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Úvod 

Sociální práce s rodinou má výrazný genderový rozměr (Featherstone, 2006; Janebová, 

2006; Thiessen, 2012). Současná česká sociální práce s rodinou se drží tradičního modelu 

dělby genderových rolí v rodině, což vede ke koncentraci sociálních pracovníků 

a pracovnic na matky a přehlížení zapojování otců. Jak dokládá řada zahraničních studií 

(např. Marshall, English, 2001; Lamb, Lewis 2004; Flouri 2005), zapojování otců přispívá 

k celkovému blahu dětí a přináší mnoho výhod jak pro užší, tak pro širší rodinu. Výzkum 

ukazuje, že otcovství je důležité pro muže ve všech sociálně ekonomických třídách 

a životních situacích (Eggebeen, Knoester, 2001). Hlavní proud mezinárodního výzkumu 

otcovství se zaměřil především na otce střední třídy žijící v hetero-normativním 

prostředí (LaRossa, 1997). Různorodá složení rodiny však přináší výzvu pro definici 

otcovství, a to jak s ohledem na výzkum, tak na praxi. Neustálý vývoj „kultury otcovství“ 

nadále vyžaduje permanentní výzkum konstrukce otcovství v sociální práci, aby bylo 

zajištěno odpovídající porozumění, a aby bylo dosaženo jejich většího zapojení. 

Doposud však bylo realizováno jen velmi málo výzkumů, které by zkoumaly nízkou míru 

účasti otce v sociální práci s rodinou a usnadnily rozvoj intervencí, které by vyhovovaly 

jejich individuálním potřebám (Lechowitz, et al., 2019). 
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Zapojování otců v sociální práci s rodinou 

Zjištění ukazují, že sociální pracovnice i pracovníci mohou mít implicitně nízká 

očekávání od otcovské role, a tyto postoje mohou přispět k vyloučení otců z intervencí 

(např. Ghate et al., 2000; Scourfield 2003; Brown et al., 2009; Brandon, et al., 2017; 

Sicouri et al., 2018; Lechowitz, et al. 2019). Brown et al. (2009) naznačují, že špatná 

připravenost sociálních pracovníků a pracovnic pracovat s otci může přispět k jejich 

neochotě jednat s nimi. Ewart‐Boyle et al. (2015) uvádějí, že by měly být prozkoumány 

vzdělávací materiály a programy v sociální práci, aby se zvážilo, jak je prezentována 

genderová rovnost a rodičovství, a jak to ovlivňuje praxi. Studie zkoumající dopady 

školení na zvýšení povědomí o zapojení otců mezi sociálními pracovníky uvádějí, 

že podpora politik a praxe začleňujících otce spolu s odbornou přípravou může posílit 

postoje sociálních pracovníků směrem k zapojení otců a zvýšit jejich účast při řešení 

nepříznivé situace v rodině (Maxwell et al., 2012). 

Na nedostatečné zaměření sociální práce na otce od 80. a 90. letech 20. století 

upozorňují Jaffe (1983), Bolton (1986) nebo Greif a Bailey (1990). Podle Page et al. (2008) 

není stále sociální práce s otci považována za rutinní (Page et al., 2008) a existují důkazy 

o nedostatku zapojení otců (D'Cruz, 2002, Strega et al., 2008; Ewart-Boyle et al., 2015; 

Baum, 2017; Dadds et al, 2018 a další). Otcové jsou ve službách pro rodiny s dětmi 

označováni v zahraničních studiích např. jako „neviditelní“ (D'Cruz, 2002), „absentující“ 

(Strega et al., 2008), „stínoví“ (Ewart-Boyle et al., 2015), “duchové“ (Brown et al., 2009), 

„nebezpeční“ (Ferguson, Hogan, 2004), „špatní otcové“ (Maxwell et al., 2012), 

„nepoužitelní“ (Scourfield, 2001), „příčiny problému“ (Zanoni et al., 2013), „okrajoví“ 

nebo „sekundární“ klienti (Ghate et al., 2000) apod. 

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 et al. (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.  

Zdravé rodinné vztahy poskytují silnou a důležitou podpůrnou síť, jak pro děti, tak pro 

dospělé. Světová zdravotnická organizace (in Wilkinson, Marmot, 2003) považuje 

takové vztahy za důležité sociální determinanty zdraví. Výhody zapojení otce 

do výchovy jeho dětí se v posledních několika desetiletích potvrdilo ve výzkumech 

v mezinárodním měřítku. Řada studií informuje o tom, že být zapojeným otcem s sebou 

přináší mnoho zdravotních a sociálních výhod pro otce, děti, matky i širší rodinu. 

Marshall a English (2001) například zjistili, že vyšší míra zapojení otce je spojena s nižší 

depresí matek, jakož i s lepšími výsledky u dětí. Výzkumy naznačují, že větší zapojení 

otců je spojeno s celkovým blahem dětí a snížením rizika zanedbávaní (Dubowitz et al., 

2001; English, et al. 2009). Coakley, Shears a Randolph (2014) uvádějí, že zapojení otců 

pozitivně přispívá k četným psychosociálním a vývojovým výsledkům dětí, jako jsou 

jejich kognitivní schopnosti, sociální dovednosti (Cabrera et al., 2007) psychologická 

pohoda (Lamb, 2010), genderová socializace (Leavell, Tamis-LeMonda et al., 2012) 
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a vzdělávací úspěchy (Rosenberg, Wilcox, 2006). Ačkoli je otcovská role mnohostranná 

a zahrnuje mimo jiné důležité emocionální a sociální zdroje, společenská očekávání 

od otců jsou zaměřena především na jejich finanční závazky jako živitele rodiny (Harris, 

Marmer, 1996).  

 

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NÍZKÉHO ZAPOJENÍ OTCŮ 

Doposud bylo provedeno jen velmi málo zahraničních výzkumů, které zkoumaly nízkou 

míru účasti otce v sociální práci s rodinou, a které by usnadnily rozvoj intervencí, jež 

by vyhovovaly jejich potřebám (Lechowitz, et al. 2019). Clapton (2009) uvádí, že tento 

deficit ve výzkumu i praxi slouží k marginalizaci příležitostí otců k jejich zapojení 

do péče o děti. Shapiro a Krysik (2010) doporučují, aby do výzkumných návrhů byli 

v co největší míře zapojeni otcové i matky, protože matky jsou v péči o dětí považovány 

za „strážkyně“ (gatekeepers) přístupu otců. 

Glynn a Dale (2015) provedli průzkum se sociálními pracovnicemi (n=50) a zjistili tři 

nejdůležitější podmínky ovlivňující zapojení otců identifikované praktikujícími: 

vlastnosti praktikujícího, obsah intervence a filozofie organizace. Již v dřívějších 

studiích bylo potvrzeno, že kultura organizace je spojena s větším zapojením celé rodiny. 

Závazek zapojení celé rodiny a podpora flexibilní pracovní doby jsou jedny 

s nejčastějších facilitačních strategií pro zapojení otců (Lazar et al., 1991). 

Coakley (2013) se domnívá, že možné řešení těchto složitých problémů je trojí. Zaprvé 

je nezbytné, aby organizace sociálních služeb prováděly intenzivní školení sociálních 

pracovníků, aby pomohly identifikovat 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.  

Zatím není znám osvědčený způsob, jakým lze otce v sociální práci s rodinou úspěšně 

zapojit. Autoři se stále v mnohém rozcházejí. Nejčastěji se shodnou na potřebě dalšího 

výzkumu a vzdělávání sociálních pracovnic a pracovníků v této oblasti. 

 

PŘEKÁŽKY ÚSPĚŠNÉHO ŘEŠENÍ 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. Navzdory nárůstu 

výzkumů zaměřených na otce v posledních dvou desetiletích, stále existuje značný 

nedostatek výzkumů v sociální práci zkoumajících otce oproti matkám, jakož 

i výzkumů, které zahrnují otce jako účastníky (Shapiro, 2010).  

V českém kontextu se tomuto tématu dosud nikdo blíže nevěnoval. Několik málo bariér 

práce s otci uvádí pouze Gřundělová a Stanková (2019) jako parciální výstup 

ze studentského projektu, který vycházel z disertační práce první autorky, jenž byl 

primárně zaměřen na konstrukce významu genderu u sociálních pracovnic 
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a pracovníků, a na to, jak se tato konstrukce projevuje v jejich profesionálním jednání. 

Obdobné zahraniční výzkumy se často zaměřují na perspektivy sociálních pracovnic 

a pracovníků (Nygren, 2019) a na bariéry práce s otci (např. Coakley et al., 2014), přičemž 

zpravidla neuvádí návody, jak je lze překonat, a co podporuje jejich zapojení.  

Hlavním úskalím pak je, že návrhy na řešení jsou často formulovány z perspektivy 

„bílých“ sociálních pracovnic a pracovníků z většinové společnosti a vychází z výzkumů 

zaměřených na „bílé“ muže z většinové společnosti a střední třídy (Philip et al., 2018). 

Studie, které se zaměřují na perspektivy otců vychází často z kvantitativních šetření 

(např. Huebner et al., 2008). Výjimkou je např. výzkum Coakley (2013), která realizovala 

kvalitativní studii s 12 otci nebo výzkum Brandon et al. (2017), kteří provedli kvalitativní 

longitudinální studii zkušeností otců s procesy ochrany dětí. Až na výjimky (Ewart-Boyle 

et al., 2015), však žádný výzkum nezkoumá podmínky zapojování otců a jejich 

vzájemnou provázanost komplexně a z více různých perspektiv.  

 

KONSTRUKCE OTCOVSTVÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI 

Pro účely této studie je otec definován jako muž, který představuje buď rodiče 

samoživitele, nebo jednoho z rodičů v rodičovském páru. 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). Někteří 

vědci tvrdí, že je důležité odlišit genderově specifické role, jiní tvrdí, že vlastnosti otce 

jako rodiče jsou důležitější než vlastnosti otce jako muže (Lamb, 2010). Gender chápeme 

jako kontinuálně utvářený prostřednictvím diskursů a kulturních praktik, jenž udržují 

gender jako reálný jev (Zábrodská, 2009). Vycházíme z toho, že genderové rozdíly jsou 

vždy přítomny v praxi sociální práce s rodinami; stejně jako osobní a rodičovský status, 

etnicita, rasa a další složky identity a považujeme genderově senzitivní přístupy 

za nezbytnou podmínkou pro efektivní práci s rodinami. Dále vycházíme z toho, 

že genderové senzitivitě se lze učit a naučit (Baum, 2017). Důležité je přitom vyhnout 

se binárnímu myšlení, které může otce pojímat buď výhradně jako riziko, nebo 

výhradně jako zdroj. Nejvhodnější se jeví holistický přístup, protože dokáže rozpoznat 

kombinaci rizikových a ochranných faktorů, které může představovat kterýkoli z rodičů 

(Philip et al., 2018). 

Teoretická východiska 

CAPE MODEL 

„Zapojení otce“ je složitý a vícerozměrný konstrukt. Zapojení zde chápeme zejména 

ve smyslu involvement, tedy zapojení v rámci spolupráce se sociální službou, na rozdíl 

od engagement, které odkazuje na zapojení otců v rámci rodiny. 
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Vzhledem k výzkumu, který potvrzuje, že otcové mohou mít významné pozitivní 

(i negativní) vlivy na děti, volají Tully et al. (2018) po změně paradigmatu v zapojení 

otců. Ačkoli „zapojení“ bylo definováno různými způsoby, koncepční model CAPE1 

definuje zapojení v několika fázích od přihlášení do služby, přes účast na setkáních 

a aktivní participaci až po implementaci nově naučených strategií a technik. Rodičovské 

týmy mohou zahrnovat různé pečovatele. CAPE model se zaměřuje hlavně 

na rodičovské týmy matka-otec a jejich zapojení do služeb pro rodiny (Piotrowska et al., 

2017). Praxe podporující zapojení otce odpovídá potřebám rodin jako celku (systému) 

tím, že zahrnuje otcovství do všech aspektů plánování a realizace služby způsobem, 

který rodinám umožňuje optimální využití jejich vnitřních zdrojů (Commonwealth of 

Australia, 2009).  

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE S CELOU RODINOU 

Důležitost zapojení obou rodičů je podporována prosazováním přístupu „práce s celou 

rodinou“. Teorie rodinných systémů uvádí všechny členy v rámci rodiny jako vzájemně 

závislé (Broderick, 1993). Konceptualizace rodiny jako systému usnadňuje pochopení 

širších dopadů nepříznivé sociální situace na všechny členy a vnější systémy, se kterými 

rodiny interagují. Tato perspektiva posiluje význam rodiny jako celku, aby perspektiva 

co nejlépe zajistila fungování rodiny a pohodu jejich členů. 

Přístupy práce s celou rodinou tvrdí, že intervence nelze úspěšně provést s žádným 

členem rodiny izolovaně od ostatních (Morris et al., 2008). Jedná se o intervence, které 

zahrnují sociální práci zaměřenou na rodinu (family-centred, family-focused, family-

based). Praxe sociální práce zaměřená na rodinu zahrnuje následující atributy (Allen, 

Petr, 1996):  

• jednotka pozornosti je rodina,  

• služby poskytují v souladu s rozhodnutím rodiny,  

• staví na silných stránkách rodiny (zahrnuje empowerment),  

• vztah mezi rodinou a profesionály je partnerský (rovnost, vzájemnost a týmová 

práce), 

• zahrnuje holistický pohled na rodinu z hlediska „okolností, bariér a zdrojů“ 

a dostupnosti služeb pro všechny členy rodiny,  

• jedná se o individuálně poskytované služby, které odpovídají potřebám rodiny. 

 

P-C-S ANALÝZA 

Abychom porozuměli tomu, jak jsou podmínky zapojení otců vzájemně provázány, 

nechali jsme se inspirovat P-C-S analýzou Thompsona (2012). To nám umožní 

interakce mezi klienty a sociálními pracovníky a pracovnicemi sledovat z hlediska tří 

 
1 CAPE (Connecting – zahrnuje podepsání smlouvy, Attending – značí účast na setkáních, 

Participating – znamená aktivní participaci, Enacting – zahrnuje implementaci rodičovských 
strategií). 
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úrovní. Tyto tři úrovně (P, C a S) jsou úzce propojeny a neustále spolu interagují. 

Thompson (2012) předpokládá, že naše myšlenky, pocity a postoje ohledně konkrétních 

skupin ve společnosti budou do určité míry formovány našimi zkušenostmi na osobní 

úrovni. Osobní úroveň se týká osobního nebo psychologického; je to individuální 

úroveň myšlenek, pocitů, postojů a činů. Rovněž se týká interakce pracovníků s klienty 

a předsudků, nepružnosti mysli, která stojí v cestě spravedlivému a neodsuzujícímu 

postupu. Kulturní úroveň zahrnuje sdílené cesty vnímání, myšlení a jednání. Jde tedy 

především o sdílené významy. Týká se společných rysů – hodnot a vzorců myšlení 

a chování, předpokládaného konsensu o tom, co je správné a co je normální; vytváří 

shodu se sociálními normami. Kulturní úroveň je komplexní síť samozřejmých 

předpokladů nebo „nepsaných pravidel“. Kultura je velmi vlivná při určování toho, 

co je za jakékoli dané situace vnímáno jako „normální“. Strukturální úroveň se týká sítě 

sociálních vztahů a mocenských vztahů, které jsou s nimi tak úzce spojeny; týká se také 

způsobů, kterými je útlak „institucionalizován“ (pevně zakotven prostřednictvím 

vzorců myšlení, jazyka a chování). Označuje širší úroveň sociálních sil, sociopolitický 

rozměr vzájemně propojených vzorců moci a vlivu. Naše myšlenky, činy, postoje 

a pocity jsou do určité míry jedinečné a individualizované, ale musíme také uznat silnou 

roli kultury. Kulturní úroveň tvoří kontext, ve kterém se naše osobní zkušenost 

vyskytuje. Společnost pak nejen kontroluje naše pohyby, ale zpětně formuje naši 

identitu, naše myšlenky a naše emoce.  

Specifika sociální práce s rodinou v ČR 

Sociální práce s rodinou je v České republice realizována jak na úrovni obce (kraje), 

tak na úrovni nestátních neziskových organizací. Sociálně aktivizační služby jsou 

zpravidla zřizovány nestátními neziskovými organizacemi. Úzce spolupracují 

s odděleními sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jež jsou státními orgány (obecní 

a krajské úřady) s pravomocemi dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí. Podle Broulíkové a Kuchařové (2002) dominují v činnosti OSPOD služby a pomoc 

zaměřené na děti a mládež. Celým rodinám je pomoc nabízena jen výjimečně, 

což koresponduje i se zněním zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kde je okruh osob, 

kterým je potřeba věnovat pozornost, vymezen jako „děti“ (nikoliv rodiny) v předem 

definovaných situacích (Kahánková, Myšíková, Nedělníková, 2005). Pro sociální 

pracovníky a pracovnice není zcela obvyklé koncentrovat se na rodinu jako celek s cílem 

dosažení změny celého rodinného systému (Sobková, 2010). V době, kdy je odebírání 

dětí z rodin vnímáno jako poslední možnost, je nejlepší zájem dítěte chráněn 

využíváním podpůrných služeb, které mají pracovat s celou rodinou prostřednictvím 

aktivizace jejich členů a členek. 

V České republice bylo v červenci 2022 registrováno celkem 252 sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi 

sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu 

sociální prevence, která zajišťuje podporu rodinám s jedním nebo více dětmi do 18 let, 

u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci (špatné 
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bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy apod.). Tento stav nejsou rodiče schopni sami 

bez pomoci překonat a existuje zde ohrožení vývoje dětí. Služby SAS jsou např. v rámci 

Moravskoslezského a Jihomoravského kraje často realizovány v tzv. sociálně 

vyloučených lokalitách, kde bydlí převážně romské obyvatelstvo. Struktura cílové 

skupiny souvisí s podobou poskytovaných služeb a s podmínkami, které mají vliv 

na zapojování otců v rámci intervencí.  
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Metodologie 
 

Výzkumná strategie: Převážně kvalitativní výzkumné šetření založeno na 
participativním přístupu k výzkumu, konstruktivistické zakotvené teorii a situační 
analýze, doplněno o kvantitativní dotazníkové šetření. 

Analýza: Konstruktivistická zakotvená teorie a Situační analýza (Clarke et al., 2015; 
Charmaz, 2006; Clarke, Charmaz, 2014), participativní akční výzkum (McIntyre, 2008; 
Reason, Bradbury, 2013); deskriptivní statistika (Hendl, 2012). 

Cíl: Porozumět podmínkám, které ovlivňují zapojování otců v rámci intervencí ve 
službě SASRD a zhodnotit implementaci pilotních nástrojů na podporu zapojování 
otců do praxe. 

 

VÝZKUMNÉ PARADIGMA 

Metodologie výzkumu vychází převážně ze sociálního konstrukcionismu 

a participativního paradigmatu jako dvou výzkumných přístupů nepozitivistického 

typu. Při tvorbě výzkumného designu jsme se inspirovali těmito přístupy, a chápeme 

je zde jako zastřešující rámec, skrze něhož jsme přistupovali k realizaci jednotlivých 

kroků projektu.   

Sociální konstrukcionismus chápe sociální realitu jako sociální konstrukt vytvářený 

v interakcích, komunikaci a jazyce. Jeho součástí jsou myšlenky a diskursy, 

prostřednictvím nichž dávají lidé význam světu a svému jednání (Barša, 2006). Realita 

je zkušenostní, vytvářena a interpretována jednotlivci v rámci interakcí (Gergen, 1999).  

Participativní paradigma v sobě zahrnuje charakteristiky jako: systemický, holistický, 

relační, zkušenostní. Vychází z toho, že svět se neskládá z oddělených věcí, ale ze vztahů, 

kterých jsme spoluautory (Reason, Bradbury, 2013). Participativní přístup koncipovaný 

v našem případě jako akční výzkum (PAR) jde o něco dále než sociální 

konstrukcionismus, a to tím, že z konkrétních lidí dělá rovnocenné partnery, podílející 

se na tvorbě výzkumných poznatků spolu s výzkumníky (Hubík, 2004), což zajišťuje 

validitu získaných poznatků. Míra zapojení participantů ve výzkumu může být různá.  

V našem projektu vycházíme z toho, že zapojení participantů (KÚ MSK a organizací 

sociálně aktivizačních služeb) probíhá formou jejich účasti v roli konzultantů a zároveň, 

sami participanti (zástupci sociálně aktivizačních služeb) realizovali výzkum za podpory 

výzkumného týmu prostřednictvím výběru podmínek zapojování otců, která budou 

chtít řešit, dále se do výzkumu zapojili prostřednictvím sběru dat v terénu formou tvorby 

akčních plánů a reflexivních terénních deníků. Sociální pracovnice se tak aktivně 

podílely na identifikaci problémů a témat, analýze dat a vývoji nástrojů na podporu 

zapojování otců (metodika a kurz). Zejména aktivní účasti na pilotním vzdělávání 

a připomínkováním metodiky. 
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DESIGN VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ   

Naplnění cíle bylo realizováno ve třech etapách. První část výzkumného šetření zahrnuje 

kvalitativní šetření realizované prostřednictvím tvorby mapy sociálních světů a arén, 

fokusních skupin a hloubkových rozhovorů se sociálními pracovnicemi SASRD, 

klientkami a klienty této služby. Celkem byly realizovány rozhovory se 44 sociálními 

pracovnicemi, otci a matkami a 3 fokusní skupiny se sociálními pracovnicemi. Druhá 

část výzkumného šetření zahrnovala celorepublikové dotazníkové šetření v SASRD. 

Osloveno bylo 250 služeb z registru poskytovatelů. Dotazník vyplnilo 135 respondentů 

a respondentek. Poslední část empirické studie se zaměřila na evaluaci zavádění 

nástrojů na podporu zapojování otců v SASRD do praxe a zahrnuje 12 rozhovorů 

se sociálními pracovnicemi SASRD, které se účastnily pilotního vzdělávání a data 

získaná v rámci realizace World Café s těmito účastnicemi. Podrobněji je sběr dat 

a postup jejich zpracování popsán v rámci jednotlivých subkapitol níže. 

Cílem výzkumu je porozumět podmínkám, které ovlivňují zapojování otců v rámci 

intervencí ve službě SASRD a zhodnotit implementaci pilotních nástrojů 

na podporu zapojování otců do praxe. 

 

RIZIKA A ETIKA VÝZKUMU 

Ve vztahu k validitě výzkumu si uvědomujeme, že v participativním akčním výzkumu 

nelze zcela jasně ohraničit výzkumnou situaci a všechno „jednání“, „pozorování“ 

a „reflektování“ v rámci výzkumu. Do této složité situace dále vstupují různé perspektivy 

výzkumníků a participantů výzkumu (Gojová, 2012). Carney, Dundon a Ní Léime (2012) 

zdůrazňují, že jako výsledek výzkumu může být prezentováno jen to, na čem se všichni 

účastníci výzkumu shodli. Zapojení aplikačních garantů ve všech fázích našeho 

výzkumu je proto zcela zásadní. 

