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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se věnuje problematice mateřské zaměstnanosti brzy po porodu, která je v souvislosti s 

vyvažováním rodinného a pracovního života (work-family conflict) často diskutovaným tématem. Práce si 

proto klade za cíl zmapovat, jak se liší matky, které se rozhodnou začít brzy po porodu pracovat od těch, 

které zůstávají s dítětem na mateřské dovolené a nepracují. Výzkum byl proto zaměřen na matky v těho-

tenství a následně 3 měsíce po porodu a bylo u nich zjišťováno, jak se vybrané sociodemografické (věk, 

vzdělání, plánovanost těhotenství, počet dosud proběhlých porodů, partnerský vztah apod.) a psycholo-

gické charakteristiky (depresivita, úzkostnost, psychosociální stres, vztah k dítěti) u nich měnily v čase 

(měření v těhotenství a pak ve třech měsících věku dítěte) a jak se lišily u matek již po porodu pracujících a 

matek nepracujících. Výzkum byl realizován na vzorku 307 matek ve věku 20 – 46 let (M = 30,8; SD = 4,4) 

zapojených do longitudinálního projektu DOMOV Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jednalo se 170 nepracujících a 134 pracujících matek, které 

začaly pracovat do 3 měsíců od porodu. Na základě výsledků provedených analýz lze konstatovat, že se 

pracující a nepracující matky signifikantně lišily ve vykazované míře úzkostnosti, depresivity a psychoso-

ciálního stresu po porodu (nepracující matky ve 3 měsících po porodu zažívaly vyšší míru úzkostnosti, 

depresivity a psychosociálního stresu než matky pracující), ale ve stejných charakteristikách v těhotenství či 

ve kvalitě vztahu ke svému očekávanému a následně narozenému dítěti už nikoli. Další signifikantní rozdí-

ly však byly mezi oběma skupinami matek shledány v několika sociodemografických charakteristikách. 

Ukázalo se, že mezi matkami, které se rozhodly začít pracovat brzy po porodu, převažují prvorodičky, 

ženy s partnerem a matky v porovnání s nepracujícími ženami starší, což může reflektovat demografický 

trend rostoucího odkladu mateřství do vyššího věku z důvodu větších možností vzdělávání, cestování i 

pracovních příležitostí typických pro dnešní moderní společnost. V závěru práce jsou pak výsledky srov-

návání i analýz obecnějších souvislostí v souladu s dalšími výzkumy diskutovány a opomenuty nejsou ani 

možná vysvětlení, limity studie a doporučení pro další výzkum.  

 

Klíčová slova: zaměstnanost matky, úzkostnost, depresivita, psychosociální stres, vztah k očekávané-

mu dítěti, vztah k dítěti po porodu 
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ABSTRACT 

This thesis focuses on the topic of maternal employment soon after childbirth, which is often discussed in 

the context of work-family conflict. The aim of the thesis was to explore how mothers who decide to start 

working soon after childbirth differ from those who stay with the child on maternity leave and do not work. 

The research was therefore focused on mothers during pregnancy and then 3 months after childbirth, and it 

was examined how selected sociodemographic (age, education, planning of pregnancy, number of child-

births, partnership etc.) and psychological characteristics (depression, anxiety, psychosocial stress, bonding 

with child) changed in time (measurement during pregnancy and then at 3 months after childbirth) and 

how they differed in working and non-working mothers after childbirth. The research was conducted on a 

sample of 307 mothers aged 20 – 46 years (M = 30,8; SD = 4,4) involved in the longitudinal project DOMOV 

of the Institute for Research of Children, Youth and Family at the Faculty of Social Studies of Masaryk Uni-

versity in Brno. There were 170 non-working and 134 working mothers who started working within 3 

months after childbirth. It can be concluded based on the results of the analyses that working and non-

working mothers were significantly different in the reported degree of anxiety, depression and psychoso-

cial stress after childbirth (non-working mothers experienced higher levels of anxiety, depression and psy-

chosocial stress than working mothers at 3 months postpartum), but not in the same characteristics in 

pregnancy or in the quality of the bonding with their expected and subsequently born child. Other signifi-

cant differences, however, were found between both groups in several sociodemographic characteristics. It 

turned out that among mothers who decided to start work soon after childbirth, predominate primiparous 

mothers, women with partner and older mothers. It may reflect the demographic trend of increasing de-

layed maternity due to greater opportunities for education, traveling and working typical of today's mod-

ern society. At the end of the thesis, the results of comparison and analysis of more general contexts are 

discussed. Possible explanations, limits of this study, and recommendations for further research are pre-

sented as well. 

 

Key words: maternal employment, anxiety, depression, psychosocial stress, prenatal and postnatal 

bonding 
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Počet matek, které alespoň částečně pracují již během prvního roku života svého sotva narozeného dítěte, 

v posledních dekádách vlivem mnoha okolností stoupá. Např. v USA v roce 2015 tento podíl vzrostl na 

58,1 % (U. S. Department of Labor, 2016) a v Dánsku vlivem tamní pro matky příznivé sociální politiky 

dokonce až na 75,8 % (OECD Family Database, 2016). V České republice se jedná o menší čísla a s výjimkou 

Slovenska a Maďarska české matky dětí do dvou let pracují nejméně v Evropské unii a to 22,3 % procent 

z nich (OECD Family Database, 2016). I tak se však jedná skoro o čtvrtinu matek na mateřské dovolené a 

toto číslo tudíž není zanedbatelné.  

 

Čím dál častěji se proto do popředí dostává téma vyvažování rodinného a pracovního života (work-family 

balance, work-family conflict), které nezůstává opomenuto jak v médiích, tak i v četných studiích (např. 

Mihelič & Tekavčič, 2014; Ahmad, 2008; Byron, 2005; Eby, Casper, Lockwood, Bordeaux, & Brinley, 2005; 

Aryee, Srinivas, & Tan, 2005; Voydanoff, 2002). V souvislosti s tím často zaznívají obavy, jaký vliv má dří-

vější návrat matky do práce na její děti, a také jak redukce času, který matka s dítětem tráví, ovlivňuje jeho 

vývoj v nejrůznějších oblastech nejen v prvním roce jeho života, ale i v letech následujících. Jako reakce na 

tyto obavy proto vznikla celá řada studií, které se snaží možné souvislosti empiricky zmapovat (např. Da-

niel et al., 2009; Goldberg, Prause, Lucas-Thompson, & Himsel, 2008; Berger, Brooks-Gunn, Paxson, & Wal-

dfogel, 2008; Nomaguchi, 2006; Ruhm, 2004; Baum, 2003). 

 

Méně pozornosti bylo však dosud zaměřeno na samotné pracující matky, tzn. na to, jak se ve své životní 

situaci cítí, jak jsou v ní spokojené a jak je ovlivňuje po psychické stránce (Marshall; & Tracy, 2009). I tato 

práce proto upouští od zkoumání dopadů brzkého návratu matky do práce na dítě, ale zaměřuje se na sa-

motné matky a to nejen na srovnání vybraných psychologických a demografických charakteristik u pracují-

cích a nepracujících matek tříměsíčních dětí, které byly zapojeny do longitudinálního výzkumu projektu 

DOMOV – děti, otcové a matky o vývoji Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních stu-

dií Masarykovy univerzity. Ale také na to, zda se v daných charakteristikách tyto pracující a nepracující 

matky nějak lišily i během jejich měření v těhotenství. Tzn. konkrétněji, jak se tyto demografické (věk, 

vzdělání, plánovanost těhotenství, počet dosud proběhách porodů, partnerský vztah apod.) a psychologic-

ké charakteristiky (depresivita, úzkostnost, psychosociální stres, vztah k dítěti) měnily v čase (měření 

v těhotenství a pak ve třech měsících věku dítěte) a jak se lišily u matek již po porodu pracujících a matek 

nepracujících. 
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Vyvažování rodinného a pracovního života 

 

Teoretická východiska pro zkoumání konfliktu pracovního  

a rodinného života 
Kombinace zaměstnání s rodičovstvím a jejich vyvažování může vést ke konfliktu pracovního a rodinného 

života, který ovlivňuje jak prožívání, tak i chování a zdraví matky (Byron, 2005). Střet zaměstnání a rodiny 

je typem inter-rolového konfliktu (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & Rosenthal, 1964), ke kterému dochází, 

když se střetávají požadavky na roli pracovní i mateřskou. Greenhaus a Neutell (1985) na základě teorie 

konfliktu uvádí, že domény práce a rodiny jsou nekompatibilní kvůli svým odlišným normám a odpověd-

nostem, které pak způsobují, že se obě domény navzájem střetávají nebo negativně prolínají jedna s druhou. 

Autoři dále popisují, že konflikt práce a rodiny může mít tři složky a to konflikt založený na čase, chování 

a prožívaném stresu. Klíčovým bývá zejména střet zaměstnání a rodiny založený na čase, jehož příkladem 

může být chvíle, kdy si matka uvědomí, že se třídní schůzka dítěte ve škole kryje s jejím důležitým zasedá-

ním v práci a zvažuje, jaké roli (zaměstnankyně vs. matka) z těch, co se v ní střetávají, dá přednost. Buck, 

Lee, MacDermid a Smith (2000) v této souvislosti popisují, že časově založené pracovně-rodinné konflikty 

mohou být odvozeny z modelu vzácnosti (scarcity model), kdy má člověk pouze omezené množství energie 

a musí se rozhodnout, do jaké činnosti ho vloží. Výzkum Nordenmarka (2002) ale oproti tomu podporuje 

spíše model expanze (expansion model), který popisuje, že alternativní zdroje poskytované více rolemi, pře-

važují nad možnými stresujícími účinky víceúčelových závazků. 

 

Obecně vědci poukazují na to, že konflikt mezi prací a rodinou je komplexní a vícerozměrný konstrukt, 

který se v závislosti na čase mění, má více možných směrů (z práce na rodinu a z rodiny do práce) a více 

různých forem (založených na čase, stresu a chování) a je specifický pro různé životní role (manželství, 

mateřství, péče o starší členy rodiny, péče o domácnost, volný čas apod.) (Ahmad, 2008). Právě směr kon-

fliktu býval jedním z častých témat výzkumů a vědci postupně docházeli k tomu, že se základní konflikt 

skládá ze dvou konceptů rozdílného směřování a to work-family konfliktu (WF, z práce na rodinu) a fami-

ly-work (FW, z rodiny do práce) a podporu toto pojetí získalo v četných výzkumech (např. Frone, Yardley, 

& Markel, 1997; O’Driscoll, Ilgen, & Hildreth, 1992; Kossek & Ozeki, 1998; Kelloway, Gottlieb, & Barham, 

1999; Frone, Russell, & Cooper, 1992a, 1992b). Byron (2005) se oběma těmito typy konfliktů ve své metaana-

lýze detailněji zabýval a ověřoval základní předpoklady, že pracovní faktory souvisí více s WF než s FW 

(např. ve smyslu, že čím více času člověk stráví v práci, tím více mu práce narušuje rodinný život), rodinné 

faktory naopak více s FW než s WF (např. lidé, kterým se dostává více opory ze strany rodiny, zažívají 

menší WF i FW apod.) a že individuální a demografické faktory (jako např. pohlaví nebo příjem), budou 

stejné jak u WF, tak u FW, protože současně ovlivňují pracovní i rodinné prostředí. Pro potřeby této práce 

však rozdělení konfliktu na WF a FW složku není spatřováno jako potřebné a proto je konflikt práce a rodi-

ny pojímán obecně tak, že i když je o něm psáno jako o konfliktu pracovního a rodinného života (se slovem 
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„pracovní“ na začátku), je tím myšleno vzájemné ovlivňování obou složek (práce, rodina) a ne vliv první 

uvedené složky na druhou. 

 

Od té doby, co byl koncept konfliktu mezi prací a rodinou představen, se velké množství výzkumů zabýva-

lo jeho příčinami, důsledky a souvislostmi. Tato práce se vzhledem ke svému specifičtějšímu zaměření jimi 

detailně zabývat nebude, ale na základě několika metaanalýz budou představeny faktory, které byly v 

minulosti zkoumány jako možné prediktory vzniku konfliktu mezi pracovním a rodinným životem a které 

tematicky souvisí s mateřskou zaměstnaností a cílem aktuální práce, tzn. srovnání vybraných charakteristik 

matek měřených z těhotenství a ve 3 měsících věku dítěte. Opomenuty nebudou ani výsledky výzkumů 

zabývajících se zmíněnými souvislostmi.  

 

Faktory související s problematikou mateřské zaměstnanosti 
 

Přehledové studie naznačují, že při tvorbě modelů možných prediktorů konfliktu mezi rodinou a prací, 

výzkumníci v minulosti vycházeli z různých teorií a konceptů. Mezi nejznámější modely, které jim sloužili 

jako inspirace či teoretická základna, patří např. „stress-strain model“ (Dunham, 1984) a teorie sociální 

identity (Lobel, 1991). Stress-strain model označuje prediktory jako stresory a konflikt jako napětí. Teorie 

sociální identity zase předpokládá, že se lidé klasifikují do různých společenských kategorií, které definují 

jejich identitu a role, které v sociálním prostředí mají. Např. na sebe může určitý člověk nahlížet jako na 

oceňovaného zaměstnance, milující manželku, dobrou matku apod. a každá z těchto rolí definuje různé 

aspekty jeho identity. Někteří lidé budou za nejdůležitější aspekt své identity považovat roli dobrého za-

městnance, jiní zase budou více oceňovat svou roli matky, která jim přináší více potěšení, a proto si ji bu-

dou i více vážit. Konflikt proto může vzniknout ve chvíli, kdy je člověk, který určitou svou roli považuje za 

důležitou, nucen omezujícími faktory v této roli trávit méně času, než by sám chtěl a pociťuje stres a napětí, 

které se pak odráží na jeho dalším prožívání, chování apod. 

 

Na základě výzkumů lze souhrnně říci, že existují 3 kategorie faktorů vztahujících se či přímo ovlivňujících 

konflikt mezi pracovním a rodinným životem. První skupinu tvoří faktory týkající se zaměstnání, kam lze 

zařadit např. formu a typ zaměstnání, pracovní nasazení, počet hodin strávených v práci, pracovní stres, 

podporu kolegů, flexibilitu zaměstnání, pracovní pozici v týmu, pracovní přetíženost či závazek k práci. 

Druhou kategorií jsou faktory související s rodinným zázemím jako např. rodinný stav, počet dětí a jejich 

věk, podpora rodiny a zajištění hlídání dětí, hodiny strávené mimo práci, zaměstnání partnera, stres spoje-

ný s rodinou či starostí o domácnost i míra zapojení do rodinného života. Poslední skupinu pak tvoří fakto-

ry demografické či osobní, mezi které patří např. věk, příjem, vzdělání, dovednosti, životní hodnoty, osob-

nostní vlastnosti, přesvědčení o genderových rolích, copingové strategie, locus of control či míra 

perfekcionismu (Mihelic & Tekavcic, 2014; Ahmad, 2008; Byron, 2005; Eby et al., 2005). 
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V souvislosti s uvedenými faktory lze zmínit např. výsledky studií, které dokládají, že vyšší míru konfliktu 

mezi rodinou a prací zažívají matky bez partnera (Brough & Kelling, 2002), s vyšším počtem dětí (Beaure-

gard, 2006; Rosenbaum & Cohen, 1999; Thompson, Beauvais, & Lyness, 1999; Marshall & Barnett, 1993), 

matky mladších dětí (Ahmad, 2007; Lu, Gilmour, Kao, & Huang, 2006; Winslow, 2005), matky s nižší pod-

porou ze strany rodiny, manžela či partnera (Blanch & Aluja, 2012; Michel et al., 2011) či matky starající se 

kromě dětí např. i o své prarodiče či jiné na jejich péči závislé osoby (Duxbury & Higgins, 2003).  

 

Z osobnostních faktorů souvisí s prožíváním vyšší míry konfliktu mezi prací a rodinou např. vyšší míra 

neuroticismu (Baltes, Zhdanova, & Clark, 2011; Ratanen, Pulkkinen, & Kinnunen, 2005; Wayne, Musisca, & 

Fleeson, 2004; Grzywacz & Marks, 2000), nižší míra svědomitosti (Wayne, Musisca, & Fleeson, 2004), nižší 

míra přívětivosti (Bruck & Allen, 2003; Wayne, Musisca, & Fleeson, 2004). Na vnímání pracovního a rodin-

ného prostředí má dále vliv např. i sebehodnocení (Fride & Ryan, 2005). Podle „self-consistency theo-

ry“ (Korman, 1970) se budou lidé snažit být spokojeni se svými rolemi, které maximalizují jejich kognitivní 

konzistenci. Ti, kteří mají více pozitivní sebehodnocení, si budou vybírat takové situace, ve kterých mohou 

být efektivní a naopak se budou vyhýbat těm, ve kterých takoví být nemohou. Lidé s negativním sebehod-

nocením mohou vnímat více pracovních i rodinných stresorů a zažívat proto větší napětí, než lidé s pozi-

tivním sebehodnocením (Fried a Ryan, 2005, Beauregard, 2006). Sledován byl např. i vliv „locus of con-

trol“ na konflikt mezi prací a rodinou. Noor (2002) zjistil, že zaměstnané ženy v Malajsii mající vnitřní 

„locus of control“ zažívají v porovnání s ženami s vnějším „locus of control“ nižší míru work-family kon-

fliktu. Podobné výsledky přinesl i americký výzkum, kde zaměstnanci s vyšším interním „locus o con-

trol“ také prožívali nižší míru konfliktu mezi prací a rodinou (Andreassi & Thompson, 2007). 

 

Z faktorů souvisejících se zaměstnáním lze v kontextu vnímání většího konfliktu mezi rodinou a prací 

zmínit např. vyšší míru prožívaného pracovního stresu a nedostatečnou flexibilitu pracovní doby (Byron, 

2005), vyšší počet hodin strávených v práci (Beauregard, 2006; Byron, 2005; van Rijswijk, Bekker, Rutte, & 

Croon, 2004; Grzywacz & Marks, 2000), nestandardní pracovní dobu (Carlson et al., 2011), přetíženost pra-

covními úkoly (Bolino & Turnley, 2005) a v neposlední řadě např. i pracovní a časovou zátěž a pociťovaný 

tlak (Bellavia & Frone, 2005; Voydanoff, 2007; Grzywacz & Marks, 2000). 

 

Závěrem je třeba i s ohledem na téma aktuální práce poukázat, že se konflikt mezi rodinným a pracovním 

životem může nepříznivě odrážet i na fyzickém i psychickém zdraví daného člověka (např. Frone, 2000; 

Bellavia & Frone, 2005; Carlson et al, 2011; Mauno, Kinnunen, & Rantanen, 2011; Allen, Herst, Bruck, & 

Sutton, 2000). Mezi uváděné zdravotní potíže patří např. hypertenze (Frone, Russell, & Cooper, 1997), obe-

zita (Grzywacz, 2000), vyšší míra cholesterolu a snížená fyzická odolnost (van Steenbergen & Ellemers, N., 

2009), poruchy spánku, bolesti hlavy, nevolnosti, problémy spojené s užíváním alkoholu a mnohé další 

(Geurts, Rutte, & Peeters, 1999; Frone, Russell, & Cooper, 1997). Mezi psychické následky pak může patřit 

např. depresivita či obecné psychické napětí (Allen et al., 2000), emoční vyčerpání (Halbesleben, Wheeler, 

& Rossi, 2012), zvýšené riziko rozvoje poruch nálady, úzkostných poruch a závislostí na psychoaktivních 

látkách (Frone, 2000) či syndromu vyhoření (Blanch & Aluja, 2012; Peeters, Waltez, Demerouti, & de Regt, 

2009; Allen et al., 2000). 
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Tato práce je zaměřena právě na srovnání vybraných psychologických (depresivita, úzkostnost, psychoso-

ciální stres, vztah k dítěti) a demografických (věk, vzdělání, plánovanost těhotenství, počet dosud probě-

hách porodů, partnerský vztah apod.) charakteristik u pracujících a nepracujících matek ve 3 měsících věku 

jejich dítěte a sledování proměn těchto faktorů v čase (měření v těhotenství a pak ve třech měsících věku 

dítěte). 

 

Vybrané psychologické charakteristiky v kontextu 

mateřské zaměstnanosti 
 

Úzkostnost, depresivita a psychosociální stres 
 

Těhotenství a porod jsou důležité mezníky v životě ženy. Chtěné a plánované těhotenství bývá pokládáno 

za šťastnou událost, spojovanou s klidem a vnitřním vyrovnáním, vedoucím k nárůstu sebevědomí ženy a 

jejímu sebedefinování v nové roli matky. I u žen, které bývají více nejisté a úzkostné, bývá okolím předpo-

kládáno, že pro ně bude narození potomka vítanou změnou směřující k seberealizaci a nalezení smyslu 

života. Opak však může být pravdou a mnohdy se v těhotenství nebo po porodu mohou naopak objevit 

nebo zhoršovat stavy úzkosti, depresivity a emočního distresu, neboť se jedná o období, kdy je žena velmi 

zranitelná a i vlivem hormonálních změn ve svém organismu může vše prožívat o to intenzivněji. I proto je 

úzkostnost, depresivita a prožívaný stres u žen v těhotenství a po porodu jedním z důležitých výzkumných 

témat (např. Grigoriadis, 2013; Figueiredo & Costa, 2009; Tronick & Reck, 2009; Bennet et al., 2004; Matthey 

et al., 2003), neboť mohou mít zmíněné projevy vliv jak na zdravotní a duševní stav matky, tak i na její 

vztah k dítěti či osobní, partnerský a rodinný život, jak bude podrobněji popsáno dále. 

 

Často se však obtížně rozlišuje, jaké projevy jsou ve zmíněné souvislosti ještě v hranicích normy a jaké už 

ne. Nejistota a úzkostnost spjatá se sžíváním se s novou rolí, novými povinnostmi a zodpovědnostmi i no-

vým přírůstkem do rodiny, je v přijatelné míře obvyklá pro většinu žen v období těhotenství a po porodu. 

Mezi takové projevy může patřit např. náladovost, podrážděnost, nejistota, obavy z komplikací zdravotní-

ho stavu, únava, pocity slabosti a depersonalizace, pochybnosti o sobě, strach z potratu, porodu a porod-

ních bolestí, úzkosti spojené s péčí o dítě a novou rodičovskou rolí, prožívané ambivalentní emoční výkyvy 

ve vztahu k dítěti (láska a přehnaná péče vs. vyhýbání se) či mateřská separační úzkost. Pokud zmíněné 

projevy a negativní prožívání nenarostou do neúnosných mezí, kdy se mohou rozvinout do některé 

z neurotických či afektivních poruch, bývá přirozené, že po opadnutí největší zátěže v těhotenství a popo-

rodním období časem samovolně odezní. 
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Je patrné, že v dnešní společnosti, kdy do značné míry došlo k uvolňování tradičních rodinných vazeb, kdy 

generace již nejsou v každodenním kontaktu a na ženy jsou kladeny nároky ohledně jejich autonomie, 

soběstačnosti a výkonnosti, si ženy během těhotenství či mateřské dovolené, mohou připadat osamělé. 

Může jim scházet tolik potřebná podpora ze strany rodiny či okolí a rovněž i potvrzení významu a důleži-

tosti jejich ženské a mateřské role, která bývala v minulosti díky své samozřejmosti mnohem dostupnější. 

Žena může být zaplavena nejistotou a obavami z tělesných změn, ztráty zájmu partnera, neschopnosti 

skloubit roli matky i manželky, či přemýšlet nad možností propojení vlastní pracovní kariéry s péčí o dítě. I 

na zmapování těchto souvislostí se proto tato práce zaměřuje. 

 

Úzkostnost, depresivita a psychosociální stres v těhotenství  
 

Výzkumy psychického stavu matky v těhotenství jsou převážně zaměřeny na diagnostiku duševních one-

mocnění, jako jsou různé typy úzkostných a depresivních poruch či posttraumatická stresová porucha, 

která se může rozvinout např. po komplikovaném porodu či ztrátě dítěte (Leight et al., 2010; Ross & McLe-

an, 2006). Kromě samotné diagnostiky je však nutné zvažovat i možné subklinické symptomy těchto nemo-

cí a změny nálady, které mohou v důsledku ke zmíněným poruchám vést. 

 

Ačkoli některé výzkumy uvádí, že se prevalence úzkostných poruch v těhotenství obtížně odhaduje přesně 

(Schetter & Tanner, 2012), dá se ale předpokládat, že se vyskytuje u významného množství žen. Studie 

Rosse a McLeana (2006) dokládá, že se prevalence pohybuje cca mezi 4 – 7 %, kdežto Reck a kolegové 

(2008) hovoří až o 11 %. Nejvyšší prevalence úzkostnosti bývá v třetím trimestru těhotenství a to zejména u 

mladších matek a prvorodiček (Madhavanprabhakaran, D’Souza, & Nairy, 2015). Zjištěná vyšší úzkostnost 

v těhotenství u mladších žen je však v rozporu s mnoha výzkumy, které uvádí, že vyšší úzkostnost naopak 

pociťují ženy starší, protože si jsou vědomé více rizik, která jsou ve starším věku s těhotenstvím spojená a 

také mají již více zkušeností a ví, co vše může v období těhotenství nastat a snaží se tomu předejít (Lin-

dgren, 2001; Damato, 2004a; Siddiqui, Hagglof, & Eisemann, 1999; Sobotková, 2001). Oproti tomu prevalen-

ce deprese během těhotenství je v literatuře zmapována více, ale uváděné výsledky závisí na kritériích její 

klasifikace, která se mohou lišit. Uvádí se, že symptomy deprese zažívá více jak 16 % těhotných žen a asi u 

5 % žen v těhotenství bývá diagnostikována velká depresivní porucha (major depressive disorder) (Leight et 

al., 2010). Metaanalýza Benneta a kolegů (2004) zase poukazuje na prevalenci okolo 12% a to zejména ve 

třetím trimestru těhotenství a Smith, Brunneto a Yonkers (2004) mluví ještě o vyšších číslech a uvádí, že se 

deprese může objevit v jakékoli fázi těhotenství a přejít do chronicity (v trvání dvou let a déle) u 20 - 25 % 

žen, z nichž u poloviny v průběhu následujících čtyř let recidivuje. Prevalence prožívaného psychosociál-

ního stresu v těhotenství je mnohem vyšší, neboť je stres fyziologicky propojen právě i s většinou ze sym-

ptomů úzkostnosti či depresivity (Větr, 2001) a mnohými dalšími faktory. Tyto souvislosti zmiňují ve svém 

výzkumu i Woods a kolegové (2010), kteří popisují, že prevalence psychosociálního stresu je ve většině 

studií nejasná a jeho vliv na zdraví matky často podhodnocován a uvádí, že v jejich výzkumu 1522 těhot-

ných žen se ukázalo, že nízkou až střední míru psychosociálního stresu uvádí 78 % respondentek, vysoké 
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hodnoty stresu pak 6 % těhotných žen a jen 16 % žen stres nepociťovalo. Výsledky dalších studií pak na-

značují, že se dá obecně říci, že míra prožívané úzkosti, depresivity a psychosociálního stresu je vyšší bě-

hem těhotenství, než v období po porodu (Figueiredo & Costa, 2009; Lee et al., 2007; Andersson et al. 2006; 

Heron et al., 2004). 

