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ÚVOD

Role otců a otcovských postav1 (nevlastních otců, strýců, dědečků apod.) 
v naší společnosti se mění s tím, jak stále více těchto otcovských postav 
přebírá aktivní roli v  životě svých dětí. Výzkum ukazuje (Eggebeen, 
Knoester, 2001), že otcovství je důležité pro muže ve všech sociálně 
ekonomických třídách a  životních situacích. Čím více je otcovství 
uznáno a  považováno za důležité, tím větší je zapojení otce do péče 
o  děti bez ohledu na strukturu rodiny. Zapojení otců v  rodině přináší 
mnoho výhod jim samotným, jejich dětem, matkám i  širší komunitě2

(Commonwealth of Australia, 2009).

I když se postavení otců ve společnosti mění, v sociálních službách stále 
převažuje větší míra zapojení matek. Zaměření na matky lze sledovat 
v  obsahu intervencí, prezentaci služeb i  vysoké míře přítomnosti 
matek-klientek ve službě (Sicouri et al., 2018). Matky jsou zpravidla ty, 
které podepisují smlouvy a individuální plán rodiny, tím na ně přechází 
i  zodpovědnost za jejich naplňování. Matky jsou pak vnímány jako 
zodpovědné za blaho dítěte a výsledek spolupráce.

Mnoho otců se stále zdráhá využívat sociální služby kvůli mnoha 
překážkám, na které narážejí. Je tedy na sociálních službách, aby 
byly proaktivní ve svém úsilí zapojit otce, přehodnotily způsob, jakým 
plánují, rozvíjejí a realizují služby. Aktivní zapojení je součástí přístupu 
založeného na silných stránkách. Téma „zapojení otců“ zde chápeme 

1 Patří sem biologičtí i  sociální otcové (muži plnící roli otce, jako jsou nevlastní otcové, 
pěstounští otcové, partneři) a „otcovské“ postavy, jako jsou strýcové a další pečující muži. 
Může se jednat o otce rezidenty (žijící v domácnosti s dítětem) i otce nerezidenty (nežijí 
v domácnosti s dítětem). Role otce je zde chápána jako rodičovská odpovědnost, kterou 
převzal muž/otec (biologický i sociální), aby zajistil rozvoj a blaho dítěte (Coakley, 2013).

2 Větší zapojení otců může vést k  lepšímu porozumění vývoji a  potřebám jejich dítěte, 
užšímu poutu s  jejich dítětem, zlepšení komunikace v  rodině, pozitivnější interakci 
otec-dítě, zvýšené důvěře mezi partnery, snížení pocitu izolace, rozvoji sítí s  jinými 
otci s  podobnými životními zkušenostmi, zvýšení pocitu vlastní hodnoty a  posílení 
rodinných vazeb, lepšímu sladění práce a rodiny a větší míře zapojení do vlastní komunity 
(Commonwealth of Australia, 2009).
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jako interaktivní, dvousměrný proces, nikoliv jako „problém“ s  muži 
nebo sociálními pracovníky a  pracovnicemi. Na základě toho jsme se 
pokusili vytvořit sadu nástrojů a technik pro refl exivní praxi přátelštější 
k otcům. 

Primárním cílem tohoto textu je nabídnout sociálním pracovnicím 
a  pracovníkům nástroje pro možné zapojování otců. Tato metodická 
příručka byla vyvinuta skupinou odbornic z  praxe a  výzkumnicemi 
Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a  navazuje na dvouletý 
projekt aplikovaného výzkumu s  názvem „Vývoj nástrojů pro podporu 
zapojení otců v  sociálně aktivizačních službách pro rodiny s  dětmi 
a  jejich pilotní ověření v  praxi“ (TJ04000152). Na projektu se podílelo 
pět organizací sociálních služeb pracujících s  rodinami a  Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje jako aplikační garanti3. Cílem spolupráce 
vědeckého týmu, zástupkyň organizací sociálních služeb a  krajského 
úřadu bylo vyvinout a zavést do praxe nástroje pro podporu zapojování 
otců při řešení dlouhodobě nepříznivé sociální situace rodiny v  rámci 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s  dětmi. Projekt byl řešen od 
srpna 2020 do konce července 2022. Kromě této metodické příručky 
byl vyvinut a  pilotně ověřen vzdělávací kurz pro sociální pracovnice 
a pracovníky. Metodická příručka i vzdělávací kurz navazují na předchozí 
výzkumné šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké podmínky utvářejí situaci 
(ne)zapojování otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. 
Vyvinuté nástroje jsou tedy evidence-based4, konkrétně jsme vycházeli 
z rozhovorů, které nám poskytly sociální pracovnice, uživatelky i uživatelé 
služeb. Jelikož jsou nástroje: metodika a  vzdělávání úzce provázány, 
doporučujeme použití těchto nástrojů v jejich kombinaci, to znamená, že 
užívání metodické příručky je ideální doplnit účastí na vzdělávacím kurzu.

Metodická příručka představuje interaktivní a  uživatelsky přívětivý 
nástroj pro odborníky a odbornice z praxe, kteří začínají pracovat s otci-
klienty. Využívá k tomu refl ektivní a  interaktivní techniky a metodické 
komentáře vyvinuté na základě vědeckých zjištění. Návodná cvičení 
mají čtenářky a čtenáře vést k zamyšlení nad tématem zapojování celé 
rodiny v kontextu sociální práce na třech základních rovinách:

3 Aplikační garant je organizace, která má zájem na uplatnění a  využití plánovaných 
výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi (TA ČR, 2017).

4 Praxe založená na důkazech (EBP) je myšlenka, že pracovní postupy by měly být zalo-
ženy na vědeckých důkazech.
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A. Mikroúroveň zahrnuje naše myšlenky, pocity a  postoje ohledně 
uživatelek a uživatelů služby; mužů a žen, otců a matek, chlapců 
a dívek, Romek a Romů apod., které jsou do určité míry formovány 
našimi zkušenostmi na osobní úrovni.

B. Mezoúroveň představuje soustavu hodnot, norem, přesvědčení, 
postojů a  domněnek, které se tradují v  naší sociální službě. 
Doporučení na této úrovni mohou být přínosná také pro 
manažerky a manažery služeb pro rodiny s dětmi.

C. Makroúroveň označuje strukturální úroveň, tj. síť sociálních 
a mocenských vztahů.

KAŽDÁ KAPITOLA OBSAHUJE TŘI ČÁSTI:

1. TEORETICKÉ RÁMOVÁNÍ by mělo sloužit k ujasnění přístupů 
k  zapojování otců v  rámci dané úrovně/roviny praxe. Cílem této 
části je podněcovat k zamyšlení nad důležitými otázkami vlastní 
praxe, vzbudit zájem o věci, kterým jsme dříve nevěnovali pozornost 
(např. nepřítomnost otce u intervencí) a podněcuje ke kritickému 
zkoumání toho, co je často považováno za samozřejmost (např. 
připsaná pečovatelská role matek).

2. DOPORUČENÍ PRO PRAXI nabídnou paletu nástrojů pro větší 
zapojení otců v různých fázích spolupráce, které jsou inspirovány 
zahraniční praxí a  aktivitami realizovanými v  rámci pilotního 
vzdělávacího kurzu. Čtenářky a čtenáři z nich mohou vybírat dle 
svých potřeb a kontextů svých praxí. Na doporučení pak navazují 
jednotlivá cvičení.

3. CVIČENÍ se vztahují k  doporučením a  slouží k  aplikaci těchto 
doporučení do praxe.

Přejeme Vám, aby Vám tato příručka pomohla najít užitečné strategie 
a techniky pro větší zapojení otců, ze kterého plynou příznivé výsledky pro 
děti a rodiny, nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Jsme si vědomi, že 
sociální služby, respektive sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
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mají svůj rámec v  podobě platné právní úpravy, i  vnitřních předpisů 
u poskytovatelů sociálních služeb. Stejně tak role sociálních pracovníků 
a  pracovnic má své limity. Úspěšnost práce je podmíněna množstvím 
faktorů, od kvality poskytování služby, přes motivaci a schopnosti rodiny 
i  pracovnic a  pracovníků, přes překážky ve formě dopadů nepříznivé 
sociální situace či nedostačující legislativy atd. Práce s rodinou je tedy velmi 
komplexní a  složitý systém pomoci, který klade na sociální pracovníky 
a pracovnice vysoké nároky. Ale stejně jako má práce s rodinou své limity, 
má i  své příležitosti, díky kterým se může posouvat dále. Naším cílem 
bylo vytvořit právě takový reflexivní nástroj, který podněcuje k zamyšlení 
nad důležitými otázkami a efekty Vaší vlastní praxe. Příručka Vám sice 
neposkytne všechny odpovědi, ale je navržena tak, aby stimulovala Vaše 
myšlení a pomohla Vám a Vaší organizaci hledat cesty a možnosti, jak se 
stát více inkluzivní pro otce.

Tým projektu TA ČR Zéta
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VÝCHODISKA 
METODICKÉ PŘÍRUČKY

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP

Metodická příručka vychází z  holistických přístupů zaměřených na 
práci s celou rodinou. Tyto přístupy tvrdí, že intervenci nelze úspěšně 
provést s žádným členem rodiny izolovaně od ostatních (Morris et al., 
2008). Praxe sociální práce zaměřená na práci s celou rodinou zahrnuje 
následující principy (Allen, Petr, 1996): 

■ jednotkou pozornosti je rodina, 

■ služby jsou poskytovány v souladu s rozhodnutím rodiny, 

■ staví na silných stránkách rodiny (zahrnuje zplnomocnění), 

■ vztah mezi rodinou a  profesionály je partnerský (rovnost, 
vzájemnost a týmová práce), 

■ zahrnuje celostní pohled na rodinu (okolnosti, bariéry, zdroje) 
a dostupnosti služeb pro všechny členy rodiny, 

■ jedná se o  individuálně dostupné služby, které odpovídají 
potřebám rodiny.

PERSPEKTIVA ZALOŽENÁ NA SILNÝCH STRÁNKÁCH 
(STRENGTHS-BASED PERSPECTIVE) 

Přijetí přístupu založeného na silných stránkách je považováno za další 
způsob, jak zvládat rizika a  pracovat společně s rodinou. Využití této 
perspektivy sleduje dovednosti otců a  jejich postavení jako důležitých 
lidí v  životě dětí a  rodin. Využívá jazyk, který odpovídá potřebám 
uživatelů služeb, pracuje s vírou ve schopnosti uživatelů. Využívá přístup 
zaměřený na řešení a  staví na touze mužů mít dobré a  silné vztahy 
se svými dětmi. Přístup se dá využít nejen v případech, kde již existují 
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specifi cké problémy, ale také jako způsob, jak mohou SAS pomoci 
rozpoznat kompetence otců v péči o  rodinu, zvýšit jejich sebevědomí 
a vybudovat si své vlastní dovednosti (Huebner et al., 2008).

Existují však i  kritiky současného využívání tohoto modelu, včetně 
argumentu, že pokud nebudou výslovně uznány a  řešeny sociální, 
politické a  ekonomické souvislosti, v  nichž rodiny existují, budou se 
tyto způsoby práce stále zaměřovat na individuální, nikoli strukturální 
nedostatky (Brandon et al., 2017).

 Philip et al. (2018) poukazují také na to, že přístup založený na silných 
stránkách nemusí přímo řešit problém špatného zapojení otců 
a  poukazují na význam genderově senzitivních přístupů, abychom 
porozuměli zkušenostem s mateřstvím a otcovstvím a následně tomu 
přizpůsobili praxi a služby.

GENDEROVĚ SENZITIVNÍ PŘÍSTUP

Domníváme se, že rozvoj profesní identity a  identifi kace s  profesí 
sociální práce souvisí s  refl exí genderových5 aspektů profese. Refl exe 
genderových souvislostí je důležitá pro pochopení individuálních 
i strukturálních rovin posouzení a intervence v sociální práci s rodinou. 
Začlenění tohoto přístupu do praxe poskytne sociálním pracovnicím 
a  pracovníkům znalosti, hodnoty a  dovednosti, které jim umožní 
kriticky refl ektovat své genderové stereotypy a  předsudky6, odhalit 
svá genderová schémata a získat nový pohled na své jednání (Turner, 
Maschi, 2014).

Řada situací v sociální práci s rodinou si vyžaduje genderově senzitivní 
a  refl ektované jednání. Důraz na refl exi genderových aspektů sociální 
práce považujeme za důležitý, protože může znamenat, že by matky 

5 Gender je základní dimenzí lidské zkušenosti a  odhaluje všudypřítomný 
soubor společností vytvářených rozdílů mezi muži a  ženami/matkami a  otci. 
Klíčem k  pochopení postavení žen a  mužů ve společnosti jsou tedy sociální, 
nikoliv biologické procesy.

6 Refl exi genderových stereotypů a  předsudků zde chápeme jako kritickou 
refl exi. Kritická refl exe zahrnuje kritiku předpokladů, na kterých jsou založeny 
naše domněnky, stimuluje sebeobjevení v  osobním i  profesním životě, dává 
hloubku porozumění složitým situacím a poskytuje „holistický“ náhled.
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nebyly v sociální práci vnímány jen jako pečovatelky a otcové jen jako 
živitelé rodiny. Rozvolnění genderových rolí v  rodině tak poskytne 
více možností volby všem jejím členům i  sociálním pracovnicím 
a  pracovníkům v  rámci intervencí a  umožní efektivněji reagovat na 
zkušenosti otců a matek. 