Zvolený výběr výzkumného vzorku je z hlediska času a nákladů efektivní, výzkumný 

vzorek však představuje jen velmi malou část spektra klientely a pracovnic/pracovníků 

SASRD (Miovský, 2006). Rizika spojená s tímto typem výzkumu byly kompenzovány 

prostřednictvím různých míst a časů vstupu do terénu (opakovanými rozhovory 

s pracovnicemi SASRD) a zajištěním participantů z více různých organizací.  

Volba výzkumných otázek byla spojena s jasně identifikovatelnými skupinami 

participantů a u takových skupin lze poměrně dobře popsat celou jejich situaci a všechny 

elementy, které ji konstituují (Kalenda, 2016). Je však zřejmé, že není možné zjištění 

zobecňovat, ale je možné je vztahovat k určité cílové skupině.   

Konkrétní podoba výstupů projektu vznikaly s využitím postupů participativního 

akčního výzkumu a situační analýzy, jenž vyžadují intenzivní cyklickou spolupráci 

s aktéry výzkumu a kontextuální vázanost postupů a výsledků. To s sebou přineslo 

výzkumnou nejistotu, která je snižována důsledným a reflektovaným uplatňováním 

výzkumných postupů. Participativní akční výzkum zvyšuje angažovat účastníků 

výzkumu, situační analýza umožňuje produkci specifických – lokálních 
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a kontextualizovaných – poznatků. Synergie těchto přístupů podpořila vývoj nástrojů, 

které reagují na aktuální potřeby praxe a tím je maximalizována jejich využitelnost.  

Hlavním komponentem výzkumné nejistoty je lidský faktor. Tato nejistota vyplývá 

v prvé řadě z postojů sociálních pracovnic (ale také klientek a klientů), které mohou být 

značně ovlivněny genderovými stereotypy a předsudky i silnou feminizací oboru. 

Sociální pracovníci a pracovnice si nemusí uvědomovat (např. v důsledku pracovní 

rutiny nebo genderové socializace) vlastní stereotypní představy o matkách a otcích, což 

jim mohou bránit zvyšovat zapojování otců. Vedle zmíněných společenských 

a osobnostních vlivů se jednání v sociální práci do značné míry odvíjí od profesních 

hranic. Sociální pracovníci a pracovnice se chovají podle profesionálních vzorců 

a norem, které vymezují hranice jejich chování (Fahlgren, 2013). Profesní hranice jsou 

do značné míry ovlivněny kulturou organizace. Vzdělávací kurz a metodika se proto 

nezaměřují pouze na postoje sociálních pracovnic a pracovníků, ale také na kulturu 

organizace. Ke snížení nejistoty v tomto směru přispělo zapojení managementu 

organizací do projektu a supervize poskytována sociálním pracovnicím. 

Dále může být výzkum ovlivněn výzkumníky a výzkumnicemi, jejich vnímáním 

problému, jejich prekoncepty a předsudky. Toto riziko bylo sníženo prostřednictvím 

mentorky a pravidelnými setkáváními výzkumného týmu i úzkou spoluprací s AG. 

Jelikož výstupy projektu mají v konečném důsledku efekt na práci s rodinami, tedy 

přímo na životy rodin, je důležitou součástí projektu kvalitativní šetření realizované 

se samotnými klienty a klientkami služby – s otci a matkami, aby vyvinuté nástroje 

odpovídaly jejich potřebám. 

Brali jsme také v úvahu mocenské vztahy, v jejichž kontextu mohou účastníci a účastnice 

výzkumu vnímat výzkumníky. Prostřednictvím informovaného souhlasu jsme zajistili, 

aby se participanti, zejména klienti, kteří se mohou cítit zranitelní, nedomnívali, 

že participací na výzkumu nebo odmítnutím účasti budou buď zvýhodněni nebo 

znevýhodněni (Littlechild, 2014). Participanti byli ujištěni o anonymitě a o možnosti 

z výzkumu kdykoliv odstoupit. Dále byli ujištěni, že toto jejich rozhodnutí nebude mít 

vliv na poskytované služby. V případě sociálních pracovnic nebude mít vliv na pracovně-

právní vztahy. Ve výpovědích participantů však může dojít ke zkreslení výpovědí 

z důvodu snahy participantů se zavděčit výzkumníkům, neodlišení výzkumného týmu 

od týmu SASRD nebo snahy o vylepšení sebeprezentace. Toto riziko bylo sníženo 

prostřednictvím triangulace dat, tj. více zdrojů dat – rodiče, pracovnice, vedoucí 

pracovnice z více různých zařízení; více technik sběru dat (mapy, interview, fokusní 

skupiny, world café, dotazník); na zjištěné údaje je pohlíženo z více různých perspektiv 

(aplikační garanti, externí odbornice z praxe, výzkumníci; muži i ženy). 

Výzkum byl dále ovlivněn tím, že SASRD v ČR často pracují s rodinami romského etnika, 

které jsou pracovníky a pracovnicemi vnímány jako více tradiční z hlediska dělby 

genderových rolí v rodině (Gřundělová, 2018). V rámci výzkumu bylo tedy potřeba 

postupovat citlivě, s respektem k sociálně-kulturní podmíněnosti dané situace.  

Dále měla na sběr dat vliv pandemie Covid-19. V některých případech musel být sběr dat 

přesunut do on-line prostřední (fokusní skupiny a evaluční rozhovory). V některých 
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případech byly rozhovory realizovány v rouškách, bylo proto potřeba více dbát 

na kvalitu pořizovaného záznamu, proto byly k pořízení záznamu využity diktafony, 

které mají větší citlivost. 

Dalším rizikem je, že kolaborativní proces v rámci participativního akčního výzkumu 

sebou podle McIntyre (2008) přináší mnoho etických otázek. Jedná se například o výběr 

participujících, rozhodnutí „kdo za koho bude mluvit“, kdo bude vlastníkem dat 

vytvořeným v rámci participativního akčního výzkumu. Toto úskalí bylo 

minimalizována v rámci Letter of Intent ještě před podáním návrhu projektu. Dále jsme 

respektovali Etické principy participativního akčního výzkumu dle McIntyre 

(2008: 12): 

1. Účastníci jsou zapojeni do všech aspektů projektu. 

2. Výzkumníci vnímají kapacity jednotlivců ke společné práci na dosažení změn. 

3. Výzkumníci participují s účastníky na celém výzkumném procesu, pokud je potřeba, 

přispívají zdroji a vědomostmi. 

4. Je věnována pozornost redukci bariér mezi výzkumníkem a účastníky výzkumu. 

Zahrnuje to spoluvytvoření postupu, na kterém se všichni shodnou, dokumentaci dat 

a vyjasnění si používaného jazyka. 

5. Účastnici výzkumu se učí výzkumným metodám použitým v projektu. 

6. Výzkumníci berou v úvahu kontextuální etická témata a vyjednávají je spolu 

s účastníky výzkumu. 

7. Výzkumníci konají veškerá opatření k ochraně důvěry, soukromí a identity účastníků. 

8. Výzkumníci nešíří žádná výzkumná data bez explicitního souhlasu zúčastněných. 

9. Výzkumníci jsou důvěryhodní, svědomití v jejich úsilí o dosažení cílů účastníků, 

zodpovědní vůči účastníkům a ochotní vzdát se svých cílů, pokud jsou v rozporu 

s přáním účastníků. 
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Část I. – Porozumění komplexu podmínek utvářejících 

situaci zapojování otců v SASRD 

 

Sběr dat: ZÁŘÍ 2020–LEDEN 2021 

Hlavní výzkumná otázka 

• Jaké podmínky utvářejí situaci (ne)zapojování otců v sociálně aktivizačních 

službách pro rodiny s dětmi? 

Dílčí výzkumné otázky 

• Jací aktéři utvářejí situaci (ne)zapojování otců v SAS? 

• Jak tito aktéři konstruují otce v SAS? 

• Jakou roli hrají tito aktéři při (ne)zapojování otců v SAS? 

 

POPIS TECHNIK, VZORKU A PRŮBĚHU TVORBY DAT  

V srpnu 2020 a září byly vytvořeny dvě mapy sociálních světů a arén. Jednu tvořil 

výzkumný tým, druhou sociální pracovnice z řad aplikačních garantů projektu. 

Na tvorbu map navazovaly v období od září 2020 do ledna 2021 hloubkové rozhovory.  

Participanti výzkumu byli vybráni účelovým výběrem přes instituci. Účelový vzorek 

zahrnoval otce, matky a sociální pracovníky a pracovnice. Mezi 44 účastníky bylo 11 otců, 

14 matek a 19 sociálních pracovnic a manažerek služby. Sociální pracovníci byli osloveni 

prostřednictvím spolupracujících organizací, klienti byli osloveni těmito sociálními 

pracovníky. Konkrétně se jednalo o registrované sociální služby SASRD. Kritéria 

způsobilosti zařazení do vzorku zahrnovala: sociální pracovnice pracující na pozici 

sociální pracovnice nebo manažerky v registrované sociální službě, které mají platnou 

registraci na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle Registru poskytovatelů 

sociálních služeb. Kritériem pro výběr u matek a otců bylo, že jsou klientkami a klienty 

uvedené služby nebo jejich partner/partnerka (manžel/manželka) je klientem/klientkou 

služby. Pracovnice jim předaly letáček s informacemi o projektu a sběru dat. Telefonní 

kontakty na klienty, kteří souhlasili s rozhovory sociální pracovnice předaly 

výzkumníkům a ti si rozhovory s klienty domluvili sami, nebo šly sociální pracovnice 

s výzkumníky do rodiny. Ve dvou případech byly sociální pracovnice na přání klientky 

přítomna u rozhovoru, v ostatních případech odešly sociální pracovnice do jiné 

místnosti. 

Byly použity rozhovory s prvky ORID (Stanfield, 2000). Metoda ORID (Objective, 

Reflective, Interpretive, Decisional) nám umožnila strukturovat a přirozeně rozvíjet 

konverzaci prostřednictvím cílené diskuse. 
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Tabulka 1: Okruhy otázek pro rozhovory 

O 
Zjistit, jak participanti popisují své zkušenosti, jaké obrazy nebo scény si vybavují 
ve vztahu k tématu? Klíčovou otázkou první fáze je: Co o tom víte?  

R 
Zjistit, jak participanti subjektivně vnímají zapojování otců v SAS, jak se v této 
situaci subjektivně cítí. Klíčovou otázkou druhé fáze je: Jak se v tom cítíme?   

I 
Zjistit očekávání a hodnocení participantů. Klíčovou otázkou interpretační fáze je: 
Co to pro vás znamená?   

D 
Zaměřit se na budoucnost a rozhodování participantů. Jaké jsou jejich postupy 
a strategie jednání. Klíčovou otázkou ve fázi rozhodování je: Co budete dělat?   

 

Pro každou cílovou skupinu byl vytvořen specifický zásobník otázek, který kopíroval 

obecné okruhy dle ORID. V průběhu směru dat, si výzkumný tým předával informace 

o průběhu rozhovoru a doplňoval zásobník otázek o významná témata, která z prvních 

rozhovorů vyplývala.  

Rozhovory s otci realizoval výzkumník-muž, který také během rozhovoru reflexivně 

pracoval s vlastní rolí otce. Mohl tak lépe získat důvěru informantů a porozumět 

některým kontextům. Rozhovory s matkami realizovaly výzkumnice-ženy. Celkem 

se při rozhovorech střídaly tři výzkumnice (z toho dvě výzkumnice měly již vlastní 

zkušenost s rolí matky a reflexivně s tím pracovaly v rozhovorech), rozhovory realizovaly 

samostatně nebo ve dvojicích. Rozhovory se sociálními pracovnicemi realizovaly 

tři výzkumnice a jeden výzkumník většinou samostatně, výjimečně (u two-person 

interview) ve dvojici. Rozhovory s manažerkami realizovala výzkumnice s vlastní 

zkušeností s manažerskou pozicí.  

Participanti výzkumu byli starší 18 let, jejich rodným jazykem byla čeština nebo 

slovenština. Sociální pracovnice byly zaměstnány celkem v šesti neziskových 

organizacích v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Rozhovory trvaly mezi 13 a 81 

minutami, v průměru 34 minut a byly se souhlasem účastníků nahrávány. Před každým 

rozhovorem výzkumnice a výzkumníci vysvětlili cíle studie a získali buď písemný nebo 

ústní informovaný souhlas. K označení účastnic a účastníků výzkumu jsou použity 

pseudonymy. Přehled realizovaných rozhovorů je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 2: Přehled komunikačních partnerů a partnerek  

Pseudonym Jednotka zjišťování Délka rozhovoru 
(v minutách) 

Místo-kraj 

Jáchym Otec 1 42 MSK 

Radovan Otec 2 33 MSK 

Kazimír Otec 3 28 MSK 

Alex Otec 4 54 MSK 
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Albert Otec 5 35 JMK 

Robert Otec 6 31 MSK 

František Otec 7 15 MSK 

Martin Otec 8 50 MSK 

Jonáš Otec 9 35 JMK 

Otmar Otec 10 34 JMK 

Hugo Otec 11 

25 

MSK 

Marcia Matka 1 MSK 

Lilly Matka 2 14 MSK 

Joanna Matka 3 39 MSK 

Beatriz Matka 4 20 MSK 

Hilda Matka 5 27 MSK 

Nataša Matka 6 19 MSK 

Stela Matka/babička 7 23 MSK 

Svatava Matka/babička 8 17 MSK 

Amálie Matka 9 64 MSK 

Gina Matka 10 15 JMK 

Magda Matka 11 36 JMK 

Sára Matka 12 22 JMK 

Vanda Matka 13 13 JMK 

Scarlet Matka 14 13 MSK 
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Šárka Manažerka 1 91 MSK 

Radmila Manažerka 2 53 JMK 

Jiřina Manažerka 3 30 MSK 

Jana Sociální pracovnice 1 46 MSK 

Zita Sociální pracovnice 2 32 MSK 

Tereza Sociální pracovnice 3 39 MSK 

Gabriela Sociální pracovnice 4 35 JMK 

Sandra Sociální pracovnice 5 44 JMK 

Lýdie Sociální pracovnice 6 40 JMK 

Klára Sociální pracovnice 7 38 MSK 

Monika Sociální pracovnice 8 44 MSK 

Kateřina Sociální pracovnice 9 59 MSK 

Róza Sociální pracovnice 10 

81 

JMK 

Dorota Sociální pracovnice 11 JMK 

Inka Sociální pracovnice 12 

57 

JMK 

Týna Sociální pracovnice 13 JMK 

Zora Sociální pracovnice 14 

67  

JMK 

Laura Sociální pracovnice 15 JMK 

Egon Sociální pracovník 16 41 MSK 

  

1501 
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V březnu 2021 byly předběžné výsledky rozhovorů představeny zástupkyním aplikačních 

garantů. Na základě diskuse výsledků šetření a práce ve skupinách (World Café) byly 

vybrány tři témata pro fokusní skupiny. 

V dubnu 2021 byly realizovány celkem tři fokusní skupiny se sociálními pracovnicemi 

(n=21), každá v délce 2 hodiny, které doplnily obraz získaný z analýzy individuálních 

rozhovorů. Fokusních skupin se zúčastnily sociální pracovnice spolupracujících 

organizací. Každá fokusní skupina byla moderována dvojicí moderátorů (žena a muž). 

Techniku fokusních skupin jsme zvolili, protože na rozdíl od individuálních rozhovorů 

umožňuje vytvářet data prostřednictvím interakce mezi účastníky (Morgan, 2001). 

Během fokusních skupin mohli účastníci verbalizovat své názory a postoje v reakci 

na výroky ostatních. 

 

Tabulka 3: Přehled fokusních skupin 

Pořadí Datum 
Délka pořízeného 

záznamu 
Počet účastnic 

FG1 16. 4. 1:47:00 7 

FG2 23. 4. 1:43:00 9 

FG3 27. 4. 1:46:00 5 

 

 

METODA ANALÝZY DAT 

K organizaci, analýze a ukládání dat byl použit počítačový softwarový program ATLAS.ti. 

Data byla zpracována pomocí zakotvené teorie Charmaz (2006), zejména 

prostřednictvím kódování (initial a focused) a prostřednictvím memo-writingu. 

Současně probíhala diskuse o tématech a interpretacích dat mezi členy týmu 

na společných setkáních (Guba a Lincoln, 1994; Thorne et al., 2004). 

INTERPRETACE DAT 

(Ne)zapojování otců na MIKROÚROVNI 

Sociální pracovnice se s námi podělily o příklady osobních životních a profesní 

zkušeností, které utvářely způsob, jakým pohlížejí na otce a otcovství. Uživatelé 

sociálních služeb s námi sdíleli své žité zkušenosti se sociální službou i vnímání jejich 

zapojení do intervencí. 

Sociální pracovnice uváděly, že je pro ně důležité, aby byla do intervencí zapojena celá 

rodina, přičemž zapojování otců považují za žádoucí. „… my pracujeme s rodinou a je pro 

nás důležité potkat se celá rodina“ (Radmila, managerka). „Snažíme se, ať je to jakoby 

komplexní, protože ten táta tam je. Ten táta tam je a měl by tam být“ (Šárka, managerka). 

I když byl deklarován význam práce s celou rodinou, některé pracovnice potvrzovaly, 

že v praxi se jejich pozornost koncentruje zejména na matku a děti. „…zkušenost 

mi ukazuje, že pořád ty ženy s námi pracují v 90 %“ (FG1). Jana naznačuje v tomto ohledu 

prostor pro vlastní uvážení sociálních pracovnic a ztotožňování rodiny/rodičovství 
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s matkou. „…ono je to prostě řečeno práce s rodinou, a podle mě už je na nás to nastavení, 

jak my si to uděláme, a do jaké míry to bude jako opravdu celá rodina, anebo teda jenom 

maminka s dětmi, nikdo nerozlišuje rodina a maminka s dětmi, prostě je to v jednom, 

to znamená, že my jako sociální pracovníci už to neřešíme, a děláme, co můžeme“ (Jana, 

sociální pracovnice). 

Postoje sociálních pracovnic ohledně zapojení otců v intervencích jsou do určité míry 

formovány jejich zkušenostmi na osobní úrovni (podobně Cryer-Coupet et al., 2021). 

„Určitě člověk, když pracuje s těmi lidmi, tak si to porovnává s vlastní rodinou, s vlastními 

dětmi, s vlastními rodiči. Určitě to má na to velký vliv“ (Monika, sociální pracovnice). 

Osobní zkušenosti z vlastní rodiny se dle participantů mohou odrážet na budování 

vztahů sociálních pracovnic s otci a na tom, kolik pozornosti jim budou věnovat. 

Následující příklady ilustrují, jak může vztah s vlastním otcem bránit nebo naopak 

podporovat zapojování otců-klientů do spolupráce. 

„…historie těch vztahů v tom musí hrát roli, já jsem třeba celý život zvyklá žít bez otce, 

že je tam prostě otazník, k čemu to je ta role, tak by bylo opravdu divné, kdybych si to 

tam někde nepřenášela a potom se mi to nepotvrzovalo v té praxi, myslím si, že to není 

možné“ (FG1, sociální pracovnice). „…ta kolegyňka, která má fakt na sebe navázané 

úplně všechny babičky, dědečky, tatínky, maminky, tak ona je z rodiny, kdy ten její táta 

byl strašně aktivní… Jo, a přijde mi, že to jako má fakt i možná ten vliv jako na tu 

osobnost toho člověka. A jí třeba v tom bylo dobře a přijde jí třeba divný, proč by ten 

táta tam seděl někde bokem“ (Šárka, managerka).  

Podobně Baum (2017) uvádí, že dcery, které mají pozitivní vztah se svým otcem, mají 

větší pravděpodobnost pozitivních vztahů s ostatními muži. Výkon profese sociální 

práce je ovlivněn jejich osobními zkušenostmi a je proto důležité, aby si byly vědomy 

dopadů těchto zkušeností na jejich profesní chování. Přičemž nereflektované 

stereotypní myšlení v oblasti genderových vztahů se může stát zdrojem útlaku (Hicks, 

2000). Například Monika mluvila o rizicích nereflektování osobních zkušeností 

a vlastních hodnot.  

„Kupodivu já jsem vyrůstala v rodině, kde jsme ani nikdy nedostala facku od otce…, 

a můj manžel neuhodí ani naše děti na zadek, takže mám mužské vzory takové…, 

že nejsou agresivní, a přesto já osobně s tím mám problém vnitřně. Když za mnou 

přijde ta žena a teď mi to jako povídá a mě to vnitřně strašně dráždí…. Nikdy nevím, 

co s tím, snažím se být profesionální, takže nikdy je do ničeho netlačím, spíš jen aby 

věděly, jaké mají možnosti a nesnažím se jim vnucovat svůj názor“ (Monika, sociální 

pracovnice). 

Nereflektované projekce osobních zkušeností, hodnot a norem pracovnic a pracovníků 

se mohou promítat do hodnocení a kategorizace klientů. Tyto abstraktní kategorie 

vznikají zařazováním a seskupováním podle specifických vlastností, které se v tomto 

případě nejčastěji zakládaly na genderu nebo etnicitě (Jacob, 2004). Kategorizace 

pracovnicím poskytuje orientaci v sociální realitě, šetří čas a energii při jejím poznávání. 

Hlavní binární kategorií, do které pracovnice řadily své klienty a klientky byly kategorie, 
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Rom-Nerom, muž-žena a otec-matka. Přičemž je často konstruovaly jako asymetrické 

a dichotomně postavené kategorie.  

Uvedená polarizace vede k zvýznamňování a prohlubování rozdílů mezi muži a ženami 

– borderwork (Thorne, 1993), přičemž dochází k tvorbě koalice matka-pracovnice, 

čemuž dopomáhá znalost problému rodiny jen z perspektivy matek („ať chceme nebo 

nechceme jsme na její straně, neboť známe její pohled“). To se pak odráží na vinění otce 

za problémy rodiny, otec (neangažovaný) je vnímán jako příčina problému rodiny i jako 

bariéra jeho řešení.  

„…kdyby otec třeba otec o něco zažádal nebo kdyby otec šel dělat tamto, tak by se ten 

příjem zvýšil nebo prostě, že i ten otec je bariéra a my i když jsme služba pro rodiny 

s dětmi, tak my pracujeme s tou matkou“ (Radmila, sociální pracovnice). „Otec si jde 

do hospody a veškeré zátěže a ty věci nechá na tu matku. To je vlastně ten koloběh, ale 

kdyby ten táta více spolupracovat s ní, tak na ní není takové břemeno“ (Alex, sociální 

pracovnice). 

Romské rodiny byly popisovány jako více tradiční, se silnými genderově 

diferencovanými rolemi. „(T)am je to silné rozdělení co může žena a co může muž a mají 

to trošku odlišné od majority“ (FG1). Většina matek byla popisována jako aktivní, 

emotivní, křehké, obětavé, spolupracující apod. Otcové byli konstruováni jako agresivní, 

líní, nezodpovědní, závislí (na návykových látkách), uzavření, nebezpeční apod. Matky 

představují primární/hlavní klientky („ona je ta stěžejní osoba“). Konstrukce matky jako 

hlavní klientky souvisí s vnímanou genderově tradiční dělbou rolí v rodině („že většinou 

ty věci řeší ta žena“). Otec je vnímán jako sekundární klient. Což je zdůvodňováno jeho 

nepřítomností v domácnosti. „…když chodíme do domácnosti tak především mluvíme teda 

se ženou, protože buď tam muž třeba vůbec není doma a pokud by tam byl tak on většinou 

spíš je ve vedlejší místnosti, že se jakoby nechce toho zúčastnit“ (Kateřina, sociální 

pracovnice). Nepřítomnost otců byla nejčastěji vysvětlována jejich rolí živitele. 

