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Abstrakt 
Rodičovstvo a s ním spojené práce sú ešte stále vnímané ako ženská úloha. Napriek tomu 
sa čoraz viac otcov aktívne podieľa na starostlivosti o deti. Hoci čoraz viac výskumov 
upozorňuje na pozitívny vplyv zapojenia otca na zdravý vývoj detí, v rodovo stereotypnom 
prostredí je ich rodičovská úloha ešte vždy považovaná za okrajovú v porovnaní 
s matkami. Vzhľadom na prevládajúci unitárny prístup v práci s klientelou zameraný na 
rozvoj rodičovských kompetencií, často dochádza k nepripravenosti sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok adekvátne pracovať s mužom ako rodičom. Príspevok je 
zameraný na špecifickú situáciu a potreby mužov – otcov. Zdôrazňuje rodovo citlivý 
prístup v sociálnej práci ako prostriedok efektívnej podpory aktívneho otcovstva. 
 
Kľúčové slová 
Otec. Zapojený otec. Matka. Rodič. Rodičovská rola. Rod. Starostlivosť. Rodovo citlivá 
sociálna práca. 
 
Abstract 
Activities related to parenting are still considered to be women’s work. Nevertheless the 
rising number of fathers is involving in childcare. Many research studies implying 
positive influence of father’s care on children development, but parental role of men is 
still considered to be of less importance because of gender stereotype setting of society. 
Social workers are often unprepared to work adequately with man as parent, due to their 
standard unitary approach when dealing with development of parental competencies. The 
paper focuses on specific situation and needs of men – fathers. It emphasizes gender 
sensitive approach in social work as a tool of effective support of the active fatherhood. 
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Father. Involved father. Mother. Parent. Parental role. Gender. Childcare. Gender 
sensitive social work. 
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Úvod 
 
odinné filmy druhej polovice 20-teho storočia zvyčajne zobrazujú 
rodinu ako dyádu matka – dieťa. Túto dvojicu dopĺňa pracujúci otec, 

ktorý sa objaví iba v niekoľkých scénach alebo sa neobjaví vôbec. Hoci 
sa takéto usporiadanie často zdá prirodzené, či biologicky dané, nie je to 
jediný možný model. Michael Lamb (2000) popísal historický vzorec 
zmeny predstáv o úlohe otca v rodine. V každej historickej epoche do-
chádzalo k zmenám ohľadom požiadaviek kladených na otcov. Primárna 
úloha otca prechádzala vývojom od „učiteľa morálky“ pred priemyselnou 
revolúciou, k „živiteľovi“ (otec plniaci výhradne ekonomickú funkciu, 
poznámka D. B.) v období po priemyselnej revolúcii. V 30-tych a 40-tych 
rokoch 20-teho storočia sa do popredia dostáva model „pohlavnej roly1“, 
aby bol nahradený „novým starostlivým otcom“ v 70-tych rokoch (obja-
vuje sa spolu s redefinovaním rodových rol mužov a žien iniciovaným 
feministickými aktivistkami a aktivistami a Men’s studies). 

 
 

1  Zmeny v postavení otca v rodine 
 
Keď hovoríme o otcovstve, považujem za potrebné upozorniť na to, 

že otcovia v minulosti boli často zapojení do starostlivosti a výchovy detí, 
hoci tieto aktivity boli zvyčajne rozdelené na základe pohlavia (Burgess, 
2004; Holter, 2003). Napríklad v slovenskej roľníckej rodine bol za vý-
chovu chlapcov zvyčajne zodpovedný otec. Ale ako pripomína Adrienne 
Buress (2004), všeobecne prijímaný obraz  dominantného a trestajúceho 
otca je viac normatívnym modelom uznávaným v minulosti než realitou – 
ako príklady môžeme uviesť Johna Stuarta Milla či Thomasa Moorea, 
ktorí obaja vychovávali svoje dcéry s veľkou láskou tak, aby sa z nich 
stali emancipované a sebavedomé osobnosti.  

