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Výsledky sociologického průzkumu k závěru projektu Táto, jak na to?
Naprostá většina (87 procent) české populace zastává názor, že otcové jsou
schopni starat se o děti stejně dobře jako matky. Vyplývá to z výsledků dosud
nezveřejněného rychlého sociologického průzkumu, který provedlo Ministerstvo
práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci se společností Mediaresearch, a.s.
loni na závěr projektu „Táto, jak na to?“. Průzkum se ptal 4 tisíc lidí, zda jsou podle
jejich názoru muži schopni postarat o děti stejně dobře jako ženy a zda se do péče
o děti zapojují dostatečně. Co se týče názoru veřejnosti na dostatečnost zapojení
českých otců do každodenní péče o děti, výsledky už tak jednoznačné nejsou.
Veřejnost (muži a ženy ve věku 15-54 let) jasně deklarovala (87 %), že otcové jsou
schopni starat se o děti stejně dobře jako matky. Asi nejvýznamnější byl rozdíl v názorech
u mužů a žen (či otců a matek) zařazených do výzkumu. Zatímco pouze 8 % otců se
přiklání k názoru, že tátové nejsou schopni se postarat o děti stejně dobře jako matky,
v případě matek je to bezmála pětina (18 %).
Většina české populace (64 %) se přiklání k názoru, že otcové se podílejí na
každodenní péči o nezletilé děti dostatečně. Více než třetina populace však s tímto
názorem nesouhlasí. Každodenní péče o nezletilé děti zahrnuje například odvody dítěte
do škol a školek, učení se s dětmi, přípravu jídla, večerní hygienu, návštěvu lékaře atd.
Ženy a matky jsou v otázce dostatečného zapojení otců do každodenní péče o děti ve
srovnání s muži výrazně kritičtější. Sami muži jsou s mírou zapojení otců do
každodenní péče spokojeni, otcové považují „svůj“ podíl za dostatečný (73 % mužů a 78
% otců). Naopak ženy a matky jsou v této otázce rozpolceny. Bezmála polovina z nich
(45 %) se přiklání k názoru, že zapojení otců do každodenní péče o děti není dostatečné.
Celkově můžeme českou populaci v dané věkové skupině 15-54 let roztřídit podle názorů
na schopnost a zapojení otců do péče o děti do 4 skupin:





Největší skupinou jsou respondenti, kteří věří ve stejné schopnosti otců a matek
a dostatečný podíl na péči o děti (61 %)
Necelá třetina respondentů věří ve stejné schopnosti otců a matek, ale podle
jejich názoru je podíl otců na péči o děti nedostatečný (27 %)
Malá skupina respondentů nevěří, že otcové jsou stejně schopni se starat o děti
jako matky, a možná proto se ani dostatečně nezapojují do péče o děti (9 %)
Malé procento respondentů (3 %) nevěří, že otcové jsou stejně schopni se starat
o děti jako matky, ale podle nich se otcové zapojují dostatečně (pravděpodobně
v rámci svých možností)

Na rozdíl od otců je u matek dětí patrný rozdíl z hlediska velikosti místa bydliště, neboť
matky z menších měst a vesnic (do 5 000 obyvatel) jsou s podílem otců na každodenní
péči nejméně spokojeny.
Nejkritičtější v názoru na dostatečné zapojení otců do každodenní péče je nejmladší
generace (15 až 24 let), z nichž se celkem 39 % přiklání k nedostatečnému podílu otců
na každodenní péči.
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Průzkumu se loni v listopadu zúčastnilo 4 002 respondentů, kteří reprezentovali
5 880 591 obyvatel ČR. Zhruba 44 % respondentů tvořili rodiče nezletilých dětí.
Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru (podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje
a velikosti místa bydliště).
Výzkum potvrzuje výsledky již publikované výzkumné studie Podoby otcovství v ČR,
která poukázala na to, že nižší zapojení otců do určitých každodenních činností
spojených s péčí o nezletilé děti není způsobeno jejich nižší schopností starat se o děti.
Nový průzkum tuto studii doplnil o cenné informace – pohled žen a matek.
Projekt Táto, jak na to?, který skončil k 31. prosinci loňského roku, usiloval o zviditelnění
hodnoty otcovství a prosazení konceptu aktivního otcovství v české společnosti.
Aktivním otcovstvím se rozumí pravidelná péče o děti včetně domácích prací s tím
spojených. I když mnozí čeští otcové mají v tomto směru progresivní názory, v praxi stále
výrazně zaostávají za matkami, zejména v rutinních, každodenních aktivitách. Důvodem
však nemusí být vždy neochota a nezájem, ale i pracovní vytížení a informační deficit.
Zapojení otce do péče o dítě od nejútlejšího věku se přitom ukazuje být klíčovým
faktorem pro stabilitu rodiny, vývoj dítěte i schopnost matky sladit rodinný život s tím
pracovním.
Cílem projektu proto bylo prostřednictvím informační mediální kampaně na tuto
skutečnost upozornit a rozpoutat širší veřejnou a odbornou debatu. Jako zdroj informací
posloužily právě zmiňované výzkumy, zároveň se podařilo navázat spolupráci
s organizacemi z Norska a Velké Británie. V rámci projektu vznikly webové stránky
www.tatojaknato.cz, po dobu jeho realizace zde byla rovněž provozována bezplatná
právní poradna.
Více informací o projektu lze najít na webu www.tatojaknato.cz. Určen je pro všechny
muže, kteří berou své rodičovství vážně.
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