Nereflektování genderových předsudků a  stereotypů u  sociálních 
pracovnic a  pracovníků může potvrzovat, posilovat a  reprodukovat 
stereotypní představy o matkách a otcích. V rámci takto strukturované 
percepce rodiny jsou vytvářeny bariéry práce s  celou rodinou. To, že 
pomáhající přisuzují starost o domácnost a děti jednoznačně matkám 
a výdělečnou činnost otcům, do značné míry kopíruje širší společenský 
stereotyp, který ženy propojuje s  emotivitou, přizpůsobivostí 
a  s  odpovědností za péči o  druhé, zatímco muže spojuje s  absencí 
emocí, nezávislostí, autoritou a  pojetím rodičovství jako finanční 
odpovědnosti (Janebová, Černá, 2008), to klade vysoké nároky na matky 
a zneviditelňuje otce.

INKLUZIVNÍ PRAXE PŘEKONÁVAJÍCÍ BARIÉRY 
ZAPOJENÍ OTCŮ

Největší překážkou nalezení úspěšných nástrojů na řešení zapojení otců 
v sociální práci je, že stále víme jen málo o podmínkách, které ovlivňují 
zapojení otců a  o  tom, jak jsou ovlivněny kulturními normami nebo 
podobou sociálních služeb. 

Dosavadní zjištění ukazují, že sociální pracovnice mohou mít nízká 
očekávání od otcovské role, a  tyto postoje mohou přispět k vyloučení 
otců z  intervencí (Lechowitz et al., 2019). Strega et al. (2008) ve svém 
výzkumu zjistili, že zapojení otců v  sociální práci s  rodinami je nízké, 
přičemž 60 % otců bylo považováno za riziko pro své děti. English (2009) 
uvádí, že pokud jsou otcové v sociální práci vůbec uváženi, jsou obecně 
vnímáni negativně. Scourfield (2003) poukazuje na to, že pomáhající 
často vylučují otce z plánování případů a poskytování služeb, bez ohledu 
na to, zda jsou tito muži rizikovými nebo potenciálními zdroji ochrany. 
Brown et al. (2009) naznačují, že špatná připravenost sociálních 
pracovníků pracovat s otci může přispět k jejich neochotě jednat s nimi. 



Náš výzkum (Gřundělová et al., 2022) potvrdil, že stále existuje řada
překážek, které brání mužům v přístupu ke službám: Jedná se například 
o to, že:

■ nejsou dostatečně informováni o tom, co služba zahrnuje,

■ nevěří, že jim služba pomůže,

■ myslí si, že služby jsou určeny jen pro ženy,

■ vnímají službu jako poslední možnost k  záchraně (situace, 
vztahu),

■ mají pocit, že sociální pracovnice jsou proti nim zaujaté,

■ nevyhovuje jim jazyk a způsoby komunikace tradičně používané 
ve službě apod.

Coakley (2013) se domnívá, že možné řešení těchto složitých problémů 
je trojí. Zaprvé je nezbytné, aby organizace sociálních služeb prováděly 
intenzivní školení sociálních pracovnic a  pracovníků, aby pomohly 
identifi kovat jejich předsudky a zlepšit jejich postoje k práci s otci. Dále 
je třeba zajistit, aby oba rodiče měli pocit, že jsou vyslechnuti, a že se řeší 
jejich potřeby. A konečně, organizace by měly zvážit přizpůsobení svých 
strategií tak, aby zapojily otce, ať už rezidenty či nerezidenty. 
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MIKROÚROVEŇ

Co můžu já jako sociální pracovnice nebo pracovník dělat pro 
zapojování otců na individuální úrovni?

Mikroúroveň zapojování otců se týká osobního prožívání, interakce 
sociálních pracovnic a  pracovníků s  uživateli služby, jejich předsudků, 
nepružnosti mysli, která stojí v  cestě neodsuzujícímu přístupu 
(Thompson, 2012).

V této kapitole bychom měli hledat odpovědi na otázky:

■ Jaký vliv mají mé vlastní hodnoty na práci s rodinou a zapojování 
otců?

■ Jak moje rodinné zázemí a historie ovlivňují moji práci s rodinou?
■ Jak mohu (jako osoba) zvýšit možnost zapojení otců do práce 

s rodinou?
■ Jaké situace mi pomáhají nebo zabraňují zapojení otců do práce 

s rodinou?

Hlubší nahlédnutí do osobnostní struktury a  pochopení vnitřních 
procesů napomáhá k lepšímu napojení se na individualitu a jedinečnost 
dané rodiny a  jejích členů. Musíme si uvědomit, že každá rodina má 
své silné i  slabé stránky, vlastní hodnoty i  způsob komunikace, a  my 
jako pracovníci často nic z toho nemůžeme změnit. Co však můžeme 
ovlivnit, je náš vlastní postoj a přístup.

Body k zamyšlení:

■ Netrvám s klienty někdy zbytečně na něčem, co není podstatné?
■ Dokážu vnímat důležité momenty, kdy se rodina semkne, kdy 

se atmosféra uvolní, kdy zde existuje naopak napětí, co narušuje 
harmonii?

■ Respektuji rozdílnost hodnot mých a jednotlivých rodin?
■ Jsou pro mě otec i matka rovnocennými partnery?
■ Mám prostor a snahu poznat rodinu více?
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Jeden ze způsobů, jak získat hlubší náhled na své jednání, je prostřednictvím 
tzv. sebepoznávacích technik. Existuje velké množství sebepoznávacích 
technik, které nám pomáhají nahlédnout na komplexnost naší osobnosti, 
zejména pak na to, jak ovlivňuje naše myšlení, prožívání a  jednání náš 
osobní a profesní život.

Sebepojetí je celkový obraz o  nás samých, utváří se prostřednictvím 
sebepoznání, sebereflexe a seberealizace. Sebepoznání probíhá celý život 
v interakcích mezi lidmi, zejména na základě získaných zpětných vazeb či 
v porovnávání se s druhými.

Sebereflexe je podle Kalendy (2012) umění nahlížet na sebe samého a na 
své chování kriticky, nad svým chováním dále přemýšlet a hledat způsoby, 
které směřují ke změně. Zdravá sebereflexe je o uvědomění si vhodných 
a  méně vhodných postupů ve vztazích s  druhými a  vede nás k  poučení 
a autoregulaci chování.

DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

NA MIKROÚROVNI

Výkon profese sociálních pracovnic a  pracovníků je ovlivněn jejich 
osobními zkušenostmi, a  musí si být proto vědomi dopadu těchto 
zkušeností na jejich profesní chování a  jednání. Pocity a  vnímání 
situací, vycházející např. ze zkušeností z  vlastní rodiny, mohou být 
vědomé nebo nevědomé, silnější nebo slabší. Jsou však vždy přítomny, 
ať už na povrchu nebo pod povrchem, a mají dopad na praxi.

1. POZNEJTE LÉPE SAMI SEBE: 
V  oblasti sebepoznání je cílem prozkoumat téma vlastní 
rodiny. Vztah k sobě samému byl v procesu výchovy mimo 
jiné utvářen uspokojováním potřeb, způsobem projevování 
pozornosti a  lásky, nastavováním hranic, způsobem 
a  kvalitou komunikace, celkovým přijetím atd. Původní 
rodina nám přináší velmi mnoho podnětů, ze kterých pak 
čerpáme, a které ovlivňují naše já. Ať už se jedná o rodinné 
zvyky, hodnoty, způsob, jak se vztahujeme a  přemýšlíme 
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o sobě a druhých. Inspiruje nás také ve formování současné 
rodiny. Téma zapojování otců je proto nedílnou součástí 
vlastního sebepoznání. Pro účely analýzy mikroúrovně 
je žádoucí prozkoumat mužské role v  našich původních 
i  současných rodinách, odpovědět si na otázky mužských 
a ženských rolí v  rodině, způsobu komunikace, podílení se 
na výchově a péči o děti atd. 

2. ROZVÍJEJTE SVOU SEBEREFLEXI:
Sebereflexe slouží k  zmapování oblastí vlastního já a  je 
potřebná pro porozumění tématu. Cílem je zaměřit se na to, 
jak vnímám osobně koncept rodiny, bez ohledu na danou 
definici, přičemž budou do této analýzy zahrnuty zkušenosti 
z  mé primární rodiny, a  také té současné. Je vhodné dále 
zaměřit se na to, jak přemýšlím o  práci s  celou rodinou 
v kontextu sociální práce. Jak se mi v praxi daří uplatňovat 
principy práce s rodinou a jak práci následně hodnotím ve 
spolupráci s uživateli.

3. PRACUJTE VĚDOMĚ SE SVÝM TĚLEM: 
Práce s  tělem je další oblastí, jak o  sobě získat informace. 
Tělo má významné postavení v  procesu sebepoznávání 
a  sebeporozumění. Pokud se naučíme všímat si tělesných 
počitků v  těle při procesu zapojování otců do spolupráce, 
může nám to dát signál k uvědomění některých informací – 
a to zejména, jak se cítíme při oslovování otců, jak rozumíme 
postavení otce v  rodině a  jak se při komunikaci s  otcem 
cítíme. Pro účely metodiky využijeme práci na neverbální 
složce komunikace7.

Neverbálně můžeme komunikovat vědomě i  nevědomě. 
A  pokud dochází k  jakémukoliv nesouladu mezi verbální 
a neverbální stránkou, mají komunikační partneři tendenci 

7 Neverbální komunikace má spoustu definic, nicméně v obecné rovině lze říct, 
že je to komunikace doprovázená nejazykovými prostředky (tzn. mimoslovní). Je 
součástí každé sociální interakce a výzkumy se shodují, že z 90 % komunikujeme 
daleko více tělem než slovy.
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důvěřovat právě neverbální stránce. Doporučujeme 
proto zaměřit svou pozornost na neverbální komunikaci 
s otcem v rozhovoru. Zmapovat jednotlivé druhy neverbální 
komunikace a  reflektovat, do jaké míry jsou v  souladu 
s verbálními projevy.

4. VEĎTE SI DENÍK:
Terénní deník je nástrojem pro sebereflexi pracovníků 
s cílem zmapovat si vlastní pocity, či postoje vůči klientské 
rodině, které se mohou v  průběhu spolupráce vyvíjet. 
Funkcí deníku je mnoho, např. praktická psychohygiena 
v  pomáhající profesi, sebereflexe, zklidnění emocí, 
uvědomění si důležitých bodů při práci s  rodinou, hledání 
inspirace a řešení, jak zapojovat otce do spolupráce. 

5. VYTVOŘTE SI AKČNÍ PLÁN: 
Akční plán pomáhá uvědomit si, jaké jsou mé individuální 
cíle v  práci s  rodinou, jaké zdroje můžu využívat k  jejich 
naplnění (čím již disponuji v  rámci své organizace nebo 
svých schopností a dovedností, co umím pro dosažení cíle, 
nebo co mohu využít ze svých zdrojů ve svém okolí), také 
může pomoci identifikovat, co ještě potřebuji k  naplnění 
stanoveného cíle, ale dosud to nemám k  dispozici. Akční 
plán představuje stanovení jednotlivých kroků, které musí 
být vykonány, aby bylo dosaženo vytyčeného cíle. Říká kdo, 
co, kdy má udělat. Akční plán nemá žádnou normovanou 
nebo danou podobu, může tedy vypadat různě. Příklad 
akčního plánu najdete v příloze. 
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CVIČENÍ K DOPORUČENÍM 

NA MIKROÚROVNI

1. Tvorba terénního deníku (mikroúroveň)

ZADÁNÍ: Založte si terénní deník, který budete mít po ruce při jednání 
s  rodinami. Deník může mít strukturu, nebo nechejte volně plynout 
vše, co vás při kontaktu s rodinou napadá. Záleží na tom, co preferujete 
a co je Vám u psaní příjemné. Návodné Vám mohou být také pracovní 
listy, které jsou součástí bodu 3. Sebereflexivní otázky. Cílem je rozvíjet 
vztah k  tématu zapojování otců. Umět rozpoznat, co jsou moje vlastní 
zkušenosti, myšlenky, vize, předsudky, očekávání, co naopak zajeté postupy 
organizace, které jsem součástí. Co ovlivňuje úspěšnost zapojování otců 
v  SAS? Inspirací Vám mohou být i  tři roviny, na nichž je tato metodika 
postavena (mikro-, mezo-, makro-), a které spolu úzce souvisejí. 