Situácia sa zmenila v priebehu 19-teho a 20-teho storočia, počas kto-
rých otcovia postupne strácajú vplyv v rodine. Ich rola sa obmedzuje na 

                                                 
1 Pojem pohlavná rola odkazuje k teóriám, ktoré vysvetľujú odlišné postavenie mužov a žien na 
základe existencie „prirodzených“ rozdielov medzi nimi (najčastejšie spájaných s biologizujúcou 
argumentáciou). 
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rolu živiteľa – ich hlavnou funkciou sa stáva finančné zabezpečenie rodi-
ny. Táto zmena má niekoľko príčin.  

 
1.1  Zmena spôsobu výroby spojená s priemyselnou revolúciou 

 
Pred priemyselnou revolúciou bol ekonomický model rodiny odlišný 

od súčasného. Bydlisko slúžilo zároveň ako pracovisko. Rodina bola 
základnou ekonomickou jednotkou. V industriálnej spoločnosti dochádza 
k oddeleniu miesta pre bývanie a miesta pre výkon práce. Predchádzajúca 
deľba práce spôsobuje, že muži, nie ženy, opúšťajú svoje domovy a parti-
cipujú na trhu práce. Zároveň postulovala oblasť starostlivosti o deti 
a saturovanie základných životných potrieb rodiny, ako je jedlo, čistota, 
atď. ako ženskú prácu a aktivity súvisiace so zabezpečovaním obživy, 
ochrany, fyzicky náročnejších aktivít ako mužskú prácu. Tento náčrt deľ-
by práce je veľmi zjednodušený, jeho historický vývin však poukazuje na 
to, že vo väčšine kresťanstvom ovplyvnených krajín je určujúcim fakto-
rom pre deľbu práce starostlivosť o deti a materstvo na jednej strane 
a povinnosť chrániť a predpoklad fyzickej sily na druhej strane. Mnohí 
autori a autorky však upozorňujú aj na (možnú) zámernosť vytláčania 
mužov z rodiny. „Žiadna rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá potrebuje, aby 
jej muži opúšťali domov, nikdy nedovolí, aby sa jej mladí muži zbližovali 
s novo narodenými, pretože je zrejmé, že pokiaľ sa noví otcovia týmto 
spôsobom „pripútajú“, nikdy rodinu neopustia a nebudú môcť riadne 
plniť svoje úlohy.“ (Mead In Burgess, 2004, s. 20). 

 
1.2  Ekonomická situácia rodín 

 
Veľká časť moderných domácností funguje na princípe dvojpríjmo-

vosti. Napriek tomu je mužov príjem pre ekonomickú stabilitu rodiny 
zväčša dôležitejší. Na základe výsledkov reprezentatívneho výskumu 
Úloha mužov pri podpore rodovej rovnosti: Participácia otcov na domá-
cej starostlivosti je možné konštatovať, že „viac ako dve tretiny dospelej 
populácie SR vidí hlavnú prekážku toho, aby sa muži mohli viac realizo-
vať v starostlivosti o deti a o domácnosť v oblasti finančnej stránky za-
mestnania. V odpovediach sa ukázala vzácna zhoda medzi mužmi 
a ženami, čo svedčí o tom, že stret nárokov zamestnania a otcovstva pre-
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žívajú obidve pohlavia rovnako intenzívne. Z hľadiska veku je situácia 
podobne vyrovnaná, zhruba rovnaké percentá z každej vekovej kategórie 
zdôrazňujú tento typ prekážky. Najsilnejšie však túto prekážku predsa len 
deklarovala veková skupina 25 – 34 rokov, čo zodpovedá obdobiu zakla-
dania rodín a štatisticky sa v tomto intervale rodí na Slovensku najviac 
detí.“ (Filadelfiová, Kiczková, Szapuová, 2006, s. 25). Práca v platenom 
zamestnaní v patriarchálnej spoločnosti do istej miery predstavuje „muž-
skú primárnu starostlivosť o deti“. 