 

Psychosociální stres v těhotenství je možné definovat jako pocity napětí a nerovnováhy projevující se po 

stránce fyziologické i behaviorální, které žena pociťuje, když není schopna zvládat požadavky, které jsou 

na ni kladeny jak vnějšími okolnostmi, tak jí samotnou (Woods et al., 2010). Po fyziologické stránce vyvolá-

vá stres v lidském těle určité děje, které jsou typické pro reakci organismu při ohrožení - viz např. obecný 

adaptační syndrom (Selye, 1946). Dochází ke stoupání hladiny adrenalinu, játra nadměrně vylučují glukó-

zu do krevního oběhu a důsledkem zvýšení hladiny adrenalinu mohou být zúžené cévy jak u samotné 

těhotné ženy, tak u jejího dítěte, což způsobuje snížené zásobování okysličenou krví a výživnými látkami. 

Souběžně se zvyšuje napětí ve svalech a to i ve svalu děložním, což může být velice nebezpečné a zvyšuje 

se tím riziko předčasného porodu či potratu (Roztočil, 2008; Čepický, 1999). Mezi další fyziologické projevy 

stresu v těhotenství může patřit zvýšená únava, závratě, bolesti hlavy a migrény, zažívací problémy, poru-

chy spánku, svalové napětí, zvýšená citlivost na bolest, problémy s krevním tlakem apod. Po stránce beha-

viorální se může stres v těhotenství odrážet např. v neschopnosti efektivně pracovat, rozhodovat se, vyhý-

bavým vztahovým chováním, stravovacími problémy (ztráta chuti k jídlu vs. přejídání) apod. Mezi 

emocionální projevy pak mohou patřit změny nálady, podrážděnost, nespavost, prožívání nejistoty, poru-

chy soustředění a paměti, úzkostné a depresivní symptomy, nadměrné starosti či obavy. Může se jednat 

např. o obavy o zdraví dítěte, z porodních bolestí a komplikací po porodu, ze zvládnutí mateřské role a 

výchovy dítěte, fungování partnerského vztahu atd. (Joshi, 2007).  

 

Mezi rizikové faktory rozvoje psychosociálního stresu a současně i úzkostných a depresivních symptomů 

mohou patřit i předchozí riziková těhotenství a problematické porody, potrat či úmrtí dítěte, nechtěné a 

neplánované těhotenství, rizikovost aktuálního těhotenství, hospitalizace, negativní prožívání těhoten-

ských změn, psychické poruchy, vztahové problémy, nízká sociální podpora apod. (Ratislavová, 2008). 

Schetter a Tanner (2012) mezi ně dále zařazují nedostatečné finanční zabezpečení, nepříznivé pracovní 

podmínky, povinnosti a starosti související s rodinou a péčí o domácnost, problémy v partnerském vztahu 

či další těhotenské komplikace. Na základě předchozích výzkumů (Jesse & Swanson, 2007; Heaman, 2005; 

Dunn & Otts, 2004; Curry, 1998; Orr et al., 1996; Zuckerman et al., 1989) se dále Woods a kolegové (2010) 

zabývali otázkou, jak moc s prožíváním psychosociálního stresu v těhotenství souvisí i takové faktory jako 

domácí násilí, užívání návykových látek, nízké nabírání váhy, psychické poruchy či chronická somatická 

onemocnění. Zjistili, že s vysokou mírou psychosociálního stresu signifikantně souvisí zažívané domácí 

násilí, užívání drog, dva a více zdravotních problémů a symptomy deprese a panické úzkostné poruchy. 

Žádná souvislost se ale neprokázala s rodinným stavem, vzděláním, zaměstnaností, věkem, rasou a kom-

plikacemi předchozích porodů. 

 

Jak je patrné, psychosociální stres, úzkost a depresivita v těhotenství jsou vzájemně úzce provázány, jejich 

projevy a rizikové faktory se značně překrývají a nedá se přesně říci, z čeho konkrétně u dané těhotné ženy 
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pramení, neboť se většinou jedná o kombinaci více činitelů – a to jak osobnostních dispozičních charakteris-

tik dané ženy, tak i vlivů sociálního, rodinného, pracovního či kulturního prostředí (Schetter & Tanner, 

2012; Schetter, 2011). I u depresivity v těhotenství je tato multifaktoriální podmíněnost zřetelná a prožívané 

stavy se dotýkají jak oblasti emoční, tak i kognitivní a tělesné. Smith a kolegové (2004) uvádí, že u depre-

sivních žen v těhotenství převažuje téměř každodenně patologicky pokleslá smutná nálada, pocity viny, 

nespokojenosti, beznaděje a sklíčenosti, které se často projevují pláčem, ztrátou motivace a zájmu o koníčky, 

blízké či postupně o jakoukoli činnost Dochází ke změnám v myšlení, kdy na sebe těhotné ženy mohou 

začít negativně nahlížet, sebeobviňovat se, dívat se do budoucnosti pesimisticky nebo vůbec, a to tehdy, 

když se u nich vyskytují opakující se myšlenky na smrt svého dítěte či plánování sebevraždy. U žen trpící 

depresí může dále postupně docházet ke snižování schopnosti efektivně uvažovat, soustředit se a rozho-

dovat se a to i v každodenních běžných záležitostech. Objevují se také somatické příznaky, ke kterým patří 

pocit únavy, ztráty energie, nechutenství či přejídání, nespavost či psychomotorická agitace. U těhotných 

žen se některé z popisovaných somatických symptomů mohou vyskytovat i jako součást období těhoten-

ství, ačkoliv nemusí trpět klinickou depresí (Pereira, a kol., 2014; Smith et al., 2004) a proto se pro výskyt 

deprese v těhotenství někdy navrhuje jen posouzení emočně-kognitivních symptomů (Pereira, a kol., 2014). 

Jiní autoři nicméně uvádějí, že i somatické symptomy deprese jsou podstatné, neboť jsou častější u žen, 

které depresivní symptomy mají, než u žen, které je nemají (Perlen, Woolhouse, Gartland, & Brown, 2013). 

Dle DSM V (APA, 2013) je proto třeba zvažovat především hloubku, závažnost, rozsah a délku trvání da-

ných příznaků, až na základě kterých lze diagnostikovat depresi. Např. pro diagnostiku velké depresivní 

poruchy (major depressive disorder) je třeba, aby těhotná žena každodenně po dobu nejméně dvou týdnů 

trpěla alespoň pěti z devíti možných popsaných příznaků, přičemž alespoň jeden musí být depresivní ná-

lada nebo pokles zájmu a uspokojení. 

 

Spolu s depresivitou se u žen v těhotenství, stejně jako v běžné populaci, vyskytují i symptomy úzkostnosti, 

tzn. emočního stavu, který doprovázejí pocity napětí, obav (např. o zdraví dítěte, zvládání nové mateřské 

role či těhotenských, porodních a poporodních zdravotnických komplikací atd.), nespecifické úzkosti, poci-

ty nejistoty apod. (Coelho et al., 2011; Skouteris et al., 2009; Austin, Tully, & Parker, 2007), což reflektuje 

důležitost zaměření se na úzkostné i depresivní symptomy společně. I Praško, Kosová a Herman (2002) 

uvádí, že se jak v těhotenství, tak i v jiných obdobích života nejčastěji vyskytují smíšené úzkostné obrazy a 

úzkostné příznaky provázené depresivní symptomatologií. Řada úzkostných poruch (např. obsedantně-

kompulzivní porucha, specifické fobie – strach z porodu a smrti dítěte nebo vlastní smrti) se v těhotenství 

zhoršuje nebo objevuje poprvé, ale dokázána v něm byla existence většiny ze známých a diagnostikova-

ných úzkostných poruch. 

 

Např. generalizovaná úzkostná porucha se v těhotenství projevuje zejména opakovanými epizodami obav 

týkajících se jakýchkoli aspektů těhotenství, zdárného vývoje dítěte, změn partnerského vztahu, budouc-

nosti, ale i jiných oblastí života, jako je např. současné zaměstnání matky. Tyto starosti jsou spojené s celo-

denními úzkostnými projevy, častou iritabilitou ženy, její neschopností odpočívat, soustředit se či si pláno-

vat čas. Dále se může v těhotenství objevovat i panická porucha, která je typická záchvaty intenzivního 

strachu se silným vegetativním doprovodem. U těhotných žen se podobně jako v poporodním období v 
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rámci ní výrazněji projevuje také anticipační úzkost či agorafobie (Praško, Talová, Látalová, & Mainerová, 

2014). Mezi další časté úzkostné poruchy v těhotenství patří i specifické fobie a to zejména chorobný strach 

z porodu tokofobie, která se však může objevit již mnohem dříve před samotným prvním otěhotněním, 

např. již v pubertě. Jedná se zejména o nadměrný strach z bolesti a může být vyvolána např. vyslechnutím 

zprávy o úmrtí jiné rodičky či zhlédnutím filmu s porodem. Jen zřídka bývá jádrem této fobie sociální úz-

kost či stud, že bude rodička při porodu před zdravotnickým personálem či partnerem vypadat „nemož-

ně“ a bude se muset před nimi zcela odhalit. Spíše jde o strach z nepříjemnosti porodu, který se s jeho při-

bližováním stupňuje a může vést až k oddalování těhotenství, vyhýbání se sexuální aktivitě, sekundární 

anorgasmii či partnerským neshodám. Praško, Kosová a Herman (2002) dále uvádí, že reakce na stres a 

poruchy přizpůsobení, které jsou přechodnými psychickými poruchami trvajícími dny až týdny, jsou v 

období těhotenství spojeny většinou s jeho rizikovostí nebo komplikovaným porodem. Mohou být ale i 

reakcí na stresující vnější události jako např. rozchod s partnerem, úmrtí v rodině, ztrátu zaměstnání, fi-

nanční krizi a jiné životní události. Podobně tomu může být i u posttraumatické stresové poruchy, k její-

muž rozvoji nedochází pouze na základě vnějších traumatických událostí, ale dle Bowlese a kolegů (2000) 

nejčastěji po předčasném úmrtí dítěte po porodu, nebo když byl porod pro ženu nadměrně bolestivý a 

komplikovaný (Fisher, Astbury, & Smith, 1997). 

 

Obecně lze říci, že se negativním afektivním stavům (úzkosti, deprese apod.) a prožívanému stresu coby 

prediktorům specifických jevů v těhotenství nebo v období kolem porodu věnuje většina výzkumů z této 

oblasti (např. Beydoun & Saftlas, 2008; Butler & Behrman, 2007). Nejčastěji se v této souvislosti zkoumá 

vztah s předčasným narozením dítěte (< 36 týdnů) a jeho nízkou porodní váhou (< 2500g). Schetter a Glynn 

(2010) ve své metaanalýze více než 80 výzkumů shrnují, že většina studií uvádí jako jednu z hlavních příčin 

prožívaného stresu a následně předčasného porodu, prožití negativních životních událostí během těhoten-

ství - např. že u žen, které v té době zažily úmrtí v rodině, bylo 1,4 – 1,8 x větší riziko předčasného porodu. 

Autoři dále uvádí, že dle ostatních typů studií může mít na předčasný porod dále vliv prožití hromadných 

nebo katastrofických událostí (jako např. zemětřesení či teroristický útok) nebo dlouhodobé působení 

chronických stresorů jako finanční tíseň či bezdomovectví. Naopak se ale nepotvrdilo, že by na riziko před-

časného porodu měly vliv každodenní problémy a prožívaný stres. Podobné závěry přinesla i metaanalýza 

týkající možných prediktorů nízké porodní váhy dítěte (Schetter & Lobel, 2012), kde se prokázal vliv proži-

tých náročných situací v těhotenství, ale vnímání každodenního stresu nikoli. Jako klíčové se dále u žen z 

minorit ukázaly i chronické stresory jako nezaměstnanost, rasismus či diskriminace. Jak dokládají další 

výzkumy, na předčasný porod a nízkou porodní váhu dítěte má vliv rovněž i prožívaná úzkost a depresi-

vita v těhotenství (Orr et al., 2007; Roesch et al, 2004; Dole et al., 2003; Goedhart et al., 2010) Např. z jedné z 

největších na toto téma zaměřených studií (N = 4885) vyplývá, že ženy, které v těhotenství prožívaly vyšší 

úzkostnost, mají 1,5 x větší riziko předčasného porodu (Kramer et al.2009) a toto zvýšené riziko je i u žen s 

depresivními symptomy v těhotenství (Fransson, Örtenstrand, & Hjelmstedt, 2011; Rogal et al., 2007). Grote 

a kolegové (2010) uvádí, že je toto riziko 1,4 – 2,9 x vyšší u žen z rozvojových zemí a cca 1,2 x vyšší u žen ze 

zemí vyspělých jako např. USA. Neléčená deprese a úzkosti v těhotenství neovlivňují pouze nízkou porod-

ní váhu či předčasný porod dítěte, ale vše nasvědčuje tomu, že jsou v pozadí i dalších těhotenských a zdra-

votních problémů (Grigoriadis et al., 2013; Grote et al, 2010; Bonari et al., 2004). Konkrétně se může jednat 
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např. o zvýšené riziko spontánního potratu (Arck, 2001; Bergant et al., 1997; Arck et al., 2001), krvácení v 

těhotenství (Preti et al, 2000), preeklampsie (Kurki et al., 2000; Sandman et al., 1997), intrauterinní růstové 

retardace (Grote et al, 2010; Uguz, Bridge & Yazici, 2011) a dále i širokou škálu komplikací při porodu 

(např. Paarlberg et al., 1997; Preti et al., 2000). 

 

Úzkostnost, depresivita a stres těhotných matek může mít dále vliv i na nepříznivé či rizikové chování 

matky v těhotenství a mohou se odrážet jak v nezdravém životním stylu matky, tak nevhodných copingo-

vých strategiích, které mohou následně vést i k již zmíněnému předčasnému porodu dítěte, jak je často 

rozebíráno nejen v médiích reflektujících domnělou rozvolněnost dnešní moderní doby, ale dokládají to i 

studie a to už nejméně od 90. let (např. Zuckermann et al., 1989; Paarlberg, et al., 1995). Uvádí se, že zmíně-

né duševní problémy mohou ovlivnit kognitivní uvažování a rozhodování matky, které se pak mohou čas-

těji uchýlit k užívání psychoaktivních látek. Např. zmínění Zuckermann a kolegové (1989) zjistili vztah 

mezi depresivními symptomy v těhotenství a častějším kouřením cigaret, požíváním alkoholu či kokainu. 

Podobné výsledky přináší i aktuální studie o vlivu depresivity na častější užívání rizikových látek v těho-

tenství (např. Conelly et al., 2013; Lancaster et al., 2010; Flynn & Chermack, 2008; Marcus et al., 2003; Zhu & 

Valbø, 2002; Pajulo et al., 2001).  

 

Těhotné ženy s depresí mohou trpět problémy i v oblasti sociálního fungování, emočním stažením se do 

sebe, obavami z těhotenství a zvládání budoucí mateřské role. Dále se u nich často stává, že během těho-

tenství nedbají příliš na starost o sebe a své zdraví a nedochází na pravidelné prohlídky k lékaři, oproti 

ženám bez depresivních symptomů, které jsou více proaktivní (Paarlberg, et al., 1995). Těžké depresivní 

stavy v těhotenství s sebou také mohou přinášet riziko sebepoškozujícího, psychotického, impulzivního a 

škodlivého chování a není-li vše včas zaléčeno, může se těhotenská deprese zhoršit do akutní formy jiných 

psychiatrických poruch (Stocky & Lynch, 2000). Uvádí se, že neléčená deprese v těhotenství je spojena s 

vysokým rizikem postnatální depresivní epizody a celkovým zhoršením psychiatrického stavu (Josefsson 

et al, 2001; Evans, et al., 2001), s čímž se pojí i větší možno riziko spáchání sebevraždy. Lindahl, Pearson, & 

Colpe (2005) ve své metaanalýze studií týkající se prevalence sebevražedného chování v těhotenství uvádí, 

že zatímco pokusy o sebevraždu a s nimi spojená úmrtí jsou během těhotenství a po porodu nižší než u 

obecné populace žen, když už ke smrti v těhotenství či po porodu dojde u populace depresivních žen, v 

těhotenství může být právě jednou z hlavních příčin sebevražda, stejně tak jako po porodu, kdy může jít až 

o 20 % případů z těchto úmrtí. Častější než pokusy o sebevraždu je však sebepoškozování, jehož prevalence 

se v období těhotenství a po porodu pohybuje od 5 do 14 %. 

 

Jak bude později detailněji popsáno v kapitole o vztahu matky k dítěti, mnoho studií se věnuje i vlivu úz-

kostnosti, depresivity a prožívaného stresu na vztah matky s dítětem a to jak v období těhotenství, tak po 

porodu. Je patrné, že depresivní symptomy ženu negativně ovlivňují i ve schopnosti zvládat své mateřské 

povinnosti a být senzitivním rodičem (Rossen et al., 2016; Belsky & Fearon, 2002; Lovejoy et al., 2000; Feld-

man et al., 1997) a nepřímo se mohou odrážet i v raných projevech chování kojenců, kteří mohou vykazo-

vat vyšší míru podrážděnosti, hostility a nepravidelného či narušeného spánkového režimu (Field et al., 

2002), stejně tak jako zvýšené reaktivity na stres (Bosquet & Egeland, 2001). Jak bylo již v textu na několika 
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místech zmíněno, je známo, že míra úzkostnosti, depresivity i psychosociálního stresu v těhotenství, souvi-

sí s intenzitou jejich prožívání i v období po porodu. Grant, McMahon a Austin (2008) v této souvislosti 

např. zjistili, že prenatální úzkost je klíčovým prediktorem i úzkosti poporodní a jejich míra je po celá tato 

dvě období víceméně stabilní. Ke stejným výsledkům došli i Heron a kolegové (2004) a poukázali na to, že i 

poporodní depresi je možné predikovat z deprese prenatální a také, že prenatální úzkostnost predikuje 

postnatální depresi matky v 8 týdnech a 8 měsících po porodu. Zdá se dále, že míra úzkostnosti a depresi-

vity od těhotenství po 3 měsíce po porodu u matek postupně klesá a více depresivity a úzkostnosti lze za-

znamenat u druhorodiček, než u prvorodiček (Figueiredo & Conde, 2011). Projevy a působení úzkostnosti, 

depresivity a psychosociálního stresu u matek v období po porodu budou nyní detailněji popsány v násle-

dující kapitole. 

 

Úzkostnost, depresivita a psychosociální stres po porodu  
 

Stejně jako období těhotenství, je i poporodní perioda dobou pro ženu náročnou a krizovou, neboť zahrnuje 

mnohočetné psychické i fyziologické proměny související s adaptací těla matky na novou situaci, které v 

tomto období úzce souvisejí s hormonálními změnami. Po porodu klesá koncentrace estrogenu a progeste-

ronu, stoupá naopak hladina prolaktinu a oxytocinu, mění se adrenální sekrece kortizolu a ztráta placen-

tárních hormonů výrazně transformuje metabolismus ženy a její psychiku. I porod samotný vyvolává řadu 

metabolických změn a zotavování ženy trvá různě dlouhou dobu v závislosti na způsobu porodu (vaginál-

ní vs. císařský řez), jeho závažnosti, komplikacích a následcích perineálního traumatu (Praško et al. (2014). 

Dalším ze stresujících faktorů bývá zvýšená únava jak vlivem rekonvalescence po porodu, tak i spánkové 

deprivace, neboť novorozencům chybí ještě cirkadiánní rytmus, spí značně proměnlivě a nepravidelně se 

dožaduje uspokojování svých potřeb a nastavení o něco pravidelnějšího rytmu s nočním spánkem trvá cca 

12 týdnů. Do té doby proto může docházet k časté dyskoordinaci matky a dítěte, kdy se jim nedaří sladit 

své potřeby, tzn., když má dítě hlad, matka spí a naopak když chce matka krmit, spí zase dítě (Zwinger, 

2004). Zdrojem psychické nepohody může být dále i laktace, která vzniká na základě komplexních psycho-

neuro-endokrinních kaskád, které spouští náhlé snížení koncentrace estrogenu a progesteronu v průběhu 

porodu. Kojení sice bývá výhodné jak pro matku, tak pro dítě, ale pokud matka není schopna či nemůže 

kojit, je třeba ji ujistit, že lze její mléko nahradit i umělými kojeneckými přípravky a snažit se tak minimali-

zovat nežádoucí pocity viny, které by se tímto mohly u ní rozvinout. 

 

Psychika ženy po porodu však není ovlivněna pouze hormonálními a fyziologickými změnami, ale i řadou 

dalších faktorů. Mohou mezi ně patřit adaptace na novou sociální roli matky, vyrovnávání se se změnou 

tělesného schématu po porodu (výrazně ovlivňující sebepojetí) a změnou životního stylu (neustálá pohoto-

vost a péče o dítě, únava, nároky na výkon apod.), osobnostní vlastnosti a dosavadní prožitky, citová ne-

rovnováha, frustrace související s pocity vlastní nekompetentnosti a nedostačivosti v nové roli matky či 

sociální podpora ze strany partnera, příbuzných či blízkého okolí nebo naopak pocit sociální izolace (Du-

šová & Moniaková, 2010). 
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Vzhledem k popsaným změnám a možným faktorům způsobujících psychosociální stres je patrné, že je 

poporodní období v životě ženy časem zvýšeného rizika vzniku psychického onemocnění. Mezi faktory, 

které toto riziko zvyšují, patří např. úzkostná či afektivní porucha v osobní či rodinné anamnéze, úzkosti a 

depresivita v těhotenství, nepříznivé životní události, těhotenské, porodní či poporodní zdravotní kompli-

kace, ztráta dítěte, neplánované nebo nechtěné těhotenství, užívání psychoaktivních látek v těhotenství či v 

minulosti ženy, slabá sociální podpora, chybějící partner či partnerský nesoulad, pocity selhávání v péči o 

dítě, problémy s kojením, únava, nespavost, spánkové problémy dítěte, nezaměstnanost matky či otce, 

problémy s finančním zajištěním nebo nízký socioekonomický status (Marcus, 2009; Milgrom et al., 2008; 

Robertson et al., 2004; Smith et al., 2004; Beck, 2001). Poporodní období je o proto vnímáno vzhledem k 

riziku rozvoje úzkostných poruch a poporodních depresí jako období zvýšené zranitelnosti ženy (Ross & 

McLean, 2006; Rubinchik, Kablinger, & Gardner, 2005). 

 

Studie se v uváděné prevalenci úzkostných a depresivních poruch v těhotenství liší. Zatímco např. dle Rec-

ka a kolegů (2008) se úzkostná porucha po porodu vyskytuje u cca 11 % žen, depresivní porucha u 6 % žen 

a komorbidita obou diagnóz u 2 % z nich, nejčastěji je ve výzkumech zmiňovaná prevalence depresivní 

poruchy po porodu v rozmezí cca 10 – 20 % v rozvinutých západních zemích (Sit & Wisner, 2009; Gavin et 

al., 2005; Smith et al., 2004; McLennan, Kotelchuck, & Cho, 2001) a v širokém rozpětí 0,5 – 60 % v rozvojo-

vých zemích, kde může být její rozvoj ovlivněn četnými kulturními faktory (Halbreich & Karkun, 2006). 

Vyšší míra poporodní úzkosti byla pozorována u prvorodiček, matek s nižším vzděláním a nižší socioeko-

nomickým statusem a matek, pro které bylo těhotenství neplánované a nechtěné (Britton, 2005). V případě 

poporodní deprese však Robertson s kolegy (2004) uvádí, že metaanalýzy souvislost s demografickými 

faktory jako např. s věkem matky, vzděláním, počtem proběhlých porodů či délkou partnerského vztahu, 

nepotvrdily. Dle jiných studií je však její rozvoj pravděpodobnější např. u matek, které mají více dětí (Segre 

et al., 2007; Kalyani et al., 2001).  

