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Úvod
V důsledku společenských změn došlo v posledních desetiletích k proměně celkové
podoby rodiny. Původní model rodiny, jeho tradiční pojetí a struktura se proměnily dle
myšlenek moderní doby. Díky těmto okolnostem se změnilo taktéž chápání v hodnotách
partnerského soužití. Instituce manželství ztratila původní význam a s přibývajícími počty
rozvodů roste podíl neúplných rodin. Vznikají tzv. jednorodičovské rodiny a objevuje se nový
koncept samoživitelství. Tato problematika se týká zejména žen, neboť ve většině případů je
dítě po rozchodu partnerů svěřeno právě do jejich péče. Domnívám, že tématu samoživitelství
a především oblasti harmonizace rodiny nebylo na výzkumném poli věnováno tolik prostoru
a pozornosti, a z tohoto důvodu jsem se rozhodla zkoumat jednu z podstatných oblastí, která
je pro tyto ženy problematická. Nové uspořádání rodiny s sebou nese řadu změn, kterým
samoživitelky

musejí čelit. Ženy pečují v prvé řadě o děti, řídí chod celé domácnosti

a zároveň na nich leží povinnost zajistit přísun financí do rodiny. Skloubení rodinných
a pracovních sfér se pro ně stává prioritní záležitostí a díky správně zvoleným krokům lze
dosahovat co nejlepšího souladu. Mým záměrem je popsat strategické kroky, které volí matky
samoživitelky po odchodu partnera, a jakým způsobem se jim daří skloubit rodinu a práci.
Jistou úlohu v celém systému hraje také státní sociální systém a přístup zaměstnavatelů, tudíž
jsou taktéž součást hlavní výzkumné otázky, která se ptá: Jaké strategie používají matky
samoživitelky v oblasti slaďování pracovní a rodinné sféry a jakou úlohu v nich sehrávají
zaměstnavatelé a sociální systém?
Práce má teoreticko-empirický charakter a je členěna na tři části. První část
– teoretická – definuje, jak se rodina jakožto instituce vyvíjela, jakými proměnami za tu dobu
prošla a jaké nové koncepty jsou známé nyní. Další kapitola je věnována samotným matkám
samoživitelkám a jejich charakteristice, kde jsou uvedeny nejčastější příčiny, které k tomuto
statusu vedou, a problémy, jež s tímto statusem souvisí. Work-life-balanc (WLB), nebo-li
slaďování rodinného a pracovního života, je jedním z pojmů, který je zmiňován v souvislosti
s harmonizací práce a rodiny, a od jehož charakteru se odvíjí výsledná podoba strategického
jednání žen.
Druhá část – metodologická – má kvalitativní charakter. Popisuje postup výzkumného
šetření, cíl výzkumu, výzkumné otázky a metodu použitou při sběru dat. Dále je představen
výzkumný vzorek, technika sběru dat a celou část uzavírá kostra analytického příběhu, ze
které vyvstávají hlavní kategorie, na které se podrobněji zaměřuje poslední část práce
6

– empirická. V závěru jsou shrnuta hlavní zjištění, jež poskytují odpovědi na výzkumné
otázky.
Mým cílem je tedy na základě pořízených rozhovorů vyhodnotit, jaké oblasti ženy po
odchodu partnera volí jako problematické a jaké kroky podnikají k tomu, aby byla oblast jak
rodinná, tak pracovní v co největší harmonii.
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I.

TEORETICKÁ ČÁST

Na začátku celé práce je důležité se nejprve seznámit s teoretickým pozadím, jež nám
pomůže lépe pochopit problematiku daného tématu, která bude následně rozpracována
v metodologické části. Za pomoci odborné literatury se pokusím zmapovat proměny rodiny
a rodinného uspořádání, které se vlivem času proměňují, a díky nimž se objevuje nový
fenomén zvaný osamělé rodičovství. Jelikož se práce zaměřuje především na matky
samoživitelky, najdeme v teoretické části kapitoly věnované právě jim a jejich postavení ve
společnosti. Podstatný díl první části práce tvoří pojem „Work-life-balance“, nebo-li
slaďování rodinného a pracovního života, který je zároveň obsahem hlavní výzkumné otázky.