 
1.3  Dichotómia verejnej a súkromnej sféry 

 
Moderná spoločnosť je charakterizovaná symbolickým, ale čiastočne 

aj reálnym rozdelením priestoru na dve oddelené sféry – verejná sféra je 
definovaná politikou, podnikaním, platenou prácou (je skôr vyhradzovaná 
pre mužov), súkromná sféra je definovaná rodinou, súkromnými vzťah-
mi, intimitou a neplatenou prácou (vyhradzovaná viac ženám). Dôvod, 
pre ktorý sú verejná a súkromná sféra rodovo segregované spočíva 
v predchádzajúcom usporiadaní spoločnosti, nerovnováhe moci medzi 
mužmi a ženami a existencii stereotypných predstáv o mužskosti 
a ženskosti (rodových stereotypov). Postupne sa činnosti v rámci privát-
neho argumentujú biologickou schopnosťou žien rodiť deti, ako súčasť 
ženskej „prirodzenosti“. Zároveň s tým sa aktivity súvisiace so zabezpe-
čovaním obživy definujú ako mužská práca (Bosá, [s.a.]). Tak ako sa 
o ženách tvrdí, že nie sú dostatočne schopné vykonávať práce vo verejnej 
sfére, muži sa stávajú (symbolicky aj reálne) neschopnými starostlivosti. 
„Tradičné predstavy o rodových rolách a mužskej nespôsobilosti pre 
starostlivosť ovplyvňujú chuť mužov starať sa o deti. Tieto predstavy 
takisto znamenajú, že aktívni otcovia sa stretávajú s negatívnymi reak-
ciami od ich príbuzných a mužských rovesníckych skupín. Muži nemajú 
prístup k ženským neformálnym podporným sieťam spojených s deťmi. 
A mužov jednoducho neučili zručnostiam starostlivosti o dojčatá a deti 
v čase, keď vyrastali. Mužov učia že nevieme opatrovať2, nemali by sme 
opatrovať a ženy sú prirodzené opatrovateľky.“ (Flood, 2009, ods. 14). 
                                                 
2 V origináli „nurture“. V texte budem ako slovenský ekvivalent tohto pojmu používať pojem opatro-
vanie, aby som ho odlíšil od pojmu starostlivosť (care). V origináli znamená nurture doslova  výživu, 
či vyživovanie, pod čím sa, v súvislosti s rodičovstvom, myslí tak emocionálna ako aj fyzická výživa 
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1.4  Narastajúca rozvodovosť 
 
V situácii, kedy väčšina detí ostáva po rozvode bývať s matkou, 

strácajú veľmi často muži kontakt so svojimi deťmi. V mnohých prípa-
doch je to dôsledok ich vlastného nezáujmu, nemalému množstvu rozve-
dených otcov (alebo v niektorých prípadoch matkám) sa však stavajú do 
cesty zámerné či nezámerné prekážky, či už zo strany bývalej partnerky 
alebo partnera alebo zo strany širšieho okolia. Porozvodová starostlivosť 
o deti tvorí sama o sebe rozsiahly predmet štúdia. Existuje snaha 
o posilnenie vzťahu medzi odchádzajúcim rodičom a dieťaťom, prípadne 
snaha o zavádzanie nových foriem starostlivosti o deti – napríklad zdie-
ľaná starostlivosť (joint custody). 

 
 

2  Chýbajúci otcovia 
 
V 70-tych rokoch dvadsiateho storočia sa, v dôsledku uvedených 

skutočností, začína objavovať jav, nazývaný „miznúci otcovia“3. Tento 
pojem označuje fakt, že sa z rodiny začína symbolicky aj reálne vytrácať 
postava otca. „Muž je v priebehu 20. storočia odsúvaný do úzadia nielen 
v ideologickej rovine, ale aj v každodennej realite. Jeho rola sa v bežnom 
živote stáva stále viac nejasnou, takže sa dokonca hovorí o „zlabilnení“ 
roly muža. Jedni z rodín miznú v dôsledku rozvodu (zmiznutí otcovia), 
druhí sú v rodinách často fakticky neprítomní v dôsledku svojho vysokého 
pracovného vyťaženia (neprítomní otcovia), i keď formálne v rodine figu-
rujú.“ (Maříková, 2004, s. 44). 