 

Dále se ukázalo, že poporodní deprese není nepříznivá pouze pro matky, ale může mít rozsáhlé negativní 

emoční a behaviorální důsledky na dítě (např. Goodman, 2007; Wisner, Chambers, & Sit, 2006; Milgrom, 

Westley, & Gemmill, 2004; Patel, DeSouza, & Rodrigues, 2003; Goodman & Gotlib, 2002) a ovlivňuje i vztah 

matky a dítěte (např. Murray, Halligan, & Cooper, 2010). Souvisí např. s tím, že děti těchto matek se často 

více bojí, jsou úzkostnější, plašší, jejich chování je inhibované (Moehler et al. 2007) a mohou se u nich obje-

vovat i problémy v oblasti afektivity (Tronick & Reck, 2009). Interakce matky a dítěte dále mohou být cha-

rakterizovány pasivitou, vyhýbavostí, nedostatkem pozitivní afektivity a zodpovědnosti ze strany matky 

(Reck et al. 2004). Hůře zvladatelné rodičovství a narušený vztah se svým dítětem vlivem prožívání popo-

rodních depresivních symptomů bylo zmapováno i ve studii Hayese, Goodmana a Carlsona (2013). Vazeb-

né chování matky k dítěti ovlivněné jejími obavami (v kontextu blízkosti, separace a potenciální ztráty dítě-

te) byly sledovány i ve výzkumu Feldmana a kolegů (cit. dle Praško et al, 2014), kde byly u matek nezávisle 

na jejich zdravotním stavu potvrzeny vysoké hodnoty míry úzkosti a separační úzkosti. Separace mezi 

matkou dítětem vykazovala variace kognitivních komponent, hladiny stresua mateřského zvládání stresu v 

poporodní fázi. 
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Obecně se dá říci, že mezi nejčastější úzkostné a depresivní poruchy u žen v období po porodu patří popo-

rodní blues, poporodní deprese, obsedantně-kompulzivní porucha, sociální fobie, posttraumatická stresová 

porucha, generalizovaná úzkostná porucha, panické ataky či mateřská separační úzkost (Praško et al., 

2014), které budou nyní podrobněji popsány. Nejčastější problematika změny nálady vyskytujících se u žen 

po porodu je popisována jako poporodní či mateřské blues. Výzkumy ukazují, že se může vyskytovat až u 

80 % žen (Pearlstein et al., 2009; Sit & Wisner, 2009), objevuje se obvykle třetí nebo čtvrtý den po porodu 

(většinou když žena opouští porodnici), vrcholí mezi pátým až sedmým dnem a do deseti až dvanácti dnů 

od porodu spontánně odeznívá. Mezi nejčastější symptomy patří zejména změny nálady včetně plačtivosti, 

dále podrážděnost, úzkostnost, nejistota, únava, nespavost, ztráta energie a chuti k jídlu, zhoršená koncent-

race, bolesti hlavy i všeobecné pociťování přetížení zejména v souvislosti se zvládáním požadavků péče o 

novorozence (Mohr et al., 2004). Předpokládá se, že u 75 % žen má tato porucha přechodný charakter, ale u 

20 – 25 % může pokračovat a rozvíjet se do symptomů poporodní deprese (Praško et al., 2002). Ta se proje-

vuje podobnými příznaky jako deprese v těhotenství, jak byla popsána výše, a úvodní příhody se dle Smi-

tha et al. (2004) začínají objevovat mezi čtvrtým až šestým týdnem po porodu a ačkoli se z ní většina žen 

zotaví cca půl roku po porodu, u jiných může přetrvávat i v průběhu dalších let a stává se z ní deprese 

chronická. Dle Chena a kolegů (2016) je míra poporodní deprese nejvyšší jeden měsíc po porodu, pak do 

šesti měsíců prudce klesá a mezi 6 – 12 měsícem se snižuje mírně. Další studie ale dokládá jiné výsledky a 

uvádí, že je míra depresivity nejvyšší ve dvou a šesti měsících po porodu (Gavin et al., 2005). Pokud dojde 

k většímu prohloubení depresivních příznaků, hrozí riziko psychotických prožitků, pokusů o sebevraždu 

nebo zabití vlastního dítěte (Fairbrother & Woody, 2008; Krischer et al., 2007; Friedman, Horwitz, & Res-

nick, 2005; Spinelli, 2004). 

 

Dalším psychickým onemocněním, které může postihovat ženy po porodu je i obsedantně-kompulzivní 

porucha (OCD), která dle Williamse a Korana (1997) vzniká u čtvrtiny z nich. Nejčastějším obsahem obsesí, 

tzn. nutkavých představ a myšlenek doprovázených úzkostí, mohou být agresivní myšlenky vůči vlastní-

mu dítěti a méně pak vůči dalším dětem nebo manželovi, na které žena reaguje vyhýbavým a zabezpečo-

vacím chováním (vyhýbá se místům a činnostem, které by agresi umožňovaly, chce, aby s ní stále někdy 

byl, hlídal ji apod.) nebo nutkavým (kompulzivním) jednáním spojeným s excesivními rituály, jako např. s 

modlením. Časté jsou také obsese týkající se strachu z kontaminace dítěte, které mohou vést k nadměrné-

mu kompulzivnímu umývání dítěte, neustálému převlékání, dezinfikování apod., kdy následně dítě může 

být skutečně ohroženo na zdraví. Často se spolu s poporodní OCD komorbidně objevuje i zmíněná deprese 

(Zambaldi et al., 2009). Na mateřské dovolené může rovněž dojít i k zesílení příznaků sociální fobie, která 

se vyznačuje nadměrným vyhýbavým chováním a úzkostí, kterou vyvolávají rozličné sociální situace 

(Praško et al., 2002). Po komplikovaných a bolestných porodech, předčasnému úmrtí dítěte po porodu či 

jiných tragických a krizových událostech se může v poporodním období u žen rozvinout i posttraumatická 

stresová porucha (Bowles et al., 2000; Fisher at al, 1997). Mezi další formy mateřských úzkostných poruch, 

které se mohou objevovat v porodním období, když dochází k různým komplikacím, patří také mateřská 

separační úzkost. Jedná se o nepříjemný emoční stav matky, jenž je spjatý se zkušeností separace od dítěte 

(např. vlivem hospitalizace) a který bývá doprovázen obavami, smutkem a pocity viny (Hock, McBride, & 

Gnezda, 1989). Stejně jako v těhotenství se může dále rozvinout i generalizovaná úzkostná porucha či pa-
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nické ataky doprovázené anticipační úzkostí, které přicházejí náhle, nejsou omezeny na žádnou specifickou 

situaci či souhrn okolností, ale nejčastěji souvisí zejména se strachem zůstat sama doma s dítětem apod. 

(Bandelow et al., 2006). 

 

Úzkostnost, depresivita a stres v kontextu mateřské  

zaměstnanosti 
 

Psychosociální stres, úzkostnost a depresivita nezůstaly výzkumníky tematicky opomenuty ani v souvis-

losti s jejich možnými projevy u pracujících a nepracujících matek. Pozornost byla zaměřena zejména na to, 

zda jsou k prožívání zmíněných psychických potíží více náchylnější ženy, které se rozhodly začít brzy po 

porodu pracovat nebo spíše ty, které zůstaly s dítětem doma na mateřské dovolené. Dá se totiž předpoklá-

dat, že k nim mohou vést obě varianty, tedy jak dlouhé hodiny v zaměstnání, pracovní stres a v jeho sou-

vislosti málo času na rodinu, tak i naopak pocity izolace a nedostatku sociálních kontaktů, které může žena 

pociťovat, když zůstává s dítětem doma. Závěry studií se ale mnohdy liší. 

 

Zatímco jedna ze skupin výzkumů uvádí, že se vyšší míra depresivity vyskytuje více u pracujících matek v 

porovnání s matkami nepracujícími (např. Ramji, Noori, & Faisal, 2016; Chatterji, Markowitz, & Brooks-

Gunn, 2013; Feldman, Sussman, & Zigler, 2004), další výzkumy dokazují, že je tomu naopak a poporodní 

deprese postihuje více ženy nepracující, tzn. na mateřské dovolené a to zejména pokud žena trpí nedostat-

kem sociálních kontaktů a nízkou podporou ze strany rodiny (např. Gurudatt, 2014). Vyšší míru depresivi-

ty také vykazovaly ženy, které sice preferovaly zaměstnání, ale zůstaly s dítětem doma (Usdansky et al., 

2012; Hock & DeMeis, 1990). V jiných výzkumech se však ukázala souvislost mezi delší mateřskou dovole-

nou a nižší mírou depresivity (Chatterji & Markowitz, 2012, 2004). 

 

Výsledky výzkumů zaměřených na pracující matky však naznačují, že pro náchylnost k prožívání uvede-

ných stavů není tolik důležité, jak moc je pracující matka od rodiny vzdálená, ale spíše jak kvalitní a flexi-

bilní její práce je, zda jsou pracovní podmínky pro matku uspokojivé a zda ji tato práce těší. Ukázalo se, že 

pokud své zaměstnání považují ženy za kvalitní, flexibilní a uspokojující, vyvažují tyto charakteristiky 

další případné problematické faktory (např. pracovní stres, počet hodin strávený v práci apod.) natolik, že 

tyto ženy sklony k úzkostnosti či depresivitě nevykazují nebo jen v malé míře (Usdansky et al., 2012; 

Dagher et al., 2011, Cooklin et al., 2011; Hyde et al., 1995; Wille, 1992; Broom et al., 2006; Chen et al., 2005; 

Strazdins, Shipley, & Broom, 2007). Marshall a Tracy (2009) v této souvislosti dále popisují, že vyšší depre-

sivita nebyla zjištěna jen u těch pracujících matek s nízkou kvalitou zaměstnání, ale i u matek svobodných a 

těch, které měly děti se slabším zdravím. Ukázalo se, že vztah mezi kvalitou zaměstnání a mateřskou de-

presivitou je mediován konfliktem mezi prací a rodinou, zatímco zdraví dítěte a rodinný stav mateřskou 

depresivitu ovlivňovaly přímo. Autoři očekávali, že kromě kvality zaměstnání budou důležitým prvkem 

působícím na psychické zdraví matky také hodiny strávené v zaměstnání. I když bylo ve výzkumu zjiště-
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no, že 72 % matek ze vzorku bylo již 6 měsíců po porodu zaměstnáno na plný úvazek a že větší počet hodin 

strávených v práci souvisí s prožíváním konfliktu mezi prací a rodinou, do depresivity matek a s ní spoje-

ných pocitů smutku či osamělosti se nepromítal. Přímý vliv na mateřskou depresivitu mělo však zdraví 

dítěte - slabé zdraví dítěte a jeho častá nemocnost souvisela s vyšší depresivitou matky. Na rozdíl od vý-

zkumu Rosse (1995) o pozitivním vlivu manželství na duševní zdraví žen, se však v této studii ukázalo, že i 

když svobodné matky vykazovaly vyšší míru depresivity v 6 měsících dítěte, v 15 měsících dítěte už tomu 

tak nebylo. Může to odrážet například rozdíly v podpoře a míru zapojení partnerů v 6 a 15 měsících dítěte, 

kdy je možné, že jsou noví otcové zapojeni více až do péče o batolata a ne tolik o novorozence či kojence. 

Nebo toto zjištění může reflektovat situaci, kdy se matky vrátily do práce brzy po porodu, ale vlivem ještě 

ne zcela pravidelného spánkového režimu dítěte bývají vyčerpanější a potřebují partnerovu pomoc a zapo-

jení mnohem více, než pak v 15 měsících dítěte. 

 

I obecně se proto dá říci, že vnímaná sociální opora je v kontextu mateřské zaměstnanosti a možných nega-

tivních psychických prožitků důležitým faktorem. Aby se žena cítila lépe a mohla se i brzy po porodu za-

pojit do pracovního procesu, musí mít jistotu, že se o dítě po dobu její nepřítomnosti může někdo z rodiny 

či okolí postarat, anebo musí mít dostatek finančních prostředků na zajištění hlídání někým zvenčí (Dagher 

et al., 2011; Cooklin et al., 2011). 

Vztah k dítěti 

Vztah k očekávanému dítěti 
 

Pociťovaný vztah k očekávanému dítěti bývá charakterizován jako silné emoční pouto k dítěti, které se u 

matky postupně rozvíjí během těhotenství a projevuje se v ideálním případě pozitivními emocemi vůči 

ještě nenarozenému dítěti a potřebou jej chránit a pečovat o něj (Walsh, 2010, Laxton-Kane & Slade, 2002; 

Condon, 1993). V dosavadních studiích se objevuje několik různých pohledů na tento fenomén, z nichž 

každý klade důraz na jiný aspekt vnímaného vztahu k očekávanému dítěti. Ten bývá definován také jako 

míra afiliace a interakce s ještě nenarozeným dítětem (Cranley, 1981), jako unikátní vztah mezi matkou a 

plodem/dítětem, v rámci kterého pocity matky nezávisí na emocích týkajících se těhotenství či mateřské 

role (Müller, 1990), jako vztah mezi matkou a plodem obsahující jak emoční, tak kognitivní složku (Doan & 

Zimmerman, 2003), z biologického hlediska jako pouto plnící zabezpečovací a ochrannou funkci vedoucí k 

přežití dítěte (Carter & Keverne, 2002) nebo souhrnně jako všechny pocity, postoje a chování matky k oče-

kávanému dítěti (Condon, 1993). 

 

Ačkoli bývá tento vztah v zahraničních studiích označován jako antenatal/prenatal/maternal-foetal attachment, 

nejedná se o attachmentový vztah v pravém slova smyslu, jak ho ve své teorii citové vazby popsal Bowlby 

(1969). V jeho pojetí by se mělo termínem attachment označovat pouto dítěte k pečující osobě (matce), proje-
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vující se určitým chováním směrem k ní a nikoli i reciproční a komplementární vztah matky k dítěti (Bowl-

by, 1982, cit. dle Walsh, 2010). I když bývá teorie citové vazby aplikována (a pojem attachment užíván) i u 

dospělé populace a citové vazby charakteristické po jejich partnerské vztahy (Hazan & Shaver, 1987), kde 

oba partneři vyhledávají péči druhého a navzájem si ji také poskytují, dosud nenarozené děti tuto péči ve 

stejném smyslu ještě nevyhledávají (Walsh, 2010), i když je na základě mnohých studií patrné, že mají po-

stupně rozvinuté smysly a jsou schopné podvědomě na emoce matky nějak reagovat (Verny & Kelly, 1993; 

Teusen & Goze-Hanel, 2003). S ohledem na to je proto třeba s pojmem attachment pracovat v kontextu vzta-

hu k očekávanému dítěti více obezřetně a spíše ho vnímat jako rozvíjející se vztah (relationship). 

 

Vztah matky k očekávanému dítěti se neodráží jen v postojích, pocitech a chování matky, ale i v tom, jak s 

nenarozeným dítětem komunikuje, tzn. v prenatální komunikaci, která je psychosomatického charakteru a 

zahrnuje několik dílčích způsobů komunikace, které se vzájemně prolínají (Fedor-Freybergh, 2000). Jedná 

se nejen např. o komunikaci fyziologickou (biologickou, endokrinní), kdy tělo matky zásobuje dítě potřeb-

nými živinami a matky by se v zájmu zachování dobrého zdravotního stavu dítěte měly vyvarovat alkoho-

lu, kouření, kofeinu, psychickému stresu a dbát na odpočinek, pestrou stravu apod., ale i komunikaci be-

haviorální, tzn. dorozumívání s dítětem, která je i nejsnadněji pozorovatelná. Patří sem např. povídání 

matky s dítětem, oslovování ho jménem, zpívání, pouštění hudby, hlazení břicha a masáže, změny polohy 

atd. Důležitou roli ale hraje i komunikace emocionální, která může být vyjadřována těšením se na dítě nebo 

naopak obavami. Matka na své dítě soustřeďuje pozornost, přemýšlí o něm (plány do budoucna, vybírání 

jména, vizualizace dítěte apod.), snaží se být klidná a vyrovnaná, vyvarovat se starostem a zahrnovat dítě 

pozitivními pocity a myšlenkami a pomáhat mu tak k lepšímu a harmonickému psychickému i fyzickému 

rozvoji (Verny & Kelly, 1993; Teusen & Goze-Hanel, 2003; Matějček, 2010). Popsanou pestrost aspektů poci-

ťovaného vztahu matky k očekávanému dítěti reflektuje ve svém obsahu i nově vyvinutá metoda (viz v 

sekci „Metody“).  

 

Vztah k očekávanému dítěti byl ve výzkumech sledován i kontextu mnoha různých proměnných. Jednou z 

oblastí bylo i psychické zdraví matky, neboť mnohé studie dokládají nepříznivost vlivu prenatálního dis-

tresu na behaviorální, kognitivní i psychomotorický vývoj dítěte (Lefkovics, Baji & Rigo, 2014). Výsledky 

studií zaměřených na úzkostnost a depresivitu matek v souvislosti se vztahem k očekávanému dítěti se 

však poměrně různí. Podle některých se jedná o pozitivní vztah, jiné však referují o vztahu negativním a 

liší se i v používaných metodách a zkoumaných souborech respondentek. Souhrnně lze však říci, že se jisté 

obecné vzorce depresivity a úzkostnosti dají v závislosti na stádiu těhotenství matek vysledovat. Vždy je 

ale třeba brát v úvahu, že se tyto charakteristiky mohou u jednotlivých těhotných žen lišit, neboť každá z 

nich může prožívat těhotenství jinak např. i vlivem různých osobních a rodinných událostí, které se mohou 

v této době odehrávat nebo také v závislosti na svém zdravotním stavu, rizikovosti těhotenství apod. 

Obecně se však ukazuje, že v prvním trimestru těhotenství žádné souvislosti obvykle nalezeny nebyly 

(Tsartsara & Johnson, 2006) a ačkoli ani v druhém trimestru některé studie žádný vztah nepotvrdily (Honjo 

et al., 2003), u dalších vychází souvislosti depresivity a úzkosti a vnímaným vztahem k dítěti spíše jako 

pozitivní, tzn., čím více jsou u matek úzkostné a depresivní pocity patrné, tím silnější je její vztah k očeká-

vanému dítěti (Barone et al., 2014; Allison et al., 2011). Ve třetím trimestru, tzn., ke konci těhotenství se 
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naopak ukazuje, že větší množství těchto negativních prožitků souvisí se slabším vztahem k dítěti (Goecke 

et al., 2012; McFarland et al., 2011; Robertsson et al., 2015; Lindgren, 2001; Condon a Corkindale, 1997; Ko-

línková, 2015). A platí to i naopak, tzn., že čím kvalitnější prenatální vztah matky a dítěte je, tím méně pro-

jevů depresivity matky vykazují, a to nejen během těhotenství, ale i 3 týdny a 6 měsíců po porodu (Lin-

dgren, 2001). 

 

Vztah k očekávanému dítěti bývá zkoumán také v souvislosti s demografickými proměnnými. Např. něko-

lik studií poukázalo na to, že kvalita vztahu matky k nenarozenému dítěti klesá v závislosti na jejím věku 

(Lindgren, 2001; Damato, 2004a; Siddiqui, Hagglof, & Eisemann, 1999), jiné výzkumy však tuto souvislost 

nepotvrdily (Wayland & Tate, 1993; Zachariah, 1994; Condon & Corkindale, 1997). Výzkumníci se proto 

zajímali o důvody, které by mohly souviset s prvním z uvedených výsledků, tzn., že kvalita vztahu k dítěti 

s rostoucím věkem matky slábne. Zjistili např., že jedním z faktorů může být strach z možné ztráty dítěte 

nebo jeho zdravotních handicapů, jejichž riziko s rostoucím věkem matky také bohužel roste (Siddiqui, 

Hagglof, & Eisemann, 1999) nebo dále např. nespokojenost matky se způsobem, jakým se o ně stará partner 

nebo jakou jim věnuje pozornost (Coffman, Levitt, Deets, & Quigley, 1991; Siddiqui, Hagglof, & Eisemann, 

1999). Berryman a Windridge (1996) dále zjistili, že ženy nad 35 let mají ve druhém trimestru slabší vztah k 

dítěti než ženy okolo 20 let a ve třetím trimestru tento rozdíl ve vztahu k dítěti již vymizel. Autoři to po-

dobně jako Siddiqui a kolegové (1999) vysvětlují zvýšeným rizikem Downova syndromu a dalších vad u 

starších rodiček, kdy ženy mohou mít větší obavy o zdraví dítěte a proto si k němu vytvořit raději slabší 

vztah, aby se tak chránily před případnými negativními emocemi. Obrat nastává ve třetím trimestru, kdy 

už se dá s větší jistotou zhodnotit zdravotní stav dítěte a emoční připoutání matky k němu už proto není 

tolik rizikové. Odlišné výsledky v souvislosti se vztahem k dítěti ve druhém trimestru však popisují Alli-

son, Stafford a Anuumba (2011), v jejichž výzkumu u žen odeslaných ve druhém trimestru na genetické 

vyšetření na základě jejich vyššího věku nebo screeningu Downova syndromu, souvisela vyšší úzkostnost 

naopak se silnějším pociťovaným vztahem k dítěti. Dále výzkumy popisují, že vztah k očekávanému dítěti 

negativně souvisí se vzděláním matky - tzn., že čím vyšší vzdělání matka dosahuje, tím slabší je její vztah k 

dítěti (Lindgren, 2001; Mercer et al., 1988). Metaanalýza Canelly (2005) však tuto souvislost neprokázala, 

stejně tak jako spojitost s ekonomickým statusem. 

 

Z faktorů souvisejících s těhotenstvím má dle studií na pociťovaný vztah k očekávanému dítěti největší vliv 

gestační věk. Bylo zjištěno, že s postupujícím těhotenstvím žena k dítěti pociťuje čím dál kladnější vztah a 

to zejména díky stále výraznějšímu uvědomování jeho pohybů, větší frekvenci lékařských vyšetření a pro-

hlížení ultrazvukových záznamů (Shieh, Kravitz, & Wang, 2001; Salisbury, Law, LaGasse & Lester, 2003; 

Damato, 2004a; Hjelmstedt, Widström & Collins, 2006; Barone et al., 2014). Leiffer (cit. dle Siddiqui, Hag-

glof, & Eisemann, 1999) uvádí, že matka k dítěti pociťuje určitou vazbu již od doby jeho početí, ale v raných 

fázích těhotenství jsou její pocity spíše abstraktní a difúzní a až s postupujícím těhotenství se stávají i díky 

již zmíněným faktorům intenzivnější, konkrétnější a personifikované a objevují se i představy a snění o 

dítěti. Ačkoli se dá předpokládat, že dalšími významnými prediktory kvality vztahu matky k očekávané-

mu dítěti bude plánovanost či „chtěnost“ těhotenství (což vždy nemusí znamenat totéž) i v této oblasti se 

výsledky výzkumů poměrně rozcházejí. Ukazuje se např., že ženy, které těhotenství plánovaly, pociťují 
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pouze mírně silnější vztah k dítěti než ženy, které otěhotněly neplánovaně (Yarcheski et al., 2009; Shieh et 

al., 2001). Výzkum Condona a Corkindalea (1997) dále prokázal souvislost pouze s kvalitou vztahu, nikoli s 

intenzitou a další výzkumy (Magee et al., 2014; Damato, 2004a) souvislost neprokázaly vůbec. Na ženy, 

které dítě počaly metodou asistované reprodukce (IVF), u nichž je plánovanost těhotenství zřejmá, se ve 

své studii zaměřil Hjelmstedt a kolegové (2006), kteří u nich zjišťovali pociťovaný vztah k dítěti v 26. a 36. 

týdnu těhotenství. Ačkoli s postupujícím těhotenstvím pociťovaný vztah k dítěti u žen po IVF i u kontrolní 

skupiny vzrostl, mezi sebou se však v tomto vztahu skupiny nelišily. K podobným výsledkům dospěli i 

McMahon, Tennant, Ungerer a Saunders (1999), kteří v závěru své studie shrnují, že asistovaná reprodukce 

může vést k rozdílům v přijetí mateřské identity, ale nic nenaznačuje tomu, že by tyto rozdíly nějak nepří-

znivě ovlivňovaly rozvoj vztahu mezi matkou a dítětem. 

 

Dále byl v některých výzkumech potvrzen silnější vztah k očekávanému dítěti u prvorodiček oproti více-

rodičkám (Condon & Corkindale, 1997; Pascoe, Kototailo & Broekhuizen, 1995; Mercer & Ferketich, 1995). 

Což odpovídá i  zjištěním Grossmana a kolegů (cit. dle Siddiqui, Hagglof, & Eisemann, 1999), kteří pouká-

zali na to, že se prvorodičky více zabývají těhotenstvím a rostoucím plodem, kdežto vícerodičky se více 

zaobírají vnějšími okolnostmi jako např. finančním zajištěním a zaměstnáním. Ke stejnému závěru dospěl i 

Leiffer (cit. dle Siddiqui, Hagglof, & Eisemann, 1999), k němuž ještě dodává, že prvorodičky jsou více emo-

cionálně angažovanější a více se na příchod dítěte připravují. Uvažuje se však i o tom, zda nesouvisí silnější 

vztah k očekávanému dítěti u prvorodiček spíše s věkem žen, který bývá u druhorodiček a vícerodiček 

logicky vyšší (Cannella, 2005). Jiné výzkumy však zmíněný vztah či celkově vliv parity neprokázaly (Con-

don & Esuvaranathan, 1990; Berryman & Windridge, 1996). 

 

Souvislosti mezi předporodním a poporodním vztahem k dítěti  
 

Pozitivní vztah mezi prenatálním a postnatálním vztahem matky a dítěte byl potvrzen četnými výzkumy, 

ve kterých se ukázalo, že kvalita prenatálního vztahu matky k očekávanému dítěti je klíčovým prediktorem 

vztahu matky a dítěte po porodu – pokud si ženy vytvořily dobrý vztah k dítěti již v těhotenství, pociťova-

ly k dítěti silnější pouto i po jeho narození (Luz et al., 2017; Rossen et al., 2016; Taffazoli, Aminyazdi, & 

Shakeri, 2015; Chrzan-Dętkoś & Łockiewicz, 2015; Condon et al., 2013;  van Bussel, Spitz, & Demyttenaere, 

2010; Carneiro, Corboz‐Warnery, & Fivaz‐Depeursinge, 2006; Siddiqui & Hägglöf, 2000; Müller, 1996). Tyto 

výsledky byly potvrzeny i u matek dvojčat (Damato, 2004b). 

 

Siddiqui a Hägglöf (2000), kteří pozorovali interakce matek s dětmi 12 týdnů po porodu, zjistili, že i když s 

věkem matky, počtem proběhlých porodů (prvorodičky/vícerodičky), pohlavím dítěte nebo průběhem 

porodu tyto interakce nijak nesouvisely, se vztahem k dítěti ve třetím trimestru těhotenství ano a bylo na-

lezeno hned několik spojitostí. Matky se silnějším vztahem k očekávanému dítěti se během postnatálních 

interakcí více zapojovaly, poskytovaly dítěti více podnětů a užívaly více přímé stimulace. Pozitivní vliv na 

tyto interakce mělo zejména prenatální vysílání pozitivních emocí směrem k dítěti nebo představování si 



30 
 

ještě nenarozeného dítěte. Podobné výsledky přinesl i výzkum Maase a kolegů (2016) zaměřený na vztah 

matky a dítěte v 26. týdnu těhotenství a poté v 6 měsících po porodu, kde také byla pozorována interakce 

matky s dítětem a to ve třech situacích – povídání s dítětem, volná hra a přebalování. Ukázalo se, že matky, 

které měly kvalitnější vztah se svým dítětem již v těhotenství, jím disponovaly i po porodu. Tento vztah se 

ukázal zejména v interakčních situacích volné hry a přebalování, v situaci „povídání s dítětem“ nalezen 

nebyl. 