1.1 Rodina a její proměny

1.1.1 Rodina jako instituce v průběhu času

Pojem „rodina“, tak jak ho známe dnes, se až do přelomu 18. a 19. století v tradiční
společnosti nepoužíval. Po staletí vztahy v rodině patřily k vlastnictví a autoritě, nikoli
k lásce. Staří Řekové používali pro rodinu slovo „oikos“, jež označovalo majetek či bydliště.
Později latina zavedla výraz „familia“, kterým se označovala spíše domácnost či hospodářství
než příbuzenské vztahy. Tehdy měla instituce rodiny jiný význam, než jaký mu přikládáme
dnes (Horský & Seligová, 1997). Podle Možného (2002) může být v nejširším vymezení
rodina definována jako instituce, jež zaručuje lidskou reprodukci, legitimní v dané
společnosti. Rodina jako sociální instituce musí obsahovat jistý prvek trvalosti. Potřebuje
zahrnout nejen fyzickou reprodukci, ale i reprodukci sociální způsobilosti. Fišerová definuje
rodinu jako „obecně původní a nejdůležitější společenskou skupinu a instituci, která je
základním článkem sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou, a jejímiž hlavními
funkcemi je reprodukce trvání lidského biologického druhu a výchova, respektive socializace
potomstva, ale i přenos kulturních vzorců a zachování kontinuity kulturního vývoje“ (Velký
sociologický slovník, 1996, s. 940). Rodinu z hlediska jejího fungování pojímá Plaňava
(2000, s. 73) jako: „strukturovaný celek (systém), jehož cílem i náplní je utvářet relativně
bezpečný, stabilní prostor a prostředí pro sdílení, reprodukci a produkci života lidí.“
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Parsonsova koncepce rodiny chápe jako významnou vlastnost mužské role schopnost
integrovat rodinu do širší společnosti na co nejvyšší příčce stratifikační stupnice, kdy je status
muže ztotožňován se statusem rodiny. Od počátku 70. let bylo ale zřejmé, že je třeba překročit
tuto zavedenou koncepci, neboť prudký nástup žen do zaměstnání, nárůst počtu rozvodů
a zvyšující se podíl žen, jež jsou řídícím prvkem domácnosti, učinil status muže se statusem
rodiny nezadržitelný. Parsons dále kladl důraz na to, že základní nukleární rodina je na rozdíl
od té tradiční, jak ji idealizuje obraz minulosti, více uzavřeným systémem s omezenými styky
(Možný, 2006). Podobně se otázkou rodiny ve svých teoriích zabýval také Good, který vnímá
rodinu jako ustálený vzorec, určitý ideál vzájemných vztahů a rodinného chování. Byl
přesvědčen o tom, že svým způsobem pokryje lidskou reprodukci, jež vychází z křesťanské
tradice a stane se nezrušitelnou. Tento předpoklad o tom, že párování je ve společnosti vždy
orientováno ke vzniku manželství a rodiny, ve druhé polovině 20. století začínal platit čím dál
tím méně. Změny ve vztahu k rodičovství a vynález antikoncepce, jež dává ženě možnost se
rozhodnout, kdy a kolik bude mít dětí, se odrazily do sociálního makroprostoru (Možný,
2002).
Tradiční rodinu popisuje Rabušic (1996) jako instituci, která se vyznačuje osvojenými
normami a hodnotami, jež jsou silně kontrolovány, a kde jsou jednotlivé vazby mezi členy
navzájem silně provázané. Ve starověku i ve středověku pojem rodina označoval dvě odlišné
věci, přičemž ani jedna z nich se neztotožňovala s moderní představou rodiny, tak jak ji
známe dnes v moderní podobě (Možný, 1990). Tradiční forma rodiny (stavovská,
preindustriální) se v důsledku časových změn a rozvojem průmyslu měnila v novou. Dnešní
nukleární rodina se od té původní podstatně liší. (Horský & Seligová, 1997). To, že nukleární
rodiny nemají stejný význam jako domácnosti v 16. nebo 17. století, zmiňuje také Singly
(1999) a dodává, že to, že nukleární rodina byla typicky složená z muže, ženy a jejich dětí,
kteří sdíleli společnou domácnost, neznamená, že vždy zastávala stejné funkce a že vztahy
mezi jednotlivými členy byly určovány stejným způsobem. Podle Durkheima se rodina
vyznačovala tím, že její členové prosazovali větší zájem být pohromadě, sdílet soukromé věci
a být citlivější k sobě navzájem. Beck (1995 cit. podle Dudová, 2008) se vyjadřuje o současné
rodině jako o rodině, u níž je na prvním místě ověřování osobní identity mezi jednotlivými
členy, kteří mají mezi sebou bližší citový vztah, než tomu bylo v tradiční rodině. Ta byla
naopak brána jako ekonomická jednotka, kde docházelo ke spojování dvou rodin než ke
spojení dvou jednotlivců. Singly (1999, s. 14) označuje současnou rodinu spíše jako
vztahovou a více individualistickou: „Osobnost členů rodiny se čím dál tím více vymaňuje
z rodinného kruhu. Individuální odlišnosti jsou stále častější a významnější.“ Rodina je
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místem, kde je všem členům rodiny umožněno žít individuálním způsobem, a stává se tak
soukromým prostorem, jež slouží všem svým členů. Tradiční pojetí rodiny se v dnešní době
mění v nové, které se stává více nestabilní a křehčí. K tomuto názoru se přiklání Dudová
(2008), která hovoří o změně ve stabilitě partnerských a rodinných vazeb. Ty jsou podle ní
dány především vnějšími podmínkami, které spočívají v novém systému industriální
společnosti.

1.1.2

Nový koncept rodiny

Jak již bylo zmíněno, původní model rodiny, který se jevil jako přirozený, tedy rodina
složená z otce, matky a jejich dětí, je charakteristický zejména pro 19. století. Mareš (2006)
poukazuje na to, že v posledních desetiletích došlo k zásadním změnám v podobě rodiny. Její
tradiční koncept, funkce, hierarchie vztahů a její stabilita se proměnily dle ideologie moderní
doby. Podle Dudové (2008) největších změn koncept rodiny zaznamenal především v 1.
polovině 20. století, kdy v důsledku individualizace a demografických proměn začala rodina
nabývat jiné podoby. V moderní společnosti má jedinec větší příležitost rozvíjet a prosazovat
své individuální schopnosti (Vohlídalová, 2007). Van de Kaa (1987 cit podle Šťastná, 2009)
označuje změny v demografickém a rodinném vývoji jako druhý demografický přechod.
Životní koncept se měnil v souvislosti s řadou nových událostí, které moderní doba
prohlubuje. Kuchařová a Haberlová (2008 srov. Dudová, 2008; Beck, 1992; Giddens, 1990)
též zmiňují individualizaci jako jeden z faktorů, jenž sehrál v celé transformaci významnou
roli. Dále podle nich došlo ke změnám v generových rolích a rostoucím požadavkům
na výkon a vzdělání. Životní cyklus je oproti minulosti více determinován podmínkami trhu
práce a vztah rodiny a zaměstnání se mění. Trh práce významným způsobem ovlivňuje
prospěch rodiny, jenž má negativní vliv na vztahy mezi partnery a dochází tak ke střetu jejich
zájmů (Dudová, 2008).
Podle Možného (2006) dochází v souvislosti s demografickým vývojem k mnoha
zásadním změnám:


