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Inventura aktivit v oblasti zapojení mužů do agendy rovných příležitostí žen 
a mužů v ČR, Evropě a ve světě – databáze relevantních témat a problémů. 
 

Státní iniciativy na podporu aktivního otcovství 
 
První studie v ČR, která se věnuje tématu otců pečujících o děti v období nároku na „rodičovskou“, 
tj. do max. 4 let jejich věku byla zpracována MPSV ČR v roce 20031. Studie Podpora využívání 
rodičovské dovolené muži mapovala nejen životní zkušenost otců z heterosexuálních rodin, kteří 
alespoň půl roku v daném období pečovali výlučně o dítě anebo se na péči o něj střídali se svou 
partnerkou/manželkou, ale také se zaměřila na analýzu statistických údajů o otcích pobírajících 
od roku 1993 rodičovský příspěvek a na postoje veřejnosti k možnosti celodenní péče otců o malé 
děti i k zavedení institutu otcovské dovolené. V roce 2003 schvalovalo tento druh „volna“ z práce 
pro otce více než 50 % populace, častěji ženy (61 % z nich) než muži (necelých 48 %) 
 
V roce 2006 MPSV ČR představilo veřejnosti projekt Táta jako máma2, devítidílný cyklus dokumentů 
o mužích, kteří „umožnili svým partnerkám chodit do zaměstnání, otcích, kteří opustili nebo utlumili 
pracovní aktivity natolik, aby se mohli stoprocentně věnovat péči a výchově svých ratolestí, otcích, 
kteří se starají o zdravé i nemocné děti, otcích, kteří s dětmi žijí sami, otcích, kteří mají děti v náhradní 
rodinné péči“. Dokumenty se vysílaly na ČT1, měly poměrně velký ohlas a jsou dostupné 
v internetovém archivu České televize.  
 
V letech 2009 – 2011 pak MPSV ČR realizovalo (v rámci podpory ESF) relativně rozsáhlý projekt 
Táto, jak na to? Jako odborný garant na něm spolupracovala nevládní nezisková organizace Liga 
otevřených mužů3. Jeho cílem bylo zvýšit informovanost a poskytnout podporu mužům, kteří 
se aktivně podílejí na každodenní péči o děti a umožnit tak ženám profesní realizaci a zlepšit jejich 
postavení na trhu práce, jakož i přispět k lepším podmínkám při slaďování pracovního a rodinného 
života obou partnerů a posílení soudržnosti rodiny. Hlavní myšlenkou bylo zviditelnit a propagovat 
aktivní otcovství, tj. pravidelnou péči o děti a jejich životní prostor i domácí práce s tím spojené, a to 
 v celé ČR.  
 
Projekt obsahoval 4 základní aktivity:  
a) Sociologický výzkum Podoby otcovství v ČR. Výzkum měl tři části: Otcovství jako životní projekt, 
Potřeby muže ve slaďování pracovního a rodinného života a Postoje zaměstnavatelů vůči specifické 
podpoře otců. 
b) Mediální kampaň vycházející z výsledků výzkumu, díky níž se téma aktivního otcovství podařilo 
prosadit do hlavního mediálního proudu; významná společenská diskuse o něm ale nevznikla; 
c) Webový portál www.tatojaknato.cz, jenž nabízel informace, data z výzkumů, odkazy, články a tipy 
pro otce v různých situacích (včetně těch rozvodových), pro média i pro zaměstnavatele, kteří řeší 
problém slaďování práce a rodiny u svých zaměstnanců. Příkladem dobré praxe byla internetová 
právní poradna - služba hodně využívaná samotnými otci; 
d) Odborné akce dvojího typu: (i) Konference za účasti českých odborníků/odbornic, 
zaměstnavatelů/zaměstnavatelek, zástupců/zástupkyň nestátních neziskových organizací a také 
zahraničích hostů/hostek. (ii) Dvě zahraniční stáže v britské organizaci Fatherhood Institute a norské 
organizaci Reforem, jež se věnují mimo jiné podpoře aktivního otcovství.  
 