REFLEXE: Nechte se inspirovat zkušenostmi účastnic pilotního 
vzdělávacího kurzu se psaním terénního deníku:

„Jsem zvyklá psát si poznámky nejen během práce, ale 
i po ní, pomáhají mi myšlenky třídit, usazovat, pouštět. To 
není nic překvapivého. Později se ke svým zápiskům zvyknu 
i vracet. Stejně tomu bylo i u TD. Ale byl tam ještě bonus - 
pokaždé je to dobrodružství - nevíš, co za tvary se z  textu 
vyloupnou, když ho necháš jen tak plynout. V tomto případě 
jsem při počátečních rozpacích, jakou formu bude nejlepší 
zvolit (následovat otázky výzkumníků? sledovat jednotlivé 
rodiny? jít den za dnem? zaměřit se čistě na své prožívání 
a  přefiltrovat ho pokaždé sítem tématu otců?), nechala 
psaní plynout a  zapisovala prostě od každého něco, jak 
jsem to zrovna cítila/potřebovala. A stalo se, že před naším 
setkáním č. 2 jsem si text celý prošla a  zjistila, že se z  něj 
vynořují konkrétní možné kroky, postupy, nápady, co by 
se daly použít, podniknout. Šlo je zvýraznit, podtrhnout, 
ʻobjevitʻ“ (Sociální pracovnice, Brno).
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„Psaní terénního deníku mi pomohlo se v  rodinném 
příběhu orientovat, případně se vracet a  pročítat si své 
postřehy a myšlenky k  rodině, respektive k otcům. U  toho 
mě napadaly možnosti, jak s  rodinou pracovat, a  to si 
také zapisovat. Případně jsem si zapisovala otázky, které 
mě k tomu napadaly. Bylo fajn se zaměřovat jen na téma 
zapojení otce a k tomu směřovat zápisky. Jinak si myslím, 
že by v systému rodiny nebyl tak pro mě zapojený, více bych 
pracovala s matkou“ (Sociální pracovnice, Opava).

„Psaní deníku má své kouzlo, myšlenky, které mi proudí hlavou, 
zachytím na papír, tím je oživím. Psaní deníku mi pomohlo 
v  tom, utvořit si jasnější představu o  tom, jak ve své práci 
s klienty komunikuji. Je to druh reflexe, zda svou práci dělám 
dobře a  co můžu změnit, abych byla pro klienty užitečná… 
Doporučuji nebát se psát to, co se vám právě honí hlavou, 
sama jsem zvědavá na své pocity, až si deník přečtu s větším 
odstupem času například za pět let a  budu hodnotit, kde 
jsem se právě ve svém životě nacházela, jak jsem smýšlela, 
a kde se nacházím teď“ (Sociální pracovnice, Ostrava).

„… tím, že jsem si zde psala poznámky jenom k otcům, záhy 
jsem zjistila, že není téměř o  čem psát, protože mi tatínci 
utíkají, unikají. Vedlo mě to k tomu, že jsem si více uvědomila, 
že bych se na práci s otci měla ještě více zaměřit a s  tímto 
záměrem i do rodiny jít“ (Sociální pracovnice, Opava).
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2.  Definice cílů a kroků jejich naplnění v akčním plánu 
(mikroúroveň)

ZADÁNÍ:  Zkuste si vyplnit akční plán uvedený v příloze a položit si otázky: 
Jaký je můj cíl při práci s rodinou (na individuální úrovni)? Jakými zdroji 
disponuji? Jaké zdroje k  naplnění cíle potřebuji získat nebo posílit? 
Vypište si pár kroků, které mohou k naplnění cíle vést. 

REFLEXE: Za určité časové období (doporučujeme horizont tří měsíců) 
se k vyplněným akčním plánům pokuste vrátit a na stupni od 1 do 10 
zkuste zhodnotit naplnění Vašeho stanoveného cíle i  jednotlivých 
kroků a  zrekapitulovat si využití dostupných zdrojů (personálních, 
individuálních, organizačních apod.). Inspirací Vám mohou být výpovědi 
účastnic pilotního vzdělávacího kurzu:

„Akční plán byl pro mě užitečný v  tom, že jsem si vypíchla 
nejpálivější téma, na kterém jsem potřebovala pracovat, 
naplánovala jsem si kroky a  realizovala jsem je. Bylo 
ale důležité mít plán na očích (nástěnka), tím se téma 
připomínalo a  více zvědomovalo. Pomohlo mi to v  tom, že 
jsem měla možnost posunout svou práci zase o kousek dále“ 
(Sociální pracovnice, Opava). „Tady je to dobrá pomůcka pro 
udržení myšlenky a sledování, ve které fázi se nacházíme, či 
zhodnocení…“ (Sociální pracovnice, Brno).

3. Sebereflexivní otázky

ZADÁNÍ: Zkuste si nyní odpovědět na otázky uvedené níže. Otázky slouží 
k důkladnější sebereflexi a vhledu do tématu v oblastech rodiny, sociální 
práce s  rodinou i  její evaluace. Mapují naše zkušenosti, postoje, role, 
osobní rodinný příběh i praktické zkušenosti v práci s rodinou. Odpovědi 
na otázky mohou být součástí individuální sebereflexe (vnitřní osobní 
hledání odpovědí) nebo mohou být zahrnuty v  terénních denících 
(písemný záznam). S otázkami lze pracovat opakovaně, případně je lze 
individuálně rozvíjet dle vlastních potřeb.
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A) REFLEXIVNÍ OTÁZKY – JÁ A MOJE RODINA

 ■ Jak se vztahuji k obecným principům rozdělení rolí v rodině? 
 ■ Jaké jsou role v mé rodině? Jaké role má můj partner/ka? Jak se 

v nich „máme“?
 ■ Co je podle mě ve zdravém fungování rodiny nejdůležitější?
 ■ Co považuji za největší rizika v rodině?
 ■ Jak v rodině komunikujeme? Daří se mluvit o (ne)příjemných 

věcech? Umíme pracovat s konflikty?  
 ■ Bereme problémy jako výzvu nebo překážku?
 ■ Jaké situace v rodině jsou pro mě nepřijatelné? 
 ■ V jakých rodinných situacích se cítím dobře a kdy naopak ne? 
 ■ Jaké má moje rodina silné stránky a jak je využíváme 

v každodenním životě?
 ■ Má každý člen mé rodiny dostatečný prostor pro sebe a své zájmy?

B) REFLEXIVNÍ OTÁZKY - MOJE PRÁCE S RODINOU 

 ■ Co pro mě znamená sociální práce s rodinou? (Jaká je moje 
osobní definice?) 

 ■ Co vnímám pro práci s rodinou jako důležité?
 ■ Jak pracuji s tématy „mateřství“ a „otcovství“ v rodině? Co je 

rozděluje a co mají společné?
 ■ Jaké jsou mé vlastní přesvědčení o otcích a jejich schopnostech 

převzít úkoly v péči o děti?
 ■ Jak to vypadá, když poprvé oslovím v rodině otce? Jaké jsou 

u toho mé pocity? 
 ■ Je pro mě důležitá přítomnost otce na prvním setkání s rodinou?
 ■ Jak vypadají mé neverbální projevy při kontaktu s otcem? Udržuji 

oční kontakt? Podávám otci ruku? Jakou vzdálenost si udržuji? 
 ■ Jaké obavy mám při kontaktu s otcem? 
 ■ Kladu otci otevřené otázky za účelem rozvíjení dialogu? 
 ■ Mapuji potřeby otce v rodině? Jak to dělám?
 ■ Jakým způsobem je otec zahrnut do procesu individuálního 

plánování? Tzn. figuruje ve smlouvě, jsou reflektovány jeho 
potřeby, podílí se na plnění dohodnutých cílů rodiny?
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C) REFLEXIVNÍ OTÁZKY - ZPĚTNÁ VAZBA

 ■ Ptám se otců, jak se na setkání cítili? A jakým způsobem?

 ■ Ptám se otců, zda rozuměli tomu, co padlo na setkání? Jaké 
pokládám doplňující otázky?

 ■ Jak se cítím, když je na setkání otec přítomen? Jak se cítím, když 
jednám s otcem o samotě?

 ■ Považuji zapojování otců za prospěšné pro práci s celou rodinou? 
Jak se to v praxi daří?  

 ■ Jaká rizika nese vyšší míra zapojení otců do práce s celou 
rodinou? 

 ■ Jaké příležitosti nese vyšší míra zapojení otců do práce s celou 
rodinou? 

REFLEXE: Na některé otázky možná nebylo snadné odpovídat, nebo 
se Vám otevřela nějaká dosud nezpracovaná oblast. V  tomto případě 
doporučujeme vzít si téma na supervizi a zjistit o něm (a o sobě) více 
informací. Sebepoznávání je celoživotní, nekončící proces a  naše 
otevřenost k  tomuto procesu nabízí nové možnosti porozumění ve 
vztazích k sobě i druhým.

4. Neverbální komunikace

ZADÁNÍ: Zkuste se nyní zaměřit na řeč Vašeho těla včetně hlasu. Při 
jednání s rodinou, resp. otcem si zkuste všímat vlastních neverbálních 
projevů uvedených v tabulce. Otázky jsou pouze základní a odpovědi na 
ně jsou pro účely metodiky nastavené na škále. Je na ně ale možné volně 
navázat dalšími otevřenými otázkami a zjistit k oblasti více informací. 
Poslední sloupec pak můžete využít pro Vaše poznámky.
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NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE S OTCEM V SAS
ano spíše 

ano
nevím spíše ne ne Poznámky

Oční kontakt

Udržuji oční kontakt 
s otcem? 

Posturika

Dávám svým celkovým 
postojem těla najevo 
svou účast při 
rozhovoru? 

Kinezika

Je moje tělo při 
rozhovoru klidné? 

Proxemika

Je moje vzdálenost od 
otce optimální? 

Haptika

Podávám otci při 
setkáních ruku?

Mimika

Dávám najevo 
souhlas, příp. sympatie 
či zájem v komunikaci 
s otcem?

Gestika

Využívám při 
komunikaci gesta?

Využití hlasu

a) Mluvím na otce 
dlouho? 

b) Skáču otci do řeči? 

c) Je tón mého hlasu 
v souladu s mým 
projevem? 
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REFLEXE: Cílem je zjistit více informací o tom, jak nám v komunikaci 
s otci je. Získat náhled na kvalitu naší neverbální komunikace. Pokud 
nám přítomnost otců při kontaktu nebude příjemná, určitě se to 
projeví i  na naší komunikaci, celkový dojem z  ní, což pravděpodobně 
ovlivní i  další spolupráci. Pozorování našeho těla je součástí hlubšího 
porozumění v oblasti sebepoznávání.

V praxi se může objevit určitý nesoulad mezi tím, jak komunikuji tělem 
a co klientovi sděluji. Pokud se tak stane, můžete poznatky z těla využít 
v  terénním deníku, nebo si vzít téma na supervizi a  více prozkoumat 
oblast vašeho prožívání a jednání. Toto cvičení můžete dělat opakovaně 
s  odstupem času a  pozorovat, jakým způsobem se Vaše neverbální 
komunikace s otcem vyvíjí.

5. Hodnotová orientace

ZADÁNÍ: Hodnoty se vztahují k tomu, co si myslíme, že by měli dělat 
ostatní, nebo k tomu, co bychom měli dělat my. Hodnoty tvoří jádro Vaší 
identity. Jsou pro nás osobní, i když sdílíme některé základní hodnoty 
v rámci naší společnosti nebo s ostatními napříč společnostmi (jako je 
např. respektovat životy ostatních).

Vytvořte si tzv. hodnotový kompas – tedy to, čím se řídíte na své 
životní i profesní cestě. Jaké hodnoty utvářejí Vaše jednání? Co je pro 
Vás nejdůležitější? Víte, odkud se berou tyto hodnoty? Co byste cítili, 
kdyby ostatní zpochybňovali Vaše hodnoty? A  následně se zamyslete 
nad tím, jak to, čemu věříte, má vliv na Vaše jednání v oblasti zapojování 
otců-klientů. 



23

Příklad hodnotového kompasu:

 

REFLEXE: Cílem není hodnoty hierarchizovat, ale určit, které Vám 
dávají v  životě pevnou půdu pod nohama. Uvědomění si vlastních 
hodnot je důležité pro reflexi našeho fungování v životě i práci. Hodnoty, 
kterými se řídíme, a  které nás navádějí, jsou velmi výrazně v  našem 
myšlení promítnuty a mají vliv na naše porozumění životním situacím 
i rozhodování.  

Výsledky cvičení nám pomohou uvědomit si, že každý z nás, tedy i otec-
klient, nějaké hodnoty má a řídí se jimi, ať už na vědomé či nevědomé 
úrovni. Porozumět hodnotám našich klientů může být významné pro 
další spolupráci s  nimi – např. na úrovni motivace, či dobrovolnosti. 
Cvičení je možné použít i v Knize o rodině, která je součástí praktických 
cvičení v kapitole o Mezoúrovni.

BÝT DOBRÝM ČLOVĚKEM 

(umět rozlišit dobro a zlo, 
pomáhat, kde je potřeba, chovat 

se slušně a laskavě k druhým 
lidem atd.)

BUDOVAT  
ZDRAVÉ MEZILIDSKÉ 

VZTAHY 

(rodina, přátelé, okolí)

ŽÍT AKTIVNÍ ZDRAVÝ ŽIVOT 

(pravidelný pohyb, zdravá výživa, 
spánek, umět odpočívat atd.)