změnil se monopol rodiny v otázce legitimního sexu a s tím související reprodukce;



výběr partnera přestal být záležitostí dohod mezi rodiči, ale stal se více svobodnou
a individuální volbou;



tradiční křesťanská podoba manželství ztratila svoji hodnotu;
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rodina jako instituce byla nahrazena jinými formami organizací, které začaly přebírat
její dřívější funkce;



vynález antikoncepce změnil pohled na plánované rodičovství;



změnila se povaha práce a ženy se stávají rovnoprávnějšími na trhu práce;
Za nejvýraznější změny v rodinném chování, které v důsledku těchto změn nastaly

v celé evropské společnosti, považuje Šťastná (2009, s. 10):


odklad rodičovství na pozdější dobu, a tedy do vyššího věku;



pokles porodnosti, čímž dochází ke zmenšování velikosti rodin;



vzrůstá celoživotní dobrovolná bezdětnost, jakožto rozhodnutí jednotlivce nebo



páru nemít děti;



dochází k rozvolnění vztahu mezi sňatkem a rodičovstvím;



stoupá počet rozvodů;
Stejných demografických změn ve vývoji si všímají také Kuchařová s Haberlovou

(2008), podle nichž nový trend přináší rozvolnění těchto konceptů a jednotlivé hranice mezi
nimi jsou postupně stírány. Höhne spolu se Svobodovou (2008) mezi negativní důsledky
demografických změn řadí právě narůstající míru rozvodovosti a zvyšující se počet osaměle
žijících matek. Již v dřívějších letech ve své knize Shorter (1975) stanovil základní indikátory
charakteristické pro postmoderní rodinu: nestabilita v párovém soužití manželů, větší
rozvodovosti, zvyšování nesezdaných soužití, změna v hodnotách závislosti dětí na rodičích
a v neposlední řadě nové liberální myšlení, jež dává ženám větší příležitost, čímž se mění
tradiční model patriarchálního uspořádání rodiny.
Tyto transformace přinášejí též proměny na trhu práce. Upouští se od modelu, kdy
byly ženy jak ekonomicky, tak sociálně závislé na mužích, a mohly se prosazovat jen skrze
svého manžela. V současné době chtějí oba dva stejným způsobem participovat na trhu práce
a být stejným způsobem ohodnoceni (Dudová, 2008). Jak zmiňuje Kuchařová a Haberlová
(2008) rozdílné vnímání rolí mezi mužem a ženou má za následek nerovnoměrné rozdělení
rolí mezi partnery jak v soukromé tak i pracovní sféře.
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1.1.3 Proměny jednotlivých podob rodiny