                                                           
1
 Hana Maříková, Radka Radimská: Podpora využívání rodičovské dovolené muži (Praha 2003, MPSV) Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rada-pro-rovne-prilezitosti/oddeleni/dokumenty/rodicovska-dovolena.pdf 
2
 Srov. http://www.mpsv.cz/cs/2762 

3
 Dostupné z: http://www.ilom.cz 
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Jako státní iniciativu podporující aktivní otcovství chápeme také zřízení Pracovní skupiny muži 
a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní skupině“) při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
(dále jako „Rada“). Pracovní skupina, jež připravila tuto zprávu, byla zřízena z rozhodnutí předsedy 
Rady na základě usnesení Rady ze dne 29. května 2012 a v obecném smyslu je poradním a pracovním 
orgánem Rady (viz článek 7 Statutu Rady4). Posláním Pracovní skupiny je podpořit zapojování mužů 
do agendy genderové rovnosti, což předpokládá jednak identifikovat roli mužů v každém 
genderovém tématu a jednak otevírat i specifická mužská témata – jako například otcovství. 
 

 
Výzkumné projekty, iniciativy, centra (včetně akademických) 
 

 http://cromenet.org/ 

European Commission Framework 5: Thematic Network: The Social Problem and Societal 

Problematisation of Men and Masculinities (CROME), 2002-2003 

Mezinárodní výzkumný projekt v rámci 5. rámcového programu EC se zaměřil na čtyři oblasti: 

1) vztah mužů k domovu a práci, 2) vztah mužů k sociální exkluzi, 3) mužské násilí a 4) mužské zdraví. 

 http://www.european-fatherhood.com/ 

European Community - Programme relating to the Community Framework Strategy on Gender 

Equality (2001-2006); Men at Work Achieving Gender Equality (VS/2005/0342) v sekci: “Promoting 

good fatherhood in Europe - A toolbox for professionals at all levels”, projekt podpořený EU 2005-

2006.  

Mezinárodní projekt zaměřený na formulaci příkladů dobré praxe v oblasti otcovství ve třech 

zapojených zemích (Dánsko, Německo a ČR). 

 http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/ 

EU framework 6: Co-ordination Action on Human Rights Violations (CAHRV): Sub-Network 2: 

The roots of interpersonal violence: gendered practices, social exclusion and violation, 2004-2007 

Mezinárodní výzkumný projekt, jehož jedna větev se zaměřila na studium mezilidského násilí, 

konkrétněji pak explicitně násilí mužského a násilí na mužích. Ke stažení je z celého projektu 

především asi zajímavá výsledná zpráva této podskupiny5. 

 http://www.genderexcel.org/?q=node/101  

Švédsko, Univerzitní centrum v Linkopingu; GEXcel - Centre of Gender Excellence. Specializuje se 

například na téma: Dekonstrukce hegemonie mužů a maskulinit: Rozpory absence (Deconstructing 

the Hegemony of Men and Masculinities: Contradictions of Absence).  Centrum vydává i časopis 

Reports. Ten se tematicky se orientuje na sociální struktury mužské dominance, násilí, možnosti 

narušení mužské hegemonie. 

                                                           
4
 Statut Rady je možné najít zde: http://www.mpsv.cz/files/clanky/13197/B_-_Statut_RVRPZM.pdf  

5
 Dostupná zde: http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/reddot/190.htm 
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 Study on the Role of Men in Gender Equality. The European Commission, No.VC/2010/0592 

Konsorcium mnoha organizací na zakázku Evropské komise zpracovává tuto zprávu za všechny 

evropské země. Shrnutí hlavních bodů závěrečné zprávy, která čekají na Evropské komise, jsou 

ke stažení zde: http://www.berdingune.euskadi.net/u89-

congizon/es/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/material.html 6 

Text průběžně kontroluje a úpravy vyžaduje právě Evropská komise. Zpráva a celá studie se zaměřila 

na tyto oblasti: 1) vzdělání, 2) práce (sladění), 3) péče a 4) násilí, zdraví a politická reprezentace. 