„A ty důvody tam jsou, jednak i to, že ten člověk je v práci, že to nemůže řešit…, protože 

opravdu je to dáno i tím že jsou to živitelé rodiny“ (Gabriela, sociální pracovnice). Další 

zdůvodnění nepřítomnosti otce byl trest odnětí svobody, rozpad rodiny nebo mužská 

autonomie. „…jsou rodiny, kde prostě ten otec dětí není, nebo je případně ve výkonu trestu“ 

(Gabriela, sociální pracovnice). „…že jdou jako ven, že jdou na to pivo (Zora, sociální 

pracovnice)“.   

Z výpovědí participantů však vyplývá, že otcové v rodině jsou, ale pracovnicím 

se vyhýbají, nebo si jich pracovnice nevšímají. „…ti otcové tam taky jako moc nejsou, ale 

zároveň jako zjišťuju, že, že jich tam je spousta“, „ten táta je tam fakt jenom takový… jako 

že se tam mihne“, „většinou to je prostě jako takovej stín, že projde, maximálně 

pozdraví…“. „Protože tam třeba ani nejsou (smích). Že to jakoby, že se jako vyhýbají tomu 

kontaktu“ (sociální pracovnice). 

Sociální pracovnice dále popisovaly konstrukci otec jako neviditelného (shadow father). 

Setkání s takovými otci popisovaly jako fyzický akt separace. Uváděly řadu případů, kdy 

tzv. shadow fathers, v okamžik, kdy vstoupí sociální pracovnice do bytu, odcházejí 

do vedlejší místnosti či jiné části bytu. Pokud je byt malý, tak odcházejí úplně.  
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„Prostě odejdou jinam“, „uvaří ten čaj a pak si jde sednou k telce“, „přišel něco řekl 

a hned zase odešel“, „schová sa do izby, nepozdraví, zoberie si telefon a tam leží 

na posteli a zavrie si dveře“, „radši zavře vedle do té místnosti a vlastně jako vůbec 

nevyleze“, „Mám zkušenost, kdy měli 1+1, tak partner vždycky, když jsem přišla, tak 

odcházel pryč“ (sociální pracovnice). 

Podobně to popisovaly také matky. „Chvilku si sedne s námi a až potom my jdem 

do pokoje“, „Jo. Tak jako mluví jako to, pozdraví, že dobrý… on třeba jako pozdraví, jako 

trošku, a to jako se pobaví, ale už potom ne“. Z výpovědi jedné matky vyplývá, že, i když 

se muži separují, situaci sledují. „On třeba je v pokoji, to někdy aj slyší“. 

Na základě genderových konstrukcí matek a otců sociální pracovnice uplatňovaly 

na matky a otce odlišná normativní měřítka. Motivací k normalizaci je snaha o sociální 

fungování klientů a cílem je dosažení shody s normou a homogenizace, prostřednictvím 

kontroly normality. Na mikroúrovni se normalizace projevuje jako dohled nad 

dodržováním normy (např. normy „dobré matky“), která souvisí s tradičním pojetím 

rodiny. Praxe založená na normativních předpokladech a ideálech chování představuje 

prostředek reprodukce genderové diferenciace a nerovností (Zábrodská, 2009). 

Norma „dobré matky“ může mít vliv na vnímání zapojení otců u matek. Matky často 

fungují jako strážkyně přístupu sociálních pracovníků k otci dítěte (Maxwell et al., 2012). 

Tradiční postoje matek, pokud jde o rodičovské role, predikují větší pravděpodobnost 

uzavírání brány (Schoppe-Sullivan et al., 2015). Tzv. Maternal gatekeeping dává matkám 

moc rozhodovat o zapojení otců v rámci intervencí (Malm et al., 2006). Role matky může 

být pro řadu žen důležitým zdrojem síly a sebeúcty. Naše participantky uvedly, že matka, 

jako primární klientka, rozhoduje o tom, zda ve smlouvě se službou bude uveden i otec 

„Ale tím, že je to většinou maminka, která si tak uzná za vhodné, jestli do té smlouvy dáme 

otce, nebo ne, tak je tam primárně maminka“ (Jana, sociální pracovnice). Matka tak 

rozhoduje o tom, co se sociální pracovnice dozví o rodině i o tom, co se otec dozví 

o spolupráci se službou. Matka pak může podporovat nebo bránit kontaktu sociální 

pracovnice s otcem. „(N)ěkdy bývají u toho ti chlapi, pokud třeba té mamince to nevadí, 

což mě třeba taky nevadí“ (Egon, sociální pracovník). Většina matek, se kterými jsme 

mluvily uváděla, že se jejich partneři o spolupráci zajímají a ony jim informace předávají. 

„Jo jo, ptá se. Říkám, že jo, že dobře“ (Beatriz, matka). To nám potvrzovali také otcové 

„(T)o vždycky řeší družka, já vždycky přijdu, ona mi řekne, co se stalo, co se děje“ (Jáchym, 

otec). Zároveň ženy přiznávaly, že se k otcům nedostanou všechny informace. „Když 

si na to vzpomenu, tak mu něco řeknu, ale ne všechno“ (Sára, matka). Jedna 

z participantek poukazovala na tradiční pojetí ženské role v rodině ze strany muže, aniž 

by se s tím významněji ztotožňovala. „…(T)o je tvoje robota… on má také názory“ 

(Svatava, babička).  

Důsledkem genderové konstrukce otců jako nebezpečných, agresorů a hrozby 

pociťovaly sociální pracovnice subjektivně strach ze zapojování otců, protože 

se v interakcích s otci necítily bezpečně („hlavně se k němu neotáčet zády“, „tyhle jako 

nějaký vyhrocený situace, tak to bejvá jako nepříjemný, necítíte se jako bezpečně“). Róza 

naopak reflektovala strach, který pramenil z ohrožení zbytku rodiny v její 

nepřítomnosti.  
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„A druhá věc, že sa niekedy bojím. Jo, fakt jakoby jsou jako romské rodiny, kde si fakt, 

že bysem šla zaťukat na ty dvere, a že: “Prosím Vás, nemohli byste sa zapojiť do svojho 

rodinného života?”. „Já se tam cítím jako…, necítím se v nebezpečí. Spíš jako pro mě 

někdy ta přítomnost toho partnera, kterého vnímám jako nebezpečí, tak je pro mě pak 

nepříjemné odcházet. Jak kdyby vlastně nechávat tam jako ty ostatní, protože 

ty vnímám, že možná v nějakém tom nebezpečí by mohli být“ (Róza, sociální 

pracovnice). 

Tento subjektivně pociťovaný strach, který se zakládá na institicionalizovaných 

konstrukcích otců jako nebezpečných může pracovnicím bránit v jejich oslovení pro 

spolupráci. Zároveň přiznávaly, že nemají dosud zkušenost s nějakou nebezpečnou 

situací. „…my naštěstí nemáme zkušenost s fyzickým útokem na pracovníka“ (Šárka, 

manažerka). Například Šárka poukazuje na to, že pokud muži se službou spolupracují, 

tak pro pracovnice nebezpeční nejsou: „A v tu chvíli, když s váma spolupracujou, tak vám 

neublíží. Jako, já jsem tady pět let, v životě nikdo na nikoho jako nesáhl“. I přes to kladou 

pracovnice důraz na zvýšení pocitu bezpečí a nutnost sebeobrany (kurzy sebeobrany, 

pepřové spreje). To pak zakládá i odlišené chování vůči matkám a otců v rámci 

organizací „pokud je klient jako muž, tak tam za ním vždycky chodí pracovnice ve dvojici, 

že mají jako strach, z toho, když toho člověka tolik neznají, tak mají strach, jaké by mohl 

mít třeba jako reakce, nebo jak by se mohl chovat“ (Jiřina, manažerka). 

 

(Ne)zapojování otců na MEZOÚROVNI  

Postoje sociálních pracovníků nelze izolovat od širšího kulturního kontextu 

(Ewart−Boyle et al., 2015). Mezoúroveň zapojování otců v sociální službě zahrnuje 

odpověď na otázku: Jak se u nás věci dělají? Představuje soustavu hodnot, norem, 

přesvědčení, postojů a domněnek, která nemusí být nutně výslovně zformulována, ale 

určují způsob chování a jednání lidí a způsoby vykonávání práce. Sociální pracovnice 

v rozhovorech narážely na mezoúrovni zejména na čtyři oblasti, které odrážejí 

současnou organizační kulturu sociálních služeb. Jednalo se zejména o nastavení služby, 

tj. zejména kodifikované a formalizované regule, dále psaná a nepsaná přesvědčení, tedy 

to, co se v organizaci traduje, např. pojetí rodiny, charakteristiky klientů. Nastavení 

služby a přesvědčení se pak odrážely v zaběhnutých postupech práce a formě 

komunikace (v týmu mezi sebou, s vedením, s uživateli apod.). „Přijde mi to jako hrozně 

zajímavá věc, protože vlastně utvoříme vevnitř v tom týmu a potom to vlastně nějakým 

způsobem vysíláme ven, vysíláme vůči našim kolegům a vysíláme to vůči našim klientům“ 

(FG2). 

Z hlediska nastavení služby bylo zapojování otců v organizacích ovlivňováno zejména 

nastavením smluv, místem a časem intervence. To souvisí také s vymezením cílové 

skupiny, počtem rodin na pracovníka, formou oslovování zájemců o službu a způsobem 

prezentace služby.  

I když se pracovnice ztotožňovaly s definicí SASRD jako služby, která pracuje s celou 

rodinou, přiznávaly, že v praxi jde o feminizované služby, orientované na matky. I když 

je feminizace profese spíše záležitostí makro úrovně, výrazně ovlivňuje také kulturu 
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organizací. Zdá se, že feminizované a na matky orientované služby nenaplňují potřeby 

otců (viz také Ghate et al., 2000). Sociální pracovnice v této souvislosti tématizovaly 

potřebu zaměstnávání mužů-sociálních pracovníků. Na druhou stranu vyjádřily 

pochyby o schopnosti mužů-sociálních pracovníků dostatečně dobře matkám poradit 

ohledně péče o zejména malé děti a vyjádřily obavu ze žárlivých reakcí mužů-klientů, 

zejména u romských rodin.  

„No, myslím si, teďka jsem měla možnost přijmout jako chlapa, sociálního pracovníka 

a odmítla jsem ho. Protože jsem si říkala, že ti chlapi by to nezvládli“ (Klára, SW). 

„My jsme i kolikrát řešili muže, terénního sociálního pracovníka, a je s tím jako 

problém. Někdo, kdo to má, tak říká, že je to fajn. Ale je to takové těžké, když máte 

najednou poslat muže do romské rodiny, kde je máma, děti. Pán je v práci, vydělává. 

A tam sedí nějakej cizí chlap, který jí má radit, jak má vychovávat jakoby…, což nedělá 

vůbec jako… moc dobře“ (Šárka, manager). 

Ze strany managementu může být opomíjení mužů-sociálních pracovníků 

interpretováno také jako ohrožení vlastní role, kdy muži zpravidla v sociálních službách 

obsazují vedoucí pozice (viz také Christie, 2006). Pracovnice často hovořily o mužich-

pracovnících v hypotetické rovině. Jejich výpovědi o nedostatečných předpokladech 

mužů pro tento druh práce nebyl podložen osobní zkušeností a jejich obavy o žárlivost 

klientů ve výpovědích matek a otců většinou nebyly potvrzovány. „To myslím, 

že ne(žárlil). Jakože on takhle na cizí ne, akorát když přijdou známí třeba… kamarádi 

a toto, tak úplně… (povzdech). Jo, ale jinak ne. Alespoň si myslím. Nevím, on mi to 

neřekne“ (Amálie, matka). 

Sociální pracovnice své stereotypní předpoklady o mužích-sociálních pracovnících 

opíraly o esencialistické tvrzení, „žena ženě lépe rozumí“, případně „matka matce lépe 

rozumí“. Vycházet z takového předpokladu je rizikové už jen vzhledem k rozmanitosti 

ženství i mateřství. Tento přístup navíc vede k vyloučení mužského subjektu z intervencí 

a ke konstrukci jeho méněcennosti (Zábrodská, 2009). Zároveň to komplikuje zapojení 

mužů-otců do intervencí. 

„Spíš mám pocit, že je to takovýto, jakože to je ta moje pracovnice, my tady řešíme 

ty ženský věci“ (Sandra, sociální pracovnice). „…vlastně budování vztahu jako žena 

a žena mi přijde s ohledem na to, že se potkávají dva cizí lidé, mi přijde možná jako 

jednodušší v nějakém naladění, v nějakém pochopení“ (Róza, sociální pracovnice). 

„S tou maminkou si člověk asi víc rozumí, možná tím, že jsme ženského pohlaví, je to 

prostě jiné…“ (Kateřina, sociální pracovnice). 

Feminizace a orientace na matky se odráží v nastavení služby, které diskriminuje otce. 

Příkladem toho je nastavení kontraktování. Aby mohly pracovnice otci alespoň předat 

informace, musí být uvedeni ve smlouvě. Podepsání smlouvy se odehrává většinou na 

první schůzce. S ohledem na vnímání matky jako primární klientky, je smlouva většinou 

uzavřena pouze s ní. I v případech, kdy jsou muži na schůzce přítomni, dochází k jejich 

zneviditelňování právě díky tomu, že nejsou uváděni ve smlouvách jako klienti. „Takže 

automaticky pro nás to bylo naznačeno vždycky tak, že s tím partnerem nemáme nic řešit, 
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že by musel být dodatek potom. Díky tomu se také vlastně určuje, s kým jednáme 

v té rodině“ (Kateřina, sociální pracovnice). 

Jeden z dotazovaných otců poukazoval na rizika spojená s vázáním smluv pouze 

na matky, spojené s přebíráním zodpovědnosti matek za situaci rodiny. „To by mělo být 

i u těch rodičů, měli by uzavřít takový vztah, že oba dva jsou vázaní. Většinou je vázána 

jen matka proto, že ona bere veškeré ty dávky …“ (Alex, otec). Jiný otec zase předpokládal, 

že pokud jsou manželé, tak se smlouva vztahuje na oba rodiče. „Když jsme manželé, takt 

o stačí jedna smlouva, ne? Nemusí být dvě smlouvy asi. To byste se to… tak též nám dali 

jednu smlouvu a nedali nám dvě, ne?“ (Hugo, otec). To ukazuje na nevyjasněnou roli otce 

ve spolupráci se službou. 

Malá snaha zapojit otce do spolupráce formálně, může být interpretována jako způsob 

vyrovnávání se s nároky profese. Práce s celou rodinou je celkově náročnější. Situace, 

kdy se sejde u intervence celá rodina není běžná. 

„Někdy ono, někdy třeba to může, já, já to – to je příklad – někdy může být pro toho 

pracovníka i jednodušší, že tam je jenom ta máma. Protože už jsou na ni zvyklí, ona 

už ví, co od ní můžou čekat“ (Šárka, manažerka). „Tam by byla i potřeba bavit se, 

možná jsme připravení, ale mě to tak nepřijde, opravdu dokázat pracovat s tou 

rodinou, mě to nepřijde. Umím pracovat s jednotlivcem, ale skoro nikdy jsem nezažila, 

že bych pracovala s rodinnou jako takovou, a i vlastně s těma dětma“ (Radmila, 

manažerka). 

Současná situace v sociálních službách, kdy jsou vytvářeny pořadníky pro rodiny, počet 

rodin na pracovníka a intervencí na jeden úvazek jsou vysoké, nenapomáhá zapojení 

celé rodiny. „Já si říkám, ale to je podle mě nereálný nebo já si říkám, že je to nereálný. 

My bychom potřebovali mnohem více času a mnohem víc kapacit, protože to je příprava 

na takové setkání, protože jsme tam všichni, tak podle mě je potřeba se na to připravit“ 

(Radmila, manažerka). 

Také pracovní vytíženost otců z chudých rodin a nastavení pracovní doby ve službě 

nenapomáhá jejich zapojení. To může souviset s kulturou organizace, která dostatečně 

nereflektuje jiný rytmus dne a prostoru pro práci a rodinu (muži mají třeba náročné 

fyzické práce, po kterých jsou unavení; jsou na “fuškách” mimo domovy - čas pro kontakt 

je omezený).   

Dle výpovědi sociálních pracovnic, nejen čas, ale také místo intervence hrají důležitou 

roli. Některé služby realizují pouze terénní práci, jiné provozují také ambulantní služby. 

Pokud pracovnice mohly srovnat terénní a ambulantní poskytování služby, uváděly, 

že obě formy mají své nevýhodu. Dle zkušenosti pracovnic není ambulantní forma otci 

vyhledávána. Dle jejich výpovědí to souvisí s formálním a feminizovaným prostředím 

služby. Při terénní práci mají pracovnice sice větší šanci se s otcem potkat, mohou to ale 

vnímat jako narušení soukromí.  

„Já to beru jako pozitivní v tom směru, že se člověk dozví zase jiný informace, tatínek 

pozná toho pracovníka v jinačím pohledu, že to není jen striktně tady je kancelář, tady 
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to s ním vyřídím, že i on ví, že si s tím pracovníkem může popovídat…, že se ten tatínek 

nějak víc zapojuje, tak prostě věřím, že tam ta spolupráce víc funguje“ (Kateřina, SW). 

Dalším způsobem legitimizace nezapojování otců na mezoúrovni byla prezentace služby 

jako „dobrovolné“ služby. Dobrovolnost sociálně aktivizační služby je většinou 

vymezována v opozici k OSPOD, který je chápán jako kontrolní orgán. Zároveň 

je dobrovolnost zapojení klientů v sociální službě s ohledem na mocenský tlak vyvíjený 

orgánem sociálně právně ochrany dětí považována za diskutabilní.  

„No jasně, a to je přesně ta rodina, kdy ta spolupráce je sice dobrovolná, ale od toho 

OSPODu s takovým jako, jakože tady tato dobrovolná spolupráce je jedna z vašich 

jako posledních možností jo, takže tam jako je ta dobrovolnost taková, je taková jako 

diskutabilní (smích)“ (Zora, SW). 

Nejen gender, ale i sexualita mají významný vliv na jednání v sociální práci. Sexualita 

je regulačním mechanismem, který v některých případech vede k vyhýbání se mužům-

klientům. Mají na tom podíl, jak snaha vyhnout se nejistotě na mikro a mezoúrovni, tak 

také diskurz heteronormativity. Profesní hranice jsou v organizacích kodifikovány 

požadavky na oblékání a chování sociálních pracovnic. „Musí se samozřejmě více hlídat, 

jak se obléká, jak se na toho muže usmívá. To jsou věci, které se dají vyšperkovat, sepsat 

to na papír a seznámí se s tím. To je jedna věc seznámit se s tím a hlídat si to“. Ženám-

sociálním pracovnicím pak chybí znalost perspektivy mužů-klientů, na základě 

vlastních stereotypních představ o mužích se jim mohou vyhýbat, protože mají pocit, 

že jim nerozumí, neumí s nimi komunikovat, necítí se v jejich přítomnosti dobře. 

„Myslím si, že některý témata jsou možná obtížnější otvírat, jako s mužem“. (Sandra, 

sociální pracovnice) „Pak teda zas mě to dává do takého, já vlastně neviem, jak ho 

osloviť. Já vlastně neviem jako, pretože treba sa o to pokusim, ale hovorím si: “Sakryš, 

tak rozumel mi vlastně?” Nebo viem, že ta situace asi pre mě není úplně komfortná, 

tak vlastně najradší jako ísť preč“ (Dorota, sociální pracovnice). „…co mám toho 

klienta samo žadatele, tak s tím jsem v poslední době řešila náš profesní nebo pracovní 

vztah na supervizi, kdy prostě mě psal takové emaily, jak se těší na setkání s blondýnou 

a já jsem úplně nevěděla, jak na to reagovat, tak jsem si vyžádala individuální supervizi 

se supervizorem, na tady tohle“ (Týna, sociální pracovnice). 

 

(Ne)zapojování otců na MAKROÚROVNI  

Makroúroveň se týká sítě společenských a mocenských vztahů, týká se také způsobů, 

kterými je útlak „institucionalizován“ (pevně zakotven prostřednictvím myšlení, jazyka 

a jednání). Rodiny, se kterými jsme mluvili často narážejí na ekonomické problémy, 

problémy s bydlením, chybějící zaměstnání a institucionalizovaný rasismus. Jedná se 

zejména o rodiny, které žiji v nejistém a substandardním bydlení a/nebo jde o velké 

rodiny, které nemohou najít větší byt. Hledání bydlení však sociální pracovnice 

nevnímají jako zakázku, kterou by měly řešit. „Úplně nejčastěji a nejvíce (řeší) bydlení, 

ono to jako zní, že jako SAS bychom bydlení vůbec neměli řešit, ale pro nás je to důležité, 

aby ta rodina vůbec mohla fungovat“ (Radmila, manažer). Zároveň mají sociální 

pracovnice pocit, že řešení otázky bydlení není v jejich moci (ani moci klientů). 
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„Ale opravdu řešit jiné věci, pokud ta rodina nebydlí, tak je to strašně těžký. A tohlencto 

my jako samozřejmě zařídit nemůžeme, že jo. Jako, my můžeme právě ty maličkatý krůčky 

dělat, ale to bydlení nezajistíme“ (Garbriela, SW). S ohledem na vnímání bydlení v Česku 

jako komodity/investice, nikoliv práva, je to zejména záležitost finanční. Mezi hlavní 

bariéry patří diskriminace Romů na trhu s bydlením i trhu práce. Nemožnost zajistit 

odpovídající bydlení nebo práci může být z hlediska otců, kteří jsou chápáni jako ti, kteří 

by měli zajistit rodinu finančně vnímána jako selhávání otce-živitele. Podobně 

dluhy/exekuce mohou být brány jako selhávání otce-živitele.  

Rodiny od pracovníků potřebují zajistit zejména tzv. „tvrdé“ zakázky jako např. 

vyplňování formulářů a další administrativu, zprostředkování kontaktů, jednání s úřady 

a soudy, zajištění lékařů, doprovody, hledání práce, dávkové poradenství, zajištění 

potravin a základních potřeb pro malé děti, oblečení apod. Další okruh tvoří zakázky 

týkající se dětí, jako např. poradenství v péči o děti, pomoc s výchovou a výchovnými 

problémy, doučováním, trávením volného času, školní docházku/absence a prospěch, 

zdravotní problémy, provádění procesem odebrání dítěte apod. Jelikož 

se zakázky/potřeby rodin vyvíjí, až po nějakém čase rodiny tématizují také tzv. „měkké“ 

zakázky/potřeby, jako např. vztahové záležitosti („posdílet si ty svoje starosti“) včetně 

domácího násilí, psychické podpory, podpory sebevědomí, aktivizace rodičů a podpora 

rodičovských kompetencí apod. (měkké zakázky souvisí s procesem získávání důvěry). 