Podle Dudové (2007) lze dnešní rodinu charakterizovat jako nestabilní. Manželství se
stává zranitelnější a dochází ke změně v celé ideologii lásky. Jedním z důvodů je fakt, že jsou
na ženy kladeny větší nároky, než je tomu v případě mužů. I přesto, že roste počet aktivních
žen na trhu práce, stále se od nich očekává, že budou zajišťovat chod domácnosti a starost
o děti a manžela. Ženy věnují více času péči o děti a méně se věnují své kariéře. Stojí tak
před nelehkým úkolem, kdy se musejí vypořádat s problémem slaďování pracovních
a rodinných povinností. Za trvání manželství rodina zastává tyto tradiční hodnoty, jež jsou
typické pro každého z jejích členů. Stejný názor sdílí většina české populace. Na základě
českého sociologického výzkumu (CVVM, 2007) tradiční podoba rolí žen a mužů stále
přetrvává. Muž je považován na živitele rodiny, kdežto žena zaujímá pozici pečovatelky o
děti a zajišťuje celý chod domácnosti. To také potvrzuje Höhne (2008), který tvrdí, že je to
především muž, kdo je považován za primárního živitele rodiny, a žena je ta, která na sebe
bere odpovědnost za chod domácnosti a péči o děti. Snadnější způsob slaďování práce
a rodiny pak spatřují v tom, že žena by měla vykonávat méně náročné zaměstnání a více se
soustředit na domácí povinnosti. Höhne, Svobodová a Šťastná (2008) uvádí, že tento způsob
rozdělení činností v rodině má tendenci preferovat spíše populace s nižším vzděláním, která
klade větší důraz na tradiční hodnoty. Dle Chaloupkové (2005) není výše dosaženého
vzdělání nutným ukazatelem těchto parametrů. I vysoce postavené a vzdělané ženy se těmto
povinnostem nevyhnou a péče o domácnost je v jejich případě shodná se ženami nižšího
vzdělání.
Je tedy zřejmé, že i přes mnoho změn, kterými si podoba rodiny prošla, jsou
stereotypy stále drženy v povědomí některých lidí. Ani výše dosaženého vzdělání se v tomto
případě nepotvrdila jako jasný predikátor pro určení dělby práce v rodině. Hakim (2000) jako
jednu z možností k přehodnocení zažitých stereotypů spatřuje narození dítěte, kdy je možné,
že se dělba rolí a povinností v rodině změní. Podle Křížkové (2009) jsou rozdílné preference,
předsudky a stereotypy mezi ženami a muži výsledkem odlišné socializace. Höhne (2008)
kromě sociologického hlediska neopomíná ani pohled ekonomický, kdy je partnerské dělení
rolí vysvětlováno z hlediska maximalizace užitku pro domácnost. Zastává-li jeden z partnerů
lepší a perspektivnější zaměstnání, je to právě on, kdo se více časově orientuje na trh práce,
oproti tomu ten druhý, jehož čas není tolik finančně ohodnocen, se bude soustředit spíše na
péči o děti a domácnost. V dominantnější pozici se tak nachází ten, kdo disponuje více
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ceněnými zdroji (což jsou v tomto případě finance, peníze nebo prestiž). Pokud jsou ale
zdroje partnerů téměř shodné, dá se předpokládat i rovnoměrnější rozdělení úkolů mezi
partnery.
Podoba muže v roli živitele rodiny a závislost ženy na nich se postupně také mění
díky feminismu a jejich teorií, ve kterých usilují o prosazení rovnoprávnosti mezi oběma
pohlavími. Zpochybňují tak normalitu a funkčnost úplných nukleárních rodin (Dudová, 2009).
Rozdělení tradičních genderových rolí a upořádání jednotlivých pozic v rodině je
charakteristické zejména v případě, kdy hovoříme o funkční úplné rodině (Dudová, 2007).
V posledních letech se ale stále častěji můžeme setkat s rostoucím počtem neúplných rodin,
které vznikají v důsledku zvyšujícího se počtu odloučení mezi partnery. Za zmínku stojí
uvést, že dnes se rozpadá téměř každé druhé manželství. Proto se forma neúplné rodiny stává
v dnešní době poměrně častou institucí (Pfeiferová, 2010). Podle statistik zaměřených na
výskyt neúplných rodin v ČR se téměř každá čtvrtá rodina řadí k tomuto statusu. Navíc lze
přepokládat, že v souvislosti s historickými změnami se bude jejich počet pravděpodobně
zvyšovat a v budoucnu se taková forma rodiny bude stávat běžnou a normální: ty rodiny,
které jsou označovány nyní za „úplné“, byly „neúplné“ v minulosti, jiné budou v budoucnosti
(Dudová, 2007). I přesto, že je úplná manželská nukleární rodina nejpreferovanějším typem
v oblasti soukromého života1, setkáváme se s též s novými podobami v podobě alternativních
modelů, jež jsou především doménou mladší populace (Dudová, 2007b). Názory české
veřejnosti v otázkách manželství a rodinného života se za posledních pár let nikterak výrazně
neměnily. Podle posledního šetření z roku 2013 vyplývá, že se postoje občanů liší podle věku,
pohlaví, vzdělání, náboženského vyznání a rodinného stavu. Je zřejmé, že tradiční hodnoty
v rodině zastávají především lidé staršího věku a lidé náboženského vyznání. Oproti tomu
mladší lidé nepovažují instituci manželství a plození dětí v rámci svazku za tolik zásadní
(CVVM, 2013). Manželství ztrácí pro mladé lidi význam a přestává být atraktivní. Nyní je
vnímáno spíše jako místo sloužící k reprodukci a výchově dětí (Tuček & Kuchařová, 1999).
Z jednotlivých výzkumů je patrné, že rodina a její hodnoty se mění s časem a s věkem. Stálost
a trvalost manželství pozbývá důležitosti. Jednotlivé požadavky, které na sebe partneři
kladou, se stávají těžko splnitelné a oni jsou tak méně ochotni přijmout jakékoli kompromisy,
tvrdí Singly (1999), a v souvislosti s rozpadem manželství hovoří o tom, že dochází
k přehodnocování jednotlivých priorit mezi partnery a vztah nabývá jiných hodnot. Co však
pokládá za podstatné je to, že manželská nestabilita nemá stejné důsledky pro každého
Tři čtvrtiny populace ji hodnotí pozitivně a dvě třetiny respondentů ji navíc v současné době považuje za
ideální způsob uspořádání (Proměny 2005, SOÚ AV ČR)
1
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z partnerů. Jak dále Dudová (2008) zmiňuje, partnerství je založeno na genderových
odlišnostech, proto následný rozchod a odloučení partnerů přináší řadu specifických problémů
a otázek, které musí začít řešit každý individuálním způsobem.

1.1.4 Neúplné rodiny a osamělé rodičovství

Pojem osamělé rodičovství se začal poprvé dostávat do povědomí až na začátku 90. let
19. století, a to v souvislosti s charitou a dobrovolnictvím. Od 21. století se toto téma stávalo
problematické z důvodu hrozby pro stát a veřejné závislosti na něm (Kam Wah & Fung Yi,
2010). Tématu osamělého rodičovství se v posledních letech začalo věnovat více pozornosti,
a to především v Evropě a v USA. Studie věnující se ženám, které sami žijí bez partnera, byly
především rekcemi na politické debaty, které se týkaly politických reforem, jejichž úmyslem
bylo omezit výdaje veřejného rozpočtu a podněcovat osaměle matky, aby se staly více
ekonomicky aktivní. V té době na ně bylo totiž pohlíženo jako na osoby, které jsou závislé na
penězích ze sociálního systému a přiživují se na něm (Dudová, 2009). Podle Dudové (2009)
byly přehlíženy širší souvislosti, které pokazují na to, že na osamělé matky nelze pohlížet
z jednoho úhlu, neboť jsou mezi nimi velké rozdíly a cesty, jež vedou k tomuto statusu:
„O osamělých matkách je uvažováno jako o monolitické homogenní kategorii, která je
diferencována maximálně podle sociálního statusu, vzdělání, věku a důvodu vzniku
jednorodičovské rodiny. Nebere se ale v úvahu, že tyto ženy žiji v konkrétním sociálním
kontextu; že jejich situace je výsledkem určitého procesu, který může mít různé individuální
podoby“ (Dudová, 2009, s. 756). Těmi jsou myšleny kategorie jako rasa, etnicita či povaha
daného pracovního místa.
Především ve Spojených státech bylo prováděno mnoho studií, které srovnávaly
osamělé mateřství mezi ženami rozdílných ras. Bylo zjištěno, že dříve bylo osamělé
rodičovství častější v případě ne-bílých žen než u bílých. To bylo opodstatňováno tím, že se
zvyšovala úmrtnost černých mužů a tím pádem narůstal počet osamělých matek. Dalším
možným vysvětlením bylo nevyvážené zastoupení v počtu mužů a žen a nižší
pravděpodobnosti uzavření sňatku. S moderními názory se však původní koncepce začala
měnit a objevovaly se takové názory, že osamělé rodičovství v případě ne-bílých žen je
determinováno jejich volbou (Bodenhorn, 2006).
Amilon (2010) se ve svém výzkumu zaměřila na porovnání matek žijících samostatně
a těch, které žijí v partnerském svazku. Došla k závěru, že matky, které nemají partnera,
14