 Hana Maříková: Muž v rodině – demokratizace sféry soukromé (Praha 1999, SOÚ AV ČR)7 

Práce se věnuje genderovým vztahům v rodině na úrovni heterosexuálního rodičovského páru. Klade 
si za cíl zodpovědět sérii otázek, a sice: k jakým podstatným genderovým změnám mezi rodiči uvnitř 
rodiny dochází a zda se mění pozice a role muže v rodině, případně čím je tato změna podmíněna. 
I když se práce výslovně nevěnuje otázce otcovství, okrajově ji zachycuje. Věnuje totiž mimo jiné 
pozornost otázce živitelství v rodině i dělbě placené a neplacené práce včetně dělby péče mezi rodiči 
nezletilých dětí. 
 

 Olga Nešporová: Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené. 
(Praha 2005, VÚPSV)8 
Tato studie se zaměřuje na rodiny, které zvolily možnost, kdy otec byl na rodičovské, jako součást své 
strategie, jak harmonizovat rodinný a pracovní život mezi rodiči. Pozornost je zde věnována motivům 
rodičů pro volbu otce zůstat doma, reakcím sociálního okolí na jejich životní situaci, rozdělení 
povinností mezi rodiči včetně jejich pracovního zapojení, pomoci ze strany dalších osob či institucí 
apod. Akcent je zde položen na perspektivu otců. Práce obsahuje také zjištění o sociálních dopadech 
využívání rodičovské dovolené ze strany otců jak na jednotlivé členy rodiny, tak na rodinu jako celek. 
 

 Radka Dudová, Šárka Hastrmanová : Otcové, matky a porozvodová péče o děti (Praha 2007, 
SOÚ AV ČR)9 
Publikace se zabývá porozvodovou péčí o děti z perspektivy otců i matek. U problematiky 
porozvodového otcovství je pozornost zaměřena na tři důležité repertoáry či rozměry otcovské role: 
repertoár otce živitele, repertoár otce jako pečovatele a repertoár otce jako blízkého dítěte. 
Důležitým tématem je zde také otázka mocenské kontroly muže nad bývalou rodinou. V práci 
je rovněž analyzován legislativní rámec rozhodování o porozvodové výchově a úpravě poměrů rodičů 
k nezletilým dětem a jsou zde problematizovány některé běžně sdílené mýty, které porozvodové 
rodičovství doprovázejí.    
 

 Hana Maříková, Marta Vohlídalová. Trvalá nebo dočasná změna? Uspořádání genderových rolí 
v rodinách s pečujícími otci. (Praha 2007, SOÚ AV ČR, v.v.i.)10 
Studie si klade za cíl zodpovědět, zda v rodinách, kde se otcové zapojují do péče o děti v rané fázi 
jejich života, dochází k trvalejšímu narušení genderových nerovností v rodině nebo zda se spíše jedná 
jen o dočasnou modifikaci převládajícího genderového uspořádání vztahů, práce, péče 
a odpovědnosti mezi matkou a otcem v rodině. Klade si také otázku, kdy k nastolení genderové 
rovnosti v rodinách dochází (či může dojít) a jaký je vztah mezi genderovou rovností v rodině 
a genderovou ne/rovností v širší společnosti. Práce se zaměřuje na postižení utváření rodičovských 

                                                           
6
 Soubor „Role of men in Gender Equality Executive Summary. Prepared for European Commissión.“   

7
 Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=185 

8
 Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_176.pdf 

9
 Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=290 

10
 Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=294 

http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/material.html
http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/material.html
http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/role_of_men_in_gender_equality.pdf
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i mimorodinných rolí u participantů a participantek výzkumu, stejně jako konstrukci a reflexi jejich 
rodičovské a genderové identity.  
 

 Iva Šmídová (ed.). Pečovatelská otcovství: Zkušenost a genderové vztahy. (Brno 2008, IVRIS)11 
Tato studie se zabývá genderovými vztahy, legitimizací, očekáváními a statusem žen a mužů 
v rodinách, které otcové pečují o malé dítě. Při výzkumu daných rodin se uplatňuje sociologický, 
psychologický a především genderový přístup.   
 