 

Ačkoli zmíněné výsledky studií poukazují na středně silný vztah mezi prenatálním a postnatálním poutem 

matky a dítěte, několik studií podpořilo předpoklad, že je postnatální vztah matky a dítěte ovlivněn nejen 

samotným vztahem matky a dítěte v těhotenství, ale současně i duševním zdravím matky, zejména její 

depresivitou a úzkostností. Právě depresivita se ukázala jako signifikantní faktor vysvětlující společně s 

prenatálním vztahem část rozptylu postnatálního vztahu matky a dítěte např. ve výzkumu Dubbera a ko-

legů (2015), kde se jednalo o 20,8 % společně vysvětleného rozptylu a ve výzkumu Damata (2004b), kdy šlo 

o 26,1 % společně vysvětleného rozptylu. Na vliv postnatálních depresivních symptomů na nižší kvalitu 

vztahu matka-dítě upozornily i další studie (např. Moehler et al., 2006; Reck et al., 2006; Moehler et al., 

2007), jiné referují zase o tom, že vliv na zhoršený vztah matky s dítětem má depresivita i v součinnosti se 

symptomy úzkostnými (Edhborg, Nasreen, & Kabir, 2011; Brockington et al., 2001). I úzkostnost matky 

sama o sobě se ve výzkumech objevuje jako důležitý prediktor ne příliš uspokojivého vztahu matka-dítě, 

kdy jsou matky vůči svému dítěti méně senzitivní a zodpovědné a projevují se u nich snížené rodičovské 

kompetence (např. Britton, 2005). Jinde však podobné negativní asociace mezi úzkostností matky a postna-

tálním vztahem matka-dítě zjištěny nebyly (např. Edhborg, Nasreen, & Kabir, 2011). I z těchto důvodů je 

proto důležité tuto problematiku detailněji prozkoumávat i v budoucích výzkumech a diferencovaně se 

zaměřit na případné rozdílné působení úzkostných a depresivních symptomů matek na vztah matka-dítě. 

 

Vztah k dítěti po porodu v kontextu zaměstnanosti matky  
 

Jedním z hlavních konstruktů, jak ve vývojových, tak ekonomických teoriích o vlivu mateřství a pracovní 

vytíženosti matky na vývoj dítěte a jejich vztah, je čas, který matka se svými dětmi tráví. Ekonomické teorie 

(např. Becker, 1981; Coleman, 1988), které jsou často diskutovány v kontextu vývoje starších dětí, ale jsou 

stejně tak aplikovatelné i na děti mladší, předpokládají, že čas je zdrojem nebo komoditou, kterou rodiče 

investují do svých dětí. Čas, který rodiče dětem věnují, dle autorů u dětí zajišťuje rozvoj sociálního kapitálu, 

který pak vytváří kapitál lidský. Mezi prvky sociálního kapitálu totiž patří nap. důvěryhodnost sociálního 

prostředí, intelektuální stimulace nebo sociální interakce, které pečující osoba v ideálním případě dítěti 

poskytuje a vybavuje ho tak do života. Vývojové teorie vlivu mateřského času na dítě a také na vztah mat-

ky a dítěte vycházejí zase z teorie citové vazby a rané sociální a kognitivní stimulace dítěte (např. Belsky, 

2001; Sroufe, 1988; Brazelton, 1986). 

Jak dokládá četná literatura, dá se předpokládat, že mateřská zaměstnanost ovlivňuje nejen vztah matky s 

dítětem, ale také emocionální a kognitivní vývoj dítěte, protože práce matku „obírá“ o čas, který by mohla 
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strávit se svým malým dítětem a podílet se tak na jeho výchově a rozvoji více (např. Huston & Rosenkrantz 

Aronson, 2005; Waldfogel, Han, & Brooks-Gunn, 2002; Huston, 2002; Hoffman & Youngblade, 1999; Zaslow, 

McGroder, Cave, & Mariner, 1999). Silný vztah matky s dítětem také tvoří základ pro to, aby si dítě interna-

lizovalo mateřské hodnoty a přesvědčení a pokud je tedy díky menšímu množství času tento vztah narušen, 

může docházet k větším nesouladům mezi matkou a dítětem a problémům s chováním dětí (Kochanska & 

Thompson, 1997). Narušit ho mohou také např. i časté separace vlivem docházky matky do zaměstnání 

brzy po porodu, protože v takových případech má matka méně příležitostí k tomu se naučit rozeznávat 

jednotlivé signály dítěte a vhodně na ně reagovat, čímž může dítěti dávat najevo, že je její přítomnost ně-

kdy spíše sporadická a hlavně pro dítě nepředvídatelná a nečitelná. 

 

Huston a Rosenkrantz Aronson (2005) se proto rozhodli ve svém longitudinálním výzkumu testovat před-

poklady ekonomických a vývojových teorií o zásadním vlivu matčina času stráveného s dítětem na budo-

vání vztahu matka-dítě a na vývoj dítěte. Autoři měření prováděli u 1053 respondentek a jejich dětí v 1, 6, 

15, 24 a 36 měsících dítěte a výsledky naznačily, že ačkoli zaměstnané matky takto malých dětí s nimi kvůli 

své práci tráví méně času, než matky nezaměstnané na mateřské dovolené, rozdíl byl mnohem menší, než 

se dalo předpokládat. Zaměstnané i nezaměstnané matky zaznamenávaly své denní rozvrhy v pracovní i 

nepracovní dny a ukázalo se, že ačkoli v 6 měsících dítěte pracovaly průměrně 33 hodin týdně (tzn. cca 4 

celé pracovní dny), tak přímou interakcí se svými dětmi tráví jen o 1,7 hodiny méně času než matky, které 

nepracují a jsou s dítětem doma. Jedná se tedy jen o nepatrný rozdíl, což je v souladu s některými dalšími 

výzkumy (např. Robinson & Godbey, 1997; Bryant & Zick, 1996). Z výsledků popisované studie (Huston & 

Rosenkrantz Aronson , 2005) plyne, že v porovnání s matkami na mateřské dovolené si pracující matky čas 

s dětmi, který je díky jejich práci snížený, kompenzují tím, že si ho více užívají, mnohem více se zaměřují 

na přímou interakci s dítětem a redukují čas na jiné činnosti jako např. domácí práce, volný čas, organizační 

a sociální aktivity. Tzn. všechny tyto „vedlejší činnosti“ obětují tomu, aby mohly být co nejvíce se svým 

dítětem. Taky si nedostatek času stráveného s dětmi během pracovního týdne vynahrazují tím, že s nimi 

tráví mnohem více času o víkendu, kdežto u nepracujících matek je to naopak a o víkendech čas strávený s 

dětmi redukují. Souhrnně výsledky výzkumu poukázaly na skutečnost, že pracující matky tráví se svými 

dětmi během víkendového dne dokonce více času, než nepracující matky se svými dětmi během všedního 

(pracovního) dne. V porovnání s nepracujícími matkami, pracující matky také věnují více prostoru v rámci 

času se svými dětmi sociálním aktivitám, jako hraní, povídání nebo chování dítěte a menší podíl instru-

mentální péči o dítě. Dá se tedy říci, že kvantitu stráveného času s dětmi matky kompenzují jeho kvalitou, 

což dokládají i výsledky některých předchozích výzkumů (např. Hsin & Felfe, 2014; Booth et al., 2002; Ah-

nert, Rickert, & Lamb, 2000; Bryant & Zick, 1996; Nock & Kingston, 1988). Byl rovněž prokázán i vliv vzdě-

lání matky na kvalitu času stráveného s dítětem a ukázalo se, že vysokoškolsky vzdělané matky tráví čas se 

svými dětmi kvalitněji a to nejčastěji hraním, povídáním či učením se s nimi (Hill & Stafford, 1985; Timmer, 

Eccles & O’Brien 1985). 

 

Výzkum Hustona a Rosenkrantz Aronsona (2005) rovněž neukázal, že by čas, který matky tráví místo s 

dítětem v práci, nějak narušoval kvalitu a sílu vztahu mezi matkou a dítětem, kvalitu domácího prostředí 

nebo vývoj dítěte. Výsledky nasvědčují spíše pravému opaku, tzn., že jak čas strávený s dětmi, tak strávený 
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v práci, souvisí s vyšší kvalitou domácího prostředí. Ukázalo se také, že ekonomické a sociální výhody 

mateřské zaměstnanosti převažují nad ztrátami, které by mohl přinášet čas strávený pryč od dětí – např. 

otcové a další pečující osoby mohly s dětmi trávit více času, když byly matky v práci a potvrzeno bylo rov-

něž i to, že děti v emoční, sociální a kognitivní oblasti vlivem zaměstnanosti matky nijak nestrádaly. 

 

Autoři dále poukázali na skutečnost, že volba, jak rozvrhnout mateřský čas, reflektuje spíše individuální 

charakteristiky matky či rodinného prostředí, než mateřskou senzitivitu a stimulující domácí prostředí. 

Bylo zjištěno, že ženy, které mají méně dětí, tráví s nimi více času, který mají k dispozici a poskytují vyšší 

kvalitu domácího prostředí, navzdory faktu, že tráví více času v zaměstnání. Ženy, které jsou starší, bílé 

rasy a „lépe psychologicky nastavené“ tráví více času se svými dětmi, jsou více senzitivními matkami a 

vytváří dítěti více stimulující domácí prostředí, ale tyto 3 faktory nijak nesouvisely s časem, který matky 

stráví v práci. Je zajímavé, že ačkoli ženy s vyššími příjmy tráví více času v práci, než se svým dítětem, než 

ženy s nižšími příjmy, neliší se tyto ženy v množství možného času, který tráví se svými dětmi, ani v míře 

mateřské senzitivity nebo kvalitě domácího prostředí. Ženy, které se více obávaly odloučení od svých dětí, 

s nimi tráví více času a méně času v práci, ale jsou méně senzitivní než ty s nižší separační úzkostí.  

 

Výsledky rozsáhlého výzkumu Hustona a Rosenkrantz Aronsona (2005) tak naznačily, že čas strávený v 

práci nebo strávený s dítětem, hraje méně podstatnou kauzální roli v rozvoji senzitivity u matek a jejich 

schopnosti vytvářet vysoce kvalitní domácí prostředí, než jak předvídají ekonomické nebo vývojové teorie. 

Spíše je tomu tak, že matky, které vede rodinná situace a osobní dispozice k tomu být více senzitivní a vy-

tvářet stimulující a vřelé rodinné prostředí, si mohou vybrat, kolik dostupného času se svým dítětem stráví, 

ať už jsou či nejsou zaměstnané. 

 

I další výzkumy porovnávající zaměstnané a nezaměstnané matky mezi nimi neshledaly rozdíly v mateř-

ské senzitivitě nebo schopnosti adekvátně reagovat na dítě (Stifter, Coulehan, & Fish, 1993; Owen & Cox, 

1988). Některé studie ale ukazují, že zaměstnané matky jsou více senzitivní, pozitivní a více se svými ma-

lými dětmi interagují (Broom, 1998; Crockenberg & Litman, 1991). V jiném výzkumu se ale naproti tomu 

ukázalo, že ženy, které se do práce vrátily brzy po narození dítěte, se vůči dítěti projevovaly negativněji, 

než ty, které zůstaly doma na mateřské dovolené déle (Clark, Hyde, Essex, & Klein, 1997). I analýzy, které v 

letech 2003 a 1999 provedl v rámci studií o rané péči NICHD (the National Institute of Child Health and 

Human Development) v USA uvádí, že matky dětí, které je měly v péči více hodin, byly méně senzitivní 

než ty, které je měly méně hodin (NICHD Early Child Care Research Network, 1999, 2003). 

 

Rozdílům v mateřské senzitivitě a kvalitě vztahu matka-dítě v kontextu mateřské zaměstnanosti se věnoval 

i kanadský longitudinální výzkum Symonse (1998), který tyto faktory sledoval u 57 dvojic matka-dítě v 3, 6 

a 24 měsících dítěte, přičemž byly sledované matky rozděleny do 3 skupin dle načasování svého návratu 

do práce. První skupinu tvořily matky pracující méně než 5 hodin týdně v prvních dvou letech po porodu, 

druhou skupinu ženy, které se do práce vrátily do 6 měsíců po porodu a poslední skupinou byly matky, 

které se do práce vrátily až po 6 měsících po porodu. Navzdory očekávání se nejvyšší kvalita vztahu proje-

vila u skupiny matek, které se do práce vrátily po 6 měsíců od porodu a nejvyšší senzitivita zase u matek, 
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které nebyly zaměstnané mimo domov v prvních dvou letech dítěte. Matky, které se do práce vrátily po 6 

měsících od porodu, vykazovaly v porovnání s ostatními zkoumanými skupinami i méně mateřského stre-

su a méně vyhýbavého stylu copingu. 

 

Uvedené závěry nejsou příliš v souladu s výsledky předchozích studií, že dřívější návrat do práce po poro-

du bývá spojen s jistějším a silnějším vztahem mezi matkou a dítětem (Belsky & Eggebeen, 1991; Lamb, 

Sternberg, & Prodromidis, 1992; Roggman, Langlois, Hubbs-Tait, & Reiser-Danner, 1994), neboť v popiso-

vaném výzkumu Symonse (1998) se nejsilnější vztah objevil u skupiny matek vracejících se do práce až po 6 

měsících od porodu. 

 

Podobně tematicky byl zaměřen i australský longitudinální výzkum Harrisona a Ungerera (2002) zabývají-

cí se souvislostmi mezi zaměstnáním matky a vztahem matka-dítě v kombinaci s mateřskou senzitivitou, 

demografickými a osobními faktory na vzorku 145 matek a jejich dětí. Výsledky ukázaly, že prenatální 

postoje k práci a načasování návratu do práce po porodu byly významnými proměnnými přispívajícími k 

výslednému vztahu mezi matkou a dítětem a k účinkům dalších prediktorů. Matky, které měly větší záva-

zek k práci, vykazovaly nižší míru úzkostnosti ohledně péče o dítě mimo rodinu, a které se vrátily do práce 

dříve, měly s dětmi jistější a kvalitnější vztah. Souvislost mezi jistým a kvalitním vztahem matka-dítě a 

nízkou separační úzkostí pracujících matek byla zjištěna i v předchozích studiích (Scher & Mayseless, 2000; 

Stifter, Coulehan, & Fish, 1993). Během rozhovorů s matkami v období těhotenství, většina z nich uváděla, 

že se plánuje vrátit do práce brzy po narození dítěte a nebude se cítit zle, že bude potřebovat dítě umístit 

do jeslí či jiné instituce péče o dítě mimo domov. Ve skutečnosti se do 1 roku po porodu vrátily do práce 

dvě třetiny matek, z nichž většina nepracovala více jak 30 hodin týdně, což je konzistentní s výsledky ji-

ných australských studií, které uváděly, že ženy po porodu preferují práci na částečný úvazek (Glezer, 

1988; Wolcott & Glezer, 1995). Z dalších výsledků popisovaného longitudinálního výzkumu (Harrisona & 

Ungerer, 2002) vyplývá, že matky, které měly k práci větší závazek, byly starší a měly vyšší socioekono-

mický status, než ostatní matky. Starší matky z těch, co se do práce vrátily brzy po porodu, pracovaly ve 

srovnání s druhými více hodin. Mezi znaky pracujících matek patřila také pracovní spokojenost a radost z 

benefitů, které práce přináší nejen jim samotným, ale i jejich rodinám. 

 

Oproti uvedeným výsledkům studií Kassamali a Rattani (2014) zjistili, že samotné zaměstnání matky ne-

zlepšuje, ani nezhoršuje vztah s jejím dítětem. To, co má na jejich pouto vliv, je kombinace různých faktorů. 

Celkově je pro rozvoj jistého vztahu matky a dítěte důležité, aby došlo k rovnováze či integraci obou rolí 

matky, tzn. jak pracovní, tak té mateřské. Ve výzkumu se totiž ukázalo, že pracující matky měly pocit, že 

obě jejich role, tzn. práce i mateřství, jsou důležité. Jejich práce je definuje jako individuum, dává jim příle-

žitost profesně růst a rozvíjet se a posiluje jejich sebevědomí. Mateřství zase zahrnuje starost a naplňování 

potřeb jejich dítěte. Plnění těchto rolí plyne ze zajišťování komfortu a fyzického i emočního bezpečí svému 

dítěti. Výzvou je, když dojde k nerovnováze mezi oběma rolemi a matka se je snaží vyrovnávat, aby bylo 

dosaženo spokojenosti v obou z nich. A právě to, když dojde k jejich pozitivnímu provázání a vyrovnání, 

vede ke kvalitnímu a jistému vztahu matky s dítětem, na což poukázal dříve i výzkum Etaugha, Williamse 

a Carlsona (1996). Jistý vztah mezi matkou a dítětem jim oběma poskytuje radost a potěšení. Pokud takový 
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vztah matka a dítě mají, bývá pro matku i dítě jednodušší se od sebe na dobu, kdy je matka v práci, odlou-

čit. Dítě se tak zároveň učí i větší nezávislosti na matce a přijímá, že matka musí vedle své mateřské role 

plnit povinnosti i jinde. Dítě rozumí tomu, že matka tu pro něj vždy bude, když bude potřeba a bude s ním 

trávit čas tehdy, když je doma. V takových chvílích dítě cítí, že je pro matku prioritou a nic ho nenahradí. 

 

V neposlední řadě může rodičovství, vztah matky a dítěte a interakci mezi nimi ovlivnit také kvalita part-

nerského vztahu (např. Belsky, 1984;  Erel & Burman, 1995; Goldberg, 1990, cit. dle Rholes, Simpson, & 

Blakely, 1995). Ta je důležitá jak během těhotenství matky, tak zejména během prvního roku života dítěte, 

kdy se mezi rodičem a dítětem vztah vytváří (Cox, a kol., 1989, cit. dle Erel & Burman, 1995), stejně tak jako 

i mateřská identita a sebehodnocení (např. Slade & Cohen, 1996). Vliv kvality partnerského vztahu lze 

předpokládat zejména v tom smyslu, že žena se bude pravděpodobněji lépe adaptovat na svou mateřskou 

roli, bude citlivá k potřebám dítěte a bude na ně vhodně reagovat tehdy, pokud i její vlastní potřeby budou 

naplněny a bude v partnerském vztahu spokojená (Croekenberg, 1981, cit. dle Logsdon, Davis, Birkimer, & 

Wilkerson, 1997). 

 

 

Vybrané demografické charakteristiky v kontextu 

mateřské zaměstnanosti 
 

Věk 
 

Otázka věku matek prvorodiček je v posledních letech stále diskutovanějším tématem a to jak v médiích, 

tak i ve vědeckých kruzích. Demografové a sociologové upozorňují na to, že se doba, kdy ženy mají první 

dítě, stále posouvá výše a pozdější mateřství se stává poměrně běžným jevem, který bývá spojován s život-

ním stylem moderní společnosti. V té se dle Rabušice (2002) mění priority mladé generace, zdůrazňuje se 

individualita a seberealizace, a díky tomu dochází k nízké plodnosti dětí a většímu počtu starších prvoro-

diček. Dítě již není jedinou osou a cílem partnerského vztahu, jako tomu bylo dříve, ale je pouze jednou z 

mnoha možností realizace jedince, jednou z variant životního stylu, již nabízí postmoderní společnost. Z 

tohoto důvodu dle sociologů narůstá podíl mužů a žen, kteří zůstávají celoživotně dobrovolně bezdětní 

nebo si pořizují pouze jedno, tzv. statusové dítě. 

 

To, že se průměrný věk prvorodiček v České republice stále zvyšuje, dokládají i statistická data, ze kterých 

je patrné, že v roce 1995 byl průměrný věk ženy při narození prvního dítěte necelých 23,5 let, o 10 let poz-

ději v roce 2005 to bylo již 26,5 let a o další desetiletí později překonal v loňském roce poprvé již hranici 30 

let a je zřejmé, že se tento věk bude pravděpodobně v budoucích letech ještě zvyšovat. Nejen její věková 

hranice, ale i porodnost obecně se již od roku 1918 postupně snižuje a nejvíce u matek do 20 let, kde je od 

80. let 20. století tento pokles nejmarkantnější (ČSÚ, 2016a; ČSÚ, 2016b). 
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Otázkou zůstává, co je motivem žen pro odklad mateřství do vyššího věku. Z dosavadních studií vyplývá, 

že se jedná nejspíše o kombinaci a vliv mnoha faktorů, které se navzájem prolínají. Patří k nim zejména 

odkládání manželství z důvodu větších možností vzdělávání, cestování i pracovních příležitostí či obav o 

ztrátu osobní svobody, které vedou mnohé páry k nesezdanému soužití a oddaluje se tak věková hranice 

porodnosti. Záleží rovněž na demografické oblasti, odlišných kulturních tradicích, náboženských vlivech, 

psychice mladých lidí, rozvodovosti, dostupnosti antikoncepce, sociálním postavení, ekonomické a bytové 

situaci či sociální politice státu (Lechnerová, 2016; Hamplová, Rychtaříková, & Pikálková, 2004; Sobotková, 

2001). Dle Bímové (2007) je třeba uvažovat i o dalších psychologických aspektech ovlivňujících pozdější 

rodičovství, mezi které lze zařadit např. osobnostní rozvoj, motivaci k rodičovství a manželství, psycholo-

gické a sociální tlaky či pozitivní a negativní stránky rodičovství. 

 

Jednou z determinant může být také to, že se matka na mateřství necítí ještě emocionálně připravena a 

může ho proto odkládat do pozdějšího věku. Dle Sobotkové (2016) či Williamse (2008) se v této souvislosti 

jedná hlavně o ženy, které mají vyšší vzdělání, žijí a pracují ve městě a chtějí si nejdříve si nejdříve vybu-

dovat svoji kariéru a ekonomickou stabilitu, než založí rodinu. Lechnerová (2016) ale dodává, že neochota 

přerušit svou pracovní kariéru či omezit své volnočasové aktivity však bývá ženami zmiňována jako méně 

výrazný faktor. Mnohem významnějším totiž může být neexistence vhodného partnera, se kterým by chtě-

ly ženy své dítě mít. Ačkoli jsou starší ženy jak pod tlakem svých „biologických hodin“, tak často i své ro-

diny, okolí, médií či společnosti jako takové, která uzavření manželství a zplození dítěte vnímá jako nutnou 

normu a hlavní mezník dospělosti (Rabušic, 2001), pokud nemají po boku žádného partnera nebo toho 

současného nevnímají jako „toho pravého“, hledání správného partnera, který bude moci být i budoucím 

otcem jejich dětí, je pro ženy jedním z hlavních důvodů odkládání doby početí dítěte (Borland, 2015). Ženy 

si totiž uvědomují rizika, která by mohla nastat, kdyby byly okolnostmi nuceny své dítě vychovávat jako 

samoživitelky, čemuž mohou některé trendy moderní společnosti nahrávat. V dnešní době spolu totiž páry 

nezůstávají za všech okolností, jak tomu bývalo v minulosti a nespěchají ani se vstupem do manželství, což 

dokládá např. i skutečnost, že po 30. roce života je v manželském svazku cca jen 16 % párů. Vzhledem ke 

všem zmíněným okolnostem se proto stává, že pokud žena na hledání pravého partnera nerezignuje, je 

tomu otevřena i v pozdějším věku a může pak počít dítě až s novým partnerem či v dalším manželství 

(Biermann, & Raben, 2006). Možný (2006) proto popisuje, že se vzhledem k vysokému podílu nových vzta-

hů vytvořených po rozpadu předešlých svazků vynořuje nová kategorie starších matek, které bývají větši-

nou přibližně čtyřicetileté, rozvedené a zakládají takto nové rodiny. Zmíněný autor uvádí, že u párů, které 

již mají alespoň jedno dítě z předchozího manželství (vztahu), existuje vyšší pravděpodobnost narození 

prvního dítěte v současném vztahu, než u bezdětných párů a těch, kdo v současném svazku již děti mají - 

první dítě tak plní roli „stvrzení“ partnerského svazku. 

 

U většiny ze zmíněných faktorů majících vliv na odklad mateřství lze najít pojítko i s tím, jak žena uvažuje 

na základě svého věku o mateřství i v kontextu svého pracovního života a je jim věnován prostor i v jiných 

částech textu. Pokud se však jedná o vlivu věku matky na její načasování návratu do práce po porodu dítě-

te, souvislosti ve výzkumech nejsou zcela objasněny. Na základě některých studií se však dá předpokládat, 
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že starší ženy jsou již vlivem své delší pracovní kariéry před narozením dítěte lépe finančně založeny, ne-

musí proto z ekonomických důvodů brzy po porodu spěchat do práce a mohou si dovolit na mateřské do-

volené zůstat déle. Na druhou stranu bývají starší matky oproti mladším matkám vzdělanější a mohou se 

chtít díky mnoha důvodům (rozpracováno níže) do práce vrátit dříve, než ony (Han, Ruhm, Waldfogel, & 

Washbrook, 2008; Smith, Downs, & O'connell, 2001). 

 

Vzdělání 
 

Obecně lze říci, že struktura rodiček podle vzdělání je odvislá od celkové vzdělanosti žen v populaci. V 

posledních dostupných statistik z roku 2015 vyplývá, že byly mezi rodičkami nejčastěji zastoupeny ženy se 

středoškolským vzděláním (56,3 %), matky vysokoškolačky představovaly 22,9 % a matky se základním 

vzděláním 9,1 %. U zbývajících více než 11 % matek nebylo vzdělání zjištěno (ČSÚ,  2016c). 

 

Ukazuje se, že vzdělanější ženy investují více času do seberozvoje, přípravy své kariéry a získání uznání na 

trhu práce a proto se dá předpokládat, že se budou chtít do svého zaměstnání vrátit co nejdříve po porodu, 

což potvrdily např. studie Gregga, Gutiérrez-Doménecha a Waldfogela (2007), Smitha, Downse a 

O´Connela (2001) či Cantora a kolegů (2001).  Han, Ruhm, Waldfogel a Washbrook, E. (2008) v dalším vý-

zkumu poukázali na to, že sice se dá říci, že vzdělanější ženy se po porodu do práce vrací dříve, čemuž 

odpovídaly i výsledky jejich výzkumu v 9 měsících po porodu, kdy již pracovalo 68 % žen s vysokoškol-

ským vzděláním, 60 % žen se středním vzděláním a 47 % žen se základním vzděláním. Ale během prvním 

dvou měsíců po porodu se tento trend neobjevil a naopak bylo zjištěno, že do práce odcházely dříve ženy 

se středoškolským vzděláním oproti ženám s vysokoškolským vzděláním, což dle autorů může reflektovat 

rozdíly v přístupu různě vzdělaných matek k mateřství, čerpání mateřské dovolené či dalším faktorům 

souvisejícím se sociální politikou rodičovství. K podobným závěrům ve svém výzkumu dospěli i Pilkaus-

kas, Waldfogel a Brooks-Gunn (2016). 