Pojem “chýbajúci otcovia” v súčasnosti nie je jednoznačne defino-
vaný. Používa sa jednak na označenie fyzickej neprítomnosti otcov 
(z pracovných, osobných a osobnostných dôvodov, či v dôsledku rozvo-
du) a jednak na označenie slabého emocionálneho kontaktu mužov 
s vlastnými deťmi. Navyše je „fenomén chýbajúcich otcov“ predmetom 
kritiky z viacerých dôvodov. Jedným z nich je automatické, paušalizova-
né posudzovanie otcov spadajúcich do kategórie „chýbajúci otcovia“ ako 

                                                 
3 Absent fathers – preklad je zaužívaný na Slovensku a v Čechách, domnievam sa však, že nie je 
celkom presný. Preto budem ďalej používať pojem “chýbajúci otcovia”. 
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zlých. Hoci v mnohých prípadoch je absencia otcov výsledkom subjek-
tívnych postojov k rodičovstvu, nesmieme zabúdať na sociálne a ekono-
mické faktory, ktoré vedú k obmedzenému kontaktu otcov s deťmi. Ako 
príklad môžeme uviesť otcov bývajúcich v spoločnej domácnosti 
s partnerkou a deťmi. V maskulínnej role živiteľa sa muži cítia silnejšie 
zviazaní so svojou prácou. „Muži pracujú najdlhšie vtedy, keď majú zá-
vislé deti. U žien je pravdou opak... Nerovnosť v zamestnávaní je kľúčová 
pri vysvetľovaní prečo otcovia nepraktikujú otcovstvo.“ (Flood, 2009, 
ods. 13). Inými slovami, muži sa nestarajú o deti do veľkej miery preto, 
že im z dôvodu vysokého pracovného vyťaženia nezostane dostatok času. 

Predmetom kritiky býva aj preceňovanie vplyvu neprítomnosti otcov 
na vývoj detí a na vznik sociálnych problémov v spoločnosti (tieto fakto-
ry absencie otcov sú síce potvrdené aj výskumne, rozhodne však nie vo 
význame príčiny, skôr vo význame jedného z faktorov). Okrem toho sa 
viacerí autori a autorky domnievajú, že v mnohých prípadoch môže ísť 
o falošnú koreláciu – nie neprítomnosť otcov spôsobuje určité sociálne 
problémy – ale je spolu s danými javmi dôsledkom iných spoločenských 
problémov (chudoba, sociálne vylúčenie, nezamestnanosť, prípadne part-
nerské konflikty) (Dudová, 2008; Singly, 1999).  

Feministické teoretičky a teoretici upozorňujú na spoločenské zne-
užívanie témy chýbajúcich otcov samotnými otcami4, a inými (často tra-
dicionalistickými, až fundamentalistickými) mužmi, ktorí deklarovanou 
snahou o zvýšenie účasti na živote detí (napríklad v prípade porozvodo-
vej starostlivosti) zakrývajú reálnu snahu o udržanie kontroly (nezriedka 
spojenej s rodovo podmieneným násilím) nad bývalou partnerkou 
a deťmi. Ak tento problém prenesieme do politickej roviny, feministky 
a feministi kritizujú zneužívanie snahy o zapojenie otcov do rodinného 
života ako formy boja proti „úpadku rodinných hodnôt“ – absencia otcov 
sa označuje za hlavný zdroj problémov v spoločnosti, pričom ako riešenie 
je prezentované posilnenie autority otca v rodine (teda istá forma bac-
klash proti ženskému hnutiu) a práv otcov5 na porozvodovú starostlivosť 
o deti. Ako však upozorňuje Scott Coltrane, otcova prítomnosť je 
v týchto koncepciách zvyčajne „definovaná skôr vágnymi a nostalgický-
                                                 
4 V tejto súvislosti sa v Spojených štátoch amerických zaviedol pojem “fatherlessness“, ktorý je 
používaný hlavne pravicovými a konzervatívnymi teoretikmi a aktivistami. 
5 V angličtine sa tradicionalisticky orientované hnutie otcov označuje „fathers’ rights movement”. 
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mi pojmami ako – oženenie sa s matkou a poskytovanie „mužského rolo-
vého modelu“ – než vykonávaním rutinných, každodenných denných úloh 
ako sú výmena plienok či pranie.“ (Coltrane, 2007). Takýto prístup 
k otcovstvu prináša potenciálne riziká z hľadiska ohrozenia rovnosti prí-
ležitostí a možností zosúlaďovania osobného a pracovného života (naprí-
klad „vytláčanie“ žien z trhu práce). Ďalším problémom je ohrozenie 
ľudských práv detí, kedy sa v záujme vyhoveniu požiadavke práva rodi-
čov na výchovu dieťaťa umožní v porozvodovej starostlivosti kontakt aj 
s deťmi aj otcom, ktorí predstavujú riziko pre ich zdravý vývoj (Flood, 
2010). 

