mohou pomoci představením různých alternativ 

řešení, aniž by vnucovali své hodnoty a rozhodnutí a neposuzovali jejich možnosti. 

Adekvátní trénink je způsobem, jak rozvíjet účinné reakce na domácí násilí. Odborníci by si měli 

být vědomi jak reality obklopující tento jev, tak strategií uspokojování potřeb, které pociťuje 

oběť a agresor. 

 

 

 

 

 

 

https://16days.thepixelproject.net/wp-content/uploads/2013/11/stop-domestic-violence.png 
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ČÁST V. | PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A 
DOPORUČENÍ 

 
 

Osvědčené antidiskriminační postupy uplatňované osvícenými zaměstnavateli, kteří podporují 

rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, ukazují, že se jedná o přidanou hodnotu jak 

pro zaměstnance tak pro zaměstnavatele. 

1. Pozitivní diskriminace ve prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví při náboru 
pracovníků; 

2. Podpora přijímání mužů a žen do oblastí, kde jsou nedostatečně zastoupeni; 

3. Podpora vyváženějšího zastoupení mužů a žen v profesních kategoriích; 

4. Podpora interních vzdělávacích akcí a aktivit ke zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů, 
pro co největší počet pracovníků z různých úrovní a profesních kategorií; 

5. Přijetí konkrétních opatření, která podporují opětovné začlenění zaměstnanců do aktivního 
pracovního života po přerušení kariéry z rodinných důvodů; 

6. Přijetí pravidel, která zajistí respektování důstojnosti mužů a žen na pracovišti v případě 
nežádoucího chování vyjádřeného ve verbální, fyzické, sexuální nebo jiné podobě; 

7. Přijetí opatření ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů v organizaci; 

8. Časová flexibilita; 

9. Využívání stlačeného pracovního týdne; 

10. Práce na dálku, široce používaná v některých profesích / činnostech kvůli pandemii, kterou 
v současné době zažíváme; 

11. Časová banka; 

12. Přímé benefity pro pracovníky a členy rodiny (prázdninové programy pro děti pracovníků; 
služby v domácnosti; podpůrné služby pro seniory); 

13. Poskytování pracovního volna k zajištění pomoci rodinným příslušníkům - dětem, rodičům, 
partnerům - nad rámec těch, které stanoví zákon. 
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PORTUGALSKO 
 

Organizace TAP má denní jesle a mateřskou školu, která funguje 24 hodin denně a umožňuje 

zaměstnancům, kteří pracují na směny, nechat své děti ve školce během noční práce. 

 

Organizace CP má mateřskou školu pro děti svých pracovníků. Kromě toho CP také poskytuje 

prázdninové aktivity dětem zaměstnanců. 

 

V reklamní společnosti Grafe mohou rodiče přivést do práce své děti a vyřešit tak občasné 

krizové situace. Tuto možnost  umožňují vlastní prostory společnosti. Existují příklady párů 

zaměstnanců, kteří tak řeší péči o děti, zatímco čekají na přijetí do mateřské školy. 

 

Banka Montepio Geral poskytuje dotace na podporu dětí, rodiny a školy. Sociální služby Montepio 

Geral zahrnují různé akce, například prázdninové tábory pro děti pracujících nebo dohody se 

specializovanými hlídacími společnostmi. 

 

Jednací řád sdružení Espaço T, které podporuje sociální a komunitní integraci, výslovně stanoví, 

že děti zaměstnanců mohou být na pracovišti v pracovní době, pokud je to nutné, například ze 

zdravotních důvodů nebo z důvodu nekompatibility pracovní doby a školního rozvrhu. 