OSOBNÍ ROZVOJ 

(vzdělávat se, učit se 
novému, umět se ptát, 

naslouchat, zkoušet nové 
věci)

MOJE
HODNOTY
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6. Zástupný předmět

ZADÁNÍ: Při práci s rodinou je dobré si někdy připomínat, že je potřeba 
otce zapojovat. Někdy nám k tomu může pomoci obyčejná věc. Zkuste 
se zamyslet, jestli existuje nějaký předmět, který pro Vás představuje 
osobní výzvu ve vztahu k  tématu zapojování otců (postoje, hodnoty, 
předpoklady, osobní historie). Může to být cokoliv – přívěšek na klíče, 
propiska, náramek, hodinky apod. Ideálně takový předmět, který ve Vás 
vzbuzuje emoce. Předmět, který můžete vzít kamkoliv s  sebou nebo 
si jej v práci vystavit. Pokud takový předmět najdete, zkuste jej mít na 
očích, každý pohled na něj Vám připomene myšlenku zapojování otců.

REFLEXE: Při běžné práci s rodinou a pracovních stereotypech můžeme 
zapomínat na téma zapojení otce, při pohledu na zástupný předmět se 
nám téma může připomenout a svůj přístup k rodině můžeme vědomě 
přizpůsobit. 

7. Zmapování otcovských potřeb

ZADÁNÍ: Vyberte si jednu rodinu, se kterou pracujete. Zamyslete se nad 
potřebami, které v dané rodině otec má. Mohou Vám pomoci následující 
otázky:

 ■ Co otec v rodině potřebuje, aby se mu lépe žilo?

 ■ Jak otec vnímá vlastní život?

 ■ Jaké má otec představy o  změnách a  zlepšeních, které by ve 
svém životě chtěl?

 ■ S čím z toho všeho potřebuje pomoci?

 ■ Proč s tím potřebuje pomoci (čím to je, že to nezvládá vlastními 
silami)?

 ■ Kdo všechno mu s tím může pomoci, ví to on sám a umí pomoc najít?

 ■ Jaké místo v tom mám já jako pracovník/nice SAS?

REFLEXE: Prozkoumání a  zmapování otcovských potřeb nám může 
poskytnout náhled a přemýšlení o otcích a jejich (ne)figurování v rodině. 
Potřeby je vhodné s  otcem ověřovat, abychom do rodiny nevnášeli své 
vlastní předpoklady a hodnoty.
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8. Silné stránky otce

ZADÁNÍ: Zkuste si nyní na základě perspektivy založené na silných 
stránkách (viz výše) vydefinovat silné stránky otce, který je součástí rodiny 
(ať už jako rezident, či nerezident). Pracovní list je rozdělen do 4 kvadrantů, 
přičemž hledáme odpovědi na otcovy silné stránky, zakázku rodiny, 
využití silných stránek v konkrétních krocích a zmapování podpůrné sítě 
otců, které mohou vést k udržení motivace otce ve spolupráci a zapojení 
v SAS.  Pracovní list je možné založit do Knihy rodiny (viz níže).

ZAPOJENÝ OTEC

SILNÉ STRÁNKY 
Hledáme spolu s  otcem, případně 
dalšími členy rodiny, veškeré 
vlastnosti, schopnosti a  dovednosti, 
kterými otec disponuje (obecně, 
i  konkrétně – ve vztahu k  sobě 
samému, partnerce, dětem, rodině, 
práci, komunitě apod.). Vše, co by se 
dalo pozitivně využít k  podpoře či 
naplnění zakázky rodiny.

ZAKÁZKA RODINY/
PODPORA RODINY
Na základě rozhovorů s  námi 
identifikuje rodina své potřeby a cíle 
a stanoví zakázku, na které chtějí se 
SAS spolupracovat. Silné stránky otce 
nemusejí být využity jen v konkrétní 
zakázce, ale také v  celkové podpoře 
a  soudržnosti rodiny, které vede 
k jejímu zdravějšímu fungování.

VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK 
(„KROKY“, „AKCE“)
Vede ke konkrétnímu využití 
silných stránek otce ve prospěch 
zakázky rodiny. Případně si klademe 
otázku, jak mohou silné stránky 
otce podpořit celkové fungování 
rodiny? V  praxi lze využít ve formě 
jednotlivých kroků v  individuálních 
plánech, kterými otce zapojujeme do 
spolupráce. Aktivní zapojení, vedoucí 
k  naplnění dílčích i  hlavních cílů 
rodiny, posiluje otcovo sebevědomí, 
aktivizuje ho a posiluje jeho motivaci. 
Důležité je dbát na to, že otec využívá 
aktivně a cíleně svůj potenciál, a není 
pouhým plnitelem úkolů, které za něj 
stanovují ostatní.

SÍŤ PODPOROVATELŮ OTCE
Cílem je zmapovat veškeré podpůrné 
osoby otce, včetně institucí, skupin či 
platforem, a vytvořit tak fungující síť 
pomoci, které si otec bude vědom 
a může ji využít sám v případě potřeby. 
Vybudování vlastní podpůrné sítě 
posiluje sebedůvěru, motivaci 
a přesvědčení, že na náročné životní 
situace v  rodině nemusí být člověk 
sám.
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REFLEXE: Jak již padlo v  jednotlivých bodech, je velmi důležité dbát 
na aktivní a cílené využití potenciálu otců tak, aby v tomto procesu byli 
otcové aktivními činiteli. Uvědomění si silných stránek vede k posílení 
role otce v rodině. 

9. Kniha rodiny

Je nástroj prohloubení spolupráce s  rodinou, hledání stmelovacích 
prvků rodiny, využitelných zdrojů pro práci na individuálních cílech 
členů rodiny, podklad pro zapojování otců.

ZADÁNÍ: Vytvořte si ve spolupráci společně s  celou rodinou knihu 
rodiny. Může zahrnovat silné stránky rodiny, způsoby její komunikace, 
každý člen rodiny může mít svou dvoustranu věnovanou jen jemu 
a  věcem, které má rád, ve kterých je dobrý, může tam mít své sny 
a přání nebo vzkazy ostatních členů rodiny. Můžete využít fotky, obrázky 
z časopisů, tištěné materiály, cokoliv, co bude dané rodině vyhovovat. 
Do knihy zahrňte i otce, který nemusí být v rodině přítomný, ale je stále 
její součástí (např. otec ve výkonu trestu). Pokud v rodině figuruje více 
mužů (např. nový partner matky, pěstoun), nezapomínejte zahrnovat 
i  biologické otce dětí. Do knihy můžete zaznamenávat i  cíle Vaší 
spolupráce a její hodnocení, můžete ji využít k zaznamenání úspěchů 
rodiny a společných vzpomínek.

REFLEXE: Zamyslete se nad otázkami, zda vede tvorba knihy rodiny 
k  prohloubení vztahů s  celou rodinou? Napomáhá kniha rodiny 
zahrnovat otce do spolupráce? Pomohla mi tvorba knihy rodiny 
k lepšímu pochopení celého rodinného systému? Zjistil/a jsem při práci 
s knihou rodiny něco nového? 
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MEZOÚROVEŇ

Co my, jako služba/tým/organizace, můžeme udělat pro 
zapojení otců na organizační úrovni?

Lepší zapojení otců ve službě může vyžadovat, aby organizace 
řešily strukturální a  kulturní překážky jejich zapojení. To zahrnuje 
zpochybňování hluboce zakořeněných předpokladů o  genderu 
a  rodičovství, kde je vztah otce a dítěte často považován za druhotný, 
a  kde systém ochrany dětí má tendenci upřednostňovat matky před 
otci. Zaměstnanci a zaměstnankyně služby potřebují věřit, že je v tom 
vedení podpoří, a sami manažeři a manažerky musí pracovat s rizikem 
procedurálně řízené kultury a praxe.

Glynn a  Dale (2015) provedli průzkum se sociálními pracovnicemi 
a zjistili tři nejdůležitější podmínky ovlivňující zapojení otců: osobnost 
pracovnice/pracovníka, obsah intervence a  fi lozofi e organizace. Již 
v  dřívějších studiích bylo potvrzeno, že kultura organizace je spojena 
s větším zapojením celé rodiny. Závazek zapojení celé rodiny a podpora 
fl exibilní pracovní doby jsou jedny z nejčastěji zmiňovaných podpůrných 
strategií pro zapojení otců na mezoúrovni (Lazar et al., 1991). 

Kultura organizace zahrnuje odpověď na otázku: Jak se u  nás věci 
dělají? Představuje soustavu hodnot, norem, přesvědčení, postojů 
a domněnek, která nemusí být nikde výslovně zformulována, ale určuje 
způsob chování a jednání lidí a způsoby vykonávání práce. Hodnotami 
zde máme na mysli to, o  čem se věří, že je důležité v  chování lidí 
a  organizace. Organizační normy jsou pak nepsaná pravidla chování 
v dané organizaci.

Mezoúroveň zahrnuje sdílené způsoby myšlení a jednání – jde především 
o  sdílené významy. Týká se předpokládaného konsensu na tom, co 
je správné a  co je normální; vytváří shodu se sociálními normami. 
Mezoúroveň představuje komplexní síť samozřejmých předpokladů nebo 
„nepsaných pravidel“. Kultura organizace je velmi vlivná při určování toho, 
co je vnímáno jako „normální“ a co už nikoliv (Thompson, 2012).
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V této kapitole bychom měli hledat odpovědi na otázky:

■ Jak ovlivňuje nastavení služby (místo, čas, personální složení) 
zapojení otců?

■ Jak vnímáme „koncept rodiny“ a  „práci s  celou rodinou“ v  naší 
službě?

■ Jak naše pracovní postupy ovlivňují zapojení otců?

■ Jak komunikujeme téma zapojení otců v rámci sociální služby?

DOPORUČENÍ PRO PRAXI NA MEZOÚROVNI

Organizace ve svých službách utvářejí postupy a každodenní rutinu, 
která může umožnit, nebo naopak omezit rozsah, v jakém je služba 
pro otce inkluzivní. Je pravděpodobnější, že praxe, zahrnující otce, 
bude účinnější a udržitelnější, když bude zakotvena v organizačních 
strukturách a  stane se součástí „DNA“ organizace, která sociální 
službu poskytuje (Fletcher et al., 2014).

1.  DOPORUČENÍ V OBLASTI NASTAVENÍ 
SLUŽBY

Nastavení služby zahrnuje zpravidla formalizovaná pravidla (psané, 
kodifi kované, formalizované regule), která jsou součástí sociální služby 
pro rodiny s dětmi.

PODPOŘTE GENDEROVOU DIVERZITU 
PERSONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY:
Feminizace sociálních služeb pro rodiny s  dětmi může být 
překážkou pro otce a  jejich zapojení. Doporučujeme proto 
pracovat více s  genderovou diverzitou ve službě. Pokud jsou 
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k  dispozici muži-sociální pracovníci, je možné zapojit je do 
prvního kontaktu s rodinou, v určitých případech to může zmírnit 
obavy otců z  předpokladu, že je služba zacílena především 
na ženy-matky a  ženami-pracovnicemi poskytována. Kromě 
zaměstnanců může genderovou různorodost služby podpořit 
zapojení různých praktikantů, dobrovolníků apod. 

ZAVÁDĚJTE RÉTORIKU „CELÁ RODINA“ DO 
PRAXE: 
Řada sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s  dětmi je 
identifikována s tím, že je jejich služba poskytována celé rodině. 
Zapojení celé rodiny v  sobě zahrnuje závazek zapojit matku 
i otce (pokud jde o heteroparentální rodinu). V případě, že je 
otcovský element v  rodině nepřítomný, tematizujeme jeho 
nepřítomnost. Lokalizace otců je totiž první překážkou pro jejich 
identifikaci jako zdroje a  jejich úspěšné zapojení. Když jsou 
otcové sociálními pracovnicemi lokalizováni a  identifikováni 
jako zdroj, v  průběhu času dochází k  postupnému zvyšování 
jejich zapojování v rámci intervencí. V případě potřeby můžeme 
hledat jinou otcovskou postavu, kterou lze zahrnout do 
spolupráce (dědeček, strýc, bratranec, rodinný přítel, partner 
matky atd.).

PŘIZPŮSOBTE PROVOZNÍ DOBU OTCŮM:
Pracovní doba otce může být někdy jen těžko slučitelná 
s  provozní dobou služby. Za účelem přizpůsobení se otcům 
v jejich časových možnostech hledáme alternativy, které budou 
přijatelné jak pro otce, tak pracovnice služby. Ze zahraničních 
zkušeností víme, že organizace, které poskytují služby mimo 
pracovní dobu otců, uvádějí vyšší procento jejich zapojení. Je 
však nepravděpodobné, že by poskytování služeb mimo pracovní 
dobu otců bylo proveditelné u všech organizací. Proto je důležité 
hledat alternativní možnosti. V případě, že není možné navštívit 
otce v  jeho přirozeném prostředí či prostorech poskytované 
služby, můžeme nabídnout možnost schůzek online nebo 
prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, pokud jimi rodina 
disponuje. Přizpůsobením se časovým možnostem otců jim 
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poskytujeme ujištění, že je pro nás stejně důležitým partnerem 
ve spolupráci jako matka. 