častěji bývají na dočasné rodičovské dovolené, protože otec jejich dětí je méně ochoten
převzít tuto povinnost než je tomu v případě otců u rodin se dvěma partnery. To má ve své
podstatě vliv i na výši příjmu osamělé matky, a v tom případě bylo zjištěno, že se častěji
ubírají k nelegálnímu způsobu získávání peněz od státu. Autorka spatřuje zlepšení této situace
především v efektivnějším systému sociální péče a lepší finanční pomoci. Ke stejnému
zjištění došla také Kuchařová (2007), která poukazuje na složitou rodinnou situaci v rodinách,
kde obecně platí, že se muži (pokud hovoříme o rodině tvořené jen matkou a dětmi) na
rodinných povinnostech příliš nepodílejí a že to ženy pociťují jako závažný jev.
Další zahraniční studie se zabývají například dopady osamělého rodičovství na
výchovu děti, na jejich školní prospěch a jeho vlivu na chování, které mohou být na hranici
delikventního chování. Obecně se uvádí, že děti, které vyrůstají v rodině pouze s jedním
z rodičů, jsou na tom ve srovnání s úplnou rodinou o něco hůře. Podle názoru Dudové (2009)
nelze tyto výsledky brát jako jednoznačné, neboť metodologie, na jejímž základě jsou
výsledky výzkumu prezentovány, jsou mnohdy velmi sporné, a mohou být postaveny na
odlišných proměnných.
Kuchařová (2007) charakterizuje neúplnou rodinu jako specifický typ rodinného
soužití, na který je potřeba pohlížet jako na samostatně a individuálně se vyvíjející jednotku.
Pojem neúplná rodina je na základě veřejného mínění provedeném Národním centrem
sociálních studií (2005)2 brán jako synonymum pro rodiny, ve kterých žije osamělý rodič
s dítětem (dětmi) nebo osamělý prarodič s vnoučetem (vnoučaty). Osamělostí se rozumí to, že
neexistuje druhý oficiální partner. Do této kategorie rodin jsou tím pádem řazeny i nesezdané
páry, pro které je výhodnější neuzavírat sňatek, neboť mohou čerpat větší sociální výhody.
Tyto rodiny ČSÚ řadí mezi tzv. faktická manželství. Lhotská a Petrová (2006) došly ve svém
šetření k závěru, že neúplné rodiny zahrnují rozsáhlé spektrum rodinných uskupení, které
výrazně ovlivňují životní podmínky rodiny. Osamělé rodičovství se z pohledu generové
zkušenosti týká především žen, které tvoří 90% z osob, jež vedou domácnost, v níž je
přítomen jen jeden rodič (Dudová, 2009). V 300 485 případech tvoří žena „hlavu“ neúplných
rodin se závislými dětmi, oproti tomu muži byli samoživiteli ve 42 920 případech (Národní
centrum sociálních studií, 2005).

Sociodemografická analýza neúplných rodin s nezletilými dětmi v ČR, Národní centrum sociálních studií o.p.s.
2005
2
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1.1.5 Shrnutí

V první kapitole jsme se seznámili se změnami ve formování rodiny a s procesy změn
ve složení této společenské formace tvořené heterogenní skupinou lidí. Je zřejmé, že se
podoba rodiny během několika dekád podstatně změnila a prošla řadou proměn, než dosáhla
takové podoby, v jaké ji známe dnes. Nový koncept rodiny se od původního vymezení liší
a řada autorů si to vysvětluje dle svých úvah a teorií, proč a za jakých okolností k tomu došlo.
Významným milníkem byla transformace společnosti a sílení individualismu. To, co bylo pro
dřívější společnost tabu, je nyní běžným znakem tzv. postmoderní rodiny.
Pojem neúplná rodina se začal objevovat díky měnícímu se konceptu rodiny. To, co
bylo dříve považováno za posvátné a nerozlučitelné, se nyní stává křehčím a zranitelnějším.
Rozvody, odchod partnera od rodiny nebo nesezdaná partnerství se stávají jevem, který není
pro naši společnost ničím neznámým. Koncept osamělého rodičovství je úzce spjatý
s pojmem neúplné rodiny. Dozvěděli jsme se, že se osamělé rodičovství týká ve většině
případů žen, které jsou označovány jako samoživitelky. V následující kapitole se seznámíme
s charakteristikou matek samoživitelek, jejich situací, a objasním důvody, které ke vzniku
samoživitelství nejčastěji vedou.
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1.2 Matky samoživitelky a jejich charakteristika