 

Ve společnosti IBM se prostřednictvím interních médií snaží posílit roli otce prostřednictvím 

šíření rozhovorů s mužskými pracovníky, kteří mají malé děti a podílejí se na jejich péči. 
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ITÁLIE 
 

Sdružení “Maschile Plurale” 

The National Plural Male Association bylo založeno v Římě v květnu 2007 a představuje 

sdružení mužů různého věku, historie, politického a kulturního původu a sexuální orientace, 

zakořeněných v širší a již existující síti místních skupin mužů. Členové sdružení se již roky zabývají 

úvahami a praktikami předefinování mužské identity kritickými vůči patriarchálnímu modelu s 

pozitivním vztahem k ženskému hnutí. Myšlenka sdružení se zrodila po zveřejnění celostátního 

apelu proti násilí na ženách, napsaného některými podporovateli v září 2006 a za pár měsíců 

bylo spolupodepsáno tisícem dalších mužů z celé Itálie. V roce 2007 bylo sdružení založeno jako 

požadavek na formu, která je flexibilní, ale adekvátní strukturovanějšímu národnímu závazku 

(jako je projektová práce v různých kontextech). Male Plural má kontakty ve všech italských 

regionech a aktivně působí v Piemontu, Ligurii, Lombardii, Benátsku, Emilii Romagně, Toskánsku, 

Laziu, Kampánii, Apulii, Sicílii (na níže uvedené webové stránce jsou všechny kontakty sítě). 

 

Různé oblasti intervence, ve kterých byli doposud zapojeni: 

▪ tvorba reflexí a dokumentů politické hodnoty o otázkách maskulinity a vztahů mezi 

muži a ženami nabízených k diskusi prostřednictvím webových stránek sdružení 

(https://www.maschileplurale.it ), zpravodaje, sociálních sítí Facebook a Twitter. ; 

▪ setkání a veřejné akce týkající se stejných otázek, za účelem zvýšení povědomí a 

podpory kultury v této oblasti; 

▪ vzdělávání a odborná příprava určená pro školy, univerzity, sociální a zdravotnické 

pracovníky a úředníky; 

▪ spolupráce s některými centry pro boj proti násilí, zahrnující vnitřní společnou síť k 

prevenci a potírání mužského násilí na ženách; 

▪ akční výzkum životních cest mužů, kteří jsou pachateli násilí; 

▪ účast na podobných iniciativách mnoha dalších sdružení a institucí. 
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Iniciativy, jako jsou tyto, reagují na hlavní cíle uvedené ve statutu sdružení: 

▪ podporovat individuální a kolektivní reflexi u mužů všech věkových skupin a zdravotního 

stavu, počínaje uznáním své zaujatosti a pochopením rozdílů  ve smyslu civilizační 

změny ve vztazích mezi pohlavími; 

▪ veřejně a osobně se zavázat k odstranění všech forem násilí (fyzického i psychického) 

na základě pohlaví; 

▪ podpořit změnu konkrétního chování každého, s jeho odlišnou subjektivitou v 

mezilidských vztazích, v rodinách, ve světě práce, ve školách a univerzitách, v 

náboženských komunitách, v prostoru politiky a informací, jakož i v různých potřebách 

společenského života. 

 

Magistrát města Cuneo, město v severní Itálii, zavedl v průběhu roku 2018 dobrou praxi 

adresovanou zaměstnancům magistrátu, kteří byli hlavní cílovou skupinou. 

Popis: Antidiskriminační školení zaměřené na manažery a zaměstnance obcí, organizované 

Úřadem pro rovné příležitosti, kanceláří Europe Direct Cuneo Piedmont Jihozápad a CUG 

(Jednotný záruční výbor), které je zahrnuto do Akčního plánu (Positive Action Plan) a 

každoročního vzdělávacího plánu magistrátu. 

 

„My muži v Palermu jsme proti násilí na ženách“ (angl. We men in Palermo against the 

violence against women) 

Sdružení je tvořeno skupinou mužů, kteří si uvědomují, že život v kulturním a sociálním systému 

je stále poznamenán patriarchálními principy a modely chování, v nichž dominují muži. 

Ve společnosti, kde neexistuje rovnováha mezi právy, příležitostmi a povinnostmi mezi muži a 

ženami, platí následky ženy i muži. 