 Iva Šmídová. Otcovství u porodu: re-konstrukce genderových vztahů v rodině. (Brno 2008, 
Sociální Studia)12 s. 11-34. 
Studie se zabývá zkušenostmi dvojic, které přivedly na svět své první dítě. Zaměřuje se na okamžik 
narození dítěte a genderové aspekty této fáze rodinného života. V tomto kontextu zkoumá 
reprodukce genderových rolí, a to na základě očekávání a kopírování strategií svých rodičů. Výzkum 
je proveden na základě rozhovorů s těmito dvojicemi. Výzkum je proveden v kontextu debat 
o slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, rovnosti příležitostí v rodině a prosazování 
aktivního otcovství.  
 

 Radka Dudová. Otcovství po rozchodu rodičovského páru (Praha 2008, SOÚ AV ČR). 
Práce se zabývá otcovstvím, jak v teoretické, tak empirické rovině.  Zaměřuje se na otcovství 

po rozvodu či rozchodu u mužů z různých vzdělanostních a sociálních skupin. Věnuje se tomu, jak 

otcové, kteří nemají své dítě svěřené do své výhradní výchovy a přestávají s ním sdílet společné 

bydliště, vybírají mezi různými repertoáry otcovství, jak je interpretují a jak konstruují svou vlastní 

osobní otcovskou roli i svou otcovskou identitu. 

 Hana Maříková (ed.), Živitelé a živitelky, reflexe (a) praxe Praha 2012, Sociologické 
nakladatelství SLON). 
Kniha se zaměřuje na praxi živitelství (ale i pečovatelství) a její vymezení z perspektivy rodičů. Věnuje 

se v ní pozornost objasnění vzniku, reprodukce a legitimizace sociálních a genderových nerovností v 

rodinách s různými modely živitelství a pečovatelství včetně rodin uplatňujících po rozvodu či 

rozchodu rodičovského páru střídavou péči. V publikaci se analyzuje způsob, jakým se různé modely 

živitelství promítají a jak zpětně ovlivňují významy přikládané placené a neplacené práci, životním 

šancím a možnostem uplatnění, volnému času či životní spokojenosti rodičů.  

 Hana Friedlanderová (MediaResearch). Podoby otcovství v ČR. (Praha, 2009-2010)13 
Jedná se o dosud největší výzkumný projekt na téma otcovství v ČR. Z hlediska cílových skupin 
výzkumný projekt zahrnoval skupinu otců nezletilých dětí (a budoucích otců plánujících rodinu 
v horizontu následujících 3 let) a skupinu pracovníků personálních oddělení z velkých a středních 
firem. Celkem bylo v rámci kvantitativního sběru dat osloveno 1510 respondentů – otců nezletilých 
dětí a 160 personalistů.  
 
Výstupy poukazují na to, že v českých domácnostech stále převládá spíše tradiční model 
domácnosti, čemuž nahrávají také vnější podmínky, jako například nízká zaměstnanost žen – matek, 
nízká nabídka částečných úvazků pro rodiče atd. O děti a domácnost se v ČR starají převážně ženy, 
kdežto muži jsou stále převážně hlavními živiteli rodin. Matky tak v průměru obstarávají 75 % 
domácích prací, 73 % každodenní péče o děti a 68 % všech nákupů. Muži – otcové se podílejí z více 

                                                           
11

 Dostupné z: http://ivris.fss.muni.cz/papers/index.php?page=cislap&id=1 
12

 Dostupné z: http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080911125414.pdf 
13

 Prezentace výsledků výzkumu dostupná z: http://www.mediaresearch.cz/aktualita/prezentace-podoby-otcovstvi-v-cr-
sociologicky-pruzkum 

http://ivris.fss.muni.cz/papers/index.php?page=cislap&id=1
http://socstudia.fss.muni.cz/dokumenty/080911125414.pdf
http://www.mediaresearch.cz/aktualita/prezentace-podoby-otcovstvi-v-cr-sociologicky-pruzkum
http://www.mediaresearch.cz/aktualita/prezentace-podoby-otcovstvi-v-cr-sociologicky-pruzkum
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než 50 % pouze na větších finančních rozhodováních v rodině, což opět souvisí s jejich rolí živitele 
rodiny.  
 