SJEDNÁVEJTE MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DLE 
INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB ČLENŮ RODINY:
Při navazování prvního kontaktu otce se službou hraje 
významnou roli prostředí a otevřenost pracovnic vůči otci, buduje 
se prvotní důvěra. Otcové vstupují do situací s podezřením, co 
se od nich bude očekávat a spoléhají na vizuální podněty, aby 
se uvolnili. Na jedné straně může prostředí organizace otce 
odrazovat, neboť se můžou domnívat (na základě prezentace 
služby, feminizace profese apod.), že je služba cílena hlavně na 
ženy. Všímají si, jestli jsou v budově k vidění i jiní muži, nebo jsou 
vyobrazeni na obrázcích a plakátech (King et al., 2014). Na druhé 
straně je návštěva v  domácnosti rodiny narušením soukromí, 
což může pro rodinu být nepříjemným momentem. Pro místo 
setkání můžeme zvolit také neutrální místo mimo domácnost 
a  kancelář. Sociálně aktivizační služby jsou však zejména 
terénní služby a práce v přirozeném prostředí rodiny má i řadu 
výhod. Schůzky se proto snažíme dojednávat s každou rodinou 
zvlášť, nabízíme to, co služba umožňuje a tematizujeme obavy 
z narušeného soukromí v domácnosti rodiny.  

UPRAVTE PROSTORY ORGANIZACE, 
PŘIZPŮSOBTE FORMU NABÍZENÍ A ZPŮSOB 
PREZENTACE SLUŽBY:
Kancelář, ve které službu poskytujeme, přizpůsobujeme 
potřebám celé rodiny (fotografie celé rodiny, časopisy pro muže 
i  ženy v  čekací místnosti atd.). Při oslovování potenciálních 
uživatelek a uživatelů se nekoncentrujeme jen na ženy/matky. 
V rámci propagace může organizace uvést ve svých materiálech 
o  službě reference ze strany otců, se kterými již úspěšně 
spolupracuje, např. formou citace, dále využívá obrazové 
materiály v podobě fotografií zachycující genderovou diverzitu 
nebo můžeme explicitně uvést, že je služba určená matkám 
i otcům. Letáky a další materiály (formuláře, smlouvy) by měly 
používat genderově senzitivní jazyk (např. používat oba rody).
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ZAHRNĚTE OTCE DO SMLOUVY:
Formuláře smluv by měly odrážet, že služba pracuje s  celou 
rodinou, ve smlouvách by tak měli mít otcové (resp. ti, kdo jsou 
pro účely poskytované služby za „otce“ považováni) stejná práva 
a  povinnosti jako matky. Pokud otec nerezident z  nějakého 
důvodu nespadá do cílové skupiny sociálně aktivizační služby 
(např. kvůli místní příslušnosti, která se neslučuje s  působností 
SAS), a  není tedy možné jej do smlouvy zahrnout, hledají se 
alternativy, jak otce do spolupráce zapojit.

REALIZUJTE AKTIVITY PRO CELÉ RODINY:
Společné setkání rodin pod záštitou organizace může 
mít výchovně vzdělávací funkci, může vést ke zvyšování 
rodičovských kompetencí, nebo inspiruje ke smysluplnému 
trávení volného času celých rodin. Rodina tak má šanci získat 
společné zážitky, které mohou posílit rodinnou soudržnost nebo 
získat náhled na některé problematické aspekty v  rodinných 
vztazích (např. rozdílné výchovné přístupy k  dětem). Důležité 
je vytvořit bezpečný prostor pro setkání se všemi členy. Např. 
uspořádejte víkendový pobyt pro celé rodiny, kde můžete otce 
lépe poznat v  neformálním prostředí, navázat s  nimi bližší 
vztah a prozkoumat jejich potřeby. V případě, že není možnost 
realizovat tyto aktivity z finančních důvodů, zkuste zapojit rodiče 
a děti do nabízených aktivit SAS (např. v doučování, stolní hře, 
sportovní aktivitě apod.).

PODPORUJTE SETKÁVÁNÍ OTCŮ MEZI SEBOU:
Pokud se Vám podaří vytvořit platformu pro setkávání otců, 
posílí to jejich důvěru ke službě jako takové, i  přesvědčení, že 
služba není nabízena pouze matkám a dětem. Může se jednat 
o zapojení do sportovních aktivit a komunitních akcí, zapojení 
otců může být realizováno i  formou oslavy významných dnů, 
jako je např. Den otců. Je to také příležitost pro upevňování 
rodinných vztahů a síťování rodin včetně otců mezi sebou. 
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2.  DOPORUČENÍ PRO OBLAST 
ORGANIZAČNÍCH PŘESVĚDČENÍ

Tato oblast zahrnuje vše, co se v  organizaci traduje a  předává dalším 
pracovníkům a pracovnicím. V této souvislosti se jedná zejména o pojetí 
rodiny – tedy to, jak rodinu vnímáme, jak charakterizujeme naše klienty, 
tzn. jak v praxi pracujeme s obecným přesvědčením o cílové skupině 
(např. postavení muže a ženy v romské rodině). 

PŘEKONEJTE KULTURNÍ DETERMINISMUS:
V  řadě sociálních služeb se traduje, že je romská rodina více 
tradičnější, pokud jde např. o dělbu genderových rolí v rodině. 
Doporučujeme nepodléhat sdíleným přesvědčením o  tom: 
„jak to mají romské rodiny“. Vyhněme se rychlým soudům 
a generalizování. Předpoklad, že se bude (romská) rodina, resp. 
otec nějak chovat (např. žárlit na muže-sociálního pracovníka), 
můžeme překonat hlubším poznáním rodiny jako takové. 
Hledáme silné stránky, přejímáme jazyk rodiny, zajímáme se 
o  její hodnoty. To vše nám pomůže vyladit se na individualitu 
každé rodiny zvlášť. 

REFLEKTUJTE KRITICKY TRADIČNÍ DĚLBU ROLÍ 
V RODINĚ: 
Pokud přemýšlíme o  tradičním rozdělení rolí v  rodině 
a nereflektujeme změnu rodiny v kontextu změny společnosti, 
znemožní nám to zapojit otce přirozeně v  situacích, které 
budou dle tradiční perspektivy nepřijatelné (např. podílení 
se na péči o  malé děti, starost o  domácnost aj.). Překonáním 
dichotomizovaného přístupu (rozdělování na ženský a mužský 
svět) umožníte klientům a klientkám vyjít z  jim přisuzovaných 
sfér zájmů. Dekonstrukce tradičních genderových rolí v rodině 
poskytne více možností volby všem jejím členům i  sociálním 
pracovnicím a pracovníkům v rámci intervencí.
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UPUSŤTE OD RÉTORIKY „DOBROVOLNOSTI“:
Fenomén (ne)dobrovolnosti spolupráce se službou je výrazným 
tématem v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. 
V  praxi nás může „legitimizovat“ v  nezapojování otců tvrzení: 
„Služba je dobrovolná, otec nechce spolupracovat, my ho nutit 
nemůžeme“. Pro účely zapojování otců doporučujeme hledat 
takové situace, které budou otcům přijatelné, budou se v nich 
cítit dobře. Vedeme s nimi dialog o tom, co povede k naplnění 
jejich potřeb i potřeb rodiny. Postupnými kroky získáváme jejich 
důvěru a zapojujeme je víc a víc do spolupráce.

PŘEKONEJTE NÍZKÁ OČEKÁVÁNÍ OD OTCOVSKÉ 
ROLE:
V situacích, kdy přijmeme fakt, že matka je hlavním hybatelem 
změny, tedy někdo, kdo má v rodině výhradní postavení v péči 
o domácnost a děti a otec je „jen“ živitel rodiny, znemožní nám 
to jeho zapojení do výraznější spolupráce. V  praxi se snažíme 
otevřeně mluvit o možnostech, kdy může být otec zapojen do 
procesu plánování spolupráce. 

3. DOPORUČENÍ V OBLASTI 
PRACOVNÍCH POSTUPŮ

Pracovní postupy zahrnují normy chování v organizaci, zejména ve vztahu 
k praktickému fungování služby. Jedná se především o zaběhnuté zvyklosti 
a činnosti, jejichž způsob provedení se v organizaci částečně dědí.

INTERVENCE INKLUZIVNÍ PRO OTCE – ZAHRNĚTE 
OTCE JIŽ OD PRVNÍHO KONTAKTU: 
Pokud naše služba dosud není zvyklá zahrnovat otce do 
spolupráce, můžeme se o  to pokusit ex post u  stávajících 
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rodin a  od počátku u  rodin nových. Průběh prvního setkání 
pracovníků s  rodinou je důležitým prvkem při budování 
nadcházející spolupráce. Plánujeme jej tedy tak, aby na setkání 
mohli být přítomni oba rodiče (pečující osoby). Během schůzky 
mapujeme potřeby nejen rodiny jako celku, ale i dílčí potřeby 
jednotlivých členů (matky, otce, dětí), snažíme se věnovat stejný 
prostor všem přítomným, otázky klademe rovnocenně otci 
i  matce, stejným způsobem udržujeme i  oční kontakt. Pokud 
dojde k ustanovení zakázky a naplánování cílů, zahrnujeme do 
procesu a úkolování oba rodiče. 

OTCE MOTIVUJTE KE SPOLUPRÁCI, ALE 
NETLAČTE NA NĚ:
Pracujeme zejména s  vnitřní motivací rodiny, zajímáme se 
o zkušenost s „otcovstvím“ u mužů, jak vnímají svou roli v rodině, 
při péči o děti a jaký mají vztah s jednotlivým dítětem. V případě, 
že rodina nebo konkrétně otec z  různých důvodů spolupráci 
odmítá nebo je nerozhodný, můžeme nabídnout kontakt jako 
jednorázovou záležitost a  pro rodinu zcela nezávaznou. Na 
setkání jim představíme naši službu a  oni se budou moci na 
základě toho rozhodnout, zda nabídku využijí. Dbáme na to, 
aby informace byly srozumitelné pro oba rodiče. Poskytneme 
propagační materiály, které evokují dojem, že služba není 
určena jen pro matky s dětmi.

PRACUJTE NA AKUTNÍCH ZAKÁZKÁCH, 
A ZÁROVEŇ HLEDEJTE PROSTOR PRO 
SYSTEMATIČTĚJŠÍ SPOLUPRÁCI:
V  praxi se stává, že klienti a  klientky dochází s  urgentními 
zakázkami, které je potřeba urychleně řešit, takzvaně „hasí 
požáry“, což zaměstnává obě spolupracující strany v  jejich 
rychlém řešení. Některé zahraniční studie uvádějí, že otcové 
potřebují vidět poměrně brzy nějaké výsledky. Bariérou tak pro 
ně může být i  to, že nevědí, co by jim spolupráce se sociální 
službou mohla přinést, zda budou mít intervence nějaké pozitivní 
výsledky. „Chci vědět, proč to dělám, co z toho budu mít, co si 
odnesu…“ (citace otce ve studii Sicouri et al., 2018). Zkuste tyto 
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zakázky zahrnout do systematické a  dlouhodobé spolupráce, 
která povede k  aktivizaci klientů a  jejich osamostatnění od 
služby. 

NEUTVÁŘEJTE S RODIČI KOALICE:
Ve službách se někdy stává, že sociální pracovnice jako ženy 
vytvářejí koalice s  matkami  rodin. Otec se tak může cítit 
opomíjený, nemá ve spolupráci své místo. Jako nástroj prevence 
může sloužit zahrnutí otce do spolupráce již od samého začátku, 
vyžaduje se jeho aktivní spolupráce na dílčích úkolech. Účinným 
prostředkem jsou také intervize, supervize, zpětná vazba kolegů, 
mapování těchto situací v  rámci kontrolní činnosti vedoucího 
pracovníka či pracovnice. 

MLUVTE S MATKAMI O VÝZNAMU ZAPOJENÍ 
OTCE:
Matky mohou otcům vědomě i  nevědomě blokovat nebo 
omezovat přístup ke službě. Je proto dobré diskutovat 
s matkami, respektive s rodinou o důležitosti zapojení otců do 
spolupráce a zvědomovat si to i v pracovním týmu mezi sebou. 
Na druhou stranu, není vhodná jednostranná obhajoba práv 
otců, pravděpodobně zvýší polarizaci a  prohloubí případné 
napětí mezi rodiči. Svoji pozornost věnujeme oběma rodičům 
vyváženě. Pokud se jejich zakázky rozcházejí nebo jsou 
v protikladu, doporučujeme prozkoumat možnosti, které situace 
nabízí. Pokud je to pro naplnění cíle žádoucí a je v praxi možné 
pracovat na zakázkách obou zvlášť s podmínkou, že s tím budou 
souhlasit oba partneři, můžeme např. za SAS přizvat kolegu, 
který bude dalším klíčovým pracovníkem rodiny, a který bude 
pracovat s druhým partnerem, zajistíme tím přijetí obou partnerů 
současně, a vytvoříme tak dojem jejich důležitosti i akceptace 
rozdílnosti potřeb. Někdy může pravidelné objasňování 
a prohlubování vhledu do problému klientům přinést potřebné 
porozumění, které vede ke konsenzu či kompromisu (případně 
lze využít služeb mediátora, či facilitátora).  
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ZÍSKEJTE SI OTCOVU DŮVĚRU:
Aby se mohla rodina včetně otce do spolupráce zapojit, je potřeba, 
aby si sociální pracovnice či pracovník s nimi vybudovali důvěru. 
Otec by se měl cítit respektovaný, nepřehlížený – při každém 
osobním setkání mu dáváme najevo, že je součástí spolupráce, 
zároveň vzájemně respektujeme jeho i  své osobní hranice. 
Pokud není na některých schůzkách přítomen, komunikujeme 
s ním předem dohodnutým způsobem (domluvíme individuální 
schůzku, spojíme se telefonicky atp.).