 

Hlavními zúčastněnými stranami jsou ženy i muži: ženy si budou moci uvědomit svůj obrovský 

potenciál, který byl historicky umrtvený; muži se mohou osvobodit z rigidních rolí, které je 

zdánlivě uspokojily, ale ve skutečnosti je uvěznily v omezujících stereotypech. 
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Poté, co v roce 2015 uspořádali několik veřejných debat, zahájili spolupráci zejména se středními 

školami. Jako hlavní nástroj při školních intervencích přijali kampaň „Poznejte muže - osvoboďte 

se od násilí“, kterou propaguje asociace Masculine-Plural. Kampaň vznikla z myšlenky převrátit 

obvyklou komunikační strategii zavedenou hromadnými sdělovacími prostředky, kdy je kladen 

důraz na emoční dopad vyvolaný obrazy ženských obětí násilí, místo toho se zaměřuje hlavně na 

muže, kteří navrhují alternativní modely chování, které mají být přijaty v každodenních vztazích. 

Kampaň se skládá z 12 fotografických souborů, které zachycují situace ve vztazích mezi muži a 

ženami v těch momentech, které jsou nejvíce riskantní z hlediska eskalace k mužskému násilí: 

od hospodaření v domácnosti, péče o děti, sexuální intimity až po rozdíly v mentalitě a životním 

stylu k dramatickému rozchodu, který je stále nejvíce spojen s případy násilí a pronásledování 

(stalkingu). 

Účast mužů na aktivitách zvyšujících jejich povědomí v genderových otázkách je opravdu nová. 

Rovnost žen a mužů byla vždy tématem převážně žen. Toto sdružení zahrnuje různé muže s cílem 

ukázat novým generacím prostřednictvím aktivit ve školách, že muži a chlapci mají při 

prosazování rovnosti žen a mužů velkou roli. 

 

Tato kampaň, původně určená pro mužskou cílovou skupinu ve věku 25 až 45 let, se ukázala jako 

velmi užitečný nástroj k povzbuzení a podnícení  debaty a reflexe u studentů středních škol nejen 

o otázce násilí na ženách, ale také o alternativních modelech chování, které je možné přijmout 

v partnerských vztazích již od adolescence. 

Analýza situace ve škole velmi často ukázala, že při vzdělávacích intervencích není věnována 

zvláštní pozornost genderové perspektivě, která rozbíjí stereotypy a tradiční role pohlaví  v naší 

společnosti. Často dětem není poskytován dostatečný prostor pro reflexi a kritickou diskusi o 

těchto otázkách. Tváří v tvář fenoménu rozšířeného násilí je ve veřejných debatách často 

tendence k neutrálnímu výkladu s respektem ke specifičnosti “genderového násilí”, čímž násilí 

nabývá mezi pohlavími rovnosti.   

Činnost v oblasti prevence násilí proto musí být založena na projektu, který neredukuje 

genderovou výchovu jen na rozdíly mezi muži a ženami, ale poukazuje na  jejich složitost. 

Vzdělávací agentury a škola proto musí děti v tomto období i vést a pomáhat jim dělat vlastní 

nezávislá rozhodnutí.  
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Golemanova teorie emoční inteligence může být důležitá pro rozvoj tohoto druhu emoční 

gramotnosti. Musí být rozvíjena schopnost porozumět sobě a ostatním, budování sebeúcty, 

uznání konfliktu jako pozitivního okamžiku změny a současně musí být rozvíjena možnost řešit 

konflikt pozitivním a nenásilným způsobem. Dalším základním prvkem je rozpoznání vlastních 

emocí. 

Aby se zabránilo agresivnímu chování dospívajících a účinně se do něj mohlo zasahovat, musí 

školní instituce nutně převzít kontrolu nejen nad obsahem a procesy učení, ale také nad všemi 

vztahovými a osobními aspekty, které je charakterizují a na jejichž úspěchu a neúspěchu  závisí 

školní selhávání. 