Zaměstnavatelé však zpravidla nevytvářejí otcům podmínky k tomu, aby se jejich zapojení 
do každodenní péče o děti zvýšilo (výjimky existují a je o nich pojednáno v kapitole 3.2). Otcové totiž 
nejsou příliš informováni o tom, jaké benefity a úlevy v souvislosti s péčí o děti jejich zaměstnavatelé 
nabízejí, a to ani v případě, že se jedná o zákonné úlevy (jako např. návštěva dětského lékaře, péče 
o dítě v době nemoci atd.). Zaměstnavatelé sami přiznávají svou neinformovanost v oblasti podpory 
aktivního otcovství a určitý nezájem o toto téma. Většina zaměstnavatelů nevidí v podpoře aktivního 
otcovství výrazné benefity, a proto ani do budoucna nepočítá s tím, že by se podpoře aktivního 
otcovství věnovali cíleně.   
 
Výzkum prokázal ale i to, že postoje otců se postupně mění směrem k modernějšímu pojetí 
otcovství. O tom svědčí jak přístup a vyšší podíl na každodenní péči u mladší generace otců, tak 
i určitá názorová diskrepance v oblasti dělby práce v domácnosti a rozdělení rolí. Míru zapojení 
do péče o děti mohou také významně ovlivnit partnerky – matky. Právě homogenní, vysokoškolsky 
vzdělané páry vykázaly v rámci výzkumu nejvyšší míru zapojení otců do každodenní péče o děti 
(uspávání, příprava jídla, příprava do školy, odvod do škol a školek, večerní hygiena atd.). 
 

 Hana Friedlanderová (MediaResearch): Táta na plný úvazek (Praha, 2013)14 
Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit povědomí o aktivním otcovství ve dvou vybraných regionech ČR, 
míru ochoty mužů zůstat s dítětem na rodičovské dovolené a také míru podpory v otázce rodičovské 
dovolené otců ze strany jejich partnerek (matek). Výsledky obou krajů a jejich zanedbatelné rozdíly 
naznačují, že přístupy k aktivnímu otcovství a podmínky vytvářené v tomto směru v rámci 
jednotlivých regionů České republiky jsou velmi podobné a srovnatelné. 
Pojem aktivní otcovství zná zhruba třetina oslovených respondentů, konkrétnější představu o tomto 
pojmu má však pouze (7-10 %) respondentů obou krajů. Drtivá většina mužů – otců v obou regionech 
by o možnosti zůstat s dítětem nějakou dobu na rodičovské dovolené alespoň uvažovala, i když se 
stále více než polovina mužů – otců přiklání k zápornému stanovisku. Nejsilnějším motivátorem 
pro muže, proč zůstat s dítětem na rodičovské dovolené, je navázání intenzivnějšího vztahu 
s dítětem, nejčastěji uváděnou bariérou je naopak ekonomická nevýhodnost. Muži deklarují výrazně 
vyšší ochotu zkusit rodičovskou dovolenou, než jak odhadují své partnery ženy a než odpovídá 
skutečnému aktuálnímu zastoupení mužů na rodičovské dovolené v ČR.  Jednou z významných bariér 
rodičovské dovolené u otců jsou však samy ženy-partnerky. Navzdory jisté zdrženlivosti matek 
zhruba třetina žen v rámci výzkumu uvedla, že by si přála, aby v případě narození dítěte její partner 
zůstal s dítětem na rodičovské dovolené a umožnil jí tak vrátit se ke své profesi. Prostor ke změně tak 
některé ženy již otevřely, na otcích je krok od postoje k činům a na státní politice tvorba podmínek, 
aby jim péči o děti usnadnila. 
 