Výpovědi rodičů ukazují na prohlubující se chudobu a segregaci i absenci 

systematických řešení situace rodin.  

„By bylo to důležité jako to najít to nové bydlení, že. Protože tam mě to už nebaví 

bydlet, jako tam se mi jako to nakazily ty, ty děti, jako špatná ta lokalita to tam je“ 

(Joanna, matka). „Třeba sociálních věcí, třeba dávky, nebo bydlení, nebo prostě 

doprovod někam. Protože kolikrát jdeme my, tak nám neřeknou nic, ani na co máme 

právo, nic, prostě oni nám neřeknou sami od sebe“ (Albert, otec). „Já, co by sem 

potřeboval? Jiný byt. Jít pryč z tudle“ (Radovan, otec). 

Nepříznivé situaci rodin nepřispívají ani na matky orientované služby. Pokud 

se například rodina dostane do bytové nouze a musí svou životní situaci řešit 

prostřednictvím krizového bydlení v azylovém domě, nastává často otázka, kam 

s otcem? Sociální služby v česku jsou značně genderované. Otec musí hledat bydlení 

separovaně od zbytku rodiny. Azylové domy jsou většinou 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. Azylové domy pro otce s dětmi nejsou k dispozici. Systém 

sociálních služeb tak diskvalifikuje otce jako rodiče. To pak také komplikuje další práci 

s celou rodinou. Aby se rodiny nemusely rozdělit, často se v takových případech stěhují 

na ubytovnu. Nevýhodou pro některé rodiny, které by potřebovaly intenzivnější 

podporu, ale může být absence sociální služby, která na azylovém domě funguje takřka 

nepřetržitě, kdežto na ubytovnu mohou sociální pracovnice či pracovníci pouze 

docházet.  

„Tady nejsou žádný azylový domy nebo o nic moc nevíme nebo jsou úplně plný, takže 

tam dost často přicházíme do situace, kdy těm maminkám říkáme, že se musí 

rozhodnout, jestli dá přednost partnerovi nebo dětem a jestli půjde do toho azylového 
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domu pro matky s dětmi. My jsme vlastně i rádi, když dá přednost těm dětem, ono 

to zní sice, ale je to jediná šance, jak ta rodina může někde bydlet, ale je to pro ně těžký 

a často nechtějí od toho partnera odcházet“ (Radmila, manager). 

I když některé pracovnice uváděly, že nevidí rozdíly mezi zakázkami ze strany matek 

a otců: „…tady bych asi neviděla vůbec jako rozdíl, že by prostě ženy měly jiný cíle“ 

(Sandra, sociální pracovnice), zapojování otců se jeví být odvislé od zakázek.  

„Záleží, jako když fakt se řeší jenom nějaká ta péče, tak většinou fakt zůstane u toho, 

že prostě spolupracuju jen s matkou“ (Laura, sociální pracovnice). „A pak samozřejmě 

v těhle případech jako matka třeba říká, no, tak jako finance, finance ty nepotřebuju 

řešit. Jo, nebo něco prostě co je jako zřejmý, že má na starosti ten muž… dluhy nebo 

něco, tak to prostě téma, který jako pak prostě děláme, že neexistuje… protože tam 

není ten hlavní aktér“ (Zora, sociální pracovnice).  

Zakázky však nepřicházejí výhradně od rodin, často přicházejí z vnějšku: orgán sociálně 

právní ochrany dětí, školy, soudy apod. Také pracovnice sociálních služeb pro rodiny 

mají vlastní představy o tom, jak by měly rodiny fungovat. „A do toho já se jim prostě 

snažím včlenit něco: ʻMěli byste udělat to, to, to. Měli byste zajít tam a tam, je to prostě 

potřebaʻ“ (Klára, sociální pracovnice). Některé pracovnice uváděly, že konstrukce matky 

jako primární klientky souvisí s předáváním modelu od OSPOD, který také primárně 

pracuje s matkou a takto případ předává. „…ten OSPOD primárně pracuje s matkou 

a předává nám něco k řešení přímo i s kontaktem na matku. Potkáme se OSPOD matka 

a my, takže nám předávají ten model, kde se pracuje s matkou“ (Radmila, sociální 

pracovnice). 

 

ZÁVĚRY A SHRNUTÍ 

Z výsledků vyplývá, že design a forma poskytování sociálních služeb mohou být 

nápomocné při posilování tradičních genderových rolí (také McKeown, 2001). 

Feminizace profese a genderovanost služeb může mít odrazující efekt na ochotu 

zapojení otců. Vzhledem k tomu, že jsou smlouvy v sociálních službách podepisovány 

převážně s matkami, navazují na problém genderovaných služeb také administrativní 

bariéry zapojení otců. Zapojení otců a práce s celou rodinou je tak komplikována jak na 

úrovni nastavení systému služeb, tak na úrovni procesů v organizaci i na individuální 

úrovni jednotlivých pracovníků či klientů. Nastavení celého systému služeb, který s otci 

nepočítá podporuje tzv. „father deficit model“ (Lechowitz, et al. 2019). Panter-Brick et al. 

(2014) zjistili, že politické rámce, podle kterých jsou intervence prováděny často 

předpokládají tento deficit, kdy jsou otcové považováni za nekompetentní, pokud jde 

o dovednosti a znalosti týkající se zdraví a vývoje dětí. Postoje a chování pracovníků vůči 

otcům mohou udržovat model deficitu a ovlivňovat míru zapojení otců (Pfitzner et al., 

2015).  

Příkladem propojenosti jednotlivých bariér je například subjektivně pociťovaný strach 

pracovnic z účasti otců, který má své základy na makro a mezoúrovni. Na makro úrovni 

souvisí se sociální konstrukcí mužů v sociální práci jako agresorů, na mezoúrovni 

je tento konstrukt podporován organizací kurzů sebeobrany pro pracovnice 
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a zásobováním ochrannými prostředky (např. pepřovými spreji). Také Maxwell et al. 

(2012) uvádějí, že pracovníci někdy označují otce za nebezpečné, aniž by se s nimi 

setkali. Brown et al. (2009) se domnívají, že strach sociálních pracovnic z mužů je 

strachem z neznáma. Podle autorky Baum (2017) má pocit ohrožení vnější i vnitřní 

příčiny. Některé obavy mohou vycházet z vyššího podílu mužů v rodinách s dětmi, kteří 

mají problémy se zneužíváním návykových látek nebo záznam o trestné činnosti 

v souvislosti s násilím (Zanoni et al., 2013). Pracovnice pak mohou zobecnit své 

zkušenosti nebo nepsaná organizační přesvědčení a stát se nepřátelskými 

a nedůvěryhodnými vůči všem mužským klientům (Baum, 2017). Na nutnost explicitně 

formulovat genderové konstrukce klientů a klientek a pochopit jejich důsledky v sociální 

práci s rodinou upozorňuje už Scourfield (2001). Sociální pracovníci a pracovnice by 

podle něj měli reflektovat vlastní praxi a genderové diskurzy v kultuře vlastní 

organizace. Tento proces reflexe by měli podporovat právě vzdělavatelé v sociální práci. 

Výsledky dále ukazují, že sociální pracovníci často nereflektují širší strukturální kontext, 

jenž zapříčiňuje sociální problémy klientů, a tyto problémy převádějí na čistě 

individuální rovinu, přičemž nejsou dostatečně citliví vůči diskriminaci a opresi klientů. 

Pokud nebude výslovně uznán a řešen sociální, politický a ekonomický kontext, v němž 

rodiny žijí, budou se tyto modely stále zaměřovat na individuální, a nikoliv strukturální 

nedostatky (Philip et al., 2018). Chudoba, etnická příslušnost a kultura jsou jen některé 

z faktorů, které podle Coakley et al. (2014) mohou zabránit otcům v plné účasti na řešení 

situace rodiny. Gordon et al. (2012) dodávají, že rasismus a diskriminace jsou základem 

emocionálních a psychologických problémů mnoha otců, což může nepříznivě ovlivnit 

jejich schopnost fungovat kompetentně jako rodiče. 
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Část II. – Zapojování otců v sociálně aktivizačních službách 

pro rodiny s dětmi v ČR 

 

Sběr dat: Leden 2022 

Hlavní výzkumná otázka 

• Jaké podmínky pro (ne)zapojování otců v sociálně aktivizačních službách pro 

rodiny s dětmi jsou vytvářeny v současných registrovaných SASRD v ČR?  

Dílčí výzkumné otázky 

• Co brání zapojování otců v SASRD v ČR? 

• Co podporuje zapojování otců v SASRD v ČR? 

• Jaký je zájem o vyvíjené nástroje pro zapojování otců v SASRD v ČR? 

 

POPIS TECHNIK, VZORKU A PRŮBĚHU TVORBY DAT  

Druhá část výzkumného šetření vychází z kvantitativních dat shromážděných 
prostřednictvím dotazníku v organizacích sociálních služeb. Osloveno bylo celkem 250 
aktuálně registrovaných služeb SASRD v ČR dle Registru poskytovatelů sociálních 

služeb. Dotazníkové šetření bylo realizováno prostřednictvím online formuláře 

zaslaného organizacím v měsíci lednu 2022 prostřednictvím e-mailu. Zpráva obsahovala 

odkaz na elektronický dotazník v platformě Survio. Dotazník byl určen sociálním 

pracovníkům a pracovnicím a vedoucím registrovaných SASRD v ČR. První verze 

dotazníku byla pilotována třemi sociálními pracovnicemi, následně byla vytvořena 

konečná verze dotazníku.  

Vyplnění dotazníků bylo dobrovolné a anonymní. Dotazník byl dostupný po dobu deseti 

dní. Za tuto dobu dotazník zobrazilo 266 osob, z toho 135 jej vyplnilo. Celková úspěšnost 

vyplnění činí 50,8 procent. Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník první den doručení 

e-mailu.  

Dotazník obsahoval celkem 31 otázek (uzavřených, polouzavřených, otevřených 
i škálových). Hojně jsme využili otevřené otázky, které se používají k získání 
neomezených odpovědí – neexistují žádné předem určené odpovědi – a respondenti 
se mohou svobodně vyjádřit. Umožnily respondentům odpovídat v otevřeném textovém 
formátu. Ti pak odpovídali na základě svých znalostí, pocitů a porozumění. 

METODA ANALÝZY DAT 

Odpovědi byly exportovány a dále zpracovány v MS Excel. Realizovaný výzkum nebyl 

posunut do oblasti komparačního ani korelačního zkoumání. Pohybuje se v popisné 

rovině, která se vyznačuje tím, že se v ní nekladou hypotézy a sleduje se jedna primární 

proměnná. Popisné studie netestují specifické vztahy mezi faktory, poskytují však 

informace o chování a atributech s cílem dosáhnout lepšího porozumění danému 

tématu (Shields, Rangarajan, 2013). 
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INTERPRETACE DAT 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 135 osob. 95,6 % z nich se identifikovalo 

jako ženy. Nejčastěji se jednalo o lidi ve věku 26-35 let (38,5 %) nebo 36-45 let (31,1 %). 

40,7 % respondentů a respondentek uvedlo, že dokončilo vysokoškolské vzdělání 

magisterského stupně, 34,8 % bakalářského stupně. Většina (48,1 %) uvedla, že pracuje 

na pozici sociální pracovnice/pracovníka nebo na vedoucí pozici v SASRD (36,3 %). Více 

než třetina (37 %) respondentek a respondentů uvedla, že v SASRD pracuje déle než 

5 let. Nejvíce respondentů a respondentek bylo z Olomouckého (14,8 %) a Ústeckého 

kraje (11,1 %). 

Tabulka 4: Sociodemografické údaje o respondentkách a respondentech 

 

 Otázka  Odpovědi Responzí  Podíl (v %)  

Gender 

žena 129 95,6 

muž 5 3,7 

Jiné... 1 0,7 

        

Věk 

18-25 let 8 5,9 

26-35 let 52 38,5 

36-45 let 42 31,1 

46-55 let 28 20,7 

více než 55 let 5 3,7 

        

Vzdělání 

Střední škola s 
maturitou 

11 8,10 

Vyšší odborná škola 19 14,10 

Vysoká škola - 
bakalářské 

47 34,80 

Vysoká škola - 
magisterské 

55 40,70 

Vysoká škola - doktorské 2 1,50 

Jiné... 1 0,70 

        

Pozice 
v SASRD 

Vedoucí sociální služby 49 36,3 

Sociální 
pracovnice/pracovník 

65 48,1 

Metodička/metodik 2 1,5 
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Pracovnice/pracovník 
v sociálních službách 

10 7,4 

Jiné… 9 6,7 

        

Délka praxe 

méně než jeden rok 5 3,7 

od jednoho do tří let 42 31,1 

od tří do pěti let 38 28,1 

více než pět let 50 37,0 

        

Kraj 

Hlavní město Praha 8 5,9 

Karlovarský kraj 7 5,2 

Plzeňský kraj 10 7,4 

Ústecký kraj 15 11,1 

Liberecký kraj 4 3,0 

Středočeský kraj 11 8,1 

Jihočeský kraj 7 5,2 

Královéhradecký kraj 9 6,7 

Pardubický kraj 11 8,1 

Kraj Vysočina 2 1,5 

Olomoucký kraj 20 14,8 

Jihomoravský kraj 5 3,7 

Zlínský kraj 14 10,4 

Moravskoslezský kraj 12 8,9 

 

Na otázku: Jak byste ideálně definoval*a, kdo je Vaše cílová skupina?, odpověděla většina 

(81,5 %) respondentek a respondentů, že se jedná o celou rodinu. 8,9 % uvedlo, že jejich 

cílová skupina jsou matky s dětmi, 2,2 % definovalo své klienty a klienty jako zákonné 

zástupce dítěte a jeden respondent zvolil jako cílovou skupinu děti. 9 respondentek 

(6,7 %) mělo potřebu dodat, že se jedná o rodiny s nezletilými dětmi (do 18 let) nebo je 

definovali dle situace, ve které se nacházejí, tedy, že jde o rodiny v nepříznivé sociální 

situaci, případně se jedná o různé typy rodin, jako např. biologické, pěstounské, 

neúplné, úplné, nastávající rodiče apod. V zásadě se dá říci, že obecně panuje představa 

o klientele SASRD jako o celé rodině s (nezletilými) dětmi v nepříznivé sociální situaci.  

Tabulka 5: Identifikovaná klientela SASRD 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %)  

celá rodina 110 81,5 

matky s dětmi 12 8,9 

děti 1 0,7 
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zákonní zástupci dítěte 3 2,2 

jiná... 9 6,7 

 

Na otázku: Kdo je zpravidla uveden ve smlouvě jako klient služby?, větší polovina (53,3 %) 

respondentů a respondentek odpověděla, že většinou pouze matka. 24,4 % uvedlo, 

že jsou ve smlouvě uváděni všichni členové dané domácnosti a pouze 6,7 % uvedlo, 

že jsou tam uvedeni vždy oba rodiče, pokud existují. Někteří respondenti uváděli, 

že je ve smlouvě kromě matky zpravidla uváděno nezletilé dítě či děti. Otcové (otcovské 

postavy) bývají uváděni jako spolupracující osoby. Někdy uvedení do smlouvy 

pracovnice podmiňovaly ochotou spolupracovat nebo schopností realizovat pravidelné 

intervence, jinde nechávaly smluvní zapojení na uvážení rodičů nebo se snažily zapojit 

i širší rodinu. Z odpovědí je zřejmé, že i když je za klienta služby považována celá rodina, 

smluvně je spoluprací vázána většinou jen matka. Čímž ji také vzniká odpovědnost za 

plnění zakázky.  

Tabulka 6: Smluvní strany SASRD 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl  (v %) 

většinou jen matka 72 53,3 

vždy oba rodiče, pokud 
existují 

9 6,7 

všichni členové dané 
domácnosti 

33 24,4 

někdo jiný… 21 15,6 

 

Více než polovina (56,6 %) respondentů a respondentek se přitom domnívá, že je spíše 

důležité, aby ve smlouvě o poskytování služby figuroval otec, přičemž dalších 

27,4 % se domnívá, že je to dokonce velmi důležité. Pouze 16,3 % odpovědí nepovažuje 

zapojení otce ve smlouvě za důležité. Z odpovědí tedy vyplývá, že i když převažuje názor, 

že je zapojení otce ve smlouvě důležité, většinou jsou zde uváděny pouze matky.  

Tabulka 7: Vnímaná důležitost zapojení otce do smlouvy 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %)  

   Velmi důležité 37 27,4 

   Spíše důležité 76 56,3 

   Spíše nedůležité 20 14,8 

   Nedůležité 2 1,5 

 

Nedostatečné zapojení otců v SASRD se ukazuje dále na tom, že pouze malé procento 

otců je uvedeno ve smlouvě o poskytování služby, jak naznačuje následující tabulka. 
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Tabulka 8: Procentuální zastoupení otců ve smlouvě o poskytování služby 

Možnosti odpovědí  (v %) Responzí  Podíl (v %)  

0-10 45 33,3 

11-25 35 25,9 

26-50 32 23,7 

51-75 8 5,9 

76-90 7 5,2 

91-100 8 5,9 

 

Nízké zastoupení otců ve smlouvě může souviset také s nízkou mírou účastni u prvního 

kontaktu s rodinou. 23,7 % respondentek a respondentů uvedlo, že otec u prvního 

kontaktu nebývá téměř nikdy přítomen. Podle 61,5 % odpovědí bývá přítomen jen občas. 

Často nebo skoro vždy je otec přítomen jen v 14,8 % případů.  

Tabulka 9: Přítomnost otce u prvního kontaktu se službou 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %)  

téměř nikdy 32 23,7 

občas 83 61,5 

často 17 12,6 

skoro vždy 3 2,2 

 

Abychom zjistili míru zapojení otců v rámci intervencí v SASRD. Na základě 

předchozího kvalitativního šetření jsme vytvořili škálu dle míry jejich zastoupení 

od nepřítomných otců po zapojené. Respondenti a respondentky mohli vybírat jednu 

až tři možnosti, které nejčastěji nastávají v jejich službě v rámci intervencí. Více než 

polovina odpovědí (53,3 %) uváděla, že je otec v rodině nepřítomný (neznámý, 

nefiguruje v rodině, výkon trestu odnětí svobody). 40,7 % uvedlo, že je otec nezapojený 

(je v rodině, ale není ve smlouvě) a ve 40 % případů je otec částečně zapojený (když 

chce, když má čas, když něco potřebuje, má smlouvu). Respondenti měli také možnost 

doplnit jinou formu zapojení. Zde poukazovali např. na to, že pokud jsou jejich klienty 

muži, jedná se často o otce samoživitele nebo, že zapojeni jsou v různé míře, ale 

ve smlouvě uvedeni nejsou.  

Tabulka 10: Míra zapojení otců v rámci intervencí v SASRD 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %)  

Nepřítomný (neznámý, nefiguruje 
v rodině, výkon trestu odnětí 
svobody) 

72 53,3 



STRANA 37 

Nezapojený (je v rodině, ale není 
ve smlouvě) 

55 40,7 

Informovaný (matkou nebo sociálním 
pracovníkem/pracovnicí, je ve 
smlouvě) 

24 17,8 

Nepřímo zapojený (přes matku, přes 
děti, je ve smlouvě) 

29 21,5 

Pasivně zapojený (informovaný 
+ účast na setkáních, je ve smlouvě) 

20 14,8 

Částečně zapojený (když chce, 
když má čas, když něco potřebuje, 
má smlouvu) 

54 40,0 

Zapojený (je ve smlouvě, účastní 
se aktivně většiny schůzek, 
spolupracuje) 

21 15,6 

Jiná forma zapojení... 13 9,6 

 

Jako důležitější ještě, než zapojení otce ve smlouvě považují pracovnice SASRD jejich 

zapojení v rámci intervencí. Více než polovina (51,9 %) uvedla, že považuje zapojení otců 

do intervencí v SASRD za velmi důležité, dalších 42,2 % to považuje za spíše důležité. 

Pouze 5,9 % respondentů a respondentek si myslí, že zapojení otců do intervencí není 

(spíše) důležité. 

Tabulka 11: Vnímaná důležitost zapojení otce do intervencí 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %)  

Velmi důležité 70 51,9 

Spíše důležité 57 42,2 

Spíše nedůležité 7 5,2 

Nedůležité 1 0,7 

 

Ti, kteří uvedli, že zapojení otců v intervencích považují za důležitě odpovídali dále 

na otevřenou otázku: Proč si myslíte, že je zapojování otců v SASRD důležité? Následující 

odpovědi jsou seřazeny v tematických shlucích podle jejich podílu na celkovém počtu 

odpovědí. Mohla být uvedena i víc než jedna možnost na respondenta či respondentku, 

proto pracujeme s počty odpovědí, ne respondentů. Nejpočetnější (25,2 %) odpovědi 
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stavěly do popředí rodinu, ať už s odkazem na to, že rodina je celek (22 odpovědí), 

že to přispívá k jejímu fungování (11 odpovědí) nebo k její aktivizaci (5 odpovědí). 

Za nimi se drží odpovědi orientované na cílené směřování rodiny a spolupráce s ní 

(23,7 %), přičemž největší důraz se kladl na význam pro řešení (21 odpovědí) kromě toho 

se v menších počtech objevovaly formulace jako je dosahování cílů, změn či efektivity 

intervence. 

Další shluk odpovědí (18,6 %) se orientuje na děti, tedy podíl otce na jejich výchově 

(20 odpovědí) a jejich zdárný vývoj (8 odpovědí). Zde je zajímavé ladění některých 

odpovědí směrem k rovnému podílu či spoluodpovědnosti obou rodičů na výchově nebo 

jiných odpovědí spíše na pomoc otce matce s výchovou. Rovněž byl zmíněn mužský vzor 

ve výchově. 

Poslední shluk odpovědí, který jde přes 10 % by se dal označit jednoslovně jako 

participace (13,9 %), byť toto slovo jako samostatná odpověď bez dalšího rozvádění 

zaznělo pouze jednou. Jedná se o participaci obou rodičů na chodu domácnosti, jako 

jehož součást by mohla být v širším smyslu vnímána i participace na spolupráci se SAS. 

Některá vyjádření zde byla spíše preskriptivní – rozdělení práv a povinností jako projev 

spravedlnosti, vyváženosti (10 odpovědí), jiná spíše utilitaristická – užitečnost rozložení 

činností v rodině (5 odpovědí), z nichž 3 odpovědi toto braly jako podporu matky, jde 

tedy zřejmě v očích respondentů a respondentek o primát matky v této oblasti. 