Školní prostředí může hrát hlavní úlohu v prevenci agresivního chování. Adolescenti jsou 

obzvláště citliví na imprinting (vštěpování) v souvislosti s hodnotami jejich skupiny ve fázi hledání 

modelů, se kterými se mohou identifikovat. Je to příležitost zabývat se modely, které ukazují 

empatické postoje upřednostňující neagresivní chování. 
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ČESKÁ REPUBLIKA 
 

Flexibilní pracovní doba 

Vyberete si začátek a konec pracovní doby. Děti můžete v klidu zavést do školky. Flexibilní 

pracovní doba znamená, že musíte odpracovat stejný počet hodin jako všichni ostatní, ale nikdo 

vás nenutí dělat to přesně každý den od 9:00 do 17:30. 

Příklad: Transportní lékařská služba Vimperk se zaměřuje na přepravu pacientů v nepřetržitém 

provozu a na zdravotnický dohled na sportovních a kulturních akcích. Dopravní zdravotnická 

služba je typicky oblastí, ve které je jen omezený prostor pro zavádění flexibilních forem práce. 

Nejčastěji je využívána možnost zaměstnávání na dohody, služby řidičů (většinou mužů) jsou 

sestavovány tak, aby umožňovaly částečně pružnou pracovní dobu. Pracoviště dispečinku je 

obsazováno vždy jednou osobou na směnu, z podstaty je sdíleným pracovištěm. 

 

Poloviční úvazek 

Pracujte jen čtyři hodiny denně nebo tři dny v týdnu - takový model bude vyhovovat mnoha 

rodičům. Nabídka práce na částečný úvazek je v České republice stále omezená, ale i tak se 

takové příležitosti mohou objevit. 

Příklad: Česká obchodní banka (ČSOB) již mnoho let nabízí svým zaměstnancům možnost 

pracovat na částečný úvazek ve svém firemním mateřském programu. 

 

Home office 

Dítě je nemocné, přijde opravář, musíte udělat něco, na co se chcete v klidu soustředit. Právě 

pro tyto situace je vhodné pracovat z domova, což je dnes v mnoha společnostech běžná výhoda. 

V současnosti (2020) mnoho společností nechává své lidi pracovat z domova i po uvolnění 

koronavirových opatření. 

V České republice pracovalo z domova během nouzového stavu (3-4/2020) celkem 19,2 % 

ekonomicky aktivních lidí. Podle krajů: Praha 35,3 %, Čechy (bez Prahy) 13,5 %, Morava 15,1 %, 

podle vzdělání: 51,4 % absolventů vysokých škol, 17,8 % absolventů středních škol, 2,2 % 

středních škol bez maturit, 1,2 % osob se základním vzděláním, podle velikosti společnosti: 15,7 

% lidí z malých společností, 21,9 % lidí ze středních společností, 25,7 % lidí z velkých společností. 

Zdroj: Průzkum LMC 
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Firemní školka 

Firemní školky dnes najdete většinou ve velkých společnostech. Jejich výhodou je, že kopírují 

pracovní dobu zaměstnanců. A nejsou to žádné hlídací koutky - firemní školky musí mít vlastní 

vzdělávací program, stejně jako všechny ostatní mateřské školy. 

Příklad: Mateřská škola města Ostravy, příspěvková organizace, byla zřízena jako předškolní 

vzdělávací zařízení určené především dětem zaměstnanců statutárního města Ostravy. Třídní 

školu navštěvuje ve školním roce 2019/2020 celkem 24 dětí ve věku od 2 do 7 let, o které se 

starají tři učitelé. Rodiče ocení prodlouženou provozní dobu podle úředních hodin na magistrátě 

a služby školky i během školních prázdnin. Dvakrát ročně organizují učitelé „mateřskou školu v 

přírodě“, předplavecký výcvik a tenisové tréninkové kurzy. Mateřská škola také vytváří podmínky 

pro nadané děti. Pedagogové intenzivněji spolupracují s rodinou a odborníky. 