Odborníci/odbornice z ČR se také podíleli/y na výzkumech v evropském kontextu. Mezi realizovanými 
projekty byly například European fatherhood15, Study of the Role of men in Gender Equality16 
či CROME network (Critical Research on Men and Masculinities)17. 
 

                                                           
14

 Dostupné z: http://www.tatanaplnyuvazek.cz/aktivni-otcovstvi/vyzkumy/ 
15

 Dostupné z: http://www.european-fatherhood.com/ 
16

 Dostupné z:  http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/gender_pay_gap/130424_final_report_role_of_men_en.pdf 
17

 Dostupné z: http://cromenet.org/ 

http://www.tatanaplnyuvazek.cz/aktivni-otcovstvi/vyzkumy/
http://www.european-fatherhood.com/
http://cromenet.org/
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Občanské aktivity, Nestátní neziskové organizace 
 
Státní podpora otcovství v ČR zatím probíhala pouze prostřednictvím spolufinancování několika 
projektů, jež nelze považovat za systematický přístup s dlouhodobějším efektem, a návrhů dílčích 
opatření (např. v prorodinném balíčku v roce 2008), která nebyla zavedena. Roli státu v této oblasti 
tak částečně nahrazují nestátní neziskové organizace. Jejich činnost má široký rozptyl – 
od propagace účasti mužů na rodičovské až po přímou práci s rozvádějícími se otci. Níže naleznete 
výběr z nich: 
 
Sdružení Nesehnutí18 realizovalo projekt „Aktivní otcovství aneb Když pečují tátové“. Zaujala zejména 
putovní výstava Aktivní otcovství, která dokumentovala praxi pečujících otců a jejich lidské příběhy. 
Tato výstava měla velký ohlas a je žádána dodnes. 
 
Žába na prameni19 spustila ambiciózní projekty „Ženy pro občanskou společnost: nové ženy“ 
a „Muži pro rodinu: noví muži“ (2007), jejichž cílem bylo informovat a motivovat veřejnost, aby 
připustila výměnu tradičních genderových rolí. 
 
I když Euroface Consulting, s.r.o.20 není neziskovou organizací, její projekt „Táta doma“ (2007) nesl 
mnohé znaky občanské iniciativy. Bezplatná anonymní on-line služba pro budoucí otce, resp. e-
learning převzatý z Rakouska, nabízel kvalifikovanou a přitom uživatelsky příjemnou formu 
sebevzdělání. 
 
Na potřeby otců v obtížné situaci rozvodu reagoval projekt „Dobrým rodičem i po rozvodu“21 (2011) 
Asociace mediátorů ČR22 a Ligy otevřených mužů. Zahrnoval jak PR aktivity na podporu 
mimosoudního řešení sporů mezi rodiči tak i dotované služby pro muže/rodiče na poli mediace 
a psychologie. 
 
Formu kampaně má dlouhodobý projekt Sítě mateřských center23 a Ligy otevřených mužů „Táta 
dneska frčí“. Počínaje rokem 2007 se opakuje každý rok v červnu a zapojují se do něj desítky center 
v celé ČR. 
 
Pozitivní motivaci otců zdůrazňuje projekt Tátafest24, který má svůj vrchol vždy nad Den otců, tj. třetí 
neděli v červnu. V Praze a jiných městech ČR jej od roku 2012 organizují Unie center pro rodinu 
a komunitu25 a Liga otevřených mužů. 
 
Aktivity sdružení hájících práva otců jako například Střídavka26 nebo Unie otců27 nemají charakter 
projektů, spíše nahodilých a extrémních kroků na poli justice a médií. Navíc jejich přístup je výrazně 
problematický z hlediska zohlednění genderové rovnosti a bezpředsudečnosti k genderovým 
vztahům. Podobný přístup, ale s pohledem na negativa střídavé péče o děti z pohledu matek, zastává 
např. sdružení Jeden domov28.  
 

                                                           
18

 Dostupné z: http://www.nesehnuti.cz 
19

 Dostupné z: http://www.zabanaprameni.cz 
20

 Dostupné z: http://www.euro-face.cz 
21

 Dostupné z: http://dobryrozvod.com 
22

 Dostupné z:  http://www.amcr.cz 
23

 Dostupné z: http://www.materska-centra.cz 
24

 Dostupné z: http://www.tatafest.cz 
25

Dostupné z:  http://www.uniecenter.cz 
26

 Dostupné z: http://www.stridavka.cz 
27

 Dostupné z: http://www.unie-otcu.cz 
28

 Dostupné z: http://www.jedendomov.cz 

http://www.jedendomov.cz/
http://www.nesehnuti.cz/
http://www.zabanaprameni.cz/
http://www.euro-face.cz/
http://dobryrozvod.com/
http://www.amcr.cz/
http://www.materska-centra.cz/
http://www.tatafest.cz/
http://www.uniecenter.cz/
http://www.stridavka.cz/
http://www.unie-otcu.cz/
http://www.jedendomov.cz/
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Své lokální projekty či akce realizují i různá mateřská, křesťanská, rodinná a komunitní centra v celé 
ČR. Příkladem dobré praxe muže být přednáškový cyklus otcovských kompetencí v rodinném centru 
Paleček nebo outdoorová aktivita „Zelený táta“ (2009 a dále) organizace Rodiny v centru z Nového 
Boru. 
 
Svébytné postavení mezi nestátními neziskovými organizacemi, které se zaměřují na otce a otcovství, 
má Liga otevřených mužů. Od svého vzniku v roce 2006 systematicky tvoří know-how, iniciuje 
sociologické výzkumy, rozvíjí spolupráci s jinými NNO u nás i v zahraničí, s akademickými pracovišti 
i státní správou, působí mediálně a politicky (např. v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů), 
vyvíjí publikační činnost (magazín pro otce RaTATA) a v neposlední řadě nabízí přímé služby otcům 
i institucím. Na svém kontě má ukončené projekty Moderní táta 08 a Moderní táta 09, Táta v centru 
(2011) a Aktivní táta (2012). V roce 2013 LOM odstartoval dva projekty: „Táta na plný úvazek“29, 
který se věnuje všestranné podpoře mužů na rodičovské, a „Tátové vítáni“30, který motivuje 
zaměstnavatele k cílené podpoře zaměstnanců-otců. 
 

Výběr světových organizací a občanských hnutí: 

 http://www.whiteribbon.com/ WhiteRibbon – Světově největší hnutí mužů a chlapců 

podílejících se na ukončení páchání násilí na ženách a dívkách. 

 http://www.whiteribbon.org.au/  Australská kampaň v rámci WhiteRibbon k zastavení páchání 

násilí na ženách.  

 http://www.nomas.org/ The National Organization for Men Against Sexism – Národní 

organizace pro muže bojující proti sexismu (Denver, USA).  

 http://www.profeministimiehet.net/ Board of Finnish profeminist men - Představenstvo 

profeministů ve Finsku. 

 http://menapat.org/ Men Against Prostitution and Human Trafficking – Muži proti prostituci 

a obchodování s lidmi. 

 http://www.fatherhoodinstitute.org/ - Fatherhood Institute, Velká Británie 

 http://reform.no/in-english/ - Reform- resource centre for men, Norsko 

 http://www.feminist.com/resources/links/links_men.html seznam odkazů na mužské 

profeministické organizace. 

 

                                                           
29

 Dostupné z: http://www.tatanaplnyuvazek.cz 
30

 Dostupné z: http://www.tatovevitani.cz 

http://www.rcpalecek.cz/sekce.aspx?id=1
http://www.rodinavcentru.cz/
http://www.whiteribbon.com/
http://www.whiteribbon.org.au/
http://www.whiteribbon.org.au/
http://www.whiteribbon.org.au/
http://www.nomas.org/
http://www.profeministimiehet.net/
http://menapat.org/
http://www.fatherhoodinstitute.org/
http://reform.no/in-english/
http://www.feminist.com/resources/links/links_men.html
http://www.tatanaplnyuvazek.cz/
http://www.tatovevitani.cz/