Ako som naznačil vyššie, „chýbajúci otcovia“ môžu odkazovať na 
dva druhy neprítomnosti, pričom ich rozlíšenie je podľa môjho názoru 
veľmi dôležité z hľadiska vymedzenia miesta sociálnej práce s otcami 
ako klientmi. Pre potreby definície by sme potom mohli hovoriť o „neprí-
tomných otcoch“ (v zmysle fyzickej neprítomnosti6) a „vzdialených ot-
coch“ (v emocionálnom význame7). Každá kategória si pritom vyžaduje 
špecifický prístup, čo je ešte umocnené faktom, že v rámci nich existujú 
veľmi rôznorodé podkategórie. 

 
2.1  Neprítomní otcovia 

 
Pokiaľ hovoríme o neprítomných otcoch, môžeme hovoriť o viace-

rých skupinách rozlišovaných najmä na základe dôvodu „neprítomnosti“. 
Prvou kategóriou sú rozvedení otcovia. Vzhľadom na súčasnú realitu, 
kedy deti po rozvode v prevažnej väčšine prípadov ostávajú bývať s mat-
kou,8 otcovia často strácajú kontakt so svojimi deťmi.9 V rámci rodinnej 
politiky sa preto hľadajú riešenia, ktoré by umožnili rodičom ostať súčas-
ťou života detí aj v prípade, že s nimi nežijú v jednej domácnosti. Veľmi 

                                                 
6 Pre tento prípad sa v anglo-americkej literatúre používa pojem „absent father“, avšak do definície 
býva niekedy zahrnutá aj možnosť emocionálnej neprítomnosti. 
7 V angličtine sa pre tento prípad najčastejšie používa pojem „distant father“, hoci niekedy je použí-
vaný aj v druhom význame. 
8 K zvereniu dieťaťa do výchovy matke dochádza z viacerých dôvodov – bližší kontakt s deťmi, 
keďže s nimi trávili viac času, nezáujem otcov, ale aj stereotypné predstavy sudcov a sudkýň o tom, 
kto je lepší rodič/ka. 
9 Z rodového hľadiska tu neexistuje rozdiel – to isté sa stáva matkám v prípade, že dieťa nebolo 
zverené do ich starostlivosti. 
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schodnou cestou sa zdá byť zdieľaná starostlivosť,10 ktorá by však, podľa 
môjho názoru, mala byť podložená súhlasom otca aj matky. Čoraz častej-
šie sa totiž objavujú prípady, kedy sa zdieľaná starostlivosť takisto stáva 
nástrojom kontroly nad bývalou partnerkou či partnerom a deťmi, pričom 
súdy majú v súčasnosti (paradoxne aj v dôsledku výdobytkov feminizmu) 
tendenciu nekriticky prijímať predpoklad, že pre zdravý vývoj dieťaťa je 
nevyhnutný kontakt s oboma rodičmi (Flood, 2010)11.  

Okrem rozvedených otcov sa v súvislosti s neprítomnosťou hovorí aj 
o mladistvých otcoch, ktorí z rôznych dôvodov zlyhávajú pri plnení rodi-
čovských úloh. V mnohých prípadoch je opustenie dieťaťa spôsobené 
osobnostnými faktormi a nezrelosťou, existujú však štúdie, ktoré upozor-
ňujú na to, že záujem mladistvých otcov ovplyvňuje sociálna podpora, 
ktorú dostávajú zo strany okolia – vlastnej rodiny a rodiny matky dieťaťa, 
ale aj zo strany zdravotníckeho personálu, pôrodných asistentiek a sociál-
nych pracovníkov a pracovníčok (Bunting, McAuley, 2004).  