VYMEZTE SI, CO PRO VÁS V ORGANIZACI 
ZNAMENÁ „PRÁCE S CELOU RODINOU“:
Občas se pod tímto pojetím rozumí pouze matky s dětmi, otcové 
zůstávají v  praxi mimo pojetí sociální práce s  celou rodinou. 
Záleží na kultuře organizace, zda a  jakým způsobem považuje 
rodinu jako celek – otce, matku a děti. 

PROPOJTE OTCE S NÁVAZNÝMI SLUŽBAMI:
SAS má k  dispozici databázi návazných služeb přímo pro otce, 
aby je mohla v případě potřeby doporučit. Pro inspiraci uvádíme 
portály, které se zabývají sdílením a  pomocí otcům: https://
tataweb.cz/, https://www.tatove.info/, https://tatka.cz/.

VEĎTE SI STATISTIKU:
Ve službě můžeme pamatovat na otce také tím, že si povedeme 
statistiku otců v naší službě – kolik jich je, kolik se jich zapojuje 
do služby, jak reagují, jestli se zlepšují podmínky pro otce, děti 
a rodinu. Statistiku pak vyhodnocujeme a podle toho zavádíme 
případně další opatření na podporu zapojení otců. 
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4.  DOPORUČENÍ V OBLASTI 
KOMUNIKACE VE VZTAHU KE 
KLIENTOVI/RODINĚ A VE VZTAHU KE 
KOLEGŮM/ORGANIZACI 

Patří sem mimo jiné i forma a jazyk, jakým o klientech mluvíme s kolegy 
a kolegyněmi či dalšími zainteresovanými subjekty. 

VYTVOŘTE PROPAGAČNÍ MATERIÁLY NA WEB 
A SOCIÁLNÍ SÍTĚ ZAHRNUJÍCÍ OTCE: 

Vytvoření jednoduchého materiálu, který propaguje službu, 
ze kterého bude patrné, že se s otci spolupracuje stejně jako 
s  ostatními členy rodiny, např. přiloženými ilustracemi či 
fotografiemi. Vytvoření audiovizuálního díla o nastavení služby, 
kde budou základní informace o  službě předány stručně 
a kreativně formou krátkého videa.

Vytvoření stránky na sociálních sítích, kde bude pravidelně 
aktualizován obsah realizace SAS (aktuality, fotky pracovníků 
služby a místa, kde je služba nejčastěji realizována).

VYUŽÍVEJTE VŠECHNY DOSTUPNÉ PROSTŘEDKY 
PRO KOMUNIKACI S RODINAMI: 

Využití dalších komunikátorů – WhatsApp, Skype, Messenger – 
pro rozšíření komunikačních cest, které mohou využít členové 
rodiny, resp. otcové pro kontaktování pracovníků SAS. 

KOMUNIKUJTE KONGRUENTNĚ: 
Dávejte si pozor na soulad mezi verbálními a  neverbálními 
projevy v komunikaci. Jakýkoliv nesoulad může být bariérou 
v další spolupráci (viz neverbální komunikace v mikroúrovni).
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KOMUNIKUJTE V JAZYCE KLIENTŮ: 
Vyhýbejte se složitým souvětím, polemikám, hypotézám, 
obviněním. Hovoříme stručně a jasně tak, aby to klientovi bylo 
příjemné a mohl zažít pocit, že nasloucháme jeho potřebám. 

KOMUNIKUJTE SE ZPĚTNOU VAZBOU: 
Je velmi důležité doptávat se klientů, jestli a jak rozuměli všemu, 
na čem jsme se domluvili, jestli je něco, co by oni sami chtěli 
dodat, případně je žádoucí se jich doptat, jestli jsou spokojeni 
s průběhem setkání. 

KOMUNIKUJTE PRAVDIVĚ: 
Ačkoliv je veškerá komunikace závislá také na vztahu pracovníka 
a klienta, hovoříme vždy pravdivě a nevyhýbavě. Nevytváříme falešné 
dojmy pomoci, pojmenováváme věci tak, jak skutečně jsou. 

VYUŽÍVEJTE V TÝMU JAKOUKOLIV PŘÍLEŽITOST  
PRO OTEVŘENÍ TÉMATU ZAPOJOVÁNÍ OTCŮ VE 
VAŠÍ SLUŽBĚ: 
Standardní porady, supervize, intervize, případové porady, 
případové konference jsou efektivním nástrojem pro sdílení 
a  výměnu informací o  rodinách, příležitost probrat možnosti, 
jak se daří zapojovat otce do procesu spolupráce, využití jiných 
pohledů na situaci, nápadů pro rozšíření možností spolupráce 
a  hledání dalších cest pro zapojení otců. Dalším důležitým 
aspektem je také otevřenost v komunikaci s organizací/týmem 
poskytujícím SAS. Pokládejte si otázky:

 ■ Jak spolu v  organizaci/týmu komunikujeme téma 
zapojení otců? 

 ■ Jak se mi dostává podpory od organizace/týmu 
v tématu zapojení otců v SAS?

 ■ Jak jako tým vnímáme zapojení otců v SAS? 
 ■ V čem se shodujeme, a v čem naopak rozcházíme? Jak 

o tom následně komunikujeme?
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■ V  čem je podle organizace/týmu úspěšnost práce 
s rodinou? 

■ Jak vyhodnocujeme v  organizaci/týmu posun rodiny 
v rámci SAS?

REFLEKTUJTE, JAK SPOLU O ORGANIZACI/TÝMU 
MLUVÍTE O KLIENTECH: 

Je velmi důležité zohlednit v sociální práci i podobu komunikace 
s  kolegy o  klientech. To, jaký jazyk zvolíme, jakou „kulturu 
komunikace“ zohledníme, má vliv na celkové vnímání našich 
klientů. Sociální pracovníci jsou nositeli různých hodnot profese 
a  jednou z  nich je i  respekt k  druhým. Ten projevujeme také 
v nepřímém kontaktu s klientem – tedy tím, jak o nich hovoříme 
s druhými. Je legitimní si připustit emoce, které v nás spolupráce 
s klientem vyvolává, ať jsou jakékoliv, musíme ale získat rozumný 
náhled na to, proč se jednotlivé emoce objevují a  umět s  nimi 
účinně pracovat.

39
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CVIČENÍ K DOPORUČENÍM NA MEZOÚROVNI

1. Tvorba terénního deníku (mezoúroveň)

Deník je nástroj pro sebereflexi pracovníků s  cílem uvědomit si vlastní 
pocity, postoje vůči rodině, které se mi mohou v  průběhu spolupráce 
měnit. Můžete ho však využít i jako prostředek pro sdílení různých témat 
s  druhými, např. na supervizích, intervizích, metodických, případových 
poradách. Slouží jako zdroj informací, se kterými se dá na úrovni organizace 
dále pracovat a využít je pro lepší porozumění v zapojování otců v SAS.

ZADÁNÍ: Na mezoúrovni můžete v terénním deníku reflektovat nastavení 
Vaší služby, jaká jsou v ní psaná a nepsaná pravidla, přesvědčení, jaké 
máte ve službě postupy práce a komunikaci, které ovlivňují zapojování 
otců při práci s rodinami. 

REFLEXE: Je možné, že při psaní deníku narazíte na určité zvyklosti, 
které ve službě fungují a daly by se upravit tak, aby byly pro otce více 
zahrnující. Můžete zkusit navrhnout své vedoucí a kolegům konkrétní 
kroky, které v  praxi využít, případně svým příkladem začít postupně 
kulturu služby a organizace měnit.

2.  Definice cílů a kroků jejich naplnění v akčním plánu 
(mezoúroveň)

ZADÁNÍ: Zkuste si na týmové poradě nebo s  kolegyněmi a  kolegy 
promluvit o  tom, jak se na organizační úrovni dá dosáhnout většího 
zapojení otců. Můžete uvažovat z hlediska nastavení služby, organizačních 
přesvědčení, zaběhnutých postupů práce nebo komunikace služby vůči 
rodinám a okolí. 

Zkuste si stanovit cíl na organizační úrovni, který pomůže zvýšit zapojení 
otců, popřípadě zapojení celé rodiny do spolupráce. Zároveň si v  týmu 
můžete klást otázky, jakými zdroji již k plnění cíle disponujete (na úrovni 
materiální, personální, organizační či strukturální) a  také jaké zdroje 
k naplnění cíle potřebujete získat nebo posílit? Vypište si pár kroků, které 
mohou k naplnění cíle vést. Buďte adresní a rozhodněte, který člen týmu 
může přispět konkrétním krokem. 
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REFLEXE: Za určité časové období (doporučujeme horizont šesti 
měsíců) se k  vyplněným akčním plánům pokuste vrátit (ideálně zase 
v týmu) a na stupni od 1 do 10 zkuste zhodnotit naplnění stanoveného 
cíle i  jednotlivých kroků a  zrekapitulovat si využití dostupných zdrojů 
(materiální, personální, organizační či strukturální).

3. SWOT komunikační analýza

ZADÁNÍ: Zkuste si nyní jako pracovní tým vytvořit „SWOT“ analýzu Vašich 
komunikačních dovedností v  procesu zapojování otců do spolupráce. 
Jak hodnotíte Vaše silné stránky? Tedy to pozitivní, co můžete jako tým/
organizace ovlivnit v zapojení otců do procesu plánování? Jak hodnotíte 
Vaše slabé stránky? Tedy to, co ovlivnit nemůžete jako tým/organizace? 
V  čem spatřujete výzvy, příležitosti v  zapojování otců do procesu 
plánování? A naopak, co definujete jako hrozby v týmu/organizaci, které 
ovlivňují zapojování otců? 

REFLEXE: Rozdíly v komunikačních stylech mezi pracovnicemi a klienty 
mají pro praxi několik důsledků. Hlavní je, aby sociální pracovnice 
nepodceňovaly intenzitu emocí svých klientů. Když je pro otce 
obtížné sdělit své pocity, je na sociální pracovnici, aby jim jejich emoce 
pojmenovala. Takové pojmenování je nápomocné jak pro legitimizaci 
pocitů klienta, tak pro jeho informování, že s nimi není sám. To, že klient 
příliš nekomunikuje, nemusí být znakem jejich neochoty. Místo toho se 
zeptejte, jestli může říct více k danému tématu.

4. Případová porada a zapojení otců do spolupráce

ZADÁNÍ: Pokud zjistíte, že byste potřebovali získat nový náhled na 
práci s rodinou a zapojování otce do spolupráce, můžete na organizační 
úrovni využít možnost případové porady. Vytvořte si časovou dotaci (50-
60 minut) a požádejte některého z kolegů, příp. vedoucí/ho, aby poradu 
moderoval/a, tzn. udržel/a strukturu porady a dodržel/a časovou dotaci 
u jednotlivých bodů. Seznamte tým se strukturou porady.
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Struktura případové porady: 

 ■ Informace o rodině – stručná anamnéza rodiny, potřeby rodiny, 
zakázka rodiny, role otce v rodině (cca 10 minut). 

 ■ Konkrétní informace o dosavadní spolupráci – moje úspěchy 
i neúspěchy při práci s rodinou, resp. s otcem, včetně současného 
stavu spolupráce – tedy, co se právě děje, na čem se (ne)pracuje 
(cca 10 minut).

 ■ Moje zakázka – „co bych od týmu potřeboval/a?“ – zformuluje 
stručně sociální pracovník či pracovnice.

 ■ Prostor pro otázky týmu – pro další zjištění informací – tým klade 
otázky pro lepší porozumění případu v kontextu potřeb sociálního 
pracovníka či pracovnice (cca 10 minut).

 ■ Nápady, nové myšlenky, postřehy, fantazie – kolegové a kolegyně 
z  týmu formulují své nápady za sebe: „Já bych využila…“, „Napadá 
mě...“ Vyhneme se tak radám a mentorování (cca 10-15 minut).

 ■ Zpětná vazba sociální pracovnice či pracovníka – poskytne 
týmu zpětnou vazbu, jaký přínos jednotlivé informace měly, zda 
nějaké nápady využije a co mu samotná porada poskytla (cca 5 
minut).

REFLEXE: Cílem je kromě nových pohledů na práci s  rodinou, resp. 
zapojováním otce, posílit soudržnost v  týmu, umět využít potenciál 
skupinové práce, kdykoliv je potřeba a  není možné zajistit externího 
odborníka či odbornici, např. supervizí. Vede k  lepšímu porozumění, 
inspiraci a nové motivaci v případu. Je žádoucí umět strukturu a časovou 
dotaci porady udržet proto, abychom se vyhnuli nekonstruktivní diskuzi, 
ve které budou chybět konkrétní výstupy.