 

Mezi další skutečnosti související se vzdělaností matky a jejím mateřstvím, které souvisí s dalšími zkouma-

nými koncepty v této práci, patří např. to, že matky s vyšším vzděláním zažívají menší míru stresu spoje-

ným s rodičovstvím, protože se jim dostává vyšší míry sociální opory a více zdrojů pro poskytnutí péče 

dítěti, než matkám s nižším vzděláním (Maas et al., 2016). Ohledně míry mateřské senzitivity, která je důle-

žitá pro budování vztahu se svým dítětem, v souvislosti s různým stupněm vzdělání matek výsledky vý-

zkumů ukazují, že matky s vyšším vzděláním mají vyšší míru mateřské senzitivity (např. Van Bakel & Rik-

sen-Walraven, 2002; Maas et al., 2016; NICHD Early Child Care Research Network,1999), než matky s 

nižším vzděláním. Dalším zjištěním a souvislostem se zkoumanými koncepty je prostor věnován v jiných 

částech textu. 
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Počet dosud proběhlých porodů 
 

Další z demografických charakteristik matek, která byla do výzkumu zařazena, je počet dosud proběhlých 

porodů, tzn., v jakém poměru se ve výzkumném vzorku nacházejí prvorodičky a vícerodičky a zda tento 

faktor ovlivňuje matčino rozhodnutí ohledně načasování návratu do zaměstnání po porodu. Výzkumy se 

této problematice dosud příliš nevěnovaly a proto je obtížné možné souvislosti odhadnout. Pravděpodobné 

je spíše to, že než samotné pořadí těhotenství, bude matčino rozhodnutí ohledně návratu do zaměstnání, 

souviset spíše s kvalitou vztahu s daným dítětem, který je popsán v jiné kapitole. Nicméně výsledky studie 

Hana, Ruhma, Waldfogela a Washbrooka (2008) naznačují, že ženy se třemi a více dětmi častěji zůstávají se 

svými dětmi na mateřské dovolené déle, než ženy prvorodičky nebo druhorodičky, které se vracejí do prá-

ce dříve. V jejich výzkumu pracovalo v 9 měsících po porodu 64 % prvorodiček a 60 % druhorodiček, v 

porovnání s 50 % žen se třemi a více dětmi. K podobným zjištěním dospěli i Boyd, Thorpe a Tayler (2010), v 

jejichž výzkumu se do zaměstnání do 12 měsíců od porodu vrátilo 78 % prvorodiček, které jako stěžejní 

faktory při rozhodování ohledně načasování návratu do práce uváděly zejména zajištění kvalitní péče o 

dítě a také to, zda jim práce, do které se chtěly vrátit, přinášela osobní uspokojení. 

 

Ačkoli se v médiích objevuje řada článků srovnávající možné průběhy prvních, druhých či násobných těho-

tenství, jedná se ve většině případů o popisy na základě zkušeností jednotlivých žen, které se nedají gene-

ralizovat, neboť vše probíhá u těhotných matek velmi individuálně a vždy do procesu vstupuje řada fakto-

rů, typických pro danou situaci dané ženy. Obecně se dá říci, že první těhotenství je pro ženu velkým 

mezníkem a klíčovou životní událostí, protože se se všemi změnami, které se u ní po psychosomatické 

stránce objevují, setkává poprvé a postupně dohledává informace a poznává, co se s ní, s jejím tělem a oče-

kávaným dítětem děje. Vše je nové, výjimečné, vzrušující a tím je pro ženu přirozenější si první těhotenství 

„více užívat“. Druhé těhotenství už bývá většinou prožívané „více za pochodu“, neboť je to něco, čím si 

žena již jednou prošla a často vlivem starosti o předchozí dítě či děti, domácnost nebo své zaměstnání, ne-

má (pokud nenastávají nějaké zdravotní komplikace) tolik času nad vším přemýšlet. Může se cítit jistější 

nebo více připravená, protože si vším již jednou prošla a má zmapováno, co vše se může v průběhu přiho-

dit. Na druhou stranu se díky rychlému sledu a více aktivitám mnohem častěji dostavují pocity únavy a 

vyčerpanosti a nastávající matka si musí více hlídat, aby se nepřetěžovala a našla si čas i na odpočinek. 

Stejně jako u prvního těhotenství, je i průběh každého dalšího těhotenství značně individuální, stejně jako i 

následné chování a prožívání prvorodiček a vícerodiček. Vždy však první měsíce s novorozencem předsta-

vují období přizpůsobení v různých oblastech rodičovství, se kterými jsou přirozeně spojené i četné obavy 

(Bornstein, 2002). Novopečené matky proto často vyhledávají systémy podpory nejen pro pomoc samotnou, 

ale také pro to, aby měly možnost sebedefinovat se ve své nové roli (Cochran & Niego, 2002). Prvorodičky 

také častěji, než druhorodičky a vícerodičky zvažují, nakolik je určitá péče o dítě nutná a nakolik se jedná o 

jejich zodpovědnost, kdežto druhorodičky tyto věci již tolik nezvažují, neboť mají již vše více zažité (Born-

stein, 2002). Rozdíly byly dále mezi prvorodičkami a druhorodičkami shledány např. v množství času, 

které s dítětem v souhrnu tráví, kdy se matky svému prvnímu dítěti věnovaly více, než těm následujícím 

(Price, 2008). Nicméně se ale ukázalo, že s přibývajícím počtem dětí, narůstá i míra prožívaného stresu 
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matky. Lagerberg a Magnusson (2013) popisují, že vícerodičky v porovnání s prvorodičkami pociťovaly 

vlivem větší zátěže vyšší míru stresu spojeného s pocity mateřské nekompetentnosti, interakce se svými 

dětmi shledávaly jako méně uspokojivé a uváděly i méně sociální opory a to zejména v praktických záleži-

tostech spojených s rodičovstvím jako je např. zajištění hlídání dětí. 

 

P lánovanost těhotenství 
 

Ačkoli se v některých výzkumech zkoumajících rozdíly mezi pracujícími a nepracujícími matkami v růz-

ných charakteristikách ukázala plánovanost těhotenství, tzn., zda bylo dítě plánované či neplánované 

(„chtěné vs. nechtěné“), jako statisticky nesignifikantní faktor, protože na ni většinou respondentky odpo-

vídají kladně, že si dítě přály (Ramji, Noori, & Faisal, 2016), ne vždy to však bohužel takto v reálném životě 

bývá. 

 

Ideálem jsou matky, které radostně očekávají, až se svým milovaným partnerem, se kterým mají kvalitní 

vyrovnaný vztah, přijdou do jiného stavu a na potomka se těší. I když mohou prožívat úzkost z toho, jak 

vše dopadne, která je pro období těhotenství v přiměřené míře přirozená, převažují u nich kladné emoce 

spojené s radostným očekáváním. Jiné matky se naopak vlivem různých okolností mohou otěhotnění obá-

vat a snaží se tomu zabránit. Když k němu ale dojde, jsou nešťastné a vyděšené, protože těhotenství neoče-

kávaly, ani nechtěly. Tyto matky pak stojí před rozhodnutím, zda si dítě ponechat či nikoli. Část z nich se 

může se situací postupně smířit a zpracovat ji v sobě natolik, že se i výsledně začne na dítě těšit a je ráda, že 

si ho nechala. Jiné ženy mohou zvolit možnost potratu a například další si zase mohou dítě nechat pod 

tlakem okolí, ačkoli ho stále podvědomě nechtějí. (Šulová, 2004) Vztah matky k nenarozenému dítěti má na 

dítě i na matku významný vliv, jak dokazují různé výzkumy, kterým se již kapitola o vztahu k očekávané-

mu dítěti věnovala. Negativní psychická vyladěnost matky bývá jedním z nejvýznamnějších rizikových 

faktorů pro nepříznivý prenatální i postnatální vývoj dítěte i vztah matky a dítěte, jak dokládá množství 

studií v čele např. s nejznámějším českým longitudinálním výzkumem dopadů chtěného a nechtěného 

těhotenství, který v 60. letech 20. století započala skupina výzkumníků pod vedením Matějčka a Langmeie-

ra (1986). 

 

V kontextu dopadů neplánovaného a nechtěného těhotenství na samotné matky, lze zmínit, že mezi jeho 

nepříznivé výsledky mohou patřit například poporodní deprese (Mercier, Garrett, Thorp, & Siega‐Riz, 

2013; Cheng, Schwarz, Douglas, & Horon, 2009; McCrory, & McNally, 2013; Nelson, & O’Brien, 2012;); vyš-

ší míra rodičovského stresu (McCrory, & McNally, 2013; Nelson, & O’Brien, 2012;), slabší vztah matky a 

dítěte (Boden, Fergusson, & Horwood, 2015; Nelson, & O’Brien, 2012; Barber, Axinn, & Thornton, 1999) a 

nevhodné či rizikové chování matky (Gipson, Koenig, & Hindin; 2008; Nelson, & O’Brien, 2012; Tsui, Mc-

Donald-Mosley, & Burke, 2010; Orr, James, & Reiter, 2008). 
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Kromě neplánovaného a nechtěného těhotenství, může mít na psychické prožívání matky vliv i rizikovost 

těhotenství nebo samotné problémy otěhotnět, které mohou trvat někdy i velmi dlouhou dobu a mohou 

být způsobené problémy s neplodností jednoho z partnerů, o které lze začít mluvit v případě, kdy pár ne-

může dosáhnout úspěšného početí dítěte po více jak roce pravidelných a nechráněných pohlavních styků 

(O’Flynn, 2014; Larsen, 2005). Problémy s otěhotněním jsou pro danou dvojici a zejména pro ženu samot-

nou velkou psychickou zátěží. Trápí se, prožívají opakovaná zklamání, obviňují se, mají strach z neúspěchu, 

mohou trpět depresemi, připadají si neplnohodnotné a méněcenné, upoutávají se do nadějí a přehnaně 

touží po miminku. Při opakovaném prožívání neúspěchu a rostoucí dlouhodobé zátěži mohou ženy mívat 

až obavy z budoucnosti, vyhýbají se rozhovorům o dětech i rodinám a dětem samotným. Z milování se 

stává povinnost, stresující situace zasahuje do všech oblastí dvojice a partnerský vztah může značně utrpět. 

Všechny z popsaných věcí se pak mohou odrážet i v následném prožívání vytouženého těhotenství a na 

psychické stránce matky i kvalitě partnerského vztahu (Katona, 2015; Doherty & Clark, 2006; Mardešič, 

2010; Konečná, 2009). 

 

Partnerský vztah 
 

Jak již bylo řečeno, ženy v reprodukčním období svého života stojí na prahu klíčového rozhodování, zda 

založit rodinu nebo se spíše věnovat své kariéře nebo se pokusit skloubit obojí, což nebývá úplně snadný 

úkol, jak je patrné i v kontextu zaměření této práce (a je podrobněji představeno v kapitole o vyvažování 

rovnováhy mezi prací a rodinou). Z již výše uvedených důvodů tak ženy své mateřství často stále více 

odkládají a jako jeden z důležitých faktorů uvádí, že pro rozhodnutí založit rodinu potřebují mít hlavně 

vedle sebe „toho pravého“ partnera (Borland, 2015; Bímová, 2007; Karsten, 2006; Matoušek, 1997), neboť se 

obávají představy, že by své dítě vychovávaly jako samoživitelky. Na ty je totiž pochopitelně vyvíjen větší 

tlak, aby šly co nejdříve po porodu do práce kvůli finančnímu zajištění své rodiny, než na matky vdané 

nebo v nesezdaném soužití, které se mohou spoléhat i na finanční příjem muže. Nicméně i ženy z těchto 

vztahů jsou více motivovány jít do zaměstnání po porodu dříve, pokud si nejsou zcela jisté podporou 

svých partnerů. Souhrnně se tedy dá říci, že načasování návratu matek do práce po porodu souvisí s výší 

příjmu jejího partnera – čím je této příjem nižší nebo si žena není jistá jeho podporou, tím se vrací do za-

městnání dříve (Han, Ruhm, Waldfogel, & Washbrook, 2008). 

 

Mít kvalitní vztah s partnerem a otcem svého dítěte je ideálem, po kterém touží každá žena, ale ne všechny 

toto štěstí bohužel mají a musí se sžít se svou rolí „single matky“. Ačkoli tomu tak v minulosti vždy nebylo, 

dnešní společnost je k těmto matkám již poměrně tolerantní, což můžeme vnímat jako velký pokrok (Du-

dová & Hastrmanová, 2007). Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (MV ČR, 1995) tyto osamělé 

matky vymezuje jako svobodné, ovdovělé nebo rozvedené ženy, které nežijí s partnerem, ale pečují o své 

dítě. Partnerem se přitom chápe jak manžel, tak i muž, který se ženou žije v nesezdaném svazku. Na zákla-

dě tohoto vymezení rozděluje Sobotková (2001) osamělé matky do tří skupin. První skupinou jsou osamělé 

matky po smrti partnera, které neměli jinou možnost, než toto své nové postavení přijmout. Postoje okolí 

jsou vůči ní většinou litující a soucitné. Dalšími jsou osamělé matky po rozvodu manželského soužití nebo 
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rozchodu partnerského páru. Zde se již názory společnosti mohou různit, protože ačkoli není tato situace 

považována za optimální zejména kvůli možným dopadům na dítě, v některých případech je nevyhnutelná. 

I přesto jsou však někteří lidé přesvědčeni, že kvůli dítěti je třeba rodinu držet za každou cenu pohromadě. 

Poslední skupinou jakou osamělé matky, které se pro svou roli rozhodly z vlastní vůle a dobrovolně. Dů-

vodů může být celá řada a nejen to, že s otcem dítěte žít nechtějí nebo s ním dítě neplánovaly. Může se také 

jednat o případy, kdy dochází k neschopnosti nebo neochotě sladit společné plány do budoucnosti včetně 

např. společného bydlení (i kvůli bariéře ve vzdálenosti – jiná města, jiný stát apod.), skloubit vše se za-

městnáním obou partnerů nebo když jde o situace, které vznikly v důsledku soudních nařízení (např. do-

mácí násilí apod.). Do této skupiny patří i ženy, které dítě adoptovaly, přičemž nemají partnera nebo také 

ženy, které zvolily reprodukční strategii „mít dítě za každou cenu“, kterou ve výzkumu Kvapilové Barto-

šové (2012) zastávaly ty, pro něž bylo samotné mateřství nejdůležitější životní zkušeností a v případě nena-

lezení vhodného životního partnera byly ochotné stát se osamělou matkou a najít pro to různé způsoby. 

Dle Vaškové (2006) tuto strategii zaujímají často velmi mladé matky z horšího sociálního rodinného zázemí 

a rodičovstvím si zajišťují určitou pozici ve společnosti, namísto prostřednictvím kariéry a vzdělání. Dítě 

tak může být pro mladou matku uspokojivou kompenzací nedostatku jiných životních šancí. Jedním z nej-

častějších důvodů pro dobrovolné rozhodnutí stát s osamělou matkou, však může být i samotný neúspěch 

při hledání vhodného partnera a to většinou ve fázi vzájemné partnerské adaptace, kdy se žena při jejím 

nepříznivém průběhu může cítit osamělá, jak popisuje Oppenheimer (1988). Může jít jak o nenaplnění po-

žadavků, které by měl potenciální partner splňovat, ale problém může nastat i dříve při samotné snaze 

nalézt vhodného partnera, kdy se ženy po neúspěšném hledání a vynaloženém úsilí raději spokojí s živo-

tem bez něj. Dle Hamplové (2003) je možné v této souvislost zohlednit i „princip komplementarity“, který 

se vztahuje ke vzájemnému doplňování investic, příjmů a dalších faktorů, které muž a žena vnáší do spo-

lečné domácnosti, a rovněž „princip kompatibility“, tedy to, zda se přínosy muže a ženy slučují. 

 

Se zmíněným rozdělením „single matek“ korespondují i závěry výzkumu Chaloupkové (2007), která díky 

datům ze SEMP 2006 (Sociální a ekonomické podmínky mateřství) identifikovala následné rodinné uspo-

řádání neprovdaných matek po porodu prvního dítěte. I zde byly patrné tři kategorie matek. První z nich 

byly matky „nedobrovolně svobodné“, které si svou situaci nezvolily cíleně, a byla spíše důsledkem vněj-

ších okolností. V této souvislosti téměř každá pátá žena uvedla, že se nevdala před porodem dítěte, protože 

neměla partnera a téměř tři čtvrtiny tvořily matky, které již během doby porodu dítěte s jeho otcem nežily. 

Další skupinu tvořily „liberální svobodné matky“, které uváděly, že pro ně nemá manželství žádný (a to 

ani ekonomický) význam, a dále „pragmatické svobodné matky“, které v období kolem narození dítěte 

setrvávaly spíše v nestabilním svazku, v manželství nespatřovaly žádné výhody a považovaly ho za zby-

tečnou instituci. Autorka také zjišťovala, zda se mezi jednotlivými kategoriemi objevují rozdíly v souvislos-

ti s dosaženým vzděláním matky. Ukázalo se, že mezi „nedobrovolně svobodnými matkami“ převládaly 

ženy vyučené a se základním vzděláním (celkový podíl v kategorii byl 70 %), z nichž 75 % žilo osamoceně. 

Ve skupině „liberálních svobodných matek“, které v 31 % žily osamoceně, byly v porovnání s ostatními 

dvěma kategoriemi zastoupeny nejvíce ženy s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. V poslední 

kategorii „pragmaticky svobodných matek“ žilo osamoceně 50 % žen a 60 % z nich tvořily ženy vyučené a 

se základním vzděláním. 
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Hamplová (2007) dále došla k závěru, že mladší, méně vzdělané ženy disponují vyšším rizikem nepřítom-

nosti otce dítěte v rodině po porodu a že se z nich tedy mohou častěji stát osamělé matky. Šance na to být 

osamělou matkou klesají s věkem – uvádí se, že s každým rokem se snižují o 2 %. Jedná se také často o ženy 

ze sociálně znevýhodněného prostředí (Kuchařová & Šťastná, 2009). Skupinou dobrovolně svobodných 

matek bez partnera však mohou být dále i ženy s vyšším socioekonomickým statusem, které jsou schopné 

své dítě finančně zabezpečit a nepotřebují podporu ve formě dalšího výdělku ze strany partnera (Op-

penheimer 1988), jedná se převážně o ženy s vyšším vzděláním. 

 

Pro ženy je být osamělým rodičem často zátěžovou situací, která může vést k pocitům beznaděje a depre-

sím. Důvodem je mnoho problémů, se kterými se musejí potýkat. A to jak záležitosti týkající se zajištění 

financí a zvládání zaměstnání a starosti o domácnost, kdy Kuchařová a Šťastná (2009) uvádí, že jsou rodiny 

osamělých matek s dětmi ohroženy nižší životní úrovní a vyšší mírou nezaměstnanosti, tak i problémy s 

prožíváním emočního distresu. Může se jednat o deprese, pocity nejistoty, bezmocnosti a beznaděje; dále 

vlivem přetíženosti o podrážděnost a v důsledku toho někdy i zhoršení vztahu s dítětem, jehož zpětné 

uvědomění může vést pocitům viny či neschopnosti a následným výčitkám (Sobotková, 2001). O vyšším 

riziku rozvoje deprese u single matek v porovnání s matkami vdanými, pojednávají i další výzkumy. Např. 

Wang (2004) ve své studii zjistil, že vyšší prevalence rozvoje deprese je u single matek vyšší, než u vdaných 

a to zejména u těch, které se pohybují ve věkovém rozmezí 25 – 50 let, mají jedno a více zaměstnání a jsou 

afroamerické rasy. Jako intervenující proměnné vztahu rodinného statusu a depresivity se ale neukázalo 

vzdělání, problémy s alkoholem, denní kouření, finanční problémy, sociální podpora i jedno nebo více 

dlouhotrvajících onemocnění. Kromě vyšší prevalence depresivity u single matek v porovnání s matkami 

vdanými, u nich byla zjištěna i vyšší míra chronického stresu a naopak nižší míra vnímané sociální podpo-

ry, zapojení do společenského života a kontaktů s přáteli a rodinou (Cairney, Boyle, Offord, & Racine, 2003). 

Vyšší míra psychosociálního stresu byla zjištěna u single matek v porovnání s matkami vdanými i v ně-

mecké studii (Franz, Lensche, & Schmitz, 2003), přičemž nejvyšší míry psychosociálního stresu dosahovaly 

matky samoživitelky, které nepociťovaly další osobní podporu, byly mladého věku a měly nižší finanční 

příjem. 

 

Pokud se však zmíněné psychosociální charakteristiky projevují v přiměřené míře a pouze dočasně, je spíše 

pravděpodobné, že se vztahují k období adaptace na počáteční distres spojený s touto rolí „single matky“ a 

nepřítomností partnera a časem dojde k jejich zmírnění. Ačkoli není život „single matek“ jednoduchý a 

musejí se vypořádávat s mnoha problémy, stále zůstává důležité, aby byla zachována především kvalita 

vztahu matka-dítě a dítě vyrůstalo ve fungující a milující rodině, i když jen s jedním rodičem, ale zato v 

rodině bez možných partnerských konfliktů a neporozumění. 



42 
 

Cíl studie a výzkumné otázky 
 

V přehledu poznatků bylo zmíněno množství studií zabývajících se psychologickými a sociodemografic-

kými aspekty těhotenství a poporodního období a jejich možnými souvislostmi s tím, zda se matky roz-

hodnou jít do práce brzy po porodu nebo spíše zůstávají se svým dítětem doma na mateřské dovolené. 

Longitudinální výzkum byl proto zaměřen na matky v těhotenství a následně 3 měsíce po porodu a bylo u 

nich zjišťováno, jak se vybrané sociodemografické (věk, vzdělání, plánovanost těhotenství, počet dosud 

proběhách porodů, partnerský vztah apod.) a psychologické charakteristiky (depresivita, úzkostnost, psy-

chosociální stres, vztah k dítěti) u nich měnily v čase (měření v těhotenství a pak ve třech měsících věku 

dítěte) a jak se lišily u matek již po porodu pracujících a matek nepracujících. 

 

S ohledem na teoretické ukotvení a dosavadní zjištění byly formulovány následující výzkumné otázky 

(VO) a jim odpovídající hypotézy (H): 

 

VO1: Existují souvislosti mezi úzkostností, depresivitou, prožívaným psychosociálním stresem a vztahem 

ke svému dítěti v těhotenství a po porodu. 

H1: Vyšší míra úzkostnosti, depresivity, psychosociálního stresu a slabší vztah k očekávanému dítěti v 

těhotenství, souvisí s vyšší mírou úzkostnosti, depresivity, psychosociálního stresu a slabším vztahem k 

dítěti po porodu. 

 

VO2: Existuje rozdíl mezi pracujícími a nepracujícími matkami ve 3 měsících po porodu ve vybraných soci-

odemografických charakteristikách. 

H2: Pracující matky jsou starší než nepracující matky. 

H3: Pracující matky dosahují vyššího stupně vzdělání než nepracující matky. 

H4: Pracující matky jsou častěji prvorodičkami než nepracující matky. 

H5: Pracující matky si těhotenství více plánovaly než nepracující matky. 

H6: Pracující matky měly více problémů s otěhotněním než nepracující matky. 

H7: Pracující matky měly častěji partnera než nepracující matky. 

H8: Pracující matky častěji žily se svým partnerem ve společné domácnosti než nepracující matky. 

 

VO3: Existuje rozdíl mezi pracujícími a nepracujícími matkami v prožívané míře úzkostnosti, depresivity, 

psychosociálního stresu a vztahu k dítěti v těhotenství. 

H9: Nepracující matky vykazují v těhotenství vyšší míru úzkostnosti než pracující matky. 

H10: Nepracující matky vykazují v těhotenství vyšší míru depresivity než pracující matky. 

H11:Nepracující matky vykazují v těhotenství vyšší míru psychosociálního stresu než pracující matky. 

H12: Nepracující matky mají v těhotenství silnější vztah ke svému očekávanému dítěti než pracující 

matky. 
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VO4: Existuje rozdíl mezi pracujícími a nepracujícími matkami v prožívané míře úzkostnosti, depresivity, 

psychosociálního stresu a vztahu k dítěti ve 3 měsících po porodu. 

H13: Nepracující matky vykazují ve 3 měsících po porodu vyšší míru úzkostnosti než pracující matky. 

H14: Nepracující matky vykazují ve 3 měsících po porodu vyšší míru depresivity než pracující matky. 

H15: Nepracující matky vykazují ve 3 měsících po porodu vyšší míru psychosociálního stresu než pra-

cující matky. 

H16: Nepracující matky mají ve 3 měsících po porodu silnější vztah ke svému dítěti než pracující matky. 

 

 

 

METODA 

Výzkumný soubor 

Strategie výběru vzorku 
 

Aktuální studie využívá data, která byla sesbírána prostřednictvím online dotazníkového šetření realizo-

vaného v rámci projektu Domov – děti, otcové a matky o vývoji Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny 

na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, a to v období od listopadu 2014 do března 2016.  

Jedná se o longitudinální výzkum probíhající od třetího trimestru těhotenství matky minimálně do tří let 

věku dítěte, kdy matky v průběžných vlnách vyplňují online dotazníky nebo mohou dále absolvovat i se-

tkání s výzkumníky nejen za účelem osobního rozhovoru, ale i pozorování interakcí matky se svým dítě-

tem. V rámci této studie byla využita data z třetího trimestru těhotenství matek čekajících jedno dítě (s 

ohledem na možné zkreslení výsledků data od několika matek vícerčat zahrnuta nebyla) a následně i vlny 

sběru dat probíhající ve třech měsících věku dítěte. 