 

Příklady dobré praxe - Unie asociací zaměstnavatelů České republiky, 2019 

https://www.uzs.cz/soubory/02%20-%20P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf  

https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/koronavirus-home-office.A200514_547274_podnikani_sov  

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&cid=200  

 

 
 

Dánská pošta vyvinula projekt péče o děti ve spolupráci s dánskými železnicemi. Cílem bylo 
přizpůsobit otevírací a zavírací dobu jeslí pracovní době rodičů, protože 70 % zaměstnanců 
společností začíná a končí svou práci mimo běžnou otevírací a zavírací dobu veřejných služeb, 
které o děti pečují. 
 
Ve Francii zřídila nemocnice v Saint-Camille organizaci s cílem poskytovat zaměstnancům 
nemocnice různé druhy služeb jako je žehlení, šití, jídla a jiné domácí práce, včetně výběru 
spolehlivých pracovníků v domácnosti. 
 

Möhringer Maschinnenbau je společnost v Německu. Zavedli model pracovní doby, který nazvali 
„celoživotní”. To umožňuje zaměstnancům hromadit odpracovanou dobu v tzv. časových 
bankách a využít ji v obdobích, kdy jejich děti nebo rodinní příslušníci potřebují péči. 

Společnost Intel Ireland Ltd zřídila programy, jako jsou online sítě na podporu rodiny (zdravotní 
péče, centra denní péče atd.), fondy péče o děti, letní programy pro děti pracujících a propagace 
seminářů pro rodiče zaměřenou na péči o děti. 
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Společnost Deutsche Bahn AG v Německu zavedla službu na podporu dětí,  která umožňuje sladit 
pracovní dobu s otevřením jeslí. Pracovní plány pracovníků s malými dětmi jsou přizpůsobeny 
otevírací době těchto služeb. 

V Německu poskytuje společnost Freie Holzwerkstatt ve Freisingu každý měsíc zaměstnancům 
mužského pohlaví možnost čerpat několik hodin volna, placenou podle hesla „čas ve prospěch 
dětí“, hodiny lze akumulovat. 

V Nizozemsku se haaglandenské policejní síly připojily k systému, který zlepšuje podporu dětí 
pracovníků / mužů na částečný úvazek. Tato praxe podporuje překonávání předsudků, které 
kladou na ženy odpovědnost za péči o děti tím, že podporuje muže, aby se aktivněji podíleli na 
rodinných záležitostech a pracovali na částečný úvazek. 

Mezi osvědčené postupy při povzbuzování otců k účasti na rodinném životě patří opatření 
přijaté některými zeměmi EU, které zřídily specifické školy péče o děti pro muže.  

Tyto iniciativy by měly být předcházeny aktivitami zvyšující povědomí směrem k odstranění 
předsudků a změně postojů a postupů.  

 

 
 

Rovnost mezi ženami a muži je základním právem a jedním ze společných a základních principů 

a hodnot Evropské unie. V posledních letech urazila Evropská unie se silným odhodláním svých 

členských států dlouhou cestu směrem k genderově spravedlivé společnosti. Důvodem je 

nepřetržitá práce vyvíjená v několika aspektech, a to jak na evropské, národní, tak i místní úrovni. 

Jedná se však o práci, která nebyla dokončena, protože jsme daleko od dosažení rovnosti, 

zejména v oblastech, jako je účast na trhu práce, ekonomická nezávislost, mzdy, rovnost v 

řídících funkcích a boj proti násilí. 

 

 

Níže je uveden výčet doporučení a návrhů, které mohou podpořit větší zapojení mužů do 

genderové tématiky: 
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https://www.accdocket.com/articles/gc-s-public-policy-role-in-an-age-of-upheaval.cfm 

 

 
 

▪ Podpora rovnosti žen a mužů, rovnosti rodičů a práva dítěte na život s oběma rodiči po 

rozvodu, podpora uplatňování střídavé péče. Navrhování veřejné diskuse o právním 

zřízení střídavé péče jako preferenčního režimu. 

▪ Muži považují přístup ke svým dětem za vysoce podmíněný určeným systémem návštěv, 

který jim znemožňuje sdílet jejich každodenní život a udržovat vztahovou  blízkost, která 

se pěstuje právě v každodenním kontaktu, a zároveň jsou považováni za ty, co se vyvazují 

z odpovědnosti za své činy.  