Než uvedu přesnou charakteristiku matek samoživitelek, je důležité si povšimnout
rozdílných definic, jež bývají v souvislosti s pojmem osamělé matky požívány. Především
v zahraniční literatuře se můžeme setkat s termíny jako „lone mother“, „single mother“ nebo
„lone parent“. Na toto chybné, křehké a nejednoznačné označení upozorňuje Dudová (2009),
dle které jsou často brána tato označení jako synonyma pro všechny ženy žijící bez partnera
pouze s dětmi. Rozmanitosti tohoto významu a označení si všímá také Albelda a kol. (2004),
který k pojmům, jež uvádí Dudová, přidává označení jako „solo parents“ a „female-headed
households“. V souvislosti s těmito pojmy uvádí, že i když jsou ženy označovány za osamělé,
není tomu tak v pravém slova smyslu - mají děti a vlastní rodinu, jež je zdrojem podpory
a pomoci.
Podle Dudové (2009b) matky samoživitelky tvoří specifickou skupinu žen se
zvláštními potřebami. V českém kontextu jsou to především ženy, které zajišťují péči
a obživu pro jejich rodinu a děti. Podle Matoušky (2003) se ženy mohou stát samoživitelkami
plánovaně nebo neplánovaně. Mezi roky 1991 až 2001 nabralo procentuální zastoupení matek
samoživitelek nebývalých rozměrů v porovnání s předchozími lety a téma samoživitelství se
tak dostalo do povědomí mnoha politických i sociálních debat. I přesto, že se nejedná
o nikterak nový fenomén, je mu věnováno v současnosti více pozornosti a zájmu. Dudová
(2009b) dále dodává, že současný demografický vývoj ukazuje, že tento počet samoživitelek
bude nadále růst. Je to způsobeno především tím, že se zvyšuje rozvodovost, kdy u nás každé
druhé manželství končí rozvodem. V takovém případě se primárními pečovatelkami zpravidla
stávají ženy. Druhým faktorem je rostoucí počet dětí narozených mimo manželství. Za
posledních dvacet let se počet dětí narozených svobodným matkám zčtyřnásobil.

1.2.1

Důvody vzniku samoživitelství
Jak již bylo zmíněno, podoba rodiny se mění jak s časem, tak pod vlivem

demografických změn. Nejinak je tomu v případě osamělého rodičovství. Dříve bylo
nejčastější příčinou osamělého rodičovství ovdovění. Počátkem druhé poloviny 20. století se
začaly objevovat i jiné důvody a zejména rozvod byl řazen mezi hlavní faktory, které vedou
k osamělému rodičovství. Dalším z faktorů, které se dostávaly do popředí, bylo rození dětí
neprovdaným ženám (Hamplová, 2006). Osamělé ženy bývají podle Hasmanové Marhánkové
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(2011) často jako specifické skupiny homogenizovány, přičemž se ve své povaze liší.
Hasmanová Marhánková uvádí nejčastější tři příčiny a cesty, které podle nich k tomuto
statusu vedou:


Rozpad manželství či rozpad partnerství;



Mimomanželská plodnost;



Ovdovění;
Jeden z hlavních momentů směřujících k samoživitelství je rozvod a následné

svěřování dětí do péče matek. Tento případ převládal v Českých zemích hlavně v průběhu 80.
letech. Charakteristickým rysem je rychlá a především radikální změna v uspořádání celé
rodiny, kdy se mění nejenom ekonomická situace a z rodiny mizí druhý plat, ale též je potřeba
nově zorganizovat chod celé domácnosti a řešit otázky spojené s péčí o dítě (Kuchařová,
2007). Na základě výzkumu z roku 2002 s tvrzením, že „rozvod je zpravidla nejlepším
řešením situace, když pár není schopen řešit své manželské problémy“, rozhodně nebo spíše
nesouhlasí pouze cca 16 % mužů a 20% žen. Naopak za nejlepší řešení u manželů, kteří se
neumí dohodnout, považuje rozvod více než 60 % všech mužů a žen3 (Dudová, 2007). To
potvrzují i data z roku 2014, kdy s výrokem „když rodina nefunguje, je rozvod přijatelným
řešením“, souhlasily tři čtvrtiny dotázaných (76 %). Většinovou podporu získal také názor, že
jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako oba rodiče společně.4 (Naše společnost,
2014). Názory českých občanů na manželství a rodinný život se od roku 2011, kdy byly
v rámci podobného šetření kladeny stejné otázky, nijak výrazně nezněmily. V porovnání
s předchozím šetřením se ale proměnil názor, že jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře
jako oba rodiče společně.
Kromě zvyšujícího se podílu rozvedených rodin narůstá i podíl svobodných matek.
Mimomanželská plodnost je podle Hamplové (2006) v současné době další nejčastější
příčinou k dosažení statusu matky samoživitelky. Od roku 1990 dochází v České republice
k poklesu sňatečnosti, a tím pádem ke zvyšování počtu a podílu svobodných žen. V roce 2005
se téměř třetina dětí narodila mimo manželství, zatímco v sedmdesátých a osmdesátých letech
dvacátého století činil tento podíl pouze 5-8 %. Zeman (2006), který dospěl k těmto
výsledkům, usuzuje, že fenomén nemanželské plodnosti je v České republice na vzestupu

Data byla čerpána z výzkumu ISSP 2002 [SOÚ AV ČR, ISSP, 2002].
Data byla čerpána z výzkumu v rámci CVVM, Sociologického ústavu AV, ČR, v.v.i. s názvem Postoje
českých občanů k manželství a rodině – prosinec 2013
3
4
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a stává se jedním z nejvýraznějších demografických trendů. Změny jsou znát také ve
společnosti, která se stává tolerantnější k otázkám nemanželské plodnosti. Ke stejnému
zjištění dospěla také Dudová (2007b), která uvádí, že v současné době je česká společnost ke
svobodným matkám bez partnera více tolerantní, než tomu bylo dříve. Dále přidává, že více
jak polovina žen je ochotna mít dítě i za cenu toho, že ho bude vychovávat sama bez partnera.
Avšak na druhé straně je potřeba brát v úvahu, jak předkládá Hamplová (2006), že
zdaleka ne všechny matky samoživitelky žijí bez partnera. Dítě se může narodit do
partnerského vztahu, kde ale nedošlo k formálnímu stvrzení. Nicméně minimálně polovina
dětí se podle odhadu rodí mimo manželství ženám, které žijí samy. Kuchařová (2007) dodává,
že tyto ženy jsou nejčastěji ve věku mezi 25-29 lety. Svobodné mateřství není zdaleka novým
fenoménem. Podle Dudové a Hastrmanové (2007) historicky docházelo k významným
změnám v počtu mimomanželsky rozených dětí, v charakteristice a definicím svobodných
matek, ke změnám v jejich právech, rodinné situaci a přístupu veřejnosti k nim. Poslední
skupinu tvoří ženy, které se v kontextu demografických změn matkami samoživitelkami staly
v důsledku úmrtí partnera. V dnešní době je tento způsob méně častý, než tomu bylo dříve,
a tvoří pouze marginální procento případů (Hasmanová Marhánková, 2011).
V jednom ze svých výzkumů se Kuchařová (2007) zaměřuje na postoje a hodnoty žen,
rozdělených dle stejných kategorií jako v případě Hasmanové Marhánkové. Postoje a chování
osamělých matek jsou nejčastěji diferencovány podle vzdělání, práce, jednotlivého statusu,
ale také věkem dětí. Svobodné, rozvedené a ovdovělé ženy považují za nejdůležitější hodnotu
ve svém životě rodinu a děti. Na základě tohoto zjištění vyvrátila jednu z historicky se
tradujících přesvědčení, že osamělost je výsledkem svobodné volby těchto žen. Pro ženy
tohoto souboru má rodina vysokou důležitost, i když ji vnímají poněkud v rozdílných
kontextech - buď jako potřebu života v úplně rodině (tj. s partnerem), nebo jako mateřství
a dobré zabezpečení dětí nehledě na okolnosti.