 

Těhotné ženy byly výzkumným týmem oslovovány přes internet (webové stránky projektu, Facebook, 

webové stránky zabývající se mateřstvím atd.), dále pak prostřednictvím informačních letáků roznášených 

do mateřských center, porodnic, gynekologických ambulancí či ordinací praktických lékařů. V případě 

zájmu o účast ve výzkumu se ženy registrovaly online na webových stránkách projektu, následně byly 

seznámeny s podmínkami výzkumu a podepsaly informovaný souhlas. Pak už jim byly v jednotlivých 

vlnách sběru dat posílány dané dotazníky, které matky vyplňovaly online v jimi zvoleném čase. Vzhledem 

k tomu, že v longitudinálních výzkumech, mezi které projekt DOMOV patří, bývá riziko „úmrtnosti“ vzor-

ku, bývají matky k setrvání ve výzkumu po celou jeho dobu motivovány možností drobné výhry v tombole, 

která se vyhlašuje cca jednou za tři měsíce (Daňsová, 2015; Kolínková, 2015). 
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Popis výzkumného vzorku 
 

Výzkumný soubor tvořilo 307 žen, které vyplňovaly dotazníky jak v těhotenství, tak ve věku tří měsíců 

svého posledního narozeného dítěte. Věkové rozpětí respondentek se pohybovalo od 20 do 46 let (M = 30,8, 

SD = 4,4). Ve vzorku byly matky se základním (8,1 %), středoškolským (39,2 %), vyšším odborným (4,2 %) a 

vysokoškolským vzděláním (48,5 %). Ve vlně sběru dat probíhající ve třech měsících věku dítěte 134 

(43,6 %) matek uvedlo, že jsou v současné době zaměstnány a 170 (55,4 %) naopak, že zaměstnány nejsou. 

U 3 žen tyto údaje chybí. Z prvního sběru dat v těhotenství je dále patrné, že 143 (46,6 %) žen žije v malém 

městě (do 15 000 obyvatel), 41 (13,4%) matek ve městě s 15 001–80 000 obyvateli a 123 (40 %) žen ve větším 

městě (více než 80 000 obyvatel).  

 

V případě 150 (48,9 %) matek bylo dítě, které bylo v dané době ve věku 3 měsíců, jejich prvním, 100 

(32,6 %) matek mělo dětí více – 79,6 % žen ze vzorku mělo ještě jedno starší dítě a více starších dětí mělo 

20,4 % respondentek. U 57 (18,6 %) žen informace o počtu dětí chybí. Ve vlně sběru dat probíhající ve třech 

měsících věku dítěte 300 (97,7 %) matek uvedlo, že má v současné době partnera, který je dle 99,7 % odpo-

vídajících matek zároveň i biologickým otcem jejich posledního dítěte a v 95,1 % případů žije s nimi ve 

společné domácnosti. Tzn. pouze 7 (2,3 %) matek ze vzorku partnera nemá. Dále 73,9 % matek referovalo, 

že si otěhotnět přály a dítě tak bylo chtěné, oproti 5,5 % matek, které to vnímaly opačně nebo 20,6 % žen, 

které na tuto otázku odpovídat nechtěly nebo od nich odpovědi zcela chybí. Většina matek (70 %) neměla s 

otěhotněním do 1 roku od započetí pokusů problém, 10,7 % párů ano a u 19,2 % matek údaj o problematice 

otěhotnění chybí. Další detaily týkající se popisu výzkumného vzorku jsou uvedeny v sekci výsledků, v 

části o základních sociodemografických charakteristikách souborů matek pracujících a nepracujících ve 

třech měsících svého posledního narozeného dítěte. 

Výzkumný design 
Pro potřeby výzkumu byla v rámci této práce využita data ze dvou vln online dotazníkových šetření, které 

proběhly ve třetím trimestru těhotenství matky a následně pak ve třech měsících věku dítěte. Každé z re-

spondentek bylo již při zapojení do projektu přiřazeno identifikační číslo, pod kterým vyplňovaly online 

dotazníkové baterie. Kromě několika demografických otázek vztahujících se k osobě matky, dítěte či ro-

dinného zázemí, byly do dotazníkových baterií zařazeny i jednotlivé škály měřící sledované psychické 

proměnné – depresivitu (Patient Health Questionnaire 9), úzkostnost (Generalized Anxiety Disorder 7), 

aktuální míru zátěže, tzn. psychosociální stres (Perceived Stress Scale 10), vztah k očekávanému dítěti (zce-

la nová škála) a vztah k již narozenému dítěti ve 3 měsících jeho věku (Post Partum Bonding Question-

naire). Některé z metod použitých v této práci byly v rámci projektu DOMOV překládány do českého jazy-

ka již v jiných předchozích studiích a byla už ověřována i jejich faktorová struktura (viz níže), proto mohlo 

dojít k ověřování hypotéz této studie velmi záhy. Data byla zpracována ve statistickém programu IBM 

SPSS Statistics 22.  
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Metody 
 

Patient Health Questionnaire 9: PHQ-9 byl použit coby nástroj měření míry depresivity. Pomocí škály 

obsahující 9 položek bylo zjišťováno, jak často respondentky zažívaly v posledních dvou týdnech sympto-

my deprese (např. Malý zájem nebo potěšení cokoli dělat.) a to s formátem odpovědí 0 = vůbec ne až 3 = 

téměř každý den. Metoda se používá k měření depresivních symptomů v klinickém i výzkumném kontex-

tu a její validita i reliabilita byla prokázána napříč různými vzorky i situacemi (např. Kroenke, Spitzer, Wil-

liams, & Löwe, 2010; Martin, Rief, Klaiberg, & Braehler, 2006). Obvykle se metodou pracuje jako s jednodi-

menzionální (Kocalevent, Hinz, & Brähler, 2013), ačkoliv je možné také dvoudimenzionální řešení, které 

pojímá somatické a afektivní symptomy zvlášť (Petersen, a kol., 2015). Metoda byla v rámci projektu 

DOMOV překládána do českého jazyka pomocí zpětného překladu. Jeho faktorová validita byla již posou-

zena metodou konfirmační faktorové analýzy v práci Daňsové, Masopustové, Hanáčkové, Kickové a Korá-

bové (2016). Byly testovány dvě dříve uváděné faktorové struktury – jednofaktorová a dvoufaktorová (od-

lišující somatické a emočně-kognitivní symptomy), výsledky poukazují na dvoufaktorovou povahu škály. 

V rámci výzkumu k této bakalářské práci nabývala škála při měření v těhotenství dostačující hodnoty 

vnitřní reliability α = 0,78 a ve 3 měsících po porodu α = 0,73. 

 

Generalized Anxiety Disorder 7: GAD-7 byl metodou měření úzkostnosti matek, sestávající ze 7 položek, u 

kterých respondentky uváděly, jak často je prožívají a to na škále, kde 0 = vůbec ne až 3 = téměř každý den. 

Mezi hodnocené symptomy patří např. Pocit nervozity, úzkosti nebo napětí (pocit jako na jehlách) apod. Nástroj 

se v praxi používá pro diagnostiku úzkostné poruchy nebo pro výzkumné účely. Metoda se ukazuje jako 

jednodimenzionální a byla prokázána její validita i reliabilita jak na klinické, tak i na obecné populaci (např. 

Kroenke, Spitzer, Williams, a Löwe, 2010, Löwe a kol., 2008). Metoda byla v rámci projektu DOMOV pře-

kládána do českého jazyka pomocí zpětného překladu, jehož faktorová validita byla již posouzena meto-

dou konfirmační faktorové analýzy v diplomové práci Daňsové (2015) na vzorku těhotných žen v rámci 

projektu DOMOV. Daňsová na základě teoretických předpokladů testovala jednofaktorovou strukturu 

škály a zjištěný model byl uznán za pravděpodobně odpovídající datům. V rámci výzkumu k této bakalář-

ské práci nabývala výsledná použitá škála při měření v těhotenství dostačující hodnoty vnitřní reliability α 

= 0,89 a ve 3 měsících po porodu α = 0,85. 

 

Perceived Stress Scale 10: PSS-10 je široce užívanou metodou k hodnocení aktuální míry zátěže, tzn. vní-

maného psychosociálního stresu (Cohen, & Williamson, 1988). Nástroj má 10 položek, které se zaměřují na 

měření stupně, v jakém člověk hodnotí životní události jako stresující, konkrétně do jaké míry respondent-

ky vnímají aspekty svého života jako přetěžující, nepředvídatelné či nekontrolovatelné. Např. „Jak často jste 

byla v posledním měsíci rozrušená kvůli něčemu, co se přihodilo neočekávaně?“ nebo „Jak často jste byla v posledním 

měsíci přesvědčena, že jste schopna zvládnout své osobní problémy?“ apod. Respondentky odpovídají na pěti-

bodové škále od 0 = nikdy do 4 = velmi často. Čtyři položky jsou reverzně skórovány. Celkové skóre je dá-

no jako průměrná hodnota všech položek s tím, že výsledná vyšší hodnota skóre značí vyšší míru vníma-

ného stresu. Psychometrické vlastnosti deseti-položkové verze PSS se ukazují jako lepší než vlastnosti ver-
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ze čtrnácti i čtyř-položkové, proto se PSS-10 doporučuje využívat k měření vnímaného stresu jak v praxi, 

tak ve výzkumu (Lee, 2012). Pomocí faktorové analýzy byly zjištěny dva faktory (tamtéž), které jsou další-

mi autory interpretovány jako „vnímaná bezmocnost“ a „vnímané self–efficacy“ (Roberti, Harrington, & 

Storch, 2006; Örücü, & Demir, 2009), pro většinu z nich se ale, jak uvádí Lesage, Berjot, & Deschamps (2012), 

jedná spíše o „efekt formulace položek“ (reverzně formulované položky tvoří druhý faktor), než o existenci 

dvou významově odlišných dimenzí. Obecně se proto doporučuje se škálou pracovat jako s jednodimenzi-

onální (Lesage et al., 2012; Wang et al., 2011), i dle samotných autorů škály je, v kontextu měření míry stre-

su, irelevantní mezi těmito faktory rozlišovat (Cohen, & Williamson, 1988). V českém prostředí byla fakto-

rová struktura metody ověřována Daňsovou (2017a). V rámci výzkumu k této bakalářské práci nabývala 

škála při měření v těhotenství i ve 3 měsících po porodu stejné dostačující hodnoty vnitřní reliability α = 

0,88.  

 

Vztah k očekávanému dítěti (Masopustová, Kicková, & Korábová, 2014) je novou metodou, která byla pro 

účely projektu DOMOV vytvořena na základě inspirace metodami Prenatal Attachment Inventory = PAI 

(Müller, 1993) a Maternal Antenatal Attachment Scale = MAAS (Condon, 1993). Dotazník obsahuje 25 polo-

žek hodnocených na škále 0 - 4 (od nikdy po velmi často). Formát odpovídání je oproti škále MAAS sjedno-

cen, inspiruje se škálou PAI, z níž také vychází 6 položek. Většina položek PAI byla doslovně přeložena, 

pouze položka "I imagine calling the baby by name." byla zařazena jako "Oslovuji své dítě jménem nebo jemu 

určenou přezdívkou (např. Brouček)." s cílem získat výpověď o aktuálním stavu. Dalších 9 položek dotazníku 

je volně inspirováno položkami škály MAAS – např. původní položka "Over the past two weeks I have found 

myself talking to my baby when I am alone" se v novém dotazníku objevuje jako "Povídám svému dítěti, co zrov-

na dělám nebo co se děje kolem." Položky byly vytvářeny se snahou zkonkretizovat tvrzení (mluvit k dítěti vs. 

povídat dítěti, co zrovna dělám nebo co se děje kolem), vynechat irelevantní údaje (v posledních dvou týdnech, 

když jsem sama) a sjednotit formulace tvrzení pro možnost jednotného formátu odpovídání. Nebyly zařaze-

ny položky MAAS, které jsou příliš negativní. Zbývajících 10 položek je nově vytvořených, týkají se napří-

klad starosti o dítě, přizpůsobení životního stylu matky dítěti nebo percipovaných reakcí dítěte. Tři polož-

ky jsou formulovány negativně a byly tedy překódovány (položka 6, 16 a 24). Čím vyššího celkového skóru 

žena dosáhne, tím silnější vztah k očekávanému dítěti pociťuje. 

V práci Kolínkové (2015), která ověřovala faktorovou strukturu této metody, byly vyřazeny 2 položky, 

které se na základě korelační matice (ale také z věcných důvodů) jevily jako problematické: „Nemohu uvěřit 

tomu, že opravdu budu mít dítě.“ a „Dělám si starosti, že se během těhotenství nebo porodu mému dítěti něco stane“. 

Poté se proto pracovalo pouze se zbývajícími 23 položkami. Dle výsledků Scree Plot grafu byl zvolen šesti-

faktorový model, který vysvětloval 50,21% rozptylu. Podíl hodnoty χ² a stupňů volnosti (1,27) v testu dob-

ré shody (χ²(130) = 164,97; p < 0,05) dokládal smysluplnost řešení. Na základě faktorové analýzy byla však 

dále vyloučena položka „Jsem schopná poznat, zda moje dítě zrovna spí.“, která sytila faktor „chování zaměře-

né na dítě“ (0,325) i faktor „reakce dítěte“ (0,373). Ostatní položky mají vysoké faktorové náboje (minimál-

ně 0,394) vždy jen na jednom faktoru. Faktory byly z hlediska obsahu položek, které je sytí, pojmenovány 

jako: „chování zaměřené na dítě“ (7 položek, př.: „Plánuji si, co budeme spolu s dítětem po jeho narození dělat.“), 

pocity z dítěte a těhotenství (5 položek, př.: „Když pomyslím na své dítě, mé pocity jsou spíše negativní.“), ver-

bální komunikace (3 položky, př.: „Povídám svému dítěti, co zrovna dělám nebo co se zrovna děje kolem.“), 
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reakce dítěte (2 položky, př.: „Dítě reaguje na to, co prožívám.“), vyhýbání se stresu (2 položky, př.: „V průbě-

hu těhotenství se snažím vyhýbat situacím, které by mě mohly stresovat.“) a přisuzování vlastností dítěti (3 po-

ložky, př.: „Myslím, že již teď je mé dítě osobností s jedinečnými vlastnostmi.“). Vztah k očekávanému dítěti je 

tvořen pocity, chováním, postoji i představami matky (Cranley, 1981; Condon, 1993; Müller, 1993; Walsh, 

2010). Z obsahového hlediska tedy zjištěné faktory vyjadřují spíše jednotlivé aspekty pociťovaného vztahu, 

než jeho odlišné dimenze a proto bude dále v této studii pracováno s celkovým skóre škály, nikoli s jednot-

livými subtesty a po všech nutných úpravách s finálními 22 položkami. V rámci výzkumu k této bakalářské 

práci nabývala výsledná použitá škála dostačující hodnoty vnitřní reliability α = 0,87. 

 

Post Partum Bonding Questionnaire: PPBQ je dotazníkovou metodou zaměřenou na hodnocení poruch 

v postnatálním (poporodním) vztahu matka-dítě. Metoda obsahuje 25 tvrzení, na které respondentky od-

povídají od 0 = vždy po 5 = nikdy pro pozitivně formulované položky (např. „Cítím se (citově) blízko svému 

dítěti.“) a 0 = nikdy až 5 = vždy pro negativně formulované položky (např. „Přeji si, aby se vrátily staré časy, 

kdy jsem byla bezdětná.“) (Wittkowski, Williams, & Wieck, 2010; Kaneko, & Honjo, 2014). Metoda má 4 škály: 

obecný faktor/narušený vztah (faktor 1), odmítání a patologický vztek/agrese (faktor 2), úzkostnost týkající 

se dítěte (faktor 3) a podezření na zneužívání (faktor 4). Skóry jsou sčítány pro každý faktor, vyšší skóre 

indikuje patologii. Pro každý faktor byla určena bodová hranice, za kterou se již jedná o nežádoucí, tedy 

patologický vztah matka-dítě. Jedná se o 12 bodů a víc pro první faktor, 17 bodů a víc pro druhý faktor, 10 

bodů a víc pro třetí faktor a 3 body a víc pro čtvrtý faktor. Pro celkový skór ze všech škál je pak „normali-

ta“ matek udávána v rozmezí 0,85 - 1,00 (Brockington, Fraser, & Wilson, 2006). Pro přehlednost škály byly 

negativně formulované otázky rekódovány tak, aby vyšší skóre znamenalo vyšší narušení vztahu matka-

dítě. Rekódované položky jsou: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Dle výsledků položko-

vé analýzy a analýzy vnitřní konzistence byly následně odstraněny položky 7, 9, 17, 18, 20, 24. Dále byl na 

základě CFA testován původní třífaktorový model (položky čtvrtého faktoru „podezření na zneužívání“ v 

našem souboru nebyly relevantní), shoda modelu nebyla uspokojivá, faktory narušeného vztahu a odmítá-

ní spolu vysoce korelovaly, nicméně jako samostatný faktor se udržely položky zaměřené na vztek vůči 

dítěti. Shoda třífaktorového modelu je poměrně uspokojivá. Byl testován rovněž hierarchický model, který 

můžeme považovat za adekvátní a výsledně je proto v této studii pracováno s těmito třemi faktory: „naru-

šený vztah a odmítání dítěte“, „úzkostnost týkající se dítěte“ a „vztek na dítě“ (Daňsová, 2017b). V rámci 

výzkumu k této bakalářské práci nabývala škála dostačující hodnoty vnitřní reliability α = 0,88. 

Další sledované údaje 
Mezi další sledované proměnné patřily sociodemografické údaje jako věk, vzdělání a rodinný stav matky. 

Dále to, zda matka žije s biologickým otcem svého dítěte nebo zda partnera nemá, kolikáté čeká dítě (prvo-

rodička vs. druhorodička vs. vícerodička), zda bylo dítě plánované a jestli byly s otěhotněním nějaké potíže. 

Vzhledem k zaměření studie bylo pak u matek s tříměsíčními dětmi zjišťováno, zda jsou již zaměstnány či 

ne. 
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Analýza dat 
Získaná data byla analyzována pomocí programu IBM SPSS Statistics 22. Analýza byla v první řadě zamě-

řena na popis sociodemografických charakteristiky souboru, deskriptivní statistiky jednotlivých škál a 

možných vztahů mezi uvedenými proměnnými. To vše jak u celkového souboru matek, tak i s ohledem na 

jejich rozdělení na skupinu pracujících a nepracujících matek. Byly zjišťovány takové charakteristiky distri-

buce dat jako ukazatelé centrální tendence (průměr, směrodatná odchylka apod.) či variability proměnných. 

Bylo provedeno i grafické zobrazení těchto výsledků (např. v podobě histogramů či box-plotů). Normalita 

rozložení byla ověřována jak pomocí grafických znázornění (QQ plot i histogram s proloženou křivkou 

normálního rozložení), tak i pomocí numerických hodnot šikmosti, špičatosti a testu Kolmogorov-Smirnov. 

 

Následně se analýza věnovala testování jednotlivých formulovaných hypotéz. Analýza většiny dat byla 

provedena t-testem pro dva nezávislé výběry (parametrický test). Předpokladem pro užití této metody je 

normální rozložení dat. Tento předpoklad mohl být v použitém výzkumném vzorku (N1 = 134, N2 = 170) v 

této práci zanedbán na základě centrálního limitního teorému. Dalšími předpoklady, které byly splněny, 

byla intervalová úroveň měření, nezávislost dat a homogenita rozptylu zjišťovaná pomocí Levenova testu. 

Hladina statistické významnosti byla stanovena na α = 0,05.  

 

T-testy pro dva nezávislé výběry bylo zjišťováno, zda existuje rozdíl v průměrné vykazované míře všech 

měřených psychologických charakteristik a také jedné proměnné sociodemografické (věk matky) mezi 

dvěma nezávislými skupinami matek (pracující x nepracující). Vzhledem ke skutečnosti, že bylo za sebou 

testováno více hypotéz, tzn. srovnáváno více proměnných (výsledky jednotlivých škál), bylo nutné předejít 

tzv. problému násobného testování hypotéz (multiple testing problem). Ten spočívá v tom, že s narůstajícím 

počtem testovaných hypotéz roste také pravděpodobnost získání falešně pozitivního výsledku, tedy prav-

děpodobnost toho, že se při testování dojde k chybě a statisticky významný rozdíl se ukáže tam, kde ve 

skutečnosti žádný neexistuje. Z toho důvodu bylo nutné provést korekci hladiny významnosti pro mnoho-

četná porovnávání. K úpravě byla použita tzv. Holm-Bonferroniho korekce, která zamítá nulovou hypoté-

zu ve chvíli, kdy je její p-hodnota menší nebo rovna hodnotě α/m, kde α je zvolená hladina významnosti 

testu (obvykle 0,05 nebo 0,01), a m je počet zároveň provedených testů. Vedle testů statistické významnosti 

byl proveden také výpočet velikosti účinku, tzn. Cohenova d (effect size). 

 

Hypotézy týkající se srovnání rozdílů v četnosti zastoupení ostatních měřených sociodemografických pro-

měnných na nominální úrovni měření v obou skupinách matek, byly testovány neparametrickým testem 

chí kvadrát. Velikost účinku, tzn. síla vztahu (effect size) byla tentokrát vyjádřena pomocí Cramerova V. 
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VÝSLEDKY 

Základní sociodemografické charakteristiky 

souborů pracujících a nepracujících matek 
Jak je patrné již z předchozích částí textu, do výzkumu bylo zapojeno 307 matek, jejichž průměrný věk činil 

30,8 let (SD = 4,4). Jejich věkové rozpětí se pohybovalo od 20 do 46 let. Ve vlně sběru dat probíhající ve 

třech měsících věku dítěte 134 (43,6 %) matek uvedlo, že jsou v současné době zaměstnány a 170 (55,4 %), 

že zaměstnány nejsou. Tyto dvě skupiny žen, tzn. pracující a nepracující matky ve třech měsících po poro-

du byly v této práci následně srovnávány ve vybraných demografických (věk, vzdělání, plánovanost těho-

tenství, počet dosud proběhlých porodů, partnerský vztah apod.) a psychologických charakteristikách (de-

presivita, úzkostnost, psychosociální stres, vztah k dítěti). U psychologických charakteristik u nich byla 

rovněž sledována i proměna v čase, tzn., jak se lišily u již po porodu pracujících a nepracujících matek v 

rámci měření v těhotenství a následně pak i ve třech měsících věku dítěte). Vzhledem k tomu, že u 3 žen 

nebyly údaje o jejich zaměstnanosti známy, do srovnávací analýzy zahrnuty nebyly. 

 

Informace týkající se srovnání skupiny pracujících a nepracujících matek ve vybraných sociodemografic-

kých charakteristikách (vzdělání, plánovanost těhotenství, problematika otěhotnění, počet dosud proběh-

lých porodů, partnerský vztah) jsou uvedeny v Tabulce 1. Vzhledem k nerovnoměrnému zastoupení žen v 

obou skupinách budou výsledky srovnání uváděny v procentech. Věkové rozpětí skupiny pracujících ma-

tek se pohybovalo od 24 do 45 let (M = 31,6; SD = 3,8) a u nepracujících od 20 do 46 let (M = 30,2; SD = 4,8). 
 

TABULKA 1 

VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY SOUBORŮ PRACUJÍCÍCH (N1) A NEPRACUJÍCÍCH (N2) MATEK 

 

  Pracující matky Nepracující matky 

Proměnná % % 

Nejvyšší stupeň vzdělání matky   
základní vzdělání 6,7 9,4 

středoškolské vzdělání 34,3 43,0 

vyšší odborné vzdělání 2,3 5,8 

vysokoškolské vzdělání 56,7 41,8 

Počet proběhlých porodů   
prvorodička (1 dítě) 59,0 40,6 

vícerodička (2 a více dětí) 26,1 37,6 

neuvedeno 14,9 21,8 

Partnerský vztah v současné době   
ano 100 95,9 

ne 0 4,1 
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Aktuální partner biolog. otcem posl. dítě-

te   

ano 100 94,7 

ne 0 0,6 

neuvedeno 0 4,7 

Soužití s partnerem ve spol. domácnosti   
ano 98,5 93,5 

ne 0,7 1,2 

neuvedeno 0,8 5,3 

Plánované a chtěné těhotenství matkou   
ano 79,2 69,4 

ne 5,2 5,9 

neuvedeno 15,6 24,7 

Problémy s početím dítěte do 1 roku   
ne 70,1 69,3 

ano 14,2 8,2 

neuvedeno 15,7 22,5 

Poznámka: N1 = 134; N2 = 170   

 

 

 

Deskriptivní charakteristiky jednotlivých 

proměnných 
 

Míra úzkostnosti v těhotenství dle GAD-7 
Na základě histogramu a Kolmogorov-Smirnova testu lze konstatovat, že rozložení skórů této proměnné, 

D (227)=0,179, p<0,05, se signifikantně liší od normálního rozložení. Rozložení je výrazně pozitivně zešik-

meno a je i mnohem špičatější oproti normálnímu rozložení, což se prokázalo jak Kolmogorov-Smirnov 

testem, tak podobou histogramu. Deskriptivní statistiky jsou uvedeny v Tabulce 2. Celková hodnota Cron-

bachova alfa činila v rámci škály Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7) v těhotenství dostačující hodno-

ty vnitřní reliability, α = 0,89. 
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Tabulka 2 

    Deskriptivní statistiky škály GAD-7 v těhotenství u pracujících a nepracujících matek 

     GAD-7 (v těhotenství) M SD Minimum Maximum 

celý vzorek matek 4,77 4,31 0 21 

pracující matky 4,19 3,89 0 19 

nepracující matky 5,26 4,59 0 21 

Pozn.: Šikmost = 1,45; Špičatost = 2,03 

 

 

 

Míra depresivity v těhotenství dle PHQ-9 
Podobně jako u předchozí proměnné, ani zde není rozložení normální, D (226)=0,106, p<0,05, jak potvrdil 

výsledek Kolmogorov-Smirnova testu a ukázala i podoba histogramu. Rozložení je totiž mírně pozitivně 

zešikmeno. Informace o deskriptivních statistikách všech proměnných jsou detailněji uvedeny v Tabulce 3. 

Cronbachovo alfa škály Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) v těhotenství nabývalo dostačující hodnoty α 

= 0,78. 