Již méně zastoupenou, ale zajímavou skupinou odpovědí jsou ty, které odkazují 

na význam zapojení pro otce samotného (7,3 %), ať už s ohledem na jeho lepší 

informovanost (4 odpovědi) nebo jeho zrovnoprávnění, zplnomocnění (celkem 

5 odpovědí). Zbývají 3 shluky odpovědí, které vidí zapojování otců jednoznačně 

pozitivně. Mezi nimi je to zájem služby SAS (5,3 %) vyjádřený většinou jejím nastavením 

na komplexní pomoc rodině a práci s rodinou jako celkem, dále finance (2 %), kde opět 

nechybí vyjádření o otcově pomoci matce s financemi (1 odpověď) a prosté konstatování 

přirozenosti zapojování otců (1,3 %). Následují dva shluky, které se nestaví k zapojování 

otců jednoznačně pozitivně. V jednom případě se jednalo o reflexi ambivalence zapojení 

otců (1 odpověď) a v druhém případě byly odpovědi neurčité či zcela chyběly (2 %). 

Přehled uvedených odpovědí uvádí následující tabulka. Podrobnější rozpis odpovědí 

je uveden v příloze. 

Tabulka 12: Důvody vnímané důležitosti zapojení otců do intervencí 

Kódy Četnosti v % 

Rodina jako celek 22 14,6 

Fungování rodiny 11 7,3 

Aktivizace rodiny 5 3,3 

Význam pro řešení 21 13,9 

Dosahování změn 8 5,2 

Efektivita intervence 4 2,6 
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Dosahování cílů 3 2,0 

Podíl otce na výchově 20 13,3 

Zdárný vývoj dětí 8 5,3 

Spravedlivé rozdělení práv a povinností mezi matkou 
a otcem 10 6,6 

Užitečnost rozložení činností v rodině 5 3,3 

Podíl otce na chodu domácnosti 4 2,6 

Participace 1 0,7 

Je to obecně dobré zapojit oba rodiče 1 0,7 

Význam pro otce samotného 11 7,3 

Nastavení služby SAS 7 4,6 

Sladění perspektivy otce a matky/služby SAS 1 0,7 

Finance 3 2,0 

Je to přirozené 2 1,3 

Ambivalence zapojení otců 1 0,7 

Neurčité/Nevyplněné odpovědi 3 2,0 

Celkem 151 100,0 

   

 

Respondentky a respondenti dále hodnotili, jak se jim celkově daří zapojovat otce v 

jejich službě na škále od 1 do 10, kdy, čím vyšší hodnota, tím více se daří otce zapojovat. 

Nejčastěji hodnotili zapojení na úrovni hodnoty 3 (25,9 %). Průměrná celková udávaná 

hodnota je 4,1. Subjektivně hodnocená úspěšnost zapojování otců v SASRD se tedy 

pohybuje pod průměrem. Lze tedy říci, že se zapojování otců, dle hodnocení 

respondentek a respondentů, zatím spíše nedaří. Proč tomu tam může být naznačují 

další odpovědi.  

Tabulka 13: Hodnocení úspěšného zapojování otců v SASRD 

Odpověď  Responzí  Podíl  (v %) 

   1/10                5 3,7 

   2/10                21 15,6 

   3/10                35 25,9 

   4/10                24 17,8 

   5/10                22 16,3 
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   6/10                8 5,9 

   7/10                14 10,4 

   8/10                3 2,2 

   9/10                3 2,2 

   10/10           0 0,0 

 

Respondenti a respondentky měli ještě posoudit na škále míru souhlasu s tvrzením: 

Intervence je účinnější, pokud je otec zapojen. Z odpovědí vyplývá, že 87,4 % zcela nebo 

spíše souhlasí s uvedeným výrokem. Můžeme tedy shrnout na základě odpovědí 

na otázku 10, kdy 94,1 % respondentů a respondentek uvedlo, že vnímají zapojení otce 

do intervence jako velmi nebo spíše důležité a otázky 13, že účast otce u intervence 

je pro respondentky a respondenty důležitá a přispívá podle nich k větší 

účinnosti intervence.  

Tabulka 14: Hodnocení vyšší účinnosti intervence při zapojení otce 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %) 

zcela souhlasím 31 23,0 

spíše souhlasím 87 64,4 

spíše nesouhlasím 17 12,6 

zcela nesouhlasím 0 0,0 

 

V další otevřené otázce jsme se zaměřili na facilitátory zapojení otců. Ptali jsme 

se respondentek a respondentů: Co Vám osobně pomáhá v zapojování otců při práci 

s rodinou? 

Odpovědi jsou seřazeny v tematických shlucích podle jejich podílu na celkovém počtu 

odpovědí. Převažující skupina odpovědí obsahovala popisy různého působení sociální 

práce vůči otci (40,8 %), nejčastěji dosahování určitých kvalit v komunikaci 

(14 odpovědí), jako např. otevřenosti, zájmu o otce atd., dále vyzdvihování jeho 

důležitosti (13 odpovědí) a různé ne vždy vyjasněné formy motivace (10 odpovědí). 

Pro další typy viz podrobný rozpis odpovědí v příloze. 

Převážná většina dalších shluků odpovědí nedosahuje zastoupení většího, než 10 %, 

kromě dvou. Jsou to jednak odpovědi vyzdvihující ostatní členy rodiny (10,6 %), 

obvykle matku (10 odpovědí), ale i ostatní členy rodiny (9 odpovědí) buď 

nediferencovaně nebo explicitně děti. Dále se jedná o ty, které zdůrazňovaly otcův 

zájem (10,1 %) a aktivitu. 
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Dále sociální práci pomáhají časové parametry poskytování služby (6,1 %) a sociální 

pracovník–muž (5,6 %), přičemž v 7 případech byl sociální pracovník-muž uveden jako 

něco, co se již osvědčilo a ve 2 případech něco, co by se potenciálně mohlo osvědčit. 

Následuje přítomnost otce (5,6 %), a to buď ve smyslu samotné existence otce v rodině 

(3 odpovědi) nebo jeho dostupnost pro osobní kontakt (7 odpovědí). 

Shluky odpovědí zastoupené méně než 5 % jsou tematicky velmi pestré, zahrnují 

parametry zakázky (4,5 %), a to převážně s ohledem na výběr aktivit (5 odpovědí), dále 

životní situace otce (2,8 %), což obnáší buď jeho samoživitelství (3 odpovědi) nebo 

nezaměstnanost (2 odpovědi). Pak je tu vliv ostatních organizací (2,2 %), zejména 

OSPOD (3 odpovědi) a nastavení služeb SAS (1,1 %). Nakonec pomáhá viditelnost 

výsledku spolupráce (1,1 %) a osobní doporučení (0,6 %). 9 % odpovědí připadá 

na ty, které byly buď neurčité nebo nevyplněné nebo respondent/ka uvedl/a „nic“. 

Tabulka 15: Facilitátory zapojení otců v SASRD 

Kódy Četnosti v % 

Působení sociální práce vůči otci 14 7,8 

Vyzdvihnutí důležitosti otce 13 7,3 

Motivování otců 10 5,6 

Vysvětlování 9 5,0 

Aktivní oslovování otce 8 4,5 

Ocenění otce 6 3,4 

Profesionální vztah 5 2,8 

Získání důvěry otce 4 2,2 

Způsob vedení spolupráce 4 2,2 

Matka 10 5,6 

Zbytek rodiny 9 5,0 

Otcův zájem 18 10,1 

Přizpůsobení času návštěv 7 3,9 

Čas 4 2,2 

Sociální pracovník-muž 10 5,6 

Přítomnost otce 10 5,6 

Výběr aktivit 5 2,8 

Typ zakázky 3 1,7 

Otec-samoživitel 3 1,7 

Nezaměstnanost 2 1,1 

Ostatní organizace 4 2,2 

Nastavení služeb SASRD 2 1,1 
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Výsledek spolupráce 2 1,1 

Osobní doporučení 1 0,6 

Neurčité/nevyplněné/nevím 15 8,4 

Nic 1 0,6 

Celkem 179 100 

 

Následně odpovídali respondentky a respondenti na otevřenou otázku: Co Vám osobně 

brání v zapojování otců při práci s rodinou? Odpovědi jsou seřazeny v tematických 

shlucích podle jejich podílu na celkovém počtu odpovědí. Převážná většina odpovědí se 

týká určitých kvalit otců (60,2 %), jejichž škála je velmi široká. Nejčastěji je to nezájem 

otců (72 odpovědí), dále zaměstnání otců (24 odpovědí) a jejich vztah ke službě SASRD 

(10 odpovědí). Pod počet 10 odpovědí se dostala témata jako alkohol/drogy, agrese otce, 

strach nebo stud na straně otce nebo jejich minulost. Pro podrobnosti viz rozpis 

v příloze. 

Další poměrně silně zastoupenou skupinou odpovědí byla absence otce (19,6 %), 

a to buď úplná absence v rodině/samoživitelství matek (21 odpovědí) nebo otec 

ve výkonu trestu (5 odpovědí) nebo jeho nepřítomnost při návštěvě SP (17 odpovědí). 

Těsně nad 10 % se ještě dostal shluk, který se týkal vztahů mezi rodiči (10,2 %), 

a to nejčastěji tak že otcové přenášejí odpovědnost na matky (10 odpovědí) anebo jsou 

jejich vztahy konfliktní či nestálé (8 odpovědí). Domácí násilí bylo zmíněno 

ve 4 odpovědích a to, že otec není biologický, v 1 odpovědi. 

Potom jsou tu příčiny na straně SASRD (3,5 %), a to s ohledem na limity služby 

(5 odpovědí) (SASRD nepokrývá některá témata nebo jsou sociální pracovnice 

a pracovníci vytíženi) nebo profesní limity u pracovnic a pracovníků (2 odpovědi). 

Ženský kolektiv byl uveden jako problém jen v 1 odpovědi. 

Dále byly komplikace spatřovány na straně matek (1,8 %) – a to nejčastěji v jejím odporu 

k zapojení otce (2 odpovědi) nebo nedůvěře v něj (1 odpověď), následně v etnicitě 

(1,3 %), práci OSPOD (0,9 %) a omezených příležitostech k bližšímu kontaktu 

(0,4 %). 1,8 % připadá na odpovědi neurčité/nevyplněné/nevím. 

Tabulka 16: Bariéry zapojení otců v SASRD 

Kódy Četnosti v % 

Nezájem otců 72 32,0 

Zaměstnání otce 24 10,7 

Otcův vztah ke službě SAS 10 4,4 

Alkohol, drogy u otce 8 3,6 

Agrese otce 6 2,7 

Osobnost otce 5 2,2 
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Otec 2 0,9 

Nepřijetí diagnózy dítěte otcem 2 0,9 

Zaneprázdněnost otce 1 0,4 

Životní styl otců 1 0,4 

Strach otců 1 0,4 

Otcův stud 1 0,4 

Otec má jiný úhel pohledu na věc 1 0,4 

Otec rodinu vysává 1 0,4 

Minulost otců 1 0,4 

Absence otce 44 19,6 

Otcové to nechávají na matkách 10 4,4 

Vztahy rodičů 8 3,6 

Domácí násilí 4 1,8 

Otec není biologickým otcem 1 0,4 

Limity služby SAS 5 2,2 

Profesní limity u SP 2 0,9 

Ženský kolektiv 1 0,4 

Matky 4 1,8 

Etnicita 3 1,3 

OSPOD 2 0,9 

Omezené příležitosti k bližšímu 
kontaktu 1 0,4 

Neurčité/nevyplněné/nevím 4 1,8 

Celkem 225 100 

 

Respondenti odpovídali také na otázku: Co by podle nich zvýšilo zapojení otců v SARSD, 

ale v tuto chvíli jim to schází? Odpovědi jsou seřazeny v tematických shlucích podle jejich 

podílu na celkovém počtu odpovědí. Zároveň jsou oproti odpovědím na ostatní otázky 

tematicky nejrozmanitější, kdy jen 2 shluky šly nad 10 %. Konkrétní příklady odpovědí 

uváděné zde v textu nejsou vyčerpávající, pro podrobný přehled viz tabulka v příloze. 

Nejpočetnější byly požadavky na kvality na straně otců (15,5 %), což odpovídá tomu, 

že u otázky č. 15 byly odpovědi soustředěny nejčastěji tam. Sociální pracovník-muž 

se objevil v 11,6 % odpovědí. Početně málo zastoupené, ale tematicky bohaté byly návrhy 

změn u SAS (8,5 %), např. práce o víkendu či úprava pracovní doby (celkem 3 odpovědi) 

nebo různé formy sdružování otců či aktivit zaměřených přímo na ně (celkem 

5 odpovědí). O něco méně odpovědí se týkalo celkového nastavení společnosti (8 %), 
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kde by respondenti/respondentky uvítali/y změny legislativy, školství nebo sociálního 

systému (celkem 7 odpovědí) či osvětovou činnost (1 odpověď). Z různých forem 

interakce s otcem (7 %) vede samotné uskutečnění osobního setkání (5 odpovědí), 

ale objevil se i návrh na dotazník pro otce (1 odpověď). Pro přehled o ostatních 

odpovědích, které nepřesahují podíl 5 % viz přiloženou tabulku. 

Tabulka 17: Potřeby v oblasti zapojení otců v SASRD 

Kódy Četnosti v % 

Přístup otců 13 10,1 

Informovanost otců 7 5,4 

Sociální pracovník-muž 15 11,6 

Změna u SAS 11 8,5 

Změna ve společnosti 8 6,2 

Povědomí ve společnosti 2 1,6 

Osobní setkání s otcem 5 3,9 

Působení na otce 3 2,3 

Dotazník pro otce 1 0,8 

Přítomnost otce v rodině 4 3,1 

Čas 4 3,1 

Vůle matek 3 2,3 

Komunikace s matkou 1 0,8 

Nátlak OSPOD 3 2,3 

Nátlak škol 1 0,8 

Dělba rolí v rodině 4 3,1 

Dovednosti SP 2 1,6 

Mediace 1 0,8 

Terapie zdarma 1 0,8 

Plánované rodičovství 1 0,8 

Včasné vyhledání pomoci rodinou 1 0,8 

Je to individuální 1 0,8 

Zázrak 1 0,8 

Nic 10 7,8 

Neurčité/nevyplněné/nevím 26 20,2 

Celkem 129 100 
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Abychom blíže prozkoumali možnosti lepšího zapojení otců v SASRD, zeptali jsme 

se respondentek a respondentů, co by podle nich přispělo k většímu zapojení otců při 

práci s rodinou v jejich službě a nabídli jsme jim deset možností, které se objevovaly jako 

významné v předchozím kvalitativním šetření, plus jsme jim nabídli možnost doplnit 

vlastní odpověď. Respondenti a respondentky měli možnost vybrat až pět možností, 

které jim přijdou nejvíce užitečné. Téměř polovina (49,6 %) z nich označila jako 

užitečné zahrnutí otce i matky do procesu jednání se zájemcem o službu. I když nejsou 

otcové běžně zahrnováni do smlouvy (jako primární účastníci smluvního vztahu), bývají 

jen zřídka u prvního kontaktu se službou a často chybí i při intervencích, je celkem 

překvapivé, že přítomnost otce při jednání byla označována jako nejvíce nápomocná při 

jeho zapojování. Další překvapivou odpovědí byla druhá nejčastější volba (41,5 %): 

zaměstnávání mužů-sociálních pracovníků ve službě, ohledem na nízké zastoupení 

sociálních pracovníků v SASRD. Což jak vyplývalo z předchozího kvalitativního šetření 

není zapříčiněno ani tak jejich nezájmem o danou pozici, jako spíše stereotypními 

předpoklady o jejich schopnostech výkonu práce v této feminizované a na matky 

koncentrované službě. Další častou volbou byly neformální akce, kde se mohou otcové 

zapojit (40,0 %), plánování schůzek podle časových možností otců (37,0 %), vzdělávání 

sociálních pracovníků a pracovnic v tématu zapojování otců při práci s rodinou (32,6 %). 

Přehled dalších voleb nabízí následující tabulka. V kolonce „jiné“ tématizovali 

respondentky a respondenti nejčastěji nastavení otců ke spolupráci, v dalších 

odpovědích se zase objevoval názor, že téma má více rovinu společenskou než 

metodickou a je potřeba hlavně systémových změn.  

Tabulka 18: Nástroje většího zapojení otců v SASRD 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %) 

Plánování schůzek podle 
časových možností otců. 

50 37,0 

Pozitivní obraz otců 
v propagačních materiálech 
služby. 

22 16,3 

Zahrnutí otce i matky 
do procesu jednání 
se zájemcem o službu. 

67 49,6 

Zahrnutí otce i matky 
ve smlouvě o poskytování 
služby. 

29 21,5 

Stanovení minimálního počtu 
návštěv v rodině, kdy je otec 
přítomen. 

21 15,6 
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Informování otců o průběhu 
návštěv, které jsou pouze 
za přítomnosti matky nebo 
dětí. 

30 22,2 

Neformální akce, kde 
se mohou otcové zapojit. 

54 40,0 

Zaměstnávání mužů-
sociálních pracovníků 
ve službě. 

56 41,5 

Vzdělávání sociálních 
pracovníků a pracovnic 
v tématu zapojování otců 
při práci s rodinou. 

44 32,6 

Zahrnutí tématu zapojování 
otců při práci s rodinou 
do metodických dokumentů 
organizace. 

12 8,9 

Jiné... 18 13,3 

 

Otázka č. 18 cílila zejména na sociální pracovnice a jejich vztah k mužům-klientům, což 

se ukazovalo jako významné v kvalitativním šetření i odborné literatuře. Přímý dotaz 

na to, jak se nejčastěji pracovnice cítí v jednání s muži-klienty však nepřinesl významné 

výsledky. Většina (68,9 %) respondentů a respondentek odpověděla, že neutrálně. Spíše 

nejistě se v interakcích s muži-klienty cítí jen 5,2 % respondentek či respondentů. 

V možnosti „jinak“ respondentky a respondenti dodávali, že nevidí rozdíl v jednání 

s muži a ženami a/nebo, že záleží na každém jednotlivém člověku. 

Tabulka 19: Pocity v jednání s muži-klienty 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl  (v %) 

   velmi sebevědomě 12 8,9 

   spíše sebevědomě 16 11,9 

   neutrálně 93 68,9 

   spíše nejistě 7 5,2 

   velmi nejistě 0 0,0 

   Jinak, uveďte jak 7 5,2 

 

Na otázku, zda mají respondenti a respondentky v metodických dokumentech služby 

specificky zahrnutou práci s otci, odpověděla drtivá většina (87,4), že nemají, pouze 
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6,7 % uvedlo, že mají v metodických dokumentech služby specificky zahrnutou práci 

s otci. 

Tabulka 20: Práce s otci v metodických dokumentech SASRD 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %) 

   ano 9 6,7 

   ne 118 87,4 

   nevím 8 5,9 

 

Ti, kteří odpověděli, že nemají nebo neví, zda mají sociální práci s otci v metodických 

dokumentech služby odpovídali na otázku, za by měli zájem o metodiku zaměřenou 

na zapojování otců v SASRD? Větší polovina respondentů a respondentek (58,7 %) 

by o metodiku zájem mělo, 18,3 % by zájem nemělo, 23 % uvedlo odpověď nevím. 

Vysoký počet nerozhodnutých pracovnic a pracovníků vypovídá zřejmě o tom, 

že o tomto tématu zatím moc nepřemýšleli. 

Tabulka 21: Zájem o metodiku pro zapojování otců v SASRD 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %) 

   ano 74 58,7 

   ne 23 18,3 

   nevím 29 23,0 

 

Odpovědi na otázku č. 21: Účastnil*a jste se někdy vzdělávání zaměřeného na zapojování 

otců v SASRD?, ukazuje, že toto vzdělávání není v ČR aktuálně dostupné. 

3 respondentky (2,2 %), které uvedly, že ano, jsou pravděpodobně účastnice pilotního 

vzdělávacího kurzu realizovaného v rámci tohoto projektu. Ostatní uvedli, 

že se takového to kurzu neúčastnili (93,3 %) nebo už neví, zda se účastnili (4,4 %).  

Tabulka 22: Účast na vzdělávání k zapojování otců 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %) 

   ano 3 2,2 

   ne 126 93,3 

   nepamatuji si 6 4,4 

 

Tři účastnice kurzu zhodnotily přínos kurzu pro jejich praxi na škále od 1 do 10, kdy 

10 je největší přínos a 1 nejmenší, v průměru hodnotou 7. Respondentky a respondenti 

byli dále dotazování na to, zda by měli zájem účastnit se školení zaměřeného 

na zapojování otců v SASRD? S ohledem na to, že vzdělávání uváděli v otázce č. 17 jako 

jeden z nástrojů, který by jim pomohl při zapojování otců, není překvapivé, že větší 

polovina (57,8 %) by tuto možnost uvítala. Velká část respondentek a respondentů 
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(27,4 %) byla opět nerozhodnuta, to zřejmě můžeme přičítat opomíjení tématu 

zapojování otců v české praxi. 

Tabulka 23: Zájem o účast na vzdělávání pro zapojování otců 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %) 

   ano 78 57,8 

   ne 20 14,8 

   nevím 37 27,4 

 

V další části dotazníku jsme se zaměřili na muže-sociální pracovníky v SASRD, protože 

to byla jedna z často tematizovaných otázek v kvalitativním šetření (i z otázky 

č. 17 vyplývá, že jsou muži-sociální pracovníci vnímání v SASRD jako možný nástroj pro 

zvýšení zapojené otců). Na otázku: Myslíte si, že je důležité ve službách SASRD 

zaměstnávat muže-sociální pracovníky? odpovědělo souhlasně celkem 

83,7 % respondentů a respondentek. Pouze 16,3 % se vyjádřilo nesouhlasně. I když 

je zaměstnávání mužů sociálních pracovníků považována v SASRD za důležité, jejich 

počet je nižší než v jiných typech sociálních služeb. Částečně o tom svědčí i účast 

na tomto šetření, kdy muži tvojí jen 3,7 %, tj. 5 respondentů, z toho jsou 3 vedoucími 

pracovníky. 

Tabulka 24: Význam zaměstnávání mužů-sociálních pracovníků v SASRD 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %) 

   Velmi důležité 59 43,7 

   Spíše důležité 54 40,0 

   Spíše nedůležité 15 11,1 

   Nedůležité 7 5,2 

 

Na otázku: Máte ve Vašem týmu SASRD zaměstnaného muže? odpovědělo celkem 

69,6 %, že ne, 30,4 %, uvedlo odpověď ano, z následující otázky, ale vyplývá, že někteří 

zde zahrnuli také technické a další pracovníky, protože otázka nebyla zaměřena 

na konkrétní pozici. 

Tabulka 25: Zaměstnávání mužů v SASRD 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %) 

   ano 41 30,4 

   ne 94 69,6 

 

Většina respondentů uvedla (56,1 %), že muži u nich pracují na pozici sociálního 

pracovníka, 41,5 % uvedlo, že muži pracují v SASRD na vedoucí pozici, 22 % označilo 

možnost pracovník v sociálních službách. Jedna odpověď označila metodika a ostatní 
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ještě doplnili, že muži u nich pracují na pozicích sociální pedagog nebo technický 

pracovník (IT nebo údržba). 