5. Míra zapojení otců v rodinách

ZADANÍ: Prozkoumejte ve své službě jednotlivé rodiny a  pomocí 
následující škály si zaznamenejte míru zapojení otců v rodinách. Pracovní 
list můžete využít pro své klíčové rodiny, nebo s  kolegy společně pro 
všechny rodiny ve službě. Cílem je zamyslet se nad mírou zapojení otců 
v jednotlivých rodinách a promyslet strategie, které by mohly míru jeho 
zapojení zvýšit.
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MÍRA ZAPOJENÍ OTCE 
V RODINĚ

POČET RODIN/
JMÉNA

STRATEGIE 
K VYŠŠÍMU ZAPOJENÍ 
OTCŮ V RODINÁCH

Nepřítomný (neznámý, 
nefiguruje v rodině, ve 
výkonu trestu odnětí 
svobody)

Nezapojený (je v rodině, 
ale není ve smlouvě 
o poskytování služby SAS)

Informovaný (matkou nebo 
sociální pracovnicí/kem, je ve 
smlouvě)

Nepřímo zapojený (přes 
matku, přes děti)

Pasivně zapojený 
(informovaný, účastní se 
setkání)

Částečně zapojený (zakázky 
„když chce“, „když má čas“, 
„když něco potřebuje“)

Zapojený (u absence matky/
chybějící kompetence matky 
apod.)

Zapojený (spolupráce s celou 
rodinou)

REFLEXE: Na základě pracovního listu můžete vyhodnotit, jaká je míra 
zapojení otců v rodinách ve Vaší službě, jaké strategie by bylo vhodné 
u konkrétních rodin zvolit, aby se míra zapojení otce zvýšila. Možná zjistíte, 
že někomu v týmu se zapojování otců daří více, můžete diskutovat nad 
tím, čím to je, jaké dovednosti k tomu pracovník či pracovnice využívá 
a zda by se jeho zkušenost dala přenést i na ostatní kolegyně a kolegy 
v týmu a vzájemně se inspirovat.
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MAKROÚROVEŇ

Co mi/nám umožňuje systém (vzdělávání, legislativa, fi nance 
apod.)?

Makroúroveň se týká způsobů, kterými jsou útlak a  diskriminace 
„institucionalizovány“ (pevně zakotveny v myšlenkách, jazyce a chování 
lidí), a  tedy „všity“ do struktury společnosti. Označuje širší úroveň 
sociálních sil, společenský rozměr vzájemně propojených vzorců moci 
a vlivu (Thompson, 2012). Společnost pak nejen kontroluje naše pohyby, 
ale zpětně formuje naši identitu, naše myšlenky a naše emoce.

Sociální pracovnice a  pracovníci sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s  dětmi konstruují význam genderu na makroúrovni v  rámci 
určitého společenského diskurzu, tj. určitý způsob reprezentace světa. 
Tento diskurz se odehrává na určitém místě a  v  určitém čase. Pokud 
se podíváme na oborovou literaturu, zákony, učebnice a  časopisy, 
zjistíme, že stále (až na výjimky) panuje v sociální práci genderové ticho.
Sociální pracovník bývá popisován jako genderově neutrální, zastávající 
abstraktní genderově neutrální práci a sama profese se prezentuje jako 
genderově neutrální (Janebová, 2008). Zavedený přístup genderové 
„neutrality“ může mít nezamýšlený důsledek ignorování důležitých 
rozdílů ve zkušenostech mužů a žen s rodičovstvím, což vede k udržování 
nerovností. 

Pokud už je gender klientek a  klientů nějakým způsobem uvážen, 
dochází k  rozlišování na základě stereotypních představ o  mužích 
a  ženách. Na základě toho jsou otcové méně zapojeni do intervencí 
než matky, protože sociální pracovnice zaměřují svou pozornost na 
matku jako na primárního rodiče a případoví pracovníci neidentifi kovali 
nepřítomnost otce jako problém. Ačkoliv je otcovská role mnohostranná 
a zahrnuje mimo jiné důležité emocionální a sociální zdroje, současná 
očekávání od otců jsou stále zaměřena především na jejich fi nanční 
závazky jako živitelů rodiny (Sicouri et al., 2018). Také veřejná politika 
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se často koncentruje na identifikaci otců s  cílem vymáhat výplatu 
výživného na dítě (Day, Lamb, 2004).

Anti-opresivní paradigma v  pomáhajících profesích zatím v  českém 
prostředí nezískalo převahu nad tradičními teoriemi, které nereflektují 
gender jako specifický aspekt identity a situovanosti klientek a klientů, 
přičemž nezohledňují strukturální, kulturní ani individuální úroveň 
genderového útlaku jako výchozí charakteristiky pro posouzení situace 
a jednání jejich klientely (Benešová, 2015). V důsledku toho vykonáváme 
naši profesi v nastavení systému služeb pro rodiny, kde se s otci příliš 
nepočítá. Zářným příkladem toho jsou azylové domy, které jsou často 
rozděleny na azylové domy pro ženy a matky s dětmi a na azylové domy 
pro muže. Rodiny se tak musí rozdělit, a  děti musí zůstat s  matkou. 
Azylových domů pro otce s dětmi funguje v současné době jen velmi 
málo8. Systém sociálních služeb tak většinou diskvalifikuje otce jako 
rodiče. To pak také komplikuje další práci s celou rodinou. 

Otcové i matky se v systému sociálně-právní ochrany dětí a sociálních 
služeb setkávají s  různými očekáváními, sankcemi, příležitostmi 
a omezeními ohledně svého rodičovství. Rodiče, kteří se ocitli v systému 
péče o děti, mohou mít pocity viny, zmatku a hněvu. Sociální pracovníci 
a pracovnice na ně mohou pohlížet jako na ty, kteří nezvládli svou roli. 
Údaje, které máme k  dispozici, ukazují na prohlubující se chudobu 
a  absenci systematických řešení situace rodin. Nemožnost sehnat 
odpovídající bydlení nebo práci, dluhy a exekuce mohou být z hlediska 
sociálních pracovnic a  pracovníků i  otců samotných, vnímány jako 
selhání „otce-živitele“. Zakázky rodin navíc nepřicházejí výhradně od 
nich samotných, často přicházejí z  vnějšku – OSPOD (stanoví, co se 
má zlepšit, aby dítě mohlo vyrůstat v  rodině), školy, soudy apod. Také 
pracovnice SAS mají vlastní představy o tom, jak by měly rodiny fungovat.

Ze zahraničních výzkumů (Brandon et al., 2017) vyplývá, že muži, kteří se 
ocitli v systému ochrany dětí, vnímali negativní rozlišování na základě 
genderu jako formu nespravedlivého zacházení, a to konkrétně ve třech 
oblastech: zaprvé ve způsobech, jakými byly vykládány jejich emoce 

8 Příkladem může být např. Domov pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, který 
však otce uvádí až za matkou v závorce. Dále fungují např. Azylové domy pro 
rodiny (či rodiče) s dětmi (např. Most naděje v Moravské Třebové, Azylový dům 
Charity Beroun, Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě apod.). Některé takto 
nazvané azylové domy však v popisu cílové skupiny uvádějí možnost ubytování 
jen pro jednotlivé osoby pečující o nezaopatřené děti, nikoliv celé rodiny.
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(zejména hněv), zadruhé ve způsobech, jakými bylo jejich rodičovství 
uznáváno a hodnoceno a zatřetí v rámci sociálního šetření vnímali obavy 
z  obvinění z  domácího násilí nebo ubližování dětem. Další výzkumy 
uvádějí, že otcové mají obvykle málo informací o systémech sociálních 
služeb, zažívají systém péče o děti jako matoucí a kontrolní a obávají se, 
že by pro ně bylo zapojení do systému nějak škodlivé (Harper, Grossman, 
2011). Mnoho otců se cítí méně podporovaných ze strany sociální práce 
než matky a  věří, že zaměstnanci jsou vůči nim zaujatí (Zanoni et al., 
2013; Cameron et al., 2014). U mužů, kteří jsou socializováni, aby byli silní 
a nezávislí, aby popírali bolest a potlačovali své pocity, a aby sami vyřešili 
své problémy, je požadované zapojení obecně obtížnější než u žen. Muži, 
kteří hledají pomoc nebo dostávají sociální pomoc, se mohou považovat 
za slabé a nekompetentní. Veřejný rozměr konstrukce maskulinity dále 
oslabuje pocit kontroly nad vlastním životem a  může zesílit jak pocit 
hanby při přijímání pomoci, tak jejich obavy z odhalení jejich problémů 
a zranitelnosti (Baum, 2017).

Je dobré, aby sociální pracovníci měli na paměti, že jejich klienti nejsou 
pouze otcové, ale komplexní osobnosti s  vlastními identitami, rolemi 
a potřebami a problémy, které nemusejí nutně přímo souviset s  jejich 
rodičovstvím (Ferguson, Hogan, 2004). Důležité je proto pochopení 
širších souvislostí života mužů-otců jako nezbytné součásti šetření 
v  rodině. Domníváme se, že je důležité porozumět úplnému kontextu 
materiálního a vztahového života mužů jako otců pro rozvoj inkluzivní 
praxe. Potřeba profesionální zvídavosti, vytrvalosti a  času na vytváření 
příležitostí pro naslouchání příběhům mužů je relevantní pro posouzení 
jejich kompetencí a bezpečnosti pro děti, ale stejně tak i pro budování 
vzájemného profesního vztahu. Je potřeba reagovat na otce jako na lidi 
s  vlastními potřebami a  obavami, prostřednictvím projevování zájmu 
o jejich životy.
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DOPORUČENÍ PRO PRAXI NA MAKROÚROVNI

I když některé politické i akademické špičky tvrdí opak, genderové 
rozdíly jsou v  praxi sociální práce s  rodinami vždy přítomné. 
Jsou tam stejně jako rodičovský status nebo etnická příslušnost 
a  další složky identity. Genderově citlivé sociální služby jsou tedy 
nezbytným předpokladem pro efektivní práci s otci. Přístup, který 
je více genderově senzitivní, nám pomůže porozumět zkušenostem 
s mateřstvím a otcovstvím a následně navrhnout nebo přizpůsobit 
praxi a služby, které na to mohou reagovat.

1. ZAPOJTE ZAMĚSTNAVATELE:

Strategie a  opatření ke slaďování rodiny a  práce se často 
stereotypně vztahují na ženy, jako by je muži nepotřebovali. 
Zaměstnavatelé mohou přispět ke zvýšení počtu otců 
zapojených do služeb nastavením pružné pracovní doby, 
možností zkrácených úvazků, případně kratšími pracovními 
hodinami, aby se otcové mohli účastnit aktivit a  služeb 
spojených s jejich dětmi. Paradoxně i práce v šedé ekonomice 
může znamenat jistou flexibilitu práce. Tím, že budeme 
o nárocích otcovství mluvit více otevřeně, můžeme postupně 
měnit firemní kulturu, ve směru respektu zaměstnance 
v roli otce a podpory „family friendly“ pracovního prostředí. 

2. POSILUJTE OTCOVSKOU ROLI: 

Tam, kde to lze, využívejte mediálních a  informačních 
kampaní k posilování otcovské role ve společnosti. Vhodnou 
cílovou skupinou jsou mladí otcové s malými dětmi a mladí 
muži – potenciální otcové, kteří své názory na otcovství 
teprve budují. Kampaň by se měla zaměřit na propagaci 
účasti mužů na každodenních činnostech spojených s péčí 
o děti (nikoliv jen trávení volného času s dětmi), a to zejména 
v  oblastech, kde se otcové angažují zatím nejméně, např. 
návštěva dětského lékaře, příprava do školy, učení se s dětmi, 
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u malých dětí krmení, přebalování. Informujte novopečené 
otce o  možnostech čerpání otcovské poporodní péče 
a vyzvedněte její benefity pro celou rodinu. Slavte Dny otců 
(třetí neděle v červnu). A  informujte o  tom na svém webu 
a sociálních sítích.

3.  SPOLUPRACUJTE S DALŠÍMI 
ZAINTERESOVANÝMI AKTÉRY: 

Posilujte týmovou spolupráci mezi poskytovateli 
služeb a  dalšími aktéry (OSPOD, poskytovatelé bydlení, 
zaměstnavatelé, úředníci města, kraje atd.). Výhodnou 
strategií je vytváření multidisciplinárních týmů. V  rámci 
práce s  rodinou bychom měli umět oslovit a  vést dialog 
s  aktéry, kteří mohou přispět ke zlepšení rodinné situace 
a  zvyšovat u  nich povědomí o  potřebě zapojit otce do 
spolupráce. OSPOD často předává SAS kontakty pouze na 
matku. Ptejme se také aktivně na otce a vyžadujme kontakty 
také na něj.