 

Tabulka 3 

    Deskriptivní statistiky škály PHQ-9 v těhotenství u pracujících a nepracujících matek 

     PHQ-9 (v těhotenství) M SD Minimum Maximum 

celý vzorek matek 7,07 4,17 1 20 

pracující matky 6,52 3,89 1 17 

nepracující matky 7,53 4,35 1 20 

Pozn.: Šikmost = 0,63; Špičatost = -0,19 

 

 

 

Míra psychosociálního stresu v těhotenství dle PSS-10 
Normalita rozložení nebyla potvrzena ani v případě této proměnné, D (216)=0,071, p<0,05, kdy se opět uká-

zalo slabé pozitivní zešikmení. Podobnější deskriptivní statistiky jsou uvedeny v Tabulce 4. Cronbachovo 

alfa škály Perceived Stress Scale 10 (PSS-10) v těhotenství dosahovalo dostačující hodnoty α = 0,88. 
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Tabulka 4 

    Deskriptivní statistiky škály PSS-10 v těhotenství u pracujících a nepracujících matek 

     PSS-10 (v těhotenství) M SD Minimum Maximum 

celý vzorek matek 15,11 7,24 0 35 

pracující matky 14,35 7,64 0 35 

nepracující matky 15,68 6,88 1 34 

Pozn.: Šikmost = 0,35; Špičatost = -0,11 

 

 

Vztah k očekávanému dítěti 

Na základě histogramu a Kolmogorov-Smirnov testu lze konstatovat, že se rozložení skórů této proměnné, 

D (230) = 0,041, p > 0,05, signifikantně neliší od normálního rozložení. Rozložení skórů u této proměnné se 

jaké jediné ze všech sledovaných psychologických proměnných blíží normálnímu rozložení. Celková hod-

nota Cronbachova alfa činila v rámci škály na měření vztahu k očekávanému dítěti v těhotenství dostačující 

hodnoty vnitřní reliability, α = 0,87. Podrobné deskriptivní statistiky k nahlédnutí v Tabulce 5. 

 

Tabulka 5 

    Deskriptivní statistiky škály "vztah k očekávanému dítěti" u pracujících a nepracujících matek 

     Vztah k očekávanému 

dítěti M SD Minimum Maximum 

celý vzorek matek 61,07 10,51 28 88 

pracující matky 61,23 10,85 28 88 

nepracující matky 60,88 10,32 29 82 

Pozn.: Šikmost = -0,13; Špičatost = -0,02 

 

 

 

Míra úzkostnosti ve 3 měsících po porodu dle GAD-7 

Bylo zjištěno, že i rozložení skórů této proměnné, D (206)=0,155, p<0,05, se signifikantně liší od normálního 

rozložení. Rozložení je výrazně pozitivně zešikmeno a je i mnohem špičatější oproti normálnímu rozložení, 

což se prokázalo jak Kolmogorov-Smirnov testem, tak podobou histogramu. Deskriptivní statistiky jsou 

uvedeny v Tabulce 6. Celková hodnota Cronbachova alfa činila v rámci škály Generalized Anxiety Disor-

der 7 (GAD-7) použité při měření 3 měsíce po porodu dostačující hodnoty vnitřní reliability, α = 0,85. 
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Tabulka 6 

    Deskriptivní statistiky škály GAD-7 ve 3 měsících po porodu u pracujících a nepracujících matek 

     GAD-7 (ve 3 měsících) M SD Minimum Maximum 

celý vzorek matek 3,72 3,49 0 17 

pracující matky 3,15 3,16 0 17 

nepracující matky 4,15 3,69 0 16 

Pozn.: Šikmost = 1,34; Špičatost = 1,99 

 

 

Míra depresivity ve 3 měsících po porodu dle PHQ-9 

Podobně jako u předchozích proměnných, ani zde není rozložení normální, D (205)=0,136, p<0,05, jak po-

tvrdil výsledek Kolmogorov-Smirnova testu a ukázala i podoba histogramu. Rozložení je totiž mírně pozi-

tivně zešikmeno. Informace o deskriptivních statistikách všech proměnných jsou detailněji uvedeny 

v Tabulce 7. Cronbachovo alfa škály Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9) ve 3 měsících po porodu na-

bývalo dostačující hodnoty α = 0,73. 

 

Tabulka 7 

    Deskriptivní statistiky škály PHQ-9 ve 3 měsících po porodu u pracujících a nepracujících matek 

     PHQ-9 (ve 3 měsících) M SD Minimum Maximum 

celý vzorek matek 5,35 3,87 0 17 

pracující matky 4,69 3,80 0 17 

nepracující matky 5,82 3,88 0 16 

Pozn.: Šikmost = 0,70; Špičatost = -0,19 

 

 

 

Míra psychosociálního stresu ve 3 měsících po porodu dle PSS-10 

Normalita rozložení nebyla potvrzena ani v případě této proměnné, D (208)=0,074, p<0,05, kdy se opět uká-

zalo slabé pozitivní zešikmení. Podobnější deskriptivní statistiky jsou uvedeny v Tabulce 8. Cronbachovo 

alfa škály Perceived Stress Scale 10 (PSS-10) ve 3 měsících po porodu dosahovalo dostačující hodnoty α = 

0,88. 
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Tabulka 8 

    Deskriptivní statistiky škály PSS-10 ve 3 měsících po porodu u pracujících a nepracujících matek 

     PSS-10 (ve 3 měsících) M SD Minimum Maximum 

celý vzorek matek 16,18 7,02 0 34 

pracující matky 14,84 6,79 0 32 

nepracující matky 17,02 7,01 1 34 

Pozn.: Šikmost = 0,23; Špičatost = -0,39 

 

 

Vztah k dítěti ve 3 měsících po porodu dle PPBQ 

Ani u poslední z měřených psychologických proměnných nebylo možné na základě histogramu a Kolmo-

gorov-Smirnov testu konstatovat normální rozložení, D (224)=0,122, p<0,05, neboť bylo silně pozitivně ze-

šikmeno a i nejvíce špičaté z popisovaných proměnných. Podrobné deskriptivní statistiky k nahlédnutí 

v Tabulce 9. Celková hodnota Cronbachova alfa činila v rámci škály Post Partum Bonding Questionnaire 

(PPBQ) použité při měření 3 měsíce po porodu dostačující hodnoty vnitřní reliability, α = 0,88. 

 

Tabulka 9 

    Deskriptivní statistiky škály PPBQ ve 3 měsících po porodu u pracujících a nepracujících matek 

     PPBQ (ve 3 měsících) M SD Minimum Maximum 

celý vzorek matek 10,49 7,59 0 49 

pracující matky 9,25 5,39 0 26 

nepracující matky 11,21 8,61 0 49 

Pozn.: Šikmost = 1,39; Špičatost = 3,31 

 

 

Shrnutí obecných souvislostí 

Pomine-li se popis rozdílů deskriptivních statistik jednotlivých škál u skupiny pracujících a nepracujících 

matek, lze zhodnotit i několik zjištěných rozdílů ve vybraných psychologických charakteristikách 

v těhotenství a 3 měsíce po porodu u matek obecně. Výsledky uvedené v Tabulce 10 naznačují, že ženy 

uváděly v těhotenství v porovnání s obdobím 3 měsíců po porodu o něco vyšší míru některých psychic-

kých projevů měřených stejnými a tudíž porovnatelnými škálami, u nichž se však u žádné z nich ale tato 

míra neukázala jako nadměrně vysoká a tudíž patologická. U jedné z charakteristik však šlo v těhotenství 

naopak o míru nižší (vztah k očekávanému dítěti). Lze jen obecně říci, že ženy v těhotenství uváděly o něco 

vyšší míru úzkostnosti a depresivity a naopak o něco nižší míru prožívaného psychosociálního stresu. 

V případě měření vztahu k očekávanému dítěti a vztahu k dítěti ve 3 měsících po porodu byly použity 

rozdílné metody, které výše uvedeným způsobem srovnat nelze. Všechny vztahy a jejich možná signifikan-

ce proto budou předmětem dalších analýz uvedených níže. 
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Tabulka 10 

    Deskriptivní statistiky jednotlivých proměnných (těhotenství, 3 měsíce po poro-

du) 

     Proměnná M SD Minimum Maximum 

těhotenství: 

    GAD-7 4,77 4,31 0 21 

PHQ-9 7,07 4,17 1 20 

PSS-10 15,11 7,24 0 35 

vztah k očekávanému dítěti 61,07 10,51 28 88 

3 měsíce po porodu: 

    GAD-7 3,72 3,49 0 17 

PHQ-9 5,35 3,87 0 17 

PSS-10 16,18 7,02 0 34 

PPBQ 10,49 7,59 0 49 

 

 

 

 

Korelační matice proměnných  
 

Před samotným testováním hypotéz byla nejprve za účelem zjištění obecných souvislostí mezi proměnný-

mi v nezávislosti na poporodní mateřské zaměstnanosti či nezaměstnanosti vytvořena korelační matice (viz 

Tabulka 11), v rámci které byly testovány korelace mezi všemi vybranými psychologickými proměnnými, a 

to pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Vzhledem k tomu, že některé proměnné neměly normální 

rozložení, dá se v důsledku pozitivního zešikmení těchto proměnných očekávat snížená síla testu a vyšší 

pravděpodobnost výskytu chyby I. a II. typu. 
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Tabulka 11 

         Korelační matice psych. proměnných 

                     
 

Proměnná 
PSS-10 

(těh.) 

GAD-7 

(těh.) 

PHQ-9 

(těh.) 

vztah k 

dítěti 

(těh.) 

GAD-7 

(3 m.) 

PHQ -9 

(3 m.) 

PPBQ 

(3 m.) 

PSS-10 

(3 m.) 

 
PSS-10 (těh.) 1 

       
 GAD-7 (těh.) 0,731** 1 

      
 PHQ-9 (těh.) 0,569** 0,736** 1 

     
 vztah k dítěti 

(těh.) 
-0,257** -0,163* -0,133* 1 

    

 GAD-7 (3 m.) 0,483** 0,555** 0,458** -0,107 1 
   

 PHQ -9 (3 m.) 0,380** 0,460** 0,458** -0,107 0,720** 1 
  

 PPBQ (3 m.) 0,264** 0,153* 0,129 -0,315** 0,379** 0,433** 1 
 

 PSS-10 (3 m.) 0,506** 0,349** 0,281** -0,139 0,609** 0,582** 0,467** 1 

 
** Korelace je signifikantní na hladině 0,01. 

 * Korelace je signifikantní na hladině 0,05. 

  

 

Bylo zjištěno, že psychické stavy a charakteristiky měřené v těhotenství silně korelují se svými projevy ve 3 

měsících po porodu. Ukázalo se, že vyšší míra prožívaného psychosociálního stresu v těhotenství signifi-

kantně souvisí po porodu s vyšší mírou úzkostnosti (r = 0,48, p<0,01), stresu (r = 0,51, p<0,01), depresivity (r 

= 0,38, p<0,01) a silnějším vztahem ke svému dítěti (r = 0,26, p<0,01). Podobně i vyšší úzkostnost 

v těhotenství signifikantně souvisí s vyšší poporodní depresivitou (r = 0,46, p<0,01), úzkostností (r = 0,56, 

p<0,01), psychosociálním stresem (r = 0,35, p<0,01) a slabě i se vztahem k dítěti (r = 0,15, p<0,01). Silný vztah 

byl nalezen i mezi depresivitou v těhotenství a poporodní úzkostností (r = 0,46, p<0,01), depresivitou (r = 

0,46, p<0,01) a středně silný vztah pak i s psychosociálním stresem (r = 0,28, p<0,01). Nižší negativní korela-

ce byla dále zjištěna mezi vztahem k očekávanému dítěti v těhotenství a k tomuto dítěti po porodu (r = -

0,32, p<0,01). 

 

Silná spojitost byla i mezi psychologickými charakteristikami v těhotenství navzájem. Výsledky ukazují, že 

vyšší míra prožívaného psychosociálního stresu v těhotenství silně souvisí s vyšší těhotenské úzkostnosti (r 

= 0,73, p<0,01) a depresivity (r = 0,57, p<0,01) a středně silná korelace byla patrná se slabším vztahem 

k očekávanému dítěti (r = -0,26, p<0,01). Podobně tomu bylo i u vyšší míry těhotenské úzkostnosti, která 

silně souvisela s vyšší mírou těhotenské depresivity (r = 0,74, p<0,01) a slabě pak i s méně kvalitním vzta-

hem k dítěti (r = -0,16, p<0,05). Slabá korelace byla patrná i mezi vyšší depresivitou v těhotenství a slabším 

vztahem k očekávanému dítěti (r = -0,13, p<0,05). 
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Rovněž se ukázalo, že uvedené psychologické charakteristiky spolu vzájemně souvisí i v poporodním ob-

dobí. Vyšší míra úzkostnosti po porodu souvisí s vyšší mírou poporodní depresivity (r = 0,72, p<0,01), psy-

chosociálního stresu (r = 0,61, p<0,01) a středně silná korelace byla prokázána i se silnějším vztahem ke 

svému dítěti (r = 0,38, p<0,01). Silný vztah byl dále nalezen mezi vyšší poporodní depresivitou a vyšším 

psychosociálním stresem (r = 0,58, p<0,01) a silnějším vztahem k dítěti (r = 0,43, p<0,01). Vyšší psychosoci-

ální stres se silnějším vztahem k dítěti rovněž sám o sobě signifikantně souvisel (r = 0,47, p<0,01). 

Zjištěné výsledky budou vzhledem k testování první hypotézy podrobněji okomentovány v diskusní části 

práce. 

 

 

Testování hypotéz 
 

Sociodemografické charakteristiky 

Dále byla ověřována skupina hypotéz týkajících se rozdílů mezi pracujícími a nepracujícími matkami ve 

vybraných sociodemografických charakteristikách (věk, vzdělání, plánovanost těhotenství, počet dosud 

proběhlých porodů, partnerský vztah apod.) 

H2: Pracující matky jsou starší než nepracující matky. 

H3: Pracující matky dosahují vyššího stupně vzdělání než nepracující matky. 

H4: Pracující matky jsou častěji prvorodičkami než nepracující matky. 

H5: Pracující matky si těhotenství více plánovaly než nepracující matky. 

H6: Pracující matky měly více problémů s otěhotněním než nepracující matky. 

H7: Pracující matky měly častěji partnera než nepracující matky. 

H8: Pracující matky častěji žily se svým partnerem ve společné domácnosti než nepracující matky. 

 

T-testem pro dva nezávislé výběry byl nejprve testován rozdíl ve věku pracujících (M = 31,6; SD = 3,8) a 

nepracujících matek (M = 30,2; SD = 4,8). Jak je na první pohled zřejmé, průměrný věk pracujících matek je 

nepatrně vyšší. Na hladině statistické významnosti α = 0,05 byl tento rozdíl shledán jako statisticky signifi-

kantní, t (301) = -2,929; p < 0,05. Na základě těchto výsledků je proto možné přijmout hypotézu H2, že pra-

cující matky jsou starší než nepracující matky. Velikost účinku, Cohenovo d (effect size) nabývala hodnoty 

0,32 - tzn., jedná se o střední sílu účinku. 

 

Pro testování signifikance rozdílu v dosaženém stupni vzdělání (tzn. ordinální proměnné) mezi pracujícími 

a nepracujícími matkami byl použit neparametrický test chí kvadrát. Mezi skupinou pracujících a nepracu-

jících matek nebyl nalezen signifikantní rozdíl (χ2 (9) = 11,049; p > 0,05). Není tedy možné přijmout hypoté-

zu H3, že pracující matky dosahují vyššího stupně vzdělání než nepracující matky. Velikost účinku, tzn. síla 

vztahu (effect size), vyjádřena tentokrát pomocí Cramerova V, nabývala hodnoty 0,19. 
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Chí kvadrátem byla dále testována i hypotéza o rozdílu mezi pracujícími a nepracujícími matkami v počtu 

proběhlých porodů. Z deskriptivních statistik je patrné vyšší zastoupení prvorodiček mezi pracujícími 

matkami. Na základě analýzy bylo možné konstatovat, že byl signifikantní rozdíl mezi pracujícími a nepra-

cujícími matkami nalezen (χ2 (1) = 7,755; p < 0,05). Je tedy možné přijmout hypotézu H4, že pracující matky 

jsou častěji prvorodičkami než nepracující matky. Velikost účinku, Cramerovo V, nabývalo hodnoty 0,17. 

 

Následně byla testována hypotéza o rozdílu mezi pracujícími a nepracujícími matkami v plánování těho-

tenství. Z uvedených popisných statistik je zřejmé, že o něco více si těhotenství plánovaly a přály pracující 

matky. Na základě analýzy však signifikantní rozdíl mezi pracujícími a nepracujícími matkami nalezen 

nebyl (χ2 (4) = 2,629; p > 0,05). Je tedy možné zamítnout hypotézu H5, že pracující matky si těhotenství více 

plánovaly než nepracující matky. Velikost účinku, Cramerovo V, nabývalo hodnoty 0,1. 

 

Na základě analýzy dále nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi pracujícími a nepracujícími ani 

v problémech s početím dítěte do 1 roku (χ2 (6) = 7,390; p > 0,05). Je tedy možné zamítnout hypotézu H6, že 

pracující matky měly více problémů s otěhotněním než nepracující matky. Velikost účinku, Cramerovo V, 

nabývalo hodnoty 0,17. 

 

Signifikantní rozdíl mezi pracujícími a nepracujícími matkami byl však zjištěn ohledně přítomnosti partne-

ra (χ2 (1) = 5,648; p < 0,05). Je tedy možné přijmout hypotézu H7, že pracující matky měly častěji partnera 

než nepracující matky. Velikost účinku, v tomto případě koeficient Phi, nabývala hodnoty 0,14. 

 

Rozdíl mezi pracujícími a nepracujícími matkami ohledně soužití s partnerem ve společné domácnosti však 

signifikantním shledán nebyl (χ2 (1) = 0,173; p > 0,05). Je tedy možné zamítnout hypotézu H8, že pracující 

matky častěji žily se svým partnerem ve společné domácnosti než nepracující matky. Velikost účinku, 

v tomto případě opět koeficient Phi, nabývala hodnoty 0,024. 

 

 

Úzkostnost, depresivita, stres a vztah k dítěti v těhotenství 

Dále byla ověřována skupina hypotéz týkajících se rozdílů mezi pracujícími a nepracujícími matkami 

v prožívané míře úzkostnosti, depresivity, psychosociálního stresu a vztahu k dítěti v těhotenství. 

H9: Nepracující matky vykazují v těhotenství vyšší míru úzkostnosti než pracující matky. 

H10: Nepracující matky vykazují v těhotenství vyšší míru depresivity než pracující matky. 

H11: Nepracující matky vykazují v těhotenství vyšší míru psychosociálního stresu než pracující matky. 

H12: Nepracující matky mají v těhotenství silnější vztah ke svému očekávanému dítěti než pracující matky. 

 

Pro ověření každé z těchto hypotéz byl použit t-test pro dva nezávislé výběry (independent samples t-test). 

V rámci analýzy t-testem pro dva nezávislé výběry bylo zjišťováno, zda existuje rozdíl v průměrné vyka-
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zované míře dané psychologické charakteristiky v těhotenství mezi dvěma nezávislými skupinami matek 

(pracující x nepracující). Vzhledem ke skutečnosti, že bylo za sebou testováno více hypotéz, tzn. srovnává-

no více proměnných (výsledky jednotlivých škál), bylo nutné použít tzv. Holm-Bonferroniho korekci (více 

v sekci „analýza dat“). 

 

T-testem pro dva nezávislé výběry byl nejprve testován rozdíl průměrů na škále Generalized Anxiety Di-

sorder (GAD-7) u pracujících (M = 4,19; SD = 3,89) a nepracujících matek (M = 5,26; SD = 4,59). Jak je na 

první pohled patrné, nepracující matky vykazují ve srovnání s pracujícími matkami vyšší míry úzkostnosti 

v těhotenství. Vzhledem k bodovému rozpětí škály 0-21 (0 = velmi nízká míra úzkostnosti, 21 = velmi vyso-

ká míra úzkostnosti), lze konstatovat, že obě skupiny matek dosahovaly nízké míry úzkostnosti. Na hladi-

ně statistické významnosti α = 0,05 byl tento rozdíl i za použití Holm-Bonferroniho korekce shledán jako 

statisticky nesignifikantní, t (223) = 1,872; p > 0,05. Na základě těchto výsledků je proto možné zamítnout 

hypotézu H10, že nepracující matky vykazují v těhotenství vyšší míru úzkostnosti než pracující matky. Ve-

likost účinku, Cohenovo d (effect size) nabývala hodnoty 0,25- tzn., jedná se o nízkou sílu účinku. 

 

Stejným způsobem (tedy t-testem pro dva nezávislé výběry) byl dále testován rozdíl průměrů na škále 

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) u pracujících (M = 6,52; SD = 3,89) a nepracujících matek (M = 7,53; 

SD = 4,35). Stejně jako u předchozí škály, i zde více skórovaly nepracující matky a byla u nich zjištěna o 

něco vyšší míra depresivity v těhotenství, než u matek nepracujících. Vzhledem k bodovému rozpětí škály 

0-21 (0 = velmi nízká míra depresivity, 21 = velmi vysoká míra depresivity), lze říci, že obě skupiny matek 

dosahovaly poměrně nízké míry depresivity. Na hladině statistické významnosti α = 0,05 byl tento rozdíl i 

za použití Holm-Bonferroniho korekce shledán jako statisticky nesignifikantní, t (222) = 1,822; p > 0,05. Na 

základě těchto výsledků je proto možné zamítnout hypotézu H11, že nepracující matky vykazují 

v těhotenství vyšší míru depresivity než pracující matky. Velikost účinku, Cohenovo d (effect size) nabývala 

hodnoty 0,24 - tzn., jedná se o nízkou sílu účinku. 

 

Dále byl testován rozdíl průměrů na škále Perceived Stress Scale (PSS-10) u pracujících (M = 14,35; SD = 

7,64) a nepracujících matek (M = 15,68; SD = 6,88). Jak je zřejmé, nepracující matky vykazovaly ve srovnání 

s pracujícími matkami vyšší míru psychosociálního stresu v těhotenství. Vzhledem k bodovému rozpětí 

škály 0-40 (0 = velmi nízká míra psychosociálního stresu, 40 = velmi vysoká míra psychosociálního stresu), 

lze říci, že obě skupiny matek prožívaly nízkou až střední míru psychosociálního stresu. Na hladině statis-

tické významnosti α = 0,05 byl tento rozdíl i za použití Holm-Bonferroniho korekce shledán jako statisticky 

nesignifikantní, t (213) = 1,339; p > 0,05. Na základě těchto výsledků je proto možné zamítnout hypotézu 

H12, že nepracující matky vykazují v těhotenství vyšší míru psychosociálního stresu než pracující matky. 

Velikost účinku, Cohenovo d (effect size) nabývala hodnoty 0,18 - tzn., jedná se o velmi nízkou sílu účinku. 

 

Jako poslední z hypotéz z této skupiny byl testován rozdíl průměrů na škále Vztah k očekávanému dítěti u 

pracujících (M = 61,23; SD = 10,85) a nepracujících matek (M = 60,88; SD = 10,32). Zde vykazovaly o něco 

nepatrně silnější vztah se svým ještě nenarozeným dítětem pracující matky v porovnání s matkami nepra-
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cujícími. Vzhledem k bodovému rozpětí škály 0-88 (0 = velmi slabý vztah k očekávanému dítěti, 88 = velmi 

silný vztah k očekávanému dítěti), lze říci, že obě skupiny uváděly středně silný vztah k očekávanému 

dítěti. Na hladině statistické významnosti α = 0,05 byl tento rozdíl i za použití Holm-Bonferroniho korekce 

shledán jako statisticky nesignifikantní, t (226) = -0,250; p > 0,05. Na základě těchto výsledků je proto možné 

zamítnout hypotézu H13, že nepracující matky mají v těhotenství silnější vztah ke svému očekávanému 

dítěti než pracující matky. Velikost účinku, Cohenovo d (effect size) nabývala hodnoty 0,03, tzn. téměř žád-

nou sílu účinku. 

 

 

Úzkostnost, depresivita, stres a vztah k dítěti ve 3 měsících 

po porodu 

Jako poslední byla ověřována skupina hypotéz týkajících se rozdílů mezi pracujícími a nepracujícími mat-

kami v prožívané míře úzkostnosti, depresivity, psychosociálního stresu a vztahu k dítěti ve 3 měsících po 

porodu. 

H13: Nepracující matky vykazují ve 3 měsících po porodu vyšší míru úzkostnosti než pracující matky. 

H14: Nepracující matky vykazují ve 3 měsících po porodu vyšší míru depresivity než pracující matky. 

H15: Nepracující matky vykazují ve 3 měsících po porodu vyšší míru psychosociálního stresu než pracující 

matky. 

H16: Nepracující matky mají ve 3 měsících po porodu silnější vztah ke svému dítěti než pracující matky. 

Pro ověření každé z těchto hypotéz byl opět použit t-test pro dva nezávislé výběry (independent samples t-

test) a kvůli riziku problému násobného testování hypotéz rovněž i Holm-Bonferroniho korekce. 

 

T-testem pro dva nezávislé výběry byl nejprve testován rozdíl průměrů na škále Generalized Anxiety Di-

sorder (GAD-7) u pracujících (M = 3,15; SD = 3,16) a nepracujících matek (M = 4,15; SD = 3,69). Jak je na 

první pohled patrné, nepracující matky vykazují ve srovnání s pracujícími matkami vyšší míry úzkostnosti 

ve 3 měsících po porodu. Vzhledem k bodovému rozpětí škály 0-21 (0 = velmi nízká míra úzkostnosti, 21 = 

velmi vysoká míra úzkostnosti), lze konstatovat, že obě skupiny matek dosahovaly nízké míry úzkostnosti. 

Na hladině statistické významnosti α = 0,05 byl tento rozdíl i za použití Holm-Bonferroniho korekce shle-

dán jako statisticky signifikantní, t (203) = 2,042; p < 0,05. Na základě těchto výsledků je proto možné při-

jmout hypotézu H14, že nepracující matky vykazují ve 3 měsících po porodu vyšší míru úzkostnosti než 

pracující matky. Velikost účinku, Cohenovo d (effect size) nabývala hodnoty 0,29 - tzn., jedná se o nízkou 

sílu účinku. 