▪ Investovat do školení a šíření informací zaměstnavatelům s tématem zvyšování 

povědomí o možných konfliktech, kterým jsou páry s malými dětmi vystaveny ve vztahu 

mezi pracovním a rodinným životem. 

 

 

  

 

 
POLITICKÁ 

DOPORUČENÍ 

 
MUŽI, RODINA 

A SMLOUVA 

 
MUŽI A 

PRACOVNÍ 
TRH 

 
MUŽI A 

VZDĚLÁVÁNÍ 

 
MUŽI  

A NÁSILÍ 
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▪ Zvláštní pozornost je třeba věnovat situaci osamělých rodičů s malými dětmi - osamělým 

matkám nebo osamělým otcům - pro které může být sladění rodinného života  a práce 

obzvláště obtížné. 

▪ Podporovat publicitu institutu rodičovské dovolené s cílem informovat o zakotvených 

právech a zajistit zviditelnění  využívání dovolené oběma rodiči. 

▪ Vypracovat politiku (strategii) rodičovské dovolené za účelem prohloubení jejích 

základních principů - péče o děti, harmonizace pracovních a rodinných povinností mezi 

rodiči a rovnost pohlaví. V současném rámci rodičovské dovolené zůstává zásadou, že 

jejím hlavním příjemcem je matka. Tato překážka musí být odstraněna, politika 

rodičovské dovolené by měla být rovněž inkluzivní, uznávající rozmanitost rodinných 

kontextů, v nichž se děti rodí a vyrůstají, a nediskriminovat páry stejného pohlaví. 

▪ Socializace a rané vzdělávání pro genderovou rovnost  a pro hodnotu mužské péče. Tato 

lineární souvislost mezi mateřskými a rodičovskými dovednostmi po několik desetiletí 

udržovala ženy v zajetí role pečovatelky a muže daleko od těchto takzvaných „ženských“ 

povinností.  

Z generace na generaci jsou synové a dcery, žáci, chlapci a dívky 

socializováni pro vysoce diferencované sociální role. Ale stejně jako 

pracovní a školní život, vstup do domácího prostoru prostřednictvím 

otcovství a sdílení neplacené práce v domácnosti je nyní k dispozici 

mužům, ačkoli socializace dětí, mladých lidí a mužů pro péči a domácí 

práci je stále v procesu vývoje.  

 

 
 

▪ Podporovat změny v organizační kultuře a modelech řízení zavedením komunikačních 

programů, které dekonstruují vnímání a stereotypy rolí mezi muži a ženami, mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci. 

▪ Rozvíjet projekty a zavádět nové předpisy o rovnosti žen a mužů, zavádět pojem 

„pracoviště přátelská k pečujícím rodičům“ a navrhovat nástroje pro manažery lidských 

zdrojů na podporu profesionálů  v této službě. 
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▪ Zvyšovat povědomí ve školách / univerzitách o jejich odpovědnosti za prosazování 

rovnosti žen a mužů jako formativních entit prostřednictvím rozvoje učebních plánů, 

které integrují genderovou rovnost a sladění rodinného a pracovního života. 

▪ Povzbuzovat zaměstnavatele k šíření osvědčených postupů v oblasti vyváženého 

zastoupení mužů a žen ve vedoucích  pozicích. 

▪ Vypracovat opatření pozitivní diskriminace, která podporují rovnost  jak v tradičně 

mužských, tak v tradičně feminizovaných sektorech. 

▪ Rozvíjet iniciativy na podporu účasti mužů v tradičně feminizovaných sektorech. Ve 

spolupráci se zaměstnavateli se doporučuje nábor mužů v profesích, v níž dominují ženy. 

▪ Boj proti dopadům krize, které zasáhly zejména méně kvalifikované a mladší muže, se 

zaměřením na sociální projekty zaměřené na nejvíce marginalizované skupiny mužů na 

trhu práce. 

▪ Zavádět celoevropské programy, které podporují výměnu informací mezi podniky za 

účelem šíření a přizpůsobování již úspěšně zavedených osvědčených postupů. 