4. VZDĚLÁVEJTE SE: 

Role sociálního pracovníka a  pracovnice v  sociálně 
aktivizační službě je poměrně komplexní a  klade vysoké 
nároky na vzdělání, znalosti a dovednosti. Za nejdůležitější 
považujeme schopnost kritického myšlení, reflexe 
a  sebereflexe. Tyto schopnosti a  dovednosti jsou pro nás 
významné, protože pracujeme s  různorodou klientelou 
v různorodé společnosti. Výsledkem by měla být genderově 
citlivá praxe, která zahrnuje povědomí a  citlivost pro 
genderové aspekty vlastního jednání a sebereflexi s ohledem 
na vlastní genderovou roli. To nám slouží k pochopení sociální 
konstruovanosti identit, a  tím k  lepšímu porozumění sobě 
samým i klientům a klientkám. Získáme náhled na některé 
stereotypy a předsudky v našem jednání, vnímání i myšlení 
a naučíme se je tak lépe kontrolovat.
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Sociální služby musí umět flexibilně reagovat na vzdělávací 
potřeby svých zaměstnankyň a zaměstnanců, vyvarovat se 
plošnému a rychlému vzdělávání s cílem naplnit potřebný 
počet hodin dle zákona (č. 108/2006 Sb.), ale systematicky 
rozvíjet dovednosti při práci s rodinou. Vzdělávací programy 
by se měly zaměřit také na osoby na manažerských pozicích, 
aby došlo ke změně na organizační a systémové úrovni.

Na vytváření obrazu světa a jeho reprodukci v sociální práci 
se podílí vzdělávací systém. Rozvoj genderově senzitivní 
praxe by měl být zakomponován do kurikula vzdělávacích 
kurzů, modulů, akreditačních spisů oborů sociální práce 
a  Minimálních standardů vzdělávání v  sociální práci. 
Důležitým subjektem implementace genderové citlivosti 
do vzdělávání v sociální práci v českém prostředí je Asociace 
vzdělavatelů v sociální práci.

5.  POUŽÍVEJTE GENDEROVĚ SENZITIVNÍ 
JAZYK: 

„Jazyk ovlivňuje nejen to, jak mluvíme nebo píšeme, ale 
i naše myšlení“ (Pavlica, 2021). „Slova jsou symboly nesoucí 
význam; označují, popisují i  hodnotí nás a  svět, v  němž 
žijeme“ (Renzetti, Curran, 2005). Jazyk sociální práce není 
genderově neutrální, je sexistický a  kopíruje patriarchální 
paradigmata českého jazyka. Snaha vyrovnat se se sexismem 
v jazyce sociální práce není jen malicherným rozpitváváním 
slov, ale souvisí s  řešením genderových nerovností. Jelikož 
je sociální práce disciplína, která staví na principech sociální 
spravedlnosti a lidských právech (IFSW, IASSW, 2014), měla 
by se vůči tomuto patriarchálnímu paradigmatu vymezit. 
I když je sociální práce považována za feminizovanou profesi, 
paradoxně je zde nadužíván mužský rod (tvz. generické 
maskulinum) a jsou preferovány mužské kvality, jako je např. 
výkon autority.
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6. OTEVÍREJTE TÉMA NA SUPERVIZI:

Supervize může být individuální, skupinová, či případová. 
V  sociální práci je supervize prvkem otevírání a  sdílení 
témat, která jsou součástí každodenní praxe. Mít odvahu 
otevřít genderová témata na supervizi, naučit se pochopit 
různé perspektivy, změny ve vnímání rolí ve společnosti, 
naučit se porozumět vlastním limitům ve vnímání genderu, 
naučit se pojmenovat a  přijmout obraz klientské rodiny 
apod., je velice důležité. Jednou z metod, která nám k tomu 
může dopomoci, je tzv. balintovská skupina. Jde o  přesně 
strukturovaný proces, který se zabývá vztahovými problémy 
plynoucími z výkonu pomáhající profese. 

7.  NAPIŠTE PROJEKT NA ZAPOJOVÁNÍ 
OTCŮ:

Dejte si aktivity, které vedou k  inkluzivnější praxi pro otce 
v  SAS do svých projektů. Participace na inovativních 
projektech, které mohou přinést něco nového, pomohou 
v praxi rozvíjet spolupráci s celou rodinou, hledat příležitosti 
k  zapojení všech členů rodiny atd. Můžete se v  nich např. 
koncentrovat na změnu organizačního prostředí nebo 
pořádání vzdělávacích akcí pro zaměstnance i rodiče apod.

8. NAJDĚTE SI ZAHRANIČNÍ STÁŽ: 

Hledejte spolupracující organizace v  zahraničí. Účastněte 
se zahraniční stáže, exkurze, výjezdu s cílem hledání nových 
inspirací pro práci s celou rodinou a zapojování otců. Napište 
si tyto aktivity do projektů.
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9.  VYTVOŘTE STRATEGICKÉ PLÁNY 
A DOKUMENTY:

Zahrňte zapojování otců a  práci s  celou rodinou do svých 
strategických plánů a  metodických dokumentů. Podílejte 
se na odborné diskuzi a pište články, poskytujte rozhovory, 
vnášejte toto téma do odborného i společenského diskurzu.

CVIČENÍ K DOPORUČENÍM NA MAKROÚROVNI

1. Tvorba terénního deníku (makroúroveň) 

ZADÁNÍ: Na makroúrovni můžete v  deníku reflektovat pojetí praxe 
zahrnující otce ve společnosti na úrovni České republiky, případně na 
úrovni mezinárodní, kdy se dá inspirovat zahraniční praxí a  ověřené 
postupy přenášet do českého prostředí. Deník může být prostředkem 
reflexe Vaší spolupráce s  ostatními subjekty a  aktéry, vzdělávání 
a supervizí v tématu zapojování otců apod. 

REFLEXE: Psaním terénního deníku na makroúrovni můžete přijít na 
inovativní způsoby zapojování otců ve spolupráci s  rodinou. Zkuste je 
uplatnit ve své službě a pokud se Vám osvědčí, inspirujte další kolegy 
v oboru a sdílejte nové postupy s co nejširším okruhem odborníků.

2. Tvorba mediální kampaně

ZADÁNÍ: Zkuste vytvořit konkrétní mediální kampaň zaměřenou na 
posílení otcovské role ve společnosti/ve Vaší službě. Můžete využít různé 
formy, např. foto výstava, propagační video nebo fotky na sociálních 
sítích, spot v rádiu/na spotify, plakáty, letáky apod. Zamyslete se, na co 
konkrétně bude Vaše kampaň zaměřena a zda je reálné do ní zapojit 
otce s  rodinami přímo z  Vaší služby SAS. Využijte spolupracujících 
subjektů k propagaci Vaší kampaně. 
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REFLEXE: Byla Vaše kampaň ne/úspěšná? Podle čeho jste to poznali? 
Jaký měla kampaň dopad ve Vaší službě? Jaký měla kampaň dopad ve 
Vaší spolupráci s otci?

3. Sdílení dobré praxe 

ZADÁNÍ: Zamyslete se nad různými službami, spolky, aktéry fungujícími 
ve Vaší obci, které můžete oslovit k navázání spolupráce a mohou Vám 
usnadnit proces zapojování otců ve Vaší službě. Např. knihovna, rodinná 
centra, volnočasové kroužky pro děti vedené muži/otci, organizace 
pořádající akce pro celé rodiny (Den pro rodinu apod.). Vyhledejte si 
kontakt na jednotlivé aktéry a oslovte je ke spolupráci, můžete to udělat 
formou hromadného neformálního setkání všech aktérů u  kávy/čaje 
a sdílením dobré praxe při práci s celou rodinou.

REFLEXE: Po prozkoumání a  navázání spolupráce s  různými aktéry 
získáte informace o míře zahrnování otců v různých službách a můžete 
se vzájemně inspirovat v přístupech a metodách práce s celou rodinou.
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO

I přes identifi kaci klientely jako „celé rodiny“ je téma efektivní spolupráce 
s otci v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi dlouhodobě 
neřešené a  často odolné vůči změnám.  Ze zahraniční zkušenosti 
(Brandon et al., 2017) víme, že sociální pracovníci a  pracovnice mají 
tendenci se spokojit s  „pasivním začleňováním“ otců, ale když dojde 
k „aktivnímu zapojení“, výsledky mohou být transformativní. 

Proto doufáme, že tato metodická příručka alespoň částečně přispěje 
k většímu zapojení otců v sociální práci s rodinami, zároveň doufáme, že se 
pracovnice naučí vyhnout se binárnímu myšlení při identifi kaci otců čistě 
jako zdroje řešení problému rodiny nebo čistě jako rizika pro jejich děti. 

Věříme, že i  když je metodika orientována spíše na práci 
s heteroparentálními rodinami, může být přínosná i pro práci s jinými 
typy rodin. Snažili jsme se zastávat genderově citlivější přístup k praxi 
sociální práce, abychom lépe rozuměli vnímání matek a otců samotných 
i  zkušenostem sociálních pracovnic a  pracovníků a  následně navrhli 
nástroje pro inkluzivnější praxi sociální práce s  rodinami. Nesnažíme 
se předkládat hotové návody, spíše nabídnout paletu nástrojů, které 
mohou, ale nemusí v různých kontextech fungovat. Věříme, že pokud 
učiníme gender explicitní na všech úrovních (makro, mezo, mikro) 
sociální práce, povede to k refl exi a změně praxe.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali za spolupráci aplikačním 
garantům projektu „Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně 
aktivizačních službách pro rodiny s  dětmi a  jejich pilotní ověření 
v  praxi“, kterými byly organizace DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-
OPAVSKÁ, EUROTOPIA.CZ, O. P. S., HOST HOME-START ČR, IQ ROMA 
SERVIS, Z. S., RATOLEST BRNO, Z. S. a MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Náš 
dík patří zejména účastnicím pilotního vzdělávacího kurzu, které nám 
průběžně dávaly zpětnou vazbu, především s námi sdílely své myšlenky 
a prožívání při jejich práci s otci.

Tým projektu TA ČR Zéta
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PŘÍLOHY

DRUHY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE: 

• KONTAKT OČÍ – oční kontakt je přítomen po celou dobu komunikace. 
Při příjemném rozhovoru se na sebe partneři dívají 50-80 % času 
z rozhovoru. V nepříjemné situaci lidé pohledy odvracejí. V kontaktu 
sociálního pracovníka s více klienty rozdělujeme pohled rovnoměrně 
mezi všechny zainteresované. 

• KINEZIKA – mapuje pohyby částí těla (např. poklepávání nohou, 
houpání těla na židli aj.). Sem řadíme mimo jiné posturiku a gesta.

• POSTURIKA – zabývá se postojem a držením těla v komunikaci. Poloha 
těla, kterou člověk zaujme, prozrazuje mnohé o  něm samotném. 
Tělo (zvláště hrudník, ramena, hlava a nohy) i v klidové poloze vysílá 
komunikační signály (chci odejít, nech mě být, pojď blíž), ale i stupeň 
nervozity. V podstatě rozeznáváme 4 základní polohy: sezení, stání, 
ležení a klečení.

• GESTA – část kineziky, pohyby rukou a prstů, doplňují slova v jejich 
významech.

• PROXEMIKA – využití prostoru a  vzdálenosti mezi lidmi, naznačuje 
stupeň ofi ciálnosti, či důvěrnosti (tzv. zóny veřejné, společenské, 
osobní, intimní). Ve spolupráci s klientem respektujeme vzdálenosti 
a osobní prostor. 

• HAPTIKA – dotyky v  mezilidském kontaktu (např. podání ruky, 
položení ruky na záda, či rameno aj.). Nejčastějším dotykem v kontaktu 
je podání ruky, které by nemělo být jednak silné, či slabé. Vyjadřuje 
respekt a  měl by ho doprovázet mírný úsměv. Respektují se také 
společenské normy (starší podává ruku mladšímu, žena podává ruku 
muži, nadřízený zase podřízenému atd.).

• MIMIKA – zabývá se výrazy obličeje. Mimika je velmi jemný a diskrétní 
komunikační prostředek. V  mimice se odrážejí aktuální prožívání 
a  emoce. V  mimice jsou hlavní dvě oblasti (čelo, oči, nos a  ústa 
s bradou). Sympatie a zájem nejčastěji ukazujeme úsměvem. Ten lze 
číst nejen na ústech, ale i v očích.

• PARALINGVISTICKÉ (MIMOJAZYKOVÉ) PRVKY – např. hlas: tón 
hlasu, hlasitost, barva hlasu a  další: např. skákání do řeči, rychlost 
projevu, délka projevu, pomlky.
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AKČNÍ PLÁN

MŮJ CÍL (Na čem chci pracovat v nejbližším období?)

Jaké zdroje mohu 
pro naplnění cíle aktuálně 

využit?

Kroky k naplnění cíle:

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

Jaké zdroje potřebuji 
k naplnění cíle? 

(Co potřebuji pro naplnění cíle?)

Projekt TAČR – ZÉTA „Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních 
službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi“
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AKČNÍ PLÁN

NÁŠ CÍL (Co je pro nás organizační cíl, 
jak lépe zapojovat otce v SAS?):

Jaké jsou silné stránky, 
kterými v organizaci 

disponujeme? 

Kroky k naplnění cíle:

    1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

Co potřebujeme k dosažení 
organizačního cíle?

Projekt TAČR – ZÉTA „Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních 
službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi“
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