Do kategórie neprítomných otcov ďalej ešte spadajú prípady, kedy 
sú otcovia vzdialení od rodiny z dôvodu pobytu vo väzení (sociálna práca 
v Spojených štátoch amerických a západnej  Európe im venuje pomerne 
veľkú pozornosť) či z pracovných dôvodov (vojaci, námorníci, sezónni 
robotníci, migrácia za prácou a podobne). Samozrejme, mnoho otcov je 
neprítomných preto, že sa jednoducho vyhýbajú zodpovednosti (finančnej 
aj emocionálnej), v tomto prípade má však sociálna práca len obmedzené 
možností intervencie. Riešenie takejto situácie je skôr v oblasti sociálnej 
politiky (určovanie a prípadné vymáhanie výživného) a výchovy – pro-
stredníctvom rodového citlivej pedagogiky a sociálnej prevencie, ktorá 

                                                 
10 Môže byť uskutočňovaná na základe vzájomnej dohody bývalých manželov alebo prostredníctvom 
joint custody – rozhodnutia súdu, pri ktorom aj po rozvode ostávajú obaja rodičia opatrovníkmi 
dieťaťa. 
11 Aj keď zdieľaná starostlivosť je ideálnym riešením vyváženého kontaktu dieťaťa s oboma rodičmi, 
nie vždy je vhodná. Pri posudzovaní tohto druhu deľby starostlivosti medzi rodičmi je, ako pri iných 
typoch vždy prvoradý záujem dieťaťa. Môže sa totiž stať, že pri tejto forme starostlivosti dochádza 
k pokračovaniu konfliktov medzi partnermi práve prostredníctvom dieťaťa. Navyše, v prípadoch 
násilia v rodine je táto forma absolútne nevhodná, a to aj v prípade, ak obeťou násilia nebolo dieťa. 
Bolo však nevyhnutne sekundárne viktimizované ako svedok násilia. Podobných príkladov môže byť 
oveľa viac. Chcem tým predovšetkým zdôrazniť, zvlášť v aktuálne diskutovaných prístupoch 
k tomuto riešeniu a legislatívnych návrhoch, že zdieľaná starostlivosť ako ideálna forma starostlivosti 
musí byť vždy podložená dohodou partnerov a citlivým posudzovaním zodpovedných.  
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chlapcom a mužom umožní tešiť sa zo svojej emocionality a tým vytvoriť 
puto so svojimi deťmi. 

 
2.2  Vzdialení otcovia 

 
Premena otcovstva vyžaduje aj premenu postoja samotných otcov 

a ich individuálne snaženie. Samo o sebe to však nestačí. Nízka miera 
zapojenia otcov žijúcich v domácnosti spolu so svojimi deťmi12 do sta-
rostlivosti o ne je výsledkom tak individuálnych postojov (ktoré sú však 
často dôsledkom rodovo stereotypnej výchovy), ako aj spoločenských 
a ekonomických podmienok. Lamb a Pleck13 vytvorili model, ktorý defi-
nuje štyri determinanty zapojenia otcov: motivácia, zručnosti, podpora 
okolia a inštitucionálne praktiky. „... optimálne zapojenie otca nastane, 
keď sú prítomné tieto štyri faktory, to znamená, že otec musí byť silne 
motivovaný, musí mať adekvátne rodičovské zručnosti, dostáva pre svoje 
rodičovstvo podporu od okolia a jeho úsilie nie je marené prácou 
a inštitucionálnym prostredím.“ (Doherty – Kouneski – Erickson, 1998, 
s. 287).  