Tabulka 26: Pracovní pozice mužů v SASRD 

Možnosti odpovědí Responzí  Podíl (v %) 

Vedoucí pracovník 17 41,5 

Metodik 1 2,4 

Sociální pracovník 23 56,1 

Pracovník v sociálních 
službách 

9 22,0 

Jiné... 5 12,2 

 

Zeptali jsme se respondentek a respondentů na otevřenou otázku, co podle nich 

přináší/by přineslo zaměstnávání mužů-pracovníků v jejich službě ve vztahu 

k zapojování otců-klientů. Nadpoloviční procento odpovědí bylo v tom duchu, že nějaký 

pozitivní přínos by zaměstnávání mužů ve vztahu k zapojování otců-klientů mít mohlo 

(52 %). Nejčastěji bylo zmiňováno lepší porozumění mezi muži, vcítění se, otevřenější 

komunikace ale i větší vzájemný respekt a větší pohoda a pocit bezpečí bez tlaku 

ze strany žen, což by mohlo vést i k aktivnějšímu zapojování se otců-klientů v rámci 

služby. Poukazovalo se rovněž na to, že muži od mužů snáze přijmou radu.  

Zhruba 16 % odpovědí uvádělo jako přínos mužů-sociálních pracovníků jejich jiný 

pohled na věc, který by byl přínosem pro práci v týmu. Další skupina odpovědí uváděla 

přínos sociálního pracovníka-muže jakožto vzor jak pro samotné klienty-muže, tak 

třeba i pro jejich děti nebo ve vztahu k dětem (8 %). Jako pozitivní faktory zaměstnávání 

mužů-pracovníků byly ještě uváděny snížení feminizace sociální práce (5 %) a pozitivní 

přínos pro práci s celou rodinou (3 %). 

Kolem 5 % odpovědí bylo v tom smyslu, že v zaměstnávání sociálních pracovníků-mužů 

nevidí žádný přínos, že jde spíše o kvalitu než o gender. Kolem tří procent odpovědí 

se pak zaměřovalo na z jejich pohledu negativní aspekty zaměstnávání sociálních 

pracovníků-mužů, tedy například riziko konfliktu v rodině z důvodu žárlivosti, menší 

zájem o spolupráci s mužem u matek nebo „rvačky, agresivitu, žárlivost“.  

Mezi odpověďmi se ještě mimo „nevím, nedokážu posoudit“ (7 %) objevila i jedna, 

kterou s otázkou jako takovou nesouvisela, ale vztahovala se zřejmě k jiné části 

dotazníku: „Nevím, s ohledem na výše položené otázky, proč by měli muži mít jiné 

podmínky poskytování služeb než ženy, proč by ten přístup neměl být rovnoprávný 

(nevím, zda bude možnost napsat níže, tak píšu alespoň sem)“. 

Celkově je tedy dle odpovědí vnímán pozitivní přínos zaměstnávání mužů-pracovníků 

ve vztahu k zapojování otců-klientů. V některých odpovědích byly reflektovány i vlastní 

zkušenosti se zapojováním mužů v sociální službě („V týmu jsme měli muže, přineslo 

to lepší odezvu otců na pracovníka, větší ochotu naslouchat, společné "naladění se", 

větší autoritu pracovníka, větší pochopení pracovníka, možnost vcítění se chlap 
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do chlapa“, „Máme s tím zkušenosti, muž mnohem lépe snáší rady od muže“, 

„Ze zkušenosti se dá říct, že jednání muže-pracovníka s otcem-klientem má lepší 

výsledky - někteří otcové-klienti nemají rádi/nesnesou, že jim radí žena, je to někdy 

otázka ega“ nebo „Kolegové přinášejí mužský úhel pohledu na jednotlivé situace, 

pracujeme vždy v páru muž a žena“).  

Rozhodně se nedá rozporovat to, že vždy záleží na osobnostních a profesních kvalitách 

sociálních pracovnic a pracovníků, ale i genderová rozmanitost týmu může být jedna 

z proměnných, která může podpořit kvalitu sociální práce. Pokud je ta možnost, 

pracovat v páru muž a žena je zřejmě v tomto případě asi nejlepší možnost pro všechny, 

a taky je to způsob, jak snížit riziko některých uvedených hrozeb ("mě nebude do baráku 

za ženskou chodit cizí chlap hrát si s děckama"). Nevíme, jak byla myšlena odpověď 

„rvačky, agresivitu, žárlivost“ nebo ke komu se vázala, ale domníváme se, že by toto 

mohlo odrážet určitý předsudek některých sociálních pracovnic vůči mužům v sociální 

práci i obecně, protože pokud je sociální pracovník profesionál, agresivitu neprojevuje 

a rvačky nevyvolává, a pokud se profesionálně nechová, existují možnosti, jak s tímto 

pracovat (etický kodex, standardy kvality a podobně). A určitě taky neplatí, že by všichni 

muži projevovali agresivitu nebo se s někým chtěli rvát. 

Tabulka 27: Přínosy zaměstnávání mužů-sociálních pracovník v SASRD 

Kódy Četnosti v % 

Zlepšení spolupráce s klienty-muži 97 52,4 

Jiný pohled na věc, jiná perspektiva 29 15,7 

Vzor 14 7,6 

Snížení feminizace sociální práce 9 4,9 

Pozitivní přínos pro práci s celou rodinou 6 3,2 

Žádný přínos 9 4,9 

Spíše hrozba 7 3,8 

Nevím, nedokážu posoudit 13 7,0 

Jiné 1 0,5 

Celkem odpovědí 185 100 

 

ZÁVĚRY A SHRNUTÍ 

Genderová perspektiva obvykle nebývá v české sociální práci předmětem zájmu, proto 

počet 135 vyplněných dotazníků nelze z našeho pohledu považovat za nezajímavý. 

Výsledky naznačují, že je toto témata stále poměrně neobvyklé a řada sociálních 

pracovnic a pracovníků si stále nepřipouští, že by šlo o problém, který by si vyžadoval 

jejich větší pozornost.  

Značná část sociálních pracovnic a pracovníků SASRD, kteří vyplnili dotazník, považuje 

za svou klientelu rodinu jako celek (konkrétně rodinu s nezletilými dětmi v obtížné 
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životní situaci), zároveň je běžně smlouva uzavírána v prvé řadě s matkou, pokud tomu 

nebrání závažné okolnosti. Otcové v nich nejsou zpravidla uváděni vůbec nebo jen jako 

tzv. spolupracující osoba. Z výpovědí vyplývalo, že i když se otcové nějakým způsobem 

ve spolupráci se službou angažují, nemusí být nutně ve smlouvě uvedeni. Pracovnice 

a pracovníci se zpravidla spokojí s jednou osobou, která se formálně zaváže 

ke spolupráci. Smluvní spoluprací je tak primárně vázána zejména matka, která tak 

může být činěna plně odpovědnou za naplnění cílů zakázky. I když otcové z velké části 

ve smlouvách absentují, sociální pracovnice a pracovníci zároveň ve velké míře uváděli, 

že je podle nich zapojení otců ve smlouvě důležité. Je to poněkud paradoxní, protože 

se zdá, že pracovnicím a pracovníkům technicky nic nebrání otce smluvně zapojovat 

(zavazovat). I když se otcové občas u prvních kontaktů vyskytují, zřejmě to nevede 

k jejich vyššímu zapojení ve smlouvách. Zároveň z odpovědí vyplývalo, že i když otcové 

v rodině figurují, často nejsou zapojování do spolupráce, případně jsou zapojováni jen 

v případech, kdy o to sami projeví zájem. Nicméně i tak považují pracovnice a pracovníci 

zapojení otců do intervencí v SASRD za důležité. Toto své přesvědčení zdůvodňují 

konceptualizací rodiny jako celku, zdůrazňováním otcovské role a jeho významu pro 

výchovu a zdravý vývoj dětí nebo role manžela/partnera a jeho části podílu na fungování 

rodiny, resp. na spolupráci se SASRD. Méně pak byly tématizovány přínosy spolupráce 

pro otce samotné. I když, dle názorů sociálních pracovnic a pracovníků, přispívá účast 

otce u intervence k větší účinnosti této intervence, jejich větší zapojení se v praxi zatím 

příliš nedaří.  

Za hlavní facilitátory zapojení otců lze, dle výpovědí, považovat komunikační nástroje 

pracovnic a pracovníků. Výsledky také potvrdily, že důležitou roli v zapojování otců 

hrají matky, event. děti. Za další facilitátory zapojení otců považují pracovnice 

a pracovníci časové parametry služby, které by odpovídaly více časovým preferencím 

otců, což úzce souvisí s faktorem dostupnosti/dosažitelnosti otců pro intervenci. 

Specifickým nástrojem pro zapojování otců jsou muži-sociální pracovníci, kteří jsou 

respondenty a respondentkami z větší části považováni za ty, kteří si mohou s otci lépe 

rozumět a dokáží poskytnou jinou (maskulinní) perspektivu v rámci SASRD. Zároveň 

jsou vnímáni jako prvek, který může muže-klienty dráždit (ve smyslu agrese 

či žárlivosti). Facilitátory zapojení otců jsou tak převážně identifikovány na straně 

pracovnic a pracovníků, kdežto bariéry zapojení otců jsou pracovnicemi a pracovníky 

alokovány zejména na straně mužů-klientů (konkrétně šlo zejména o jejich nezájem, 

pracovní vytížení či vnímané patologie), případně na straně obou rodičů (zejména jde 

o narušené partnerské vztahy). Těmto verbalizovaným bariérám pak odpovídají potřeby 

na straně SASRD, kdy nejvíce dle účastnic a účastníků šetření chybí pro zapojování otců 

jisté kvality na straně otců samotných, event. muž-sociální pracovník ve službě.  

Řešení lepšího zapojování otců vidí pracovníci a pracovnice SASRD v zahrnutí otce 

i matky do procesu jednání se zájemcem o službu, zaměstnávání mužů-sociálních 

pracovníků a realizaci neformálních akcí. Všechny tři nejčastěji uváděné nejužitečnější 

nástroje jsou v praxi poměrně málo zastoupené. I když se dle výpovědí respondentek 

a respondentů otce příliš zapojovat nedaří, drtivá většina z nich uvedla, že nemá 

v metodických dokumentech služby specificky zahrnutou práci s otci, i když by o to větší 

polovina z nich stála, podobně je tomu se vzděláváním zaměřeným na zapojování otců 

v SASRD. 
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Výsledky naznačují, že je potřeba se zamyslet nad organizačními a systémovými nástroji 

pro zapojování otců. Pokud sociální pracovnice a pracovníci považují zahrnutí otců ve 

smlouvách se SASRD a jejich zahrnutí do intervencí za důležité a přínosné pro řešení 

problému, ale v praxi stále ve smlouvách a intervencích absentují, je potřeba se zaměřit 

zejména na bariéry na mezo- a makroúrovni. Podobně je tomu u tematizované 

feminizace sociální práce s rodinami.   
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Část III. – Evaluace pilotního vzdělávacího kurzu 

Sběr dat: Leden 2022–únor 2022, červen 2022 

Hlavní výzkumná otázka:  

• Jak účastnice pilotního vzdělávacího kurzu hodnotí přínosy vzdělávání 

a implementaci nástrojů na podporu zapojování otců do jejich praxe? 

Dílčí výzkumné otázky: 

• Jak účastnice hodnotí design pilotního vzdělávacího kurzu? 

• Jaké aktivity účastnice hodnotí jako užitečné pro jejich praxi? 

• Jak účastnice reflektují práci s terénním deníkem a akčním plánem? 

 

POPIS TECHNIK, VZORKU A PRŮBĚHU TVORBY DAT  

Na výzkumné otázky jsme se snažili odpovědět prostřednictvím hloubkových rozhovorů 

a participativní techniky World Café se sociálními pracovnicemi, které se účastnily 

pilotního vzdělávacího kurzu.  

V první fázi se jednalo o evaluační rozhovory nad terénními deníky a akčními plány 

(individuální nebo two-person interview) se všemi účastnicemi kurzu (N=12). Rozhovory 

byly s ohledem na pandemickou situaci Covid-19 realizovány v online formě 

prostřednictvím platformy Zoom. Sociální pracovnice hodnotily přínosy kurzu 

a použitých nástrojů pro práci s otci. Rozhovory realizovali tazatelka a tazatel, kteří 

současně působili jako supervizoři a lektoři kurzu. Otázky byly formulovány otevřeně, 

aby výzkumník či výzkumnice společně s informantkami měli možnost konstruovat 

významy situace. Rozhovory byly nahrávány se souhlasem informantek na diktafon. 

Následně byly transkribovány a anonymizovány. K označení účastnic jsou použity 

pseudonymy.  

V další fází jsme v červnu 2022 realizovali společné World Café, kterého se účastnilo 

7 z 12 účastnic kurzu. Na setkání jsme se zaměřili na dvě stěžejní témata  

1. Jak téma zapojování otců žije v organizacích a praxi?  

2. Jak téma zapojování otců udržet v organizaci, aby bylo živé? 

Ze setkání byl pořízen písemný záznam, se kterým se dále pracovalo v rámci analýzy. 

METODA ANALÝZY DAT 

Při vyhodnocování dat z rozhovorů jsme se opírali o konstruktivistickou zakotvenou 

teorii (Charmaz, 2006). V procesu analýzy jsme se snažili v získaných datech nalézt 

kategorie, tj. významné třídy jednání, osob nebo událostí a posléze definovat jejich 

specifické vlastnosti a sestavit z nich soubor vztahů mezi těmito třídami. Ve výzkumu 

založeném na principech konstruktivistické zakotvené teorie jsou tyto třídy a vztahy 

mezi nimi objevovány induktivně, na základě empirických dat (Dudová, 2010). Analýza 
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dat proběhla konkrétně pomocí dvou hlavních typů kódování, která Charmaz (2006) 

popisuje následovně: 

1. výchozí kódování řádek po řádku (initial line-by-line coding) a strategie, které 

vyzývají k podrobnému studiu dat a nastartování konceptualizace pojmů;  

2. zaměřené kódování (focused coding), jenž umožňuje oddělit, třídit 

a syntetizovat velké množství dat.  

Během kódování i po jeho ukončení jsme vytvářeli tzv. memos (memo-writing). Podle 

Charmaz (2006) je memo-writing mezistupněm mezi sběrem dat a psaním textů, jedná 

se o neformální analytické poznámky, které doprovázejí celý výzkumný proces. Badatelé 

a badatelky zaznamenávali své spontánní myšlenky a představy o datovém materiálu, 

stejně jako o vyvíjejících se kódech a kategoriích a jejich vzájemných vztazích.  

 

INTERPRETACE DAT 

Zhodnocení podoby a kontextu kurzu 

Účastnice kurzu hodnotily pozitivně i kriticky pilotní vzdělávání z řady aspektů. Všímaly 

si například strukturování kurzu, časového rozvržení aktivit i jednotlivých bloků, 

důležitou roli z jejich pohledu hrálo také místo realizace, atmosféra nebo možnost 

sdílení zkušeností s ostatními pracovnicemi. 

Účastnice kurzu oceňovaly rozdělení kurzu do tří základních úrovní na mikro, 

mezo, makro spíše až zpětně. Reflektování zapojování otců na individuální úrovni pro 

ně bylo na začátku obtížnější. První běh hodnotily jako „teoretický“, „abstraktní“ nebo 

„akademický“. V rozhovorech uváděly, že jim strukturace začala dávat smysl až 

na druhém běhu školení, kdy měly možnost srovnat první dvě úrovně. 

„Pokud bych to měla rozdělit na ty tři části, tak pro mě byla nejzajímavější ta druhá 

část, to první pro mě bylo takové chaotické, než se to nějak ukotvilo, možná i proto, 

že jsme do toho projektu nastoupili až v průběhu“ (Romana). 

„Když ten první výjezd, ten pilotní kurz mi přišel hodně… takový teoretický. Že to bylo 

hodně o takovém jako… mně to hodně připomínalo nějakou supervizi… na tom prvním 

výjezdovém kurzu mi to až tak moc nepřišlo, že bysme byli úplně extrémně zapojení, 

spíše v tom druhém pilotním výjezdu“ (Nora). 

„Hele ale třeba jako jo, ale cvaklo mi to až v těch Mutěnicích. Nebo respektive při těch 

Žermanicích, kdy si člověk jako srovnal tu mezo úroveň a jakoby tu mikro jo, že do tý 

doby to bylo takový jako hodně abstraktní, co se tím jako myslí, takže asi tohle 

rozdělení mi seplo až po těch Žermanicích, po tom druhým školení no.“ (Sandra) 

„Mmm… na mě, já jsem takový člověk jako z praxe, takže na mě to pořád bylo hodně 

jakoby akademické“ (Karla). 

Kromě teoretické struktury, která vedla jejich přemýšlení o zapojování otců, kvitovaly 

strukturování výukových dní. „Mám tam takový ten pocit koncepce toho, že jsme 

vlastně dopoledne makali, pak jsme si dáchli a zase jsme makali. Takže to nastavení těch 
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aktivit bylo příjemný“ (Radana). Zároveň se rozcházely v tom, které aktivitě věnovat 

kolik času.  

„Ale říkám, to je opravdu- zase chápu, že když mám nějaký čas omezený a potřebuju 

probrat více témat, tak nemůžu prostě jednomu tématu dát velký prostor, byť to 

vypadá, že všichni o tom chtějí mluvit, jo, hodně, a dalšímu tématu ne. Prostě 

potřebuju probrat ty témata všechny“ (Monika). 

Časový prostor mezi jednotlivými bloky pilotního kurzu považovaly účastnice 

za důležitý pro práci na tématu zejména s ohledem na práci s terénním deníkem 

a akčním plánem. „…takže do toho třetího setkání mi přišlo, že bylo málo prostoru, takže 

bych možná dala mezi prvním a druhým méně prostoru a mezi druhým a třetím větší 

prostor“ (Romana). Délka jednotlivých bloků školení byla spíše oceňována. „…ty tři 

dny byly strašně fajn, že to byly tři dny. Že to nebylo nějaké jednodenní školení, které 

proběhne a nic z něho třeba není jo. Mě přišlo, že to udělalo kus ve mě práce, tady toto, 

že to bylo ty třídenní a nějaké jednodenní zhodnocení“ (Anežka). Zároveň účastnice 

kvitovaly výjezdní formu školení, která podle nich měla pozitivní vliv na proces učení.  

„Jo, a taky se odpojit jako z práce, že ty tři dny jako když odejdeš do jiného prostředí, 

tak se líp odpojuje, ale jako fakt nebrat telefony, neřešit práci a řešit jenom to téma 

a sebe bylo jako fajn. Myslím, že je to důležité, aby se to odpojilo, protože když jste 

někde na školení, tak o přestávkách voláš rychle kdo co ti volal do práce, a to není ono 

jo, že tam to bylo fajn, že jsme se mohli odpojit a odreagovat úplně od té práce naší 

jakože“ (Anežka). 

Účastnice dále oceňovaly možnost přímého kontaktu a interakcí s výzkumným 

týmem. Propojení rolí projektových pracovnic a pracovníků/výzkumníků a lektorů 

a lektorek a jejich úzká spolupráce s účastnicemi kurzu (sociálními pracovnicemi) 

přinášely synergický efekt při tvorbě kurzu. 

„Že to neprobíhalo právě nějakou online formou a… ale tím, že vlastně měli jsme 

i možnost jako se seznámit. A právě si myslím, že to i přispělo k tomu… Když teda 

něčemu nebylo porozuměno, když něco nebylo pochopeno, že jsme měli přímo jako 

možnost komunikovat s těmi lidmi, kteří vlastně ten projekt vytvořili. To si myslím, 

že bylo jako úplně největší plus všeho (Nora). 

Neformální atmosféra a možnost navázat osobnější vztahy byly jedním z významných 

prvků celého procesu učení, který účastnice rovněž velice pozitivně oceňovaly.  

„Z pohledu účastníka, tak to se připojuji k tomu, jak to bylo celé velmi profi vedené, 

a přitom i lidsky, ty neformální věci v tom hráli mnoho“ (Evelína).  

„Takové to neformální, vůbec jako takové to vaše vedení mi bylo hrozně blízký“ 

(Radana). 

„Ale myslím si, že velkou roli hrálo právě i to, že už jsme se více s těmi lidmi znali. 

Že za mě alespoň, jako zrovna třeba můj subjektivní názor je ten, že už to bylo více 

otevřenější a člověk třeba neměl nějaký ten stud“ (Nora). 



STRANA 56 

Dalším významným prvkem v procesu učení byla možnost účastnic tvořit podobu kurzu 

společně s řešiteli a řešitelkami projektu ještě před zahájením pilotního vzdělávání 

prostřednictvím společných setkávání, výzkumných rozhovorů a fokusních skupin. 

Participativní tvorba kurzu umožnila účastnicím vnášet své vlastní potřeby 

a stanovovat cíle vzdělávání. Kromě definování těchto cílů všechny účastnice pracovaly 

na jejich implementaci a poté na vyhodnocení procesu, který použily k dosažení 

uvedených cílů prostřednictvím terénních deníků a akčních plánů. O konkrétní podobě 

vzdělávání tak v konečné podobě rozhodovaly účastnice spolu s lektory a lektorkami. 

Také v průběhu pilotního vzdělávacího kurzu probíhal další sběr dat, monitorování 

změn a supervizní podpora.  

„…z takového odzoomovaného pohledu, že to říkám pořád, že to je dobrý koncept 

a dobrý nápad, že se to současně tvořilo a zároveň my jsme byli výzkumné objekty, 

ale zároveň spoluautory, to se myslí velmi dobře podařilo uchopit“ (Evelína). 

Prakticky všechny účastnice oceňovaly možnost sdílení zkušeností s ostatními 

kolegyněmi. 

„…pro mě bylo zajímavé to sdílení mezi účastníky, předávání zkušeností, co mě jako 

hodně zaujalo bylo, když holky mluvily o tom, jak otce zapojí formou vtipu… v tom 

(zapojování) mi nejvíce pomohlo to sdílení, tak že jsme v tom všichni spolu, že se o to 

snažíme jakoby ten celek“ (Romana). 

„to mi přišlo jako, ten projekt hrozně si myslím, že mi dal. Že vlastně byla hromada 

lidí, kteří vlastně- každý byl jiný a každý jako sdílel ty své zkušenosti, ty své možnosti 

řešení. A to si myslím že na tom projektu za mě bylo úplně jako gró. Za to jsem fakt 

jako vděčná“ (Nora). 

„Já si myslím, že pro mě osobně bylo největším přínosem asi to setkání s kolegy z jiných 

organizací. Jak oni to mají, jakým způsobem pracují…“ (Monika). 

Dalším hodnoceným aspektem bylo zapojení jednotlivých lektorů. Kurz byl zajištěn 

stabilním týmem lektorů, který byl doplněn o řadu hostů – odborníků z praxe. 

Různorodá skladba „hostů“ nepůsobila na účastnice dostatečně transparentně.  

„Já jsem někdy úplně nepochopila to zapojení těch lidí, kteří tam přicházeli, pro mě 

to bylo hop sem a hop tam. Možná jsem asi úplně nestihla pochytit to, proč zrovna 

tento výběr tohoto člověka, z toho teoretického i praktického hlediska, ten člověk přišel 

a odešel. Z našeho pohledu… No, říkám si že tam je možný velký výběr, ti odborníci, 

kteří tam přišli, tak mohli mít úplně jiný background, co se týče vzdělání a nevím ještě 

čeho. Možný by se mi to líbilo víc vysvětlené, proč zrovna tento člověk“ (Evelína). 