 

Stejným způsobem (tedy t-testem pro dva nezávislé výběry) byl dále testován rozdíl průměrů na škále 

Patient Health Questionnaire (PHQ-9) u pracujících (M = 4,69; SD = 3,80) a nepracujících matek (M = 5,82; 

SD = 3,88). Stejně jako u předchozí škály, i zde více skórovaly nepracující matky a byla u nich zjištěna o 
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něco vyšší míra depresivity v těhotenství, než u matek nepracujících. Vzhledem k bodovému rozpětí škály 

0-21 (0 = velmi nízká míra depresivity, 21 = velmi vysoká míra depresivity), lze říci, že obě skupiny matek 

dosahovaly poměrně nízké míry depresivity. Na hladině statistické významnosti α = 0,05 byl tento rozdíl i 

za použití Holm-Bonferroniho korekce shledán jako statisticky signifikantní, t (202) = 2,066; p < 0,05. Na 

základě těchto výsledků je proto možné přijmout hypotézu H15, že nepracující matky vykazují ve 3 měsí-

cích po porodu vyšší míru depresivity než pracující matky. Velikost účinku, Cohenovo d (effect size) nabý-

vala hodnoty 0,29, tzn., jedná se o nízkou sílu účinku. 

 

Dále byl testován rozdíl průměrů na škále Perceived Stress Scale (PSS-10) u pracujících (M = 14,84; SD = 

6,79) a nepracujících matek (M = 17,02; SD = 7,01). Jak je zřejmé, nepracující matky vykazovaly ve srovnání 

s pracujícími matkami vyšší míru psychosociálního stresu v těhotenství. Vzhledem k bodovému rozpětí 

škály 0-40 (0 = velmi nízká míra psychosociálního stresu, 40 = velmi vysoká míra psychosociálního stresu), 

lze říci, že nepracující matky dosahovaly až střední míry psychosociálního stresu. Na hladině statistické 

významnosti α = 0,05 byl tento rozdíl i za použití Holm-Bonferroniho korekce shledán jako statisticky sig-

nifikantní, t (205) = 2,240; p < 0,05. Na základě těchto výsledků je proto možné přijmout hypotézu H16, že 

nepracující matky vykazují ve 3 měsících po porodu vyšší míru psychosociálního stresu než pracující mat-

ky. Velikost účinku, Cohenovo d (effect size) nabývala hodnoty 0,32 - tzn., jedná se o střední sílu účinku. 

 

Jako poslední z hypotéz byl testován rozdíl průměrů na škále Post Partum Bonging Questionnaire (PPBQ) 

u pracujících (M = 9,25; SD = 5,39) a nepracujících matek (M = 11,21; SD = 8,61). Zde vykazovaly silnější 

vztah se svým dítětem nepracující matky v porovnání s matkami pracujícími. Vzhledem k bodovému 

rozpětí škály je možné říci, že obě skupiny uváděly středně silný vztah k dítěti a to dle Brockingtona a kol. 

(2006) i v rozmezí normality. Na hladině statistické významnosti α = 0,05 byl tento rozdíl i za použití Holm-

Bonferroniho korekce shledán jako statisticky nesignifikantní, t (221) = 1,929; p > 0,05. Na základě těchto 

výsledků je proto možné zamítnout hypotézu H17, že nepracující matky mají ve 3 měsících po porodu sil-

nější vztah ke svému očekávanému dítěti než pracující matky. Velikost účinku, Cohenovo d (effect size) 

nabývala hodnoty 0,03 - tzn., jedná se o nízkou sílu účinku. 

 

DISKUZE 

Bakalářská práce se věnovala problematice mateřské zaměstnanosti brzy po porodu, která je v souvislosti 

s vyvažováním rodinného a pracovního života (work-family conflict) často diskutovaným tématem. Práce 

si proto kladla za cíl zmapovat, jak se liší matky, které se rozhodnou začít brzy po porodu pracovat od těch, 

které zůstávají s dítětem na mateřské dovolené a nepracují. Výzkum byl proto zaměřen na matky 

v těhotenství a následně 3 měsíce po porodu a bylo u nich zjišťováno, jak se vybrané sociodemografické 

(věk, vzdělání, plánovanost těhotenství, počet dosud proběhlých porodů, partnerský vztah apod.) a psy-

chologické charakteristiky (depresivita, úzkostnost, psychosociální stres, vztah k dítěti) u nich měnily 
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v čase (měření v těhotenství a pak ve třech měsících věku dítěte) a jak se lišily u matek již po porodu pracu-

jících a matek nepracujících. 

Sledovány byly u matek rovněž i některé další sociodemografické údaje a opomenuto nezůstalo ani zma-

pování podrobnějších souvislostí týkajících se možných vztahů mezi proměnnými jak v období těhotenství, 

tak následně po porodu u matek obecně, tzn. bez ohledu na jejich zaměstnanost či nezaměstnanost ve 3 

měsících po porodu dítěte. 

Sociodemografické proměnné 

Jak již bylo uvedeno při popisu sociodemografických charakteristik souboru, mezi pracujícími matkami 

bylo ve srovnání s matkami nepracujícími zastoupeno více žen starších, s vysokoškolským vzděláním a 

menším počtem dětí (tzn. vyšší procento prvorodiček). Tyto výsledky mohou reflektovat demografický 

trend rostoucího odkladu mateřství do vyššího věku právě z důvodu větších možností vzdělávání či pra-

covních příležitostí typických pro dnešní moderní společnost. Skutečnost, že se průměrný věk prvorodiček 

v České republice stále zvyšuje, dokládají četné statistiky (např. ČSÚ, 2016a; ČSÚ, 2016b). Otázkou však 

zůstává, co je přesným motivem žen pro odklad mateřství do vyššího věku, neboť je z předchozích vý-

zkumů patrné, že se jedná většinou o kombinaci mnoha prolínajících se faktorů (Hamplová, Rychtaříková, 

& Pikálková, 2004; Sobotková, 2001). Na zmapování těchto motivů aktuální práce zaměřena nebyla, a proto 

je možné pouze uhadovat, že se vzhledem ke zmíněným výsledkům jedná nejspíše o ženy, které se 

v předchozích letech věnovaly více svému vzdělávání, budování kariéry a seberozvoji a nesnažily se co 

nejdříve založit rodinu. V souladu s výzkumy Sobotkové (2016) a Williamse (2008) toto pojetí dokládá i 

skutečnost, že se do výzkumu zapojily ženy více z větších a středních měst (nad 15 000 obyvatel), které jim 

poskytují pro vzdělávání, budování kariéry a zajišťování ekonomické stability lepší podmínky, než města 

menší nebo vesnice. Ačkoli je ve studiích často jako hlavní důvod odkládání mateřství uváděno hledání 

vhodného partnera (např. Borland, 2015; Bímová, 2007; Karsten, 2006; Matoušek, 1997), u pracujících matek 

z popisovaného souboru tomu tak být nemuselo, neboť všechny referovaly, že mají partnera a u většiny 

žen se jednalo o dlouhodobé vztahy. 

 

Dřívější návrat do práce u vzdělanějších žen potvrzují i předchozí výzkumy (např. Gregg et al., 2007; Smith 

et al., 2001; Cantor et al., 2001), kde se ukázalo, že vzdělanější ženy obecně více času investují do seberozvo-

je, sebevzdělávání, přípravy své kariéry a získání uznání na trhu práce a dá se proto předpokládat, že se i 

kvůli těmto skutečnostem budou chtít do svého zaměstnání vrátit co nejdříve po porodu. S ohledem na to, 

že se mezi pracujícími matkami zapojenými v tomto výzkumu vyskytovalo více prvorodiček, než mezi 

nepracujícími, se tak potvrzují výsledky některých z výzkumů, že do jednoho roku od narození dítěte se do 

práce vrací větší množství prvorodiček, než matek s více dětmi (např. Boyd et al., 2010; Han et al., 2008). 
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Testované hypotézy 

 

Souvislosti psychologických proměnných v těhotenství 

a po porodu 

První výzkumná otázka se zaměřovala na to, zda existují souvislosti mezi úzkostností, depresivitou, proží-

vaným psychosociálním stresem a vztahem ke svému dítěti v těhotenství a po porodu. Testována byla hy-

potéza H1, že vyšší míra úzkostnosti, depresivity, psychosociálního stresu a slabší vztah k očekávanému 

dítěti v těhotenství, souvisí s vyšší mírou úzkostnosti, depresivity, psychosociálního stresu a slabším vzta-

hem k dítěti po porodu. 

 

Jak dokládá korelační matice zmíněných psychologických proměnných uvedená výše v Tabulce 11, bylo 

zjištěno, že psychické stavy a charakteristiky měřené v těhotenství silně korelují se svými projevy ve 3 mě-

sících po porodu - vyšší míra prožívaného psychosociálního stresu v těhotenství signifikantně souvisí 

s vyšší mírou psychosociálního stresu po porodu (r = 0,51, p<0,01), vyšší úzkostnost v těhotenství signifi-

kantně souvisí s vyšší úzkostností po porodu (r = 0,56, p<0,01) a stejně je tomu i v případě signifikantního 

vztahu mezi vyšší depresivitou v těhotenství a po porodu (r = 0,46, p<0,01). Pozitivní korelace se však neu-

kázala mezi vztahem k očekávanému dítěti v těhotenství a vztahem k dítěti po porodu, jednalo se naopak o 

nižší negativní korelaci (r = -0,32, p<0,01), tzn., že slabší vtah k očekávanému dítěti v těhotenství souvisí se 

silnějším vztahem k dítěti po porodu. Na základě těchto zjištění je možné hypotézu H1, proto přijmout pou-

ze z části. 

 

První část výsledků o pozitivních souvislostech míry úzkostnosti, depresivity a stresu v těhotenství 

s intenzitou jejich prožívání po porodu koresponduje např. s výzkumem Granta, McMahona a Austina 

(2008), kteří v této souvislosti např. zjistili, že prenatální úzkost je klíčovým prediktorem i úzkosti popo-

rodní a jejich míra je po celá tato dvě období víceméně stabilní. Ke stejným výsledkům došli i Heron a ko-

legové (2004) a poukázali na to, že i poporodní depresi je možné predikovat z deprese prenatální.  

 

Výsledky doplňujících analýz dále ukázaly, že vyšší míra prožívaného psychosociálního stresu 

v těhotenství signifikantně souvisí i s vyšší mírou úzkostnosti (r = 0,48, p<0,01) a depresivity (r = 0,38, 

p<0,01) po porodu. Podobně i vyšší úzkostnost v těhotenství signifikantně souvisí s vyšší poporodní depre-

sivitou (r = 0,46, p<0,01) a vyšším poporodním psychosociálním stresem (r = 0,35, p<0,01). Silný vztah byl 

nalezen i mezi depresivitou v těhotenství a poporodní úzkostností (r = 0,46, p<0,01) a středně silný vztah 

pak i s psychosociálním stresem (r = 0,28, p<0,01). Vysvětlením je zřejmá komorbidita, propojenost a pře-

krývání symptomů těchto jednotlivých psychických projevů (např. Coelho et al., 2011; Skouteris et al., 2009; 

Reck et al., 2008; Austin et al., 2007) a také společná základna rizikových faktorů přispívajících k jejich 

vzniku (Schetter & Tanner, 2012; Schetter, 2011; Ratislavová, 2008) i jejich vzájemná riziková podmíněnost a 
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transformace z těhotenství i do období po porodu (Marcus, 2009; Milgrom et al., 2008; Robertson et al., 

2004; Smith et al., 2004; Beck, 2001). 

 

Zmíněné souvislosti proto jen dokládají další výsledky této studie o silné spojitosti mezi psychologickými 

charakteristikami v těhotenství navzájem i v období po porodu navzájem. Výsledky ukazují, že vyšší míra 

prožívaného psychosociálního stresu v těhotenství silně souvisí s vyšší těhotenské úzkostnosti (r = 0,73, 

p<0,01) a depresivity (r = 0,57, p<0,01) a středně silná korelace byla patrná se slabším vztahem 

k očekávanému dítěti (r = -0,26, p<0,01). Podobně tomu bylo i u vyšší míry těhotenské úzkostnosti, která 

silně souvisela s vyšší mírou těhotenské depresivity (r = 0,74, p<0,01) a slabě pak i s méně kvalitním vzta-

hem k dítěti (r = -0,16, p<0,05). Slabá korelace byla patrná i mezi vyšší depresivitou v těhotenství a slabším 

vztahem k očekávanému dítěti (r = -0,13, p<0,05). Rovněž se ukázalo, že uvedené psychologické charakte-

ristiky spolu vzájemně souvisí i v poporodním období. Vyšší míra úzkostnosti po porodu souvisí s vyšší 

mírou poporodní depresivity (r = 0,72, p<0,01), psychosociálního stresu (r = 0,61, p<0,01) a středně silná 

korelace byla prokázána i se silnějším vztahem ke svému dítěti (r = 0,38, p<0,01). Silný vztah byl dále nale-

zen mezi vyšší poporodní depresivitou a vyšším psychosociálním stresem (r = 0,58, p<0,01) a silnějším 

vztahem k dítěti (r = 0,43, p<0,01). Vyšší psychosociální stres se silnějším vztahem k dítěti rovněž sám o 

sobě signifikantně souvisel (r = 0,47, p<0,01). 

 

Všechny ze zmíněných dílčích výsledků a souvislostí teoreticky dokládají již výzkumy zmíněné 

v teoretickém úvodu, otázkou ale zůstává zjištěná negativní korelace mezi vztahem k očekávanému dítěti 

v těhotenství a vztahem k dítěti po porodu. Výsledky předchozích výzkumů totiž dosud většinou nasvěd-

čovaly přesnému opaku, že kvalita prenatálního vztahu matky k očekávanému dítěti je klíčovým predikto-

rem vztahu matky a dítěte po porodu – pokud si ženy vytvořily dobrý vztah k dítěti již v těhotenství, poci-

ťovaly k dítěti silnější pouto i po jeho narození (Luz et al., 2017; Rossen et al., 2016; Taffazoli, Aminyazdi, & 

Shakeri, 2015; Chrzan-Dętkoś & Łockiewicz, 2015; Condon et al., 2013;  van Bussel, Spitz, & Demyttenaere, 

2010; Carneiro, Corboz-Warnery, & Fivaz-Depeursinge, 2006; Siddiqui & Hägglöf, 2000; Müller, 1996). Ač-

koli zmíněné výsledky studií poukazují na středně silný vztah mezi prenatálním a postnatálním poutem 

matky a dítěte, několik studií podpořilo předpoklad, že je postnatální vztah matky a dítěte ovlivněn nejen 

samotným vztahem matky a dítěte v těhotenství, ale současně i duševním zdravím matky, zejména její 

depresivitou a úzkostností, čímž mohla být ovlivněn i zjištěný vztah v tomto výzkumu. Např. depresivita 

se ukázala jako signifikantní faktor vysvětlující společně s prenatálním vztahem část rozptylu postnatální-

ho vztahu matky a dítěte např. ve výzkumu Dubbera a kolegů (2015), kde se jednalo o 20,8 % společně 

vysvětleného rozptylu a ve výzkumu Damata (2004b), kdy šlo o 26,1 % společně vysvětleného rozptylu. Na 

vliv postnatálních depresivních symptomů na nižší kvalitu vztahu matka-dítě upozornily i další studie 

(např. Moehler et al., 2006; Reck et al., 2006; Moehler et al., 2007), jiné referují zase o tom, že vliv na zhorše-

ný vztah matky s dítětem má depresivita i v součinnosti se symptomy úzkostnými (Edhborg, Nasreen, & 

Kabir, 2011; Brockington et al., 2001). I úzkostnost matky sama o sobě se ve výzkumech objevuje jako důle-

žitý prediktor ne příliš uspokojivého vztahu matka-dítě, kdy jsou matky vůči svému dítěti méně senzitivní 

a zodpovědné a projevují se u nich snížené rodičovské kompetence (např. Britton, 2005). Jinde však podob-

né negativní asociace mezi úzkostností matky a postnatálním vztahem matka-dítě zjištěny nebyly (např. 
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Edhborg, Nasreen, & Kabir, 2011). Kromě podmíněnosti psychickým zdravím matky by mohla být zjištěná 

negativní korelace mezi vztahem k dítěti v těhotenství a po porodu ovlivněna např. i vnějšími nepříznivý-

mi událostmi, klidným či rizikovým průběhem těhotenství, zdravotním stavem matky i dítěte, spokojeností 

matky v partnerském vztahu a mírou vnímané sociální opory, schopností vyvažovat pracovní a rodinný 

život matky apod. Vysvětlení se nabízí celá řada. I proto je důležité tuto problematiku v budoucnu detail-

něji zkoumat a zaměřit se na případné rozdílné působení jednotlivých faktorů na tento negativní vztah 

mezi kvalitou pouta matky a dítěte v těhotenství a po porodu. 

Sociodemografické charakteristiky 

Ze skupiny ověřovaných hypotéz týkajících se rozdílů mezi pracujícími a nepracujícími matkami ve vybra-

ných sociodemografických charakteristikách (věk, vzdělání, počet dosud proběhlých porodů, plánovanost 

těhotenství, partnerský vztah) mohly být na základě analýzy přijaty pouze tři a to H2, H4 a H7. Ukázalo se, 

že mezi matkami, které se rozhodly začít pracovat brzy po porodu, převažují prvorodičky, ženy 

s partnerem a matky v porovnání s nepracujícími ženami starší, což může reflektovat aktuální sociodemo-

grafické trendy ve společnosti, jak byly popsány již výše v úvodu diskusní části práce popisující sociode-

mografické charakteristiky souboru. Nesignifikantní rozdíl mezi pracujícími a nepracujícími matkami 

v míře, s jakou bylo jejich otěhotnění plánované a chtěné (H5), byl doložen i v dalším výzkumu (Ramji, 

Noori, & Faisal, 2016). Plánovanost těhotenství a přání mít dítě se v daném výzkumu stejně jako v této stu-

dii ukázal jako statisticky nesignifikantní faktor, proto většina respondentek z obou skupin pracujících i 

nepracujících matek odpovídala kladně, že si dítě přála a plánovala. Statisticky signifikantní rozdíly se 

nepotvrdily ani u hypotéz H8 a H6 týkajících se partnerského vztahu a problematiky početí dítěte, neboť se 

v této oblasti pracující a nepracující matky prakticky nelišily a většina z nich měla partnera a shodně cca 

70 % matek z každé skupiny uvedlo, že s početím dítěte do jednoho roku s partnerem problém neměli. 

 

Překvapivým se jeví proto pouze výsledek nesignifikantního rozdílu mezi pracujícími a nepracujícími mat-

kami ve stupni jejich vzdělání, neboť bylo z deskriptivních statistik patrné, že jsou mezi pracujícími mat-

kami častěji zastoupeny ty s vysokoškolským vzděláním. Po bližším prozkoumání deskriptivních statistik 

proměnné a četností pracujících a nepracujících matek v každém ze zastoupených stupňů vzdělání je však 

zřejmé, že pokud by se jako vyšší vzdělání zahrnulo společně s vysokoškolským i vzdělání středoškolské, 

rozdíly mezi pracujícími a nepracujícími matkami by se vyrovnaly a jejich zastoupení ve vzorku by se 

shodně pohybovalo cca kolem 85 – 90 %, jak je patrné z Tabulky 1. V této souvislosti se proto ukazuje, že 

ačkoli byla zjištěna vyšší pravděpodobnost dřívějšího návratu do zaměstnání u vysokoškolsky vzdělaných 

žen (např. Gregg et al., 2007; Smith et al., 2001), nemusí být tento trend patrný u všech, jak dokazuje např. 

výzkum Hana a kolegů (2008), ve kterém zjistili, že se popisovaný trend neobjevuje během prvních dvou 

měsíců po porodu, kdy do práce naopak odcházely dříve ženy se středoškolským vzděláním oproti ženám 

s vysokoškolským vzděláním, což dle autorů může reflektovat rozdíly v přístupu různě vzdělaných matek 

k mateřství, čerpání mateřské dovolené či dalším faktorům souvisejícím se sociální politikou rodičovství. 

K podobným závěrům ve svém výzkumu dospěli i Pilkauskas, Waldfogel a Brooks-Gunn (2016). 
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Úzkostnost, depresivita, stres a vztah k dítěti v těhotenství a ve 3 

měsících po porodu 
 

Na základě výsledků testování hypotéz a provedených analýz lze konstatovat, že se pracující a nepracující 

matky signifikantně lišily ve vykazované míře úzkostnosti, depresivity a psychosociálního stresu po poro-

du (nepracující matky ve 3 měsících po porodu zažívaly vyšší míru úzkostnosti, depresivity a psychosoci-

álního stresu než matky pracující), ale ve stejných charakteristikách v těhotenství či ve kvalitě vztahu ke 

svému očekávanému a následně narozenému dítěti už nikoli. 

 

Nalezené signifikantní rozdíly mezi pracujícími a nepracujícími matkami v uváděné míře úzkostnosti, de-

presivity a psychosociálního stresu po porodu jsou v souladu s některými předchozími výzkumy (např. 

Gurudatt, 2014; Usdansky et al., 2012; Hock & DeMeis (1990). Stejně tak četné studie v minulosti zmapova-

ly možné podobnosti i rozdílnosti ve vztahu k dítěti a potenciálních souvislostí u pracujících a nepracují-

cích matek, jak bylo detailně popsáno v teoretické části této práce. Problematice prožívané úzkostnosti, 

depresivity a psychosociálního stresu v těhotenství v souvislosti s tím, zda matka po porodu pracuje či 

nepracuje, se však výzkumy příliš nevěnují a proto je možné pouze uhadovat, jak lze zjištěné výsledky 

interpretovat. Z deskriptivních charakteristik proměnných sice bylo patrné, že nepracující matky vykazo-

valy o něco vyšší míru úzkostnosti, depresivity i psychosociálního stresu v těhotenství, než matky pracující, 

ale na základě zjištěných výsledků šlo jen o zanedbatelný rozdíl, který lze vysvětlit nejspíše tím, že na obě 

skupiny matek působí v těhotenství různá kombinace faktorů ovlivňujících jejich psychický stav, ale už ne 

jejich rozhodnutí o načasování návratu do práce po porodu. Svou roli může sehrát i zmíněná propojenost a 

provázanost již popsaných psychologických proměnných a jejich různé mediační vlivy či spolupůsobení. 

Či ovlivnění výsledků do tohoto výzkumu nezařazenými proměnnými jako např. zaměstnaností matky 

během těhotenství, kvalitou sociální podpory, rizikovostí těhotenství, zdravotním stavem matky 

v těhotenství i po porodu či jakýmikoli vnějšími událostmi, které mohly prožívání matky ovlivnit. I z těchto 

důvodů je proto třeba tuto oblast v budoucnu podrobit detailnějšímu výzkumu. 

 

 Limity výzkumu a doporučení pro další výzkum 
 

Ačkoli byla některá omezení tohoto výzkumu uvedena již v předchozích částech textu, několik domněnek 

týkající se této problematiky bude zmíněno i na následujících řádcích. 

 

Vzhledem k širokému záběru práce a rozsáhlosti tématu bylo cílem práce zmapování pouze několika vy-

braných sociodemografických a psychologických charakteristik souborů pracujících a nepracujících matek 

ve 3 měsících po porodu a v těhotenství, zjištění možných rozdílů v těchto charakteristikách mezi zmíně-

nými skupinami a sledování jejich proměn v čase. Jak však bylo již několikrát v textu zmíněno, nebylo 

možné aktuální studií pokrýt všechny potenciální intervenující proměnné a zmapovat vztahy mezi nimi 

provedením a srovnáním několika různých analýz u těchto dvou skupin matek. Mezi takové proměnné 
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mohla patřit např. kvalita sociální podpory v těhotenství i po porodu, rizikovost těhotenství, zdravotní stav 

matky, problematika umělého oplodnění, prožité traumatické životní události (např. předchozí potraty, 

předčasné porody, úmrtí dítěte, komplikovaný porod apod.) či např. srovnání zkoumaných charakteristik 

u matek pečujících o jedno dítě nebo dvojčata apod. Důležité by bylo jistě také zahrnutí socioekonomických 

indikátorů souvisejících se životní úrovní dané matky, finančním zajištěním, bytovými podmínkami či 

reflektovat vlivy sociální politiky státu. 

 

Klíčovým by bylo rovněž zmapování předchozího zaměstnání matky před porodem a zjištění podstatných 

souvislostí, zda se může matka do tohoto zaměstnání vůbec vrátit, jak byla se svou pracovní pozicí spoko-

jená apod.  Jak bylo rovněž v textu uvedeno, i charakteristiky práce ve 3 měsících po porodu (flexibilita 

pracovní doby, vzdálenost od domova, spokojenost s náplní práce apod.) mohou hrát v rozhodnutí ohled-

ně načasování návratu do zaměstnání po porodu u matky důležitou roli. 

 

Zejména by bylo vhodné v budoucích výzkumech zjistit, i jakou práci zaměstnané matky 3 měsíce po po-

rodu vykonávají, jaká je její časová dotace, náročnost, forma, náplň apod. Nemožnost zjištění těchto faktorů 

v aktuální studii je jedním z jejích zásadních limitů, který však nemohl být v dostatečné míře v důsledku již 

probíhající vlny sběru dat u aktuálního souboru matek napraven, ale stalo se tak hned záhy v další vlně 

výzkumu u následujícího vzorku respondentek, který již však do výzkumného vzorku k této práci zahrnut 

nebyl. 

 

Z hlediska interní validity mohla být u tohoto dotazníkového šetření potenciálně problematická i sociální 

žádoucnost souboru matek, které se mohly se v rámci odpovídání na položky v dotazníku snažit prezento-

vat v lepším světle, než tomu tak ve skutečnosti je (tedy např. jako matky, které vše bez problémů zvládají, 

nemají žádné starosti či psychické potíže apod.). Právě otázka mediálního obrazu ideální matky, tzn. tako-

vé ženy, která zvládá všechno přes péči o děti, domov či partnerský vztah až po to, že je vysoce úspěšná i 

ve svém zaměstnání, se v kontextu tématu práce může nabízet. Ačkoli byla v rámci výzkumu snaha riziko 

sociální žádoucnosti minimalizovat především ujištěním respondentek o tom, že při vyplňování dotazníku 

neexistují správné či špatné odpovědi a všechny informace, které uvedou, jsou zcela anonymní, nemuselo 

se to podařit u všech respondentek.  

 

Navzdory zmíněným limitům však tato práce přinesla důležité poznatky o možných souvislostech mezi 

vybranými psychologickými a sociodemografickými proměnnými u pracujících a nepracujících matek po 

porodu a byla tak prvotní sondou do této rozsáhlé problematiky u matek zapojených do longitudinálního 

projektu DOMOV, na kterou pak mohou v budoucnu navázat další již specifičtější výzkumy a rozšiřovat 

tak postupně poznání o aktuálním stavu mateřské zaměstnanosti po porodu a jejích možných souvislostech 

a vlivech na prožívání a chování matky. 
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