Snaha definovať a charakterizovať dobré otcovstvo je súčasťou mo-
rálnych konceptov dávnej aj nedávnej minulosti. V súvislosti s „novým 
otcovstvom“ a fenoménom „chýbajúcich otcov“ je prvým významnejším 
pokusom vymedzenie vytvorené Jamesom Levinom v 70-tych rokoch 20-
teho storočia. Koncepcia „zodpovedného otcovstva“ reaguje na zvyšujú-
cu sa rozvodovosť a časté miznutie otcov z rodín. Zároveň sa však snaží 
formulovať potrebu premeny tradičných rol muža a ženy v rodine. Zod-
povedný otec je definovaný nasledovnými znakmi:  
 Odkladá počatie dieťaťa, kým nie je pripravený emocionálne a fi-

nančne ho podporovať. 
 Uznáva svoje legálne otcovstvo v okamihu keď počne dieťa. 
 Aktívne zdieľa spolu s matkou dieťaťa ustavičnú emocionálnu 

a fyzickú podporu dieťaťa počnúc tehotenstvom. 

                                                 
12 V angličtine sa rozlišujú „residential fathers“ – bývajúci v spoločnej domácnosti s deťmi a „nonre-
sidential fathers“ – otcovia, ktorí nemajú spoločné trvalé bydlisko s deťmi (nerátajú sa sem teda 
otcovia migrujúci za prácou a podobne). 
13 Popis modelu je prevzatý z textu Responsible fathering autorov Doherty, Kouneski, Erickson 
(1998). 
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 Zdieľa spolu s matkou dieťaťa ustavičnú finančnú podporu dieťaťa 
počnúc tehotenstvom, (Levin, Pitt, 1995) 
Podstatnou zložkou zodpovedného otcovstva je popri tradičnom fi-

nančnom zabezpečení aj emocionálna a fyzická podpora dieťaťa. Dôleži-
té pritom je, že zodpovedné otcovstvo nekladie podmienku spoločnej 
domácnosti s matkou dieťaťa a dieťaťom samotným. Zodpovedným teda 
môže otec ostať aj po prípadnom rozvode či rozchode rodičovského páru. 

Napriek podpore, ktorú zodpovedné otcovstvo získalo (jej súčasťou 
bola aj národná kampaň a hnutie v Spojených štátoch amerických), pred-
stavuje len prvý krok pre stanovenie atribútov dobrého otca. Ďalšou ne-
vyhnutnou podmienkou je miera času venovaného deťom. „Priemerný 
otec deväťmesačného dieťaťa je doma v čase, keď je dieťa hore dvadsať-
päť až dvadsaťdeväť hodín týždenne a s dieťaťom trávi priemerne štvrť-
hodinu denne v pracovnom dni. V tomto čase je však pri dieťati aj matka. 
Polovica otcov detí mladších ako rok sa o ne nikdy nestarala sama ... 
a iba päť percent sa o ne samo staralo najmenej raz každý druhý deň. 
Navyše sa otcovia, ktorí zostanú s deťmi sami doma obvykle riadia podľa 
inštrukcií matky dieťaťa: zriedkakedy sami vyberajú hračky či oblečenie, 
rozhodujú o zmenách v stravovaní alebo s deťmi navštevujú lekára.“ 
(Burgess, 2004, s. 67).  

 
 

3  Otcovstvo a sociálna práca 
 
Vzhľadom na to, že tradične sú opatrovateľské služby spojené so že-

nami, otcovia sa v mnohých prípadoch cítia vylúčení z účasti na niekto-
rých aktivitách. Táto skutočnosť môže na otcov pôsobiť demotivujúco. 
„... väčšina verejných zdravotných programov udržiava rovnaký, na mat-
ku zameraný model. Otcovia uvádzajú, že sa často cítia neschopní podpo-
ry svojich partneriek počas tehotenstva a tvrdia že ich „naviedli na to, 
aby sa tak cítili“ počas tehotenstva a pôrodu. Otcovia vyjadrujú pocity 
narušenia, nepohodlia a vylúčenia počas prvých týždňov života ich dieťa-
ťa.“ (Buckelew, Pierrie, Chabra, 2006). Vylúčenie otcov počas pôrodu by 
sa mohlo zdať prirodzené. Negatívne reakcie okolia na otcov v „nepatrič-
ných“ úlohách sa však objavujú aj v neskoršom období – či už od mužov 
v rovesníckej skupiny, ale aj od pomáhajúcich profesií – v materských 
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centrách, v ordináciách detských lekárov a lekárok alebo v škôlkach. 
Preto je dôležité, aby sociálna politika začala chápať otcov za rovnocen-
ných matkám. „Zjednodušene, otcovstvo musí byť v sociálnej politike 
chápané rovnako ako materstvo – v súlade s dôkazmi o vplyve tak matiek 
ako aj otcov na ich deti. Slovo „rodič“ by malo byť používané opatrne, 
v súčasnosti má tendenciu maskovať veľmi veľké rozdiely v spôsoboch 
akým služby pristupujú k rodičom rozličného pohlavia.“ (Fathers Direct, 
2007).  