Vzhledem k poměrně neformální atmosféře a osobním vztahům, které se v průběhu 

tvorby pilotáže vytvořily mezi projektovým týmem v roli lektorů a účastnicemi 

znesnadnilo zapojení externích lektorů, kteří pak působili rušivě, protože nebyli 

součástí dynamiky skupiny. 

Ta kultura toho jak se to nastavilo, víceméně kreativně a velmi neformálně z té strany 

vaší facilitace, tak tam pak přijde takový člověk, který nemá šanci se tam do toho 
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ponořit, do té kultury. To je pochopitelné a je to svým způsobem formalistické nebo jak 

to říct. To tam nepasuje prostě, ale vím minimálně o dvou lidech, kterým 

to vyhovovalo“ (Evelína).  

Některými účastnicemi byl lektorský tým hodnocen jako „příliš akademický“. „Byla 

tam spousta lektorů, kteří byli právě z té akademické půdy, a na můj vkus to bylo takové 

jako kdyby rozvláčné“ (Karla). 

Pokud lektoři dokázali účastnice „vtáhnout“ do procesu učení, většinou hodnotily 

pozitivně přínosy jednotlivých technik i pro jejich praxi.  

„A to se mi líbilo, vlastně že to nebylo právě jen o té teorii, ale i- teorii, že by nám 

předávali vyloženě, čistě jenom ty informace, ale právě že jsme byli větší součástí toho, 

že jsme měli možnost nějak jako v uvozovkách to pocítit na vlastní kůži tím, že nás 

vystavovali do těch různých jako situací, do těch rolí“ (Nora). 

Radana to tématizovala v kontextu aktivit, které pracovaly s imaginací a vlastním 

tělem.  

„Co pak jako možná bylo jako takový silný pro uvědomění si, a to má za mě vždycky 

takový silný efekt, to bylo vlastně ta práce s tím tělem, ta práce s tou imaginací, 

představování rolí, když jsme hráli ty role jednotlivých účastníků v tom čase, tak to mi 

přijde vždycky jako dobrý zastavení nad nějakou situací a vymýšlení nějakých pohledů. 

No tak tohle do toho tématu, taková vlaštovka, takové nejvíc silné, možná“ (Radana). 

 

Hodnocení vzdělávání a implementace nástrojů do praxe 

Vzdělávání mělo, dle výpovědi sociálních pracovnic, vliv na posun jejich vnímání 

tématu zapojování otců. Což pak vedlo k reálným dopadům v jejich praxi. Uváděly, 

že při jednání se zájemci o službu a při intervencích se více vědomě koncertují na to, aby 

otec byl zapojen. 

„ … a do té doby jsem se asi nezamýšlela jako přímo na to, abych jako usilovala o to, 

ho tam zapojit. Že jsem si řekla: “Dobře, tak chce spolupracovat prostě maminka 

s dětmi, ten otec má jiné starosti nebo nemá čas… anebo není to v jeho zájmu.” 

Ale naopak teďka vlastně jako při uzavírání smlouvy mě to ovlivnilo a tak, že už vlastně 

se zaměřuji na toho otce“ (Nora). 

„Že se to hlavně v mém vnímání změnilo. Že mě to napadá, že bych je oslovila, předtím 

by mě to asi nenapadlo. I když jako ty, co tam třeba nejsou, nebo ty co tam jsou, 

a jenom je třeba pozvat jako zvlášť, mě by to třeba asi nenapadlo“ (Anežka). 

Mezi hlavní posuny při práci s otci uváděly účastnice pozitivní efekty na jejich 

komunikaci s nimi. I když se jim otce nedařilo zapojovat, dle jejich představ, uváděly, 

že se jim alespoň podařilo zapracovat na komunikaci s nimi. 
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„Jakto, že je doma a tohle… že víc se jako o ně zajímám. Neřekla bych, že je to 

stoprocentní zapojování při práci na cílech té rodiny, ale je to o tom jako… o té větší 

komunikaci s nimi“ (Nora). 

„Tak co se týká toho prvního akčního plánu, musím říct, že se mi dařilo navázat 

tu komunikaci s těmi klienty, těmi muži, ale že by se mi podařilo je nějak aktivně 

zapojit do té spolupráce, to se mi zatím moc nepodařilo… Nic jiného mě teď konkrétně 

nenapadá. Přijde mi ta komunikace nejdůležitější jako základní nástroj. A ukázat mu 

tu jeho důležitost v té rodině, v té jeho roli“ (Romana). 

Přínosy kurzu byly značně individuální. Každá z účastnit se koncentrovala 

při zapojování otců na něco jiného. Romana popsala, že se mnohem více snaží pracovat 

s gatekeepingem matek: 

„…je pravda, že jsem na to nekladla takový důraz, když se uzavírá ta smlouva a maminka 

tam toho otce nechce, tak snažím se na to klást větší důraz, proč ho tam nechce, zajímat 

se o to víc, není to takové to, že ho tam nechcete, tak já to respektuji, ale vysvětlit jí proč 

by to bylo lepší, uvést nějaké příklady, důvody, klást větší důraz“ (Romana). 

Anežka zase více pracovala s oceněním otců a zvýznamňovala jejich otcovskou roli: 

„Oni to možná nečekají, že si myslí, že je to pro ty mámy, a že když najednou se jim 

ozve někdo, kdo se chce postarat o ně jako o muže, jako o táty, tak si myslím, že to 

může v jejich očích stoupnout jako v ceně, že jsou taky tátové, že je někdo vnímá jako 

táty“ (Anežka) 

Nora se zase nechala inspirovat účastnicemi kurzu a experimentovala s využitím 

humoru v komunikaci s otci: 

„…tehdy jako… zaznělo u nějakého účastníka toho projektu způsob zapojit toho otce 

přes nějaký jako vtip, humor. Prostě jen tak jako běžně… a to mi přijde jako- snažím 

se. Když vidím jako, že je rodina, kde to fakt funguje, kde vím, že se třeba fakt společně 

zasmějem něčemu, tak to prostě používám. Ona je to jako taková banalita, ve výsledku 

ale maličkost udělá, si myslím, že i dost…“ (Nora). 

S tím, jak hledaly možnosti zapojování otců, informantky uváděly, že zároveň hledají 

hranice zapojení otců. Reflexivně zvažovaly, do jaké míry otce aktivně do spolupráce 

vtahovat a kdy s tím přestat. 

„…a nabízeli jsme ty doprovody a on to pořád odmítal, tak já jsem spíš hledala hranici, 

až kam se můžu vnutit jako, i když to už bylo vnucování jo, on fakt nebyl schopný sám 

dojít…“ (Anežka) 

„Za mě to je takové brždění, nebo vývoj v té představě, že vlastně je tam ten chlap nebo 

ta osoba, tak je dobrý ho vtáhnout, ale pak je důležitý si uvědomit jako do jaké míry 

ho tam potřebuju nebo on tam chce být“ (Radana). 

Jako další přínos vzdělávání uváděly některé pracovnice prostor pro zpracování 

tématu na osobní úrovni a svěřovaly se nám s jejich reflexemi situací ve vlastní rodině. 
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Z výpovědi uvedené níže vyplývá, že tato reflexe mohla vést až k proměně vnímání 

konceptualizace rodiny jako takové. 

„Za mě to bylo teda pro mě to první setkání ve mě hlo nejvíc jakože vůbec to vnímání 

toho tématu, protože sama za sebe mám zkušenost jako nepěknou s tatínkem jo, takže 

je to takové, že se spíš pohnulo to téma ve mě a mohla jsem si to zpracovat potom díky 

tomu trochu taky…, protože já si myslím, že to bylo pro mojí práci hodně důležité, i pro 

mě osobně teda, protože můžu vnímat, jinak teďka vnímám i jak můj manžel funguje 

jako otec a manžel mojí dcery jak funguje jako otec, tak mě se to prolíná spíš v životě 

osobním. Že to vidím, když jsem někde na návštěvě, tak řeším, jak to tam mají jo, 

že jsem takový analyzátor, že tak jako sleduju rodiny, jak to mají. Je to takové životní 

téma. Takže jsem za to moc ráda, že jsem tam mohla být, to fakt jako si myslím, 

že se na to zapomíná, že to tak jako přehltily i ženy tou emancipací a tím vším, 

že ta tradiční rodina už jako moc není už. (Anežka) 

 

Pojetí práce s terénními deníky a akčními plány 

Klíčovými nástroji v procesu vzdělávání byly terénní deník a akční plán. Pracovnice 

se v rozhovorech soustředily zaprvé na to, jak se učily s nástroji pracovat, jak k nim 

přistupovaly a zadruhé reflektovaly, v čem jim byly přínosem pro zapojování otců. 

Účastnice kurzu měly volnost v tom, jak konkrétně práci s deníky uchopí. Obdržely jen 

blok v pevných deskách a list papíru s reflexivními otázkami. V rozhovorech uváděly, 

že zprvu nevěděly, jak práci s deníky uchopit. Později si každá našla svůj „styl psaní“.  

„Od začátku jsem moc nevěděla, co to má být, já jsem celkem zvyklá si psát věci, nejen 

monitoring, ale i nějaké zážitky z práce, ale nevěděla jsem, že to je ta podobná věc, 

kterou můžu dělat. Často je to nějaká momentka z interakce s někým nebo někým 

jiným. Dlouho jsem se rozhodovala co s tím, pak jsem si říkala, že budu dělat všechno 

co mi přijde pod ruku a něco se z toho vyloupne“ (Evelína). 

„Já jsem si tam vymezila část pro každou rodinu a tam jsem psala to, jak to mají, o čem 

jsme se bavili i v souvislosti s těmi muži, ale ne u všech jsem měla něco k řešení. U všech 

jsem si napsala nějaký point, co bych s něma mohla víc řešit“ (Gita). 

„Bylo fajn to psát, protože jsem si tak jako, vždycky jsem si napsala jméno toho otce 

a k němu jsem si psala ten jeho příběh a co se tam podařilo a co tam jako bylo“ 

(Anežka). 

„…já jsem si to i z technických důvodů přilepila k psaní databáze jo, klientů, že prostě 

jsem psala nějakýho klienta a když jsem dopsala všechny jakoby pracovní věci, tak jsem 

se jakoby zamyslela nad tímhle tím a takhle jsem brala jednoho klienta po druhým 

a ještě navíc fakt jako měsíc po měsíci. Víš, že jsem si v tom musela udělat systém a jak 

kdyby přiložit to ke svý vlastní agendě. Takže jako nástroj, asi to má svoje pozitiva, 

protože člověk se nad tím jako, ho to asi nutí o tom víc přemýšlet, nebo tomu dávat 

nějakou formu…“ (Sandra). 

Nestrukturovanost deníků poskytla sociálním pracovnicím více volnosti v jeho tvorbě, 

což vposledku vnímaly spíše jako pozitivum. 
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„Ale myslím si, že jako dobře, že určitě dobře je, že jsme měli volnou ruku. Myslím si, 

že naopak třeba by to mohlo udělat škodu, kdyby byla nějaká pevně daná jako forma, 

my bysme se jí museli držet“ (Nora). 

V konečném důsledku bylo pro pracovnice důležité, aby deník psaly jen samy pro sebe. 

To, že ho nebude číst další osoba se odráželo i na tom, jak k psaní přistupovaly, deník 

se stal jejich soukromým prostorem pro vyjádření emocí a reflexí nejrůznějších 

situací. 

„Já bych asi tu strukturu ocenila, samozřejmě, že mi ze začátku dělalo problém, jak 

to ukotvit, s tím, že jsme měli vzato, že se ty deníky budou odevzdávat, což byla 

ta prvotní informace, že se budou odevzdávat, tak jsem si dělala těžkou hlavu, jak 

to zapisovat, aby to bylo správně, aby to odpovídalo, neodpovídalo. Možná i tím, 

že jsme zjistili, že se to nebude odevzdávat, tak to mi pomohlo v to, že už jsem na to 

nekladla takový důraz, nesoustředila se, jak to bude zapsané, ale co tam bude, že jsem 

zjistila, že je to úplně jedno, jak to bude. Možná nějaký náčrt té struktury pro představu 

by možná nebyl špatný… Já jsem byla ráda, že to bylo jen moje, že bych asi nechtěla 

ten obsah sdílet s ostatními, opravdu to bylo jen pro mě, já jsem si to mohla zapsat 

a nemusela jsem se nějak stresovat tím, co na to řeknou ostatní, mohla jsem si tam 

třeba napsat nějakou svoji chybu, co jsem udělala, bylo to jen moje, mohla jsem se nad 

tím zamyslet a nemusela jsem mít obavy, nějak se tím stresovat, za to jsem byla ráda 

“ (Romana). 

I když některé pracovnice uváděly, že psaní deníku pro ně představuje vedle psaní 

dokumentace další zátěž, případně některé i deníky zprvu zaměňovaly za záznamy 

o jednání s klienty a klientkami, postupně vnímaly i rozdíly a oceňovaly přínosy jejich 

tvorby. Hlavní rozdíly spatřovaly právě v možnosti v denících ventilovat své emoce. 

Přistupovaly tak k deníkům jako k nástrojům práce s vlastními emocemi.  

„Za mě byl ten deník úplně jiný, protože byl víc o mě a o mém pohledu, ty záznamy 

takové nejsou, ty jsou takové, aby když je přečte někdo jiný, tak aby tušil, co se tam 

odehrává a je oproštěný od jakýchkoli dojmů a emocí, byť se to tam někdy napíše, tak 

jen ve výjimečných případech, spíš jako když se někdy necítím dobře, tak tam napíšu, 

že jsem z toho setkání neměla dobrý pocit, vyvolaný nevím čím, jen takovou mou 

poznámku, ale jinak to tam nepatří takové věci. No a ten deník, tam jsem si to mohla 

dovolit, si tam napsat. V tom je to jiný a kromě toho fokusu na ty chlapy nebo otce, tak 

to bylo vlastně takový hodně zaměřený na detaily. Zapisování takových momentů 

a droboulinkých věcí. Což je hrozně hezký, protože se to neděje nebo nevím, jestli 

na to nezbývá tolik času“ (Radana). 

Deník mohl také sloužit jako jakýsi katalyzátor negativních emocí, které pracovnice 

potřebovaly zpracovat.  

„Začátek byl z toho, co mi utkvělo z výcviku, že jsme tam to téma bavili a pak jsem 

si to téma rozvíjela tak sama pro sebe, co mě k tomu napadá, to bylo třeba nějaký silný 

zážitek z terénu, který jsem si potřebovala jako osvobození zapsat bez nějaké 

korektury“ (Evelína). 
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„A jinak ten deník byl super forma jak si to zaznamenat a jak sama pro sebe třeba 

tu danou schůzku vstřebat, to jsem viděla jako plus, sama sobě to reflektovat 

a nějakým způsobem se na to podívat z vrchu, z jiného pohledu“ (Romana). 

Terénní deníky nabízely pracovnicím dále možnost využívat je jako nástroj supervize, 

např. Nora to popsala následovně: 

„Byla to podle mě zároveň i forma takové supervize, bych řekla. Že člověk jako u toho 

zapřemýšlel vlastně, jestli fakt udělal všechno, jestli během té schůzky fakt jako 

vyčerpal všechny své možnosti, jestli tomu klientovi nabídl například všechny 

možnosti, co jde. Takže to byla taková forma supervize…“ (Nora).  

Terénní deník sloužil sociálním pracovnicím také jako sebereflexivní nástroj pro práci 

s klienty. 

„Byla to pro mě fajn forma jak něco reflektovat. Nevím, jestli to bude tak, že si tam 

budu zapisovat jenom ty otce, ale možná je to pro mě nová metoda, když budu 

potřebovat zpracovat nějakou novou schůzku, takže jsem zjistila, že když si to napíšu 

na ten papír, tak to ze sebe jako vypustím, podívám se na to z jiného pohledu, udělám 

si zpětnou vazbu i o sobě, co jsem mohla udělat jinak, říct jinak, možná, že v tomhle 

směru, ne, že by to bylo přímo práce s otci, ale jakoby obecně, nějaká sebereflexe… 

V rámci té sebereflexe určitě ano, za mě je to super forma, jak něco zpracovat“ 

(Romana). 

„To se fakt musíš zastavit, aby sis tam vypíchl tady ty drobný věci. Ty si řekneme 

s Evelínou, když se o tom bavíme, ale sám v sobě to moc nenacházíš, v tomhle byl ten 

deník pro mě takovou odměnou“ (Radana). 

Terénní deníky pomáhaly sociálním pracovnicím se zpětně zamyslet nad některými 

okamžiky při práci s klientkami a klienty a pomáhaly jim zpětně porozumět konkrétním 

situacím. Přinášely jim tak určitý „aha zážitek“. 

„…když to potom četla, a viděla jsem to napsané hned třeba po té schůzce, tak to bylo 

fajn pro mě si vyhodnotit, že aha, toto tam třeba bylo, to jsme řešili a on je vlastně 

dobrý, jako že jsme se posunuli tady v tom, jako vidět to bylo takové vracení se do toho 

příběhu a vidět to, že se tam jako něco povedlo“ (Anežka). 

„Já si myslím, že ten terénní deník spíše jako… sloužil spíše mně k těm nějakým aha-

momentům a pak tím, že jsem se nad tím takhle zamyslela, tak potom to, jak jsem 

reagovala, a to, co jsem dělala v té rodině, jako spíš zapojovala ty rodiny. Takže spíš 

jako… mm… takhle pro mně jako sociálního pracovníka bych řekla, že byl užitečný 

v tom, abych se já mohla zamyslit- zamyslet, jakým způsobem… nebo jako jaké 

nástroje využít k tomu, abych je zapojila. Nebo čím jsem to, čím se mi to jako povedlo“ 

(Nora). 

Tyto aha-momenty se stávaly dalším motivačním prvkem v práci s klienty a zapojování 

otců. 
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„…jakoby když mi jako přišlo, že vlastně, já jsem vyloženě ten deník fakt jako používala, 

když jsem s těmi otci jako komunikovala, nějakým způsobem je zapojovala. Když ne, 

tak prostě… třeba když se přede mnou zavřel, tak jsem tam nepsala jako “proč”. 

Ale vlastně když se mi podařilo, tak jsem ho využívala, no. Že možná i taky jako 

motivační deník v nějakém smyslu…“ (Nora). 

Sociální pracovnice dále reflektovaly, že je práce s terénními deníky posouvala v práci 

s běžnými záznamy z intervencí, kdy se snažily být při jejich vyhotovování více 

reflexivní k práci s otci. 

„Více, jako ne úplně s terénním deníkem, ale teďka se víc soustředím, když dělám zápis 

jako z návštěvy třeba té rodiny, tak se víc soustředím a vypisuju co ten otec. Tak aspoň 

takhle jsem si to přehodila do té praxe jakože si to víc píšu do těch zápisů co mám jako 

pořád po ruce, vlastně když jdu do rodiny, tak se podívám, co se dělo předtím, a potom 

třeba to dopisuju dál. Ale tím, že si to tam víc jako soustředím se víc na to téma, tak 

si to tam jakože vypisuju přímo do zápisu toho systému“ (Anežka). 

Sociální pracovnice však zároveň reflektovaly, že je pro ně deník spíše dočasným 

nástrojem, který když splní svou funkci (posune je v reflektování zapojování otců), tak 

se vyčerpá. 

„Takže mám teď to, co říkala Radana, v minulém čase, ale ne proto, že bych se na to 

vykašlal, ale proto, že mám pocit, že splnil účel ten deník… Pak jsem si tam dávala 

nějaké střípky z poslední doby, ale mám pocit, že už se to vytěžilo v této chvíli. Naplnilo 

to svůj účel“ (Evelína). 

„Bylo pro mě hodně zajímavé, jak Evelína říkala, že deník splnil svůj účel v období, tak 

mi to tam celou dobu běhalo hlavou, jak vlastně, že je to taková krátkodobá verze 

naučit se přemýšlení v nějakým jiným schémat a modelu…. že to pro mě bylo zajímavý, 

že to může naplnit, možná se pak už člověk opakuje, že tam pak přináší dost stejný... 

Tak to jsem chtěla jenom okomentovat, že to vlastně může splnit svůj účel a člověk 

to jakoby pak odloží (Radana). 

Důležité pro další práci se pak styly akční plány, které navazovaly na práci s terénními 

deníky. Významné tak je propojení těchto dvou významných nástrojů.  

„Takže jsem tam házela všechno možné a pak jsem s tím pracovala, abych to mohla 

donést na to další setkání. Tak jsem to procházela a zjistila jsem, že z toho vlastně vyšli 

konkrétní věci, vlastně nějaké kroky, které zkouším dělat a před tím jsem je neviděla, 

takže mě se z toho vyloupl nějaký nový tvar, něco co zkouším dělat, ty kroky, které 

vedou k naplnění toho akčního plánu. To jsem si na začátku nedokázala představit, 

že by se mohlo stát“ (Evelína). 

Akční plány se pak staly např. nástroji pro naplňování potřeb: 

„Jo, jo, jo… u těch akčních plánů jsem tam toho spoustu popsala, protože mě ty naše 

setkání jakoby hodně motivovaly, hlavně to sdílení s těmi ostatními pracovníky. Err… 

hodně jsem se zaměřovala… jakoby na sebe. Na to, co já potřebuju ve své práci, ve svém 
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zaměstnání… aby mi- aby mi v tom prostě bylo dobře. A snažím se to teda fakt jako 

poctivě plnit“ (Karla). 

Akční plány se staly také nástroji vyhodnocení toho, jak a zda se zapojovaní otců daří 

či nedaří: 

„…akční plán vlastně se to jmenovalo, tak vlastně že ten též jako byl dobrej, že jsme si 

prostě řekli ten cíl, jaký bychom chtěli, jak ho dokážeme… A to taky bylo dobré, že se 

člověk na to zpětně podíval a řekl si: “Jo, zvládla jsem to.”, nebo “Jsem to prostě 

nezvládla“ (Kateřina). 

Akční plány měly potenciál udržovat účastnice školení v tématu, i když ne vždy 

se to úplně dařilo.  

„Jako jo, že jsme to tam vytvořili, to bylo fajn, že jsme si to napsali už rovnou jako na té, 

na konci toho vždycky toho výcviku, tak to bylo pro mě fajn, že tam jsem ještě v tom 

tématu byla, ale pak jak jsme naskočily tady do toho šfunku, tak to prostě, fakt 

na to bylo málo času“ (Anežka). 

Po ukončení vzdělávání se stávalo čím dál více tématem, jak téma zapojování otců 

udržet v organizaci, aby bylo živé? V rámci společného World Café sociální 

pracovnice tématizovaly dva hlavní způsoby – formální a neformální. Formální 

spočíval ve stanovení tématu jako integrální součásti porad a pravidelnosti vracení 

se k němu. To bylo spojováno s otázkou, jak téma na porady vnášet, kdo ho má vnášet, 

jakou formou atd. Některým pracovnicím se osvědčilo připravit kolegyně na téma 

v předstihu, vyžádat si čas, osvědčila se fyzická účast na setkáváních. Dalším formálním 

způsobem udržení tématu v organizacích jsou strategické dokumenty a strategické cíle. 