▪ Evropská komise navrhuje, aby evropské země mohly těžit z kombinovaného systému 

kvót a iniciativ na zvyšování povědomí, což by stimulovalo debatu o výhodách pro muže, 

kteří tyto systémy kvót využívají (menší tlak, větší rozmanitost, lepší rovnováha mezi 

pracovním a soukromým životem atd.).  

 

Zapojte muže, zejména tvůrce politik a zaměstnavatele, jako aktivní 

účastníky a činitele změny, protože podpora rovnosti žen a mužů by mohla 

těžit z příkladu mužských veřejných osob, ať už z politické či podnikatelské 

sféry, tím, že veřejně prosazuje právo mužů být pečovateli (pro děti / 

partnery / závislé rodiče) a organizovat si svou pracovní dobu s ohledem 

na rodinné povinnosti. 
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▪ Pokračovat v podpoře boje proti předčasnému ukončování školní docházky posílením 

činnosti ke zvýšení povědomí o výhodách povinného vzdělávání pro rodiny a děti, mladé 

lidi a dospělé. 

▪ Pokračovat v povzbuzování škol, aby získaly zpět mladé dospělé a dospělé, kteří opustili 

školu. 

▪ Zatraktivnit školské systémy a kultury podporující úspěch chlapců ve škole. 

▪ Stimulovat zájem chlapců o vysokoškolské vzdělávání řízením vnímání  jeho výhod. 

▪ Podporovat větší rovnost v podílu mužů a žen mezi  pedagogickými  a nepedagogickými  

zaměstnanci škol, s přihlédnutím k důležitosti přítomnosti osob obou pohlaví ve všech 

kontextech socializace dětí a mladých lidí. 

 

Genderové stereotypy od dětství definují odlišné cesty a možnosti pro 

chlapce a dívky, a odrážejí se také na úrovni odborné a profesní volby. Ve 

skutečnosti jsou to stále dívky, které si nejčastěji vybírají oblasti, které 

poskytují přístup k povoláním s pružnější pracovní dobou, zejména v 

odvětvích vzdělávání a služeb veřejné správy. Volba se týká odborného 

vzdělávání, zejména pak vysokoškolského. Tato situace udržuje muže 

mimo tyto sektory a promítá se do přetrvávání horizontální a vertikální 

segregace trhu práce. 
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▪ Zavést specifická opatření pro muže jako oběti násilí, která budou součástí národních 

plánů proti domácímu násilí. Počet hlášení domácího násilí u mužů je ve srovnání se 

hlášeními žen nízký. Muži jsou také oběťmi manželského násilí a vzhledem k rostoucí 

citlivosti na otázku násilí v Evropě se jejich viditelnost zvyšuje. 

▪ Podporovat nenásilné formy mužnosti od raného dětství. Vyvíjet osvětové kampaně 

proti násilí, včetně fyzického násilí, mezi vrstevníky ve škole, hledat vzdělávací strategie, 

které podporují přijetí nenásilného chování, zejména ze strany chlapců. Zvláštní 

pozornost věnovat dopadům nových technologií na násilí mezi vrstevníky jako je 

kyberšikana. 

▪ Podporovat muže, kteří jsou oběťmi násilí. Pokud jde o sexuální obtěžování na 

pracovišti, měly by být podporovány kampaně ke zvýšení povědomí mužů o důležitosti 

odsuzování a kritiky pachatelů. Zapojte společnosti a další subjekty do rozvoje tohoto 

typu kampaně. 

 

Jako způsob prevence domácího násilí více zapojte muže jako pečovatele 

o děti. Snažte se ocenit jejich roli pečovatele a zvýšit povědomí o 

důležitosti jejich podílu na blahu / spokojeném životě dítěte. Na druhé 

straně podpora muže - pečovatele - zahrnuje také opatření zaměřená na 

zaměstnavatele za účelem připuštění a podpoření pečujícího otcovství, 

kam patří sdílení rodičovských povinností. 
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