1.2.2 Situace matek samoživitelek

Podle Pleskové (2005) se postavení žen a mužů na trhu práce stále ještě odvíjí od
tradičního rozdělení společenských rolí. Očekává se, že muž je živitelem rodiny, zatímco žena
matkou pečující o domácnost. Tento model v dnešní společnosti už není tolik uplatnitelný,
neboť se neustále zvyšuje vzdělanost žen a roste počet matek „samoživitelek“. Na těchto
ženách spočívá míra zodpovědnosti, která je spojena s potřebou zajistit chod rodiny jako
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jediný rodič a jako jediný živitel (Dudová & Hastrmanová, 2007). Jak dále zmiňuje Dudová
(2009) míra chudoby této specifické skupiny se v jednotlivých zemích liší. V České republice
je zaznamenána největší propast mezi rizikem chudoby u rodiny se dvěma rodiči a jedním
rodičem. Situace matek samoživitelek je v porovnání s jinými ženami poněkud odlišná.
Matky samoživitelky mají statisticky menší příjmy než muži, a zpravidla tak představují
specifickou skupinu a to z několika důvodů: pracovní příjem těchto žen je ve většině případů
nižší než příjem mužů; domácnost neprofituje ze společných příjmů, a tudíž jsou náklady
vyšší v porovnání s celkovým příjmem, což vede k tomu, že se ženy stávají sami zodpovědné
za ekonomický chod domácnosti. Ženy samoživitelky mají mnohdy velmi nízký celkový
příjem pro zajištění celé domácnosti a alimenty, pokud ženy dostávají, svou hodnotou
většinou neodpovídají nákladům spojeným s výchovou dětí. Situace matek samoživitelek je
podle Hasmanové Marhánkové (2011) často znesnadněna tím, že se otcové zejména po
finanční stránce nedostatečně podílejí na nákladech spjatých se zaopatřením dítěte, což může
v horším případě vést k soudem řešenému případu, kdy je neplacení výživného považováno
za trestný čin.
I když vyživovací povinnost ze strany druhého rodiče zůstává, nedosahuje takové
výše, aby vykompenzovala výpadek druhého platu. K tomu také přispívá fakt, že ženy nemají
srovnatelné příjmy jako jejich partneři. Riziko chudoby je u matek samoživitelek, kterým se
rozpadlo partnerství, o to větší, potvrzuje Kuchařová (2007). Podle údajů Českého
statistického úřadu (2008) ze sčítání lidu skoro polovina rodin, kterou tvoří rozvedená matka,
nedosahuje ani 1,5 násobku životního minima. To znamená, že rozvedené matky celkově
představují zhruba 50% případů žen ohrožených chudobou. Výsledkem je tzv. feminizace
chudoby, kdy ženy a děti tvoří v tomto případě nejohroženější skupinu žijící na hranici
chudoby. (Dudová & Hastrmanová, 2007). Kubaláková a Wennerholm Čáslavská (2010) dále
k této situaci dodávají, že během prvního roku po rozvodu klesá životní standard ženy
v průměru o 73%. Celková situace, kdy za jakýchkoli okolností dojde k rozchodu s otcem
dítěte, představuje v důsledku pro ženy „ekonomický šok“ (Dudová, 2007b). Z výsledků
výzkumu, který provedla Hejzlarová (2011), vytyčila hned několik problémových okruhů,
které respondentky v souvislosti se samoživitelstvím zmiňovaly nejčastěji: výchova, obavy ze
selhání (spojené s výchovou), čas na děti, chybějící prostor pro sdílení, omezená možnost
seberealizace, nezastupitelnost v rodičovské roli a především peníze.
Riziko chudoby u matek samoživitelek je podle Hasmanové Marhánkové (2011)
zapříčiněno také generovými rozdíly a z nich vyplývajícími bariérami na trhu práce. Matky
samoživitelky jsou vystaveny hned několika druhům znevýhodnění, a tudíž se řadí ke
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skupinám nejvíce ohroženým nezaměstnaností a chudobou. Celková situace má také dopad na
děti, které jsou na příjmu matky závislé a odkázané. Hejzlarová (2011) to odůvodňuje tím, že
nízký příjem těchto žen souvisí s tradičním rozdělením pozic a rolí. Muž představuje živitele
rodiny, tedy v tomto případě osobu, která je na tom finančně výhodněji. Žena oproti tomu má
takové povolání, v rámci kterého musí zvládnout péči o děti a navíc udržovat chod celé
domácnosti. Je tudíž zřejmé, že vydělává méně. Podle Albelda a kol. (2004) se matky
samoživitelky po finanční stránce ocitají na hranici chudoby. To má velký dopad nejen na ně
samotné, ale i na jejich děti, které v porovnání s dětmi pocházejícími z dvourodičovské rodiny
trpí určitým znevýhodněním, což může mít špatný vliv na jejich další vývoj.
Chudoba matek samoživitelek bývá často také jedno z témat, kterým se zabývají
mnohá feministická hnutí. V rámci těchto hnutí se prosazují různé plány, návrhy a strategie,
jak těmto negativním důsledkům předejít a jak je prosadit v politických zájmech. Především
v západních zemích se již můžeme setkat s řadou opatření, která byla pro matky
samoživitelky uzákoněna. Ve většině případů se jedná o finanční pomoc nebo finanční úlevy
(Karen, 2004).