K neformálním způsobům udržování tématu zapojování otců patří různé prožitkové 

formy, změna rámování tématu (např. jako hledání zdrojů, monitorování potřeb dětí…). 

Pracovnice se opět shodly na tom, že je potřeba téma vnášet pravidelně a často 

v maličkostech. Jako významné považovaly téma ve vztahu se spolupráci s OSPOD 

(doptávání se na otce, případové konference atd.). Shodovaly se také na tom, je to hlavně 

dáno nastavením týmu a komunikaci v něm. Jedna z organizací učinila toto téma 

součástí svého projektu, jiné zase vnášely téma v rámci interních workshopů, další 

prezentovaly svou účast v projektu na svých webových stránkách.  

 

ZÁVĚRY A SHRNUTÍ 

Účastnice kurzu hodnotily pilotní vzdělávání převážně pozitivně. Oceňovaly 

strukturovanost aktivit, i když jim déle trvalo teoretické rámovaní pochopit a zvnitřnit, 

nakonec jim to pomohlo reflektovat propojenost jednotlivých bariér zapojování otců 

v SASRD. Stejnou strukturu kopíruje také metodika zapojování otců, která je důležitým 

pokladem pro další vzdělávání v této oblasti. Propojenost nástrojů může pomoci lépe 

pochopit opresivní struktury již v samém úvodu vzdělávání. Veskrze pozitivně byla 

hodnocena také výjezdní forma a organizace kurzu. Vnímání jednotlivých aktivit bylo 

značně individuální, každá účastnice hodnotila aktivity rozdílně. Stejně jako volba 

a skladba aktivity se jeví být významná neformální atmosféra a možnost výměny 
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zkušeností. Pozitivní efekty také přinášela propojenost/návaznost rolí, které zastávali 

členové a členky projektového týmu, jako např. role výzkumnic/výzkumníků 

a lektorek/lektorů nebo supervizorek/supervizorů či tazatelek/tazatelů apod. Pozitivní 

efekty přinášela také participativní tvorba kurzu, kdy účastnice již před zahájením kurzu 

mohly vnášet své vlastní potřeby a stanovovat cíle vzdělávání. I když byl 

výzkumnický/lektorský tým občas kritizován za přílišnou „akademičnost“, vytvořila 

se mezi ním a účastnicemi skupinová dynamika, která podporovala proces učení, ale 

občas znesnadňovala zapojení externích lektorů z praxe, kteří nebyli součástí dynamiky 

skupiny.  

Hlavní přínos pro zapojování otců v praxi měly dva hlavní nástroje – terénní deník 

a akční plány. Terénní deník se stal ústředním nástrojem pro reflexi situací zapojování 

otců, pomáhal pracovnicím pracovat vědoměji a reflexivněji na zapojování otců. 

Nejčastěji pracovnice zkoušely komunikační techniky pro zapojování otců, jiné 

pracovaly s gatekeepingem matek, oceňováním otců apod. Zároveň si uvědomovaly, 

že jejich experimenty mají určité hranice, které se pokoušely stanovit tak, aby se při 

zapojování otců cílily dobře a neměly pocit, že se příliš vnucují. Vzdělávání účastnicím 

poskytlo příležitost kriticky se zamyslet nad jejich předpoklady a postoji k mužským, 

ženským a genderovým rolím. Na základě toho měly některé účastnice potřebu 

zpracovávat toto téma ve vztahu k vlastnímu rodinnému životu.  

Hledání způsobu tvorby deníku vedlo pracovnice k reflektování způsobu jejich práce 

s otci i reflexi psaní záznamů obecně. V terénním deníku našly svůj soukromý prostor 

pro práci s vlastními emocemi a motivací, příležitost pro sebereflexi či supervizi, 

a nastroj pro pochopení určitých situací. Terénní deník byl pro pracovnice užitečný 

až do doby, kdy přestal přinášet nová porozumění. Jde tedy o nástroj dočasný, který má 

pouze nastartovat reflektování konkrétních situací. Na práci s terénními deníky 

navazovaly akční plány, které poskytly prostor pro tvorbu návazných konkrétních kroků 

k naplnění cílů, které si na základě reflexe v terénních denících pracovnice stanovily. 

Akční plány se staly nástroji pro vyhodnocení plnění cílů a reflexi potřeb ve vtahu 

k tématu. Popsané nástroje měly tendenci udržovat pracovnice v tématu mezi 

vzdělávacími bloky i po skončení vzdělávání. Ukázalo se však, že téma postupně 

v organizacích „uhasíná“. Proto je také důležité pracovat s ním na organizační (mezo-) 

úrovni, a pravidelně téma formálně i neformálně do organizace opakovaně vracet. 
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Závěr 

Sociální pracovníci a pracovnice se často setkávají s problémy, jako je nevyhovující či 

chybějící bydlení, nezaměstnanost, dluhy, exekuce, drogy, kriminalita nebo 

zanedbávání péče o děti, vedle těchto problémů se může zdát nereflektování 

genderových souvislostí profese jako periferní nebo dokonce nerelevantní téma a lehce 

tak uniká pozornosti sociálních pracovnic a pracovníků.  

Genderové otázky jsou obecně v české sociální práci dlouho opomíjeným tématem. 

Z praxe i výzkumů však vyplývá, že jsou inherentní součástí sociální práce a v praxi 

jsou stále více tématizovány. Převážně zahraniční odborníci informují o nedostatečném 

zapojení otců v sociální práci s rodinou. Vnímání otců a jejich zkušenosti se sociální 

službou jsou stále považovány za sekundární téma, i přes zahraniční důkazy o tom, že 

jejich zapojení přispívá k efektivnějšímu řešení problémů rodiny. Prohloubení našeho 

chápání praxe sociální práce zahrnující otce tak vnímáme jako sdílenou odpovědnost, 

a praktici, služby, stejně jako vědci, hrají důležitou roli při budování povědomí a 

znalostí o účinných strategiích pro zapojení otců.  

Projekt, na jehož základě vznikla tato zpráva vychází z participativního paradigmatu, 

které je založeno na představě, že vědecké bádání by mělo zahrnovat úsilí o změnu, 

která má dopad na život „zkoumaných“ a ti skrze výzkum dostávají možnost ovlivnit 

svoje životy. Měl by být prováděn „s lidmi“, ne „o lidech“ a usilovat o změnu založenou 

na poznání, nabízet přístup „spoluvytváření“ znalostí.  

Projekt jsme proto realizovali v úzké spolupráci s pěti organizacemi sociálních služeb 

a Moravskoslezským krajem, jako aplikačními garantky. Zajímaly nás jak perspektivy 

sociálních pracovnic a pracovníků, tak matek a otců-klientů. Do projektu jsme také 

zapojili řadu odbornic a odporníků z praxe a vytvořili jsme společné chápání toho, jaké 

podmínky, ovlivňují zapojování otců v rámci intervencí ve službě SASRD a zhodnotili 

jsme implementaci pilotně vyvinutých nástrojů na podporu zapojování otců do české 

praxe sociální práce s rodinami.  

I když překážky inkluzivní praxe pro otce v sociálních službách pro rodiny s dětmi 

zůstaly v posledních desetiletích stabilní, nyní existuje jasnější pochopení konkrétních 

faktorů, které brání nebo usnadňují zapojení otců v SASRD. Na základě výsledků šetření 

můžeme konstatovat, že na makroúrovni jsou současnými překážkami zejména 

nastavení systému, které s otci nepočítá. Na úrovni služeb (mezoúrovni) zůstávají služby 

zaměřené na matky a mnoho sociálních pracovnic má na mikroúrovni pocit, že postrádá 

schopnost reagovat na vyhýbání se otců interakci/intervenci.  

Nově vytvořené nástroje v podobě vzdělávacího kurzu a metodiky, které staví na dvou 

hlavních technikách – terénním deníku a akčních plánech se dle výsledků studie jeví být 

účinné, nicméně je potřeba si uvědomit, že působí zejména na mikroúrovni a téma 

zapojování otců je potřeba současně řešit na všech třech zmiňovaných úrovních, aby 

bylo efektivní a trvalé.  
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Podrobnější rozpis odpovědí na otázku č. 11: Proč si myslíte, že je zapojování otců 

v SASRD důležité? 

Kódy Četnosti 

Rodina jako celek 22 

Otec je součást rodiny 8 

Rodina je celek 3 

Větší jednota v rodině díky zapojení otce 2 

Úplnost rodiny jako ideální stav 1 

Zapojení celé rodiny jako předpoklad zlepšení 1 

Komplexnost rodiny 1 

Rodinu členové vzájemné utvářejí 1 

Konstatování důležitosti otce 1 

Otce "se to týká" 1 

Každý člen je důležitý 1 

Fungování rodiny 11 

Lepší fungování celé rodiny 3 

Lepší fungování rodiny 3 

Otec má podíl na chodu rodiny 2 

Komplexní fungování rodiny 1 

Pospolitost rodiny 1 

Fungování rodinného klimatu 1 

Aktivizace rodiny 5 

Aktivizace celé rodiny 3 

Je to cíl služby 2 

Význam pro řešení 21 

Je důležité zapojovat otce do řešení 13 

Otec je součástí řešení 2 

Společné řešení je žádoucí 2 

Řešení problémů 2 

Lepší využití potenciálu rodiny 1 

Komplexnější a trvalejší řešení 1 

Dosahování změn 8 

Ke změně je třeba zapojit celou rodinu 4 

Práce s jedním rodičem může komplikovat dosahování změn 1 

Důležitost mužské role pro změnu 1 
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Trvalost pozitivních změn 1 

Muž může více změnit NSS rodiny 1 

Efektivita intervence 4 

Důležitost rovnocenného partnerství rodičů 1 

Důležitost snahy celé rodiny 1 

Společný individuální plán je výhodný 1 

Nepřítomnost otce efektivitu snižuje (průtahy, apod.) 1 

Dosahování cílů 3 

Nezapojení otce komplikuje dosahování cílů 2 

Lepší sanace rodiny při zapojení otce 1 

Podíl otce na výchově 20 

Měl by se zapojovat do výchovy 4 

Může pomoci matce s výchovou 3 

Podílí se na výchově 3 

Jednotný přístup rodičů ve výchově je žádoucí 2 

Mužský vzor ve výchově 2 

Otec má důležitou roli 1 

Otec má stejný podíl jako matka 1 

Spoluodpovědnost 1 

Péče o děti 1 

Větší vliv na děti 1 

Důležitost zapojení i u otce, který nemá děti v péči 1 

Zdárný vývoj dětí 8 

Prosté konstatování důležitosti otcovské role 4 

Vliv na osobnost a identitu dítěte 2 

Důležitost obou rodičů a společného přístupu pro vývoj dítěte 2 

Naplňování potřeb dítěte 1 

Pozitivní mužský vzor  1 

Spravedlivé rozdělení práv a povinností mezi matkou a 
otcem 10 

Otec má stejná práva a povinnosti jako matka 4 

Nemělo by vše být jen na matce 3 

Důležitost zapojení obou rodičů 2 

Vyváženost rodičovských kompetencí 1 

Užitečnost rozložení činností v rodině 5 

Podpora matky 3 
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Lepší zvládání činností 1 

Lepší stanovení kroků pro rodinu 1 

Podíl otce na chodu domácnosti 4 

Je to něco, co probíhá 3 

Je to něco, co by mělo probíhat 1 

Participace 1 

Je to obecně dobré zapojit oba rodiče 1 

Význam pro otce samotného 11 

Lepší přehled, informovanost otce 4 

Zrovnoprávnění otce 2 

Otec má právo být zapojen 2 

Zplnomocnění otce 1 

Vyslechnutí otcova názoru 1 

Nastavení služby SAS 7 

Komplexnejší pomoc rodině je cílem služby 3 

Pracují s rodinou jako celkem 1 

Výsledky cílí na děti 1 

Odvolání se na koncepci "Práce s celou rodinou" 1 

Větší úspěšnost spolupráce  1 

Sladění perspektivy otce a matky/služby SAS 1 

Aby otec nešel proti návrhu matky/služby SAS 1 

Finance 3 

Pomoc matce s financemi 1 

Zlepšení finanční situace 1 

Finance 1 

Je to přirozené 2 

Ambivalence zapojení otců 1 

Může to mít pozitivní i negativní dopady 1 

Neurčité/Nevyplněné odpovědi 3 

Neurčité 2 

Nevyplněné 1 
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Podrobnější rozpis odpovědí na otázku č. 14: Co Vám osobně pomáhá v zapojování otců 

při práci s rodinou 

Kódy Četnosti 

Komunikace 14 

Otevřená komunikace 4 

Komunikace 3 

Komunikace s oběma rodiči 1 

Vysvětlování 1 

Dobrá dohoda s otcem 1 

Zájem o otcovy názory 1 

Předávání informací z první ruky 1 

Neignorovat otce při komunikaci 1 

Témata relevantní pro otce 1 

Vyzdvihnutí důležitosti otce 13 

Informovat otce o jeho důležitosti v rodině 7 

Sdělit otci, že pro spolupráci v domácnosti je nezbytné 
zapojení obou rodičů 2 

Podpořit ho 1 

Poukázat na roli otce 1 

Respekt k otci 1 

Ocenit jej 1 

Motivování otců 10 

Motivace 5 

Motivační rozhovory 2 

Zvědomění vlastní důležitosti u otce 2 

Apel na tradiční roli otce 1 

Vysvětlování 9 

Informovanost otce 3 

Možnost otce projevit názor 1 

Pochopení problému 1 

Pochopení benefitů spolupráce se SAS 1 

Pochopení smyslu služby SAS 1 

Vysvětlování důležitosti spolupráce 1 

Vysvětlování důležitosti otcovské role 1 

Aktivní oslovování otce 8 
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Oslovování otců 2 

Zapojení do rozhovorů 2 

Zapoení i do nahodilých, neplánovaných rozhovorů 1 

Zapojení do prvního setkání 1 

Navázání vztahu 1 

Zájem o otcův názor 1 

Ocenění otce 6 

Pochvala 4 

Pochvala i za drobnosti 1 

Neformální pochvala 1 

Profesionální vztah 5 

Nestrannost 2 

Nenásilný přístup 1 

Rovnocenný, partnerský přístup 1 

Pochopení ze strany SP 1 

Získání důvěry otce 4 

Vztah s důvěrou 3 

Získání důvěry v organizaci 1 

Způsob vedení spolupráce 4 

Cílené zainteresování otce do naplňování cílů 1 

Vtažení otce do centra dění 1 

Způsob vedení intervence 1 

Návštěva u rodiny 1 

Matka 10 

Motivovaná matka 3 

Matka 2 

Matce to dává smysl 2 

Požádání matky o pomoc 1 

Dohoda s matkou 1 

Navázat vztah s matkou 1 

Zbytek rodiny 9 

Snaha celé rodiny 3 

Spolupráce obou rodičů 2 

Děti 2 

Dobré vztahy v rodině 1 
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Rivalita mezi otcem a matkou (soupeření rolí) 1 

Otcův zájem 18 

Otcův osobní zájem 12 

Dobrovolnost (nelze nutit) 5 

Otec byl aktivní i před spoluprací se SAS 1 

Přizpůsobení času návštěv 7 

Dle pracovní doby otce 3 

Aby byl otec doma 2 

Aby byli doma oba rodiče 1 

Odpoledne/večer 1 

Čas 4 

Čas 1 

Dlouhodobá spolupráce 1 

Trpělivost 1 

Čas pro navázání důvěry 1 

SP - muž 10 

SP - muž se osvědčil 7 

SP - muž by byl vhodný 2 

Vlastní zkušenost SP - muže s otcovstvím 1 

Přítomnost otce 10 

Osobní kontakt (při rozhovorech, návštěvách, atd.) 7 

Otec v rodině vůbec je (neabsentuje zcela) 3 

Výběr aktivit 5 

Jiné aktivity, větší klid 1 

Pověření otce hlídáním dětí 1 

Volnočasové aktivity 1 

Neformální setkávání 1 

Dávat otci konkrétní úkoly 1 

Typ zakázky 3 

Typ zakázky 2 

Naléhavost situace 1 

Otec-samoživitel 3 

Otec-samoživitel 2 

Svěření dětí do péče otce 1 

Nezaměstnanost 2 
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Nezaměstnanost 1 

Otcova nezaměstnanost 1 

Ostatní organizace 4 

Tlak OSPOD 3 

Více organizací 1 

Nastavení služeb SAS 2 

Zapojení otce jako podmínka poskytnutí služby SAS 1 

Programy pro celé rodiny 1 

Výsledek spolupráce 2 

SP vidí výsledek spolupráce  1 

Otec vidí výsledek spolupráce 1 

Osobní doporučení 1 

Neurčité/nevyplněné/nevím 15 

Nevím 9 

Neurčité 4 

Nevyplněné 2 

Nic 1 
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Podrobnější rozpis odpovědí na otázku č. 15: Co Vám osobně brání v zapojování otců při 

práci s rodinou? 

Kódy Četnosti 

Nezájem otců 72 

Nezájem otců 41 

Neochota otců 15 

Neaktivita otců 10 

Nemotivovanost otců 8 

Otcové necítí potřebu 2 

Otcové nespolupracují 1 

Otcům to nepřipadá důležité 1 

Otcové přehlížejí situaci 1 

Zaměstnání otce 24 

Otcové jsou v práci 9 

Pracovní vytíženost otců 6 

Časová náročnost 5 

Zaměstnání otců 4 

Otcův vztah ke službě SAS 10 

Neznalost/nepochopení služby SAS otcem 3 

Skepse/předsudky otce vůči SAS 2 

Nedůvěra otce 2 

Otec se vyhýbá spolupráci 1 

Otec bojkotuje spolupráci 1 

Otec odmítá pomoc 1 

Alkohol, drogy u otce 8 

Alkoholismus 2 

Závislosti 2 

Alkohol  1 

Otec je uživatel 1 

Nadužívání 1 

Otec je pod vlivem 1 

Agrese otce 6 

Agrese 3 

Agresivita 1 

Výbušnost otce 1 
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Strach SP z otce-agresora 1 

Osobnost otce 5 

Hrdost 1 

Ego 1 

Nevyzrálost osobnosti otce 1 

Osobní nastavení otců 1 

Negativistický přístup otce 1 

Otec 2 

Otec 1 

Otcové samotní 1 

Nepřijetí diagnózy dítěte otcem 2 

Zaneprázdněnost otce 1 

Životní styl otců 1 

Strach otců 1 

Otcův stud 1 

Otec má jiný úhel pohledu na věc 1 

Otec rodinu vysává 1 

Minulost otců 1 

Absence otce 44 

Otec není přítomen při návštěvě SP 17 

Vůbec v rodině nefiguruje 16 

Matky-samoživitelky 5 

Otec ve výkonu trestu odnětí svobody 5 

Nedostupnost 1 

Otcové to nechávají na matkách 10 

Přenášení odpovědnosti na matky 8 

Dělba práce v rodině 2 

Vztahy rodičů 8 

Konfliktní vztahy rodičů 6 

Neshody v rodinách 1 

Časté změny partnerů u matek 1 

Domácí násilí 4 

Domácí násilí 2 

Otec týrá rodinu 1 

Otec-agresor 1 
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Otec není biologickým otcem 1 

Limity služby SAS 5 

SAS nedosáhne některá témata 1 

Nabídka pro klienty 1 

Pracovní doba služby 1 

Pracovní vytížení 1 

Pracovní záležitosti 1 

Profesní limity u SP 2 

Profesní hranice 1 

Náročnost práce se dvěma dospělými 1 

Ženský kolektiv 1 

Matky 4 

Matka je proti zapojení otce 2 

Matky 1 

Nedůvěra matek v partnery 1 

Etnicita 3 

Kulturní odlišnost 1 

Romská komunita 1 

Neaktivita mužů u Olašských Romů 1 

OSPOD 2 

OSPOD upírá pozornost spíše vůči matce 1 

OSPOD plánuje schůzky bez otců 1 

Omezené příležitosti k bližšímu kontaktu 1 

Neurčité/nevyplněné/nevím 4 

Nevím 2 

Nevyplněno 1 

viz předchozí odpověď 1 
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Podrobnější rozpis odpovědí na otázku č. 16: Co by podle Vás zvýšilo zapojení otců 

v SASRD, ale v tuto chvíli Vám to schází? 

Kódy Četnosti 

Přístup otců 13 

Motivace otců 5 

Zájem otců 3 

Ochota otců 2 

Důvěra otců 1 

Lepší přístup otců k SAS 1 

Vůle otce 1 

Informovanost otců 7 

Osvěta 3 

Větší informovanost otců 2 

Povědomí otců o SAS 1 

Edukace otců 1 

Sociální pracovník-muž 15 

Změna u SAS 11 

Práce o víkendu 2 

Otcovská skupina vedená terapeutem 1 

Svépomocné skupiny pro otce 1 

Podpůrná skupina vedená mužem 1 

Klub pro otce 1 

Programy pro otce 1 

Kompetence SAS 1 

Požadovat přítomnost otce 1 

Sladění pracovní doby SAS a otců 1 

Neformální akce 1 

Změna ve společnosti 8 

Změna ve společnosti 3 

Legislativa 2 

Změna školství 1 

Změna sociálního systému 1 

Posílení role muže v rodině 1 

Povědomí ve společnosti 2 

Mediální osvěta 1 
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Obecné povědomí o roli otce 1 

Osobní setkání s otcem 5 

Přítomnost otce u schůzek 3 

Osobní setkání 2 

Působení na otce 3 

Viditelnost výsledků spolupráce pro otce 1 

Pozitivní vzory pro otce 1 

Zvýšení sebevědomí otců 1 

Dotazník pro otce 1 

Přítomnost otce v rodině 4 

Přítomnost otce v rodině 3 

Existence otce 1 

Čas 4 

Více času 3 

Časová flexibilita 1 

Vůle matek 3 

Nakloněnost matek k zapojování otců 1 

Nastavení partnerek 1 

Práce s matkou, aby přijala otce jako partnera v rozhodování 1 

Komunikace s matkou 1 

Nastavit tok informací 1 

Nátlak OSPOD 3 

Nátlak škol 1 

Dělba rolí v rodině 4 

Vyrovnané rozdělení rolí 1 

Změnit genderové stereotypy 1 

Model rodiny – matka se stará o děti, otec ji zabezpečuje 1 

Opustit pasivní roli mužů při výchově 1 

Dovednosti SP 2 

Dovednosti SP 1 

Znalost mateřského jazyka otců 1 

Mediace 1 

Terapie zdarma 1 

Plánované rodičovství 1 

Včasné vyhledání pomoci rodinou 1 
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Je to individuální 1 

Zázrak 1 

Nic 10 

Nic nechybí 7 

Nemyslí, že je to potřeba 2 

Nemyslí, že by něco mohlo pomoci 1 

Neurčité/nevyplněné/nevím 26 

Nevím 20 

Neurčité 4 

Nevyplněné 2 
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