Mnohým mužom nevyhovuje realizácia vlastného otcovstva iba 
„z diaľky“. Chcú sa priamo podieľať na starostlivosti o dieťa, na jeho 
výchove a hlbokom emocionálnom vzťahu s ním. V prospech ich snáh 
hovorí aj viacero výskumov, ktoré poukazujú na to, že zapojenie mužov 
do starostlivosti a výchovy detí prispieva k obohateniu života všetkých 
zúčastnených. Na druhú stranu, účasť mnohých otcov na rodinnom živote 
sa ukazuje ako problematická. Problematickosť môže spočívať v ich ne-
záujme o rodinu či nezodpovednosti voči nej alebo v správaní, ktoré má 
na ostatných členov a členky rodiny negatívny vplyv.  

Sociálna politika v štátoch Západnej Európy si vzhľadom na uvede-
né skutočnosti stanovuje niekoľko cieľov. Prvým je podpora aktívneho 
otcovstva. Vzhľadom na výhody, ktoré zo zapojenia otcov do opatery detí 
vyplývajú, sa dá hovoriť o preventívnom účinku takýchto opatrení. „Deti 
so zapojenými, milujúcimi otcami majú, v porovnaní s deťmi s nezapoje-
nými otcami, výrazne častejšie dobré výsledky v škole, vykazujú empatiu 
a prosociálne správanie a vyhýbajú sa rizikovému správaniu ako je uží-
vanie drog, záškoláctvo a kriminálne aktivity.“ (Buckelew, Pierrie, 
Chamba, 2005). Druhým cieľom je eliminácia negatívneho správania 
otcov voči ostatným členom a členkám rodiny, ktoré naopak často vedie 
k sociálno-patologickým javom. V neposlednom rade je potrebné veno-
vať zvýšenú pozornosť vzťahom detí s otcami (ale aj matkami), ktorí 
opúšťajú rodinu po rozvode. Britská organizácia Fathers Direct stanovuje  
nasledovné úlohy pre verejnú politiku vzhľadom k otcovstvu: 
 automatické a všeobecné zapojenie otcov do všetkých služieb od 

tehotenských a lekárskych prehliadok až po školy, 
 mimoriadnu podporu otcom, ktorí potrebujú pomoc, zvlášť tam, kde 

sú prítomné aj zraniteľné deti, 
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 venovanie vysokej priority pokusom napraviť negatívne či krehké 
vzťahy medzi otcami a ich deťmi, 

 omnoho menej tolerancie voči otcom, ktorí sa vyhýbajú zodpoved-
nosti, obzvlášť voči mladým otcom, 

 výraznejšiu podporu spolupráce matiek a otcov pri starostlivosti 
o deti a 

 výraznejšie vynucovanie a povzbudzovanie pokračujúcej podpory 
detí oddelene žijúcimi otcami (Fathers Direct, 2007). 
Aby bolo možné naplniť tieto úlohy, je potrebné prijať opatrenia na 

všetkých úrovniach spoločenského života od vzdelávania detí na školách 
ohľadom rodičovstva, cez vzdelávacie programy pre budúcich otcov 
v rámci prípravy na pôrod, podporné skupiny pre budúcich a nových 
otcov, až po tréningové programy pre mužov zvyšujúce ich zručnosti 
týkajúce sa starostlivosti o deti. Rovnosť medzi mužmi a ženami totiž nie 
je možné dosiahnuť jednostrannými opatreniami. Uvedomenie si právo-
platnosti a nevyhnutnosti miesta žien vo verejnej sfére, musí byť nasle-
dované uvedomením si nevyhnutnosti a právoplatnosti miesta mužov 
v súkromnej sfére.  
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