V případě matek samoživitelek, které nežijí s partnerem, otec dítěte jim

neplatí výživné na dítě, nebo nemají ve svém okolí nikoho, kdo by pomáhal s výchovou a péčí
o dítě, ocitají se ve velmi problematické situaci, kterou by jim měl pomáhat usnadňovat
sociální systém, ať už prostřednictvím různých dávek a příspěvků, nebo skrze rozvinutou síť
služeb péče o dítě (Sirovátka, 2009). „Státní politika je přitom v pracovní aktivitě příliš
nepodporuje, naopak dochází ke zhoršování podmínek pro kombinaci pracovního a rodinného
života“, dodává Dudová (2009, s. 764). Podle Kuchařové (2007) 89 % samoživitelek
považuje za správné, aby stát pomáhal a upřednostňoval spíše rodiny tvořené osamělými
matkami s dětmi před rodinami úplnými s dětmi, navíc 79 % samoživitelek považuje
existující systém sociální politiky, který se zabývá situací osamělých matek, za nevyhovující
a nedostačující. Hašková a Radimská (2002) se o českém systému sociální podpory vyjadřují
v negativním smyslu, neboť podle nich nepokrývá situaci rodiny s jednou ekonomicky aktivní
osobou v takovém rozsahu, jak by měl. Příjem zejména z pracovní činnosti takové osoby není
příliš vysoký a dávky sociální podpory tudíž nemohou pokrýt ani minimální potřeby takovéto
rodiny. „Je-li cílem politiky, aby se samoživitelkám a jejich rodinám dařilo co nejlépe, je
nutné vzít do úvahy různé dimenze jejich situace a pracovat s nimi. V tomto aspektu, tj.
komplexním přístupu zahrnujícím heterogenitu cílové skupiny a jejích různých potřeb, ostatně
stát a samosprávy zatím selhávají obecně“, podotýká k celé situaci Hejzlarová (2011). Dále
prosazuje nutnost věnovat více pozornosti psychické zátěži spojené se samoživitelstvím a více
jej implementovat do veřejněpolitických nástrojů. Skeptický pohled předkládá také Barth
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(1991). Dle jeho názoru, i kdyby sociální péče fungovala sebelépe, možnosti profesionální
péče o rodinu budou vždy částečně omezené. Proto je dle jeho slov důležité kromě „velkých“
politik sociální péče rozvíjet též různé formy podpory v rámci komunit, institucí a organizací.
Ženy hledají podporu a různé zdroje řešení své situace především na straně
zaměstnavatelů, ale neopomíjejí ani možnosti na straně rodiny, uvádí Kuchařová (2007).
Proto také podle Dudové a Hastrmanové (2007) a stejně tak Albelda a kol. (2004) mnoho
osamělých matek žije společně s dalšími příbuznými, nejčastěji rodiči, kteří jim pomáhají
s životními náklady a výchovou dětí. Dříve bylo běžné, že se většina matek, které se ocitly
samy bez partnera, obracela ke své původní rodině, která jim poskytovala jak finanční, tak
psychickou pomoc. Junková (1975) uvádí, že více jak čtvrtina žen žila po rozchodu u svých
rodičů, oproti 13% úplných rodin. Rendlová (1988) později zkoumala, jaké ženy nejčastěji
využívají pomoc svých rodičů při v své složité situaci. Nejčastěji to byly osamělé matky ve
věku 20-29 let oproti ženám ve věku 30-39 let, které se jevily více samostatné. Podle
výzkumu Lhotské a Petrové (1996) se i dnes mnohdy více než v minulosti obracejí členové
neúplné rodiny pro pomoc prarodičů. Neuspokojující finanční situaci se pak matky snaží
vylepšit vhodněji zvolenými strategiemi ve formě změny pracovního prostředí, zvýšením
kvalifikace či zvýšeným pracovního nasazením. Také Dudová (2007b) považuje nástup matek
do lepšího zaměstnání jako jeden z kroků pro zlepšení celkové finanční situace Ovšem
upozorňuje na to, že i zde může docházet k několika problémům, kterým jsou matky
samoživitelky často vystavovány.

1.2.3 Problémy spojené se samoživitelstvím obsažené v zákoně
Jednou ze základních povinností rodičů ať už muže či ženy je výživa dítěte. Oba
rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových
poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Vyživovací povinnost
rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit (§ 85, Zákon o
rodině, 94/1963 Sb). Podle základních informací o výživném v ČR není pojem „výživné“
v zákoně výslovně definován. Bývá často charakterizován jako „majetkový soubor věcí
a jiných právních předmětů, penězi ocenitelnými, který poskytuje jedna osoba druhé proto,
aby ji vyživovala, tj. aby uspokojovala její životní potřeby“ (NetSide, 2014). V zákoně o
rodině, jenž je stěžejním zákonem v oblasti výživného, se výživným rozumí zabezpečování
a úhrada osobních potřeb mezi osobami, které k sobě mají příbuzenský nebo jiný rodinný
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vztah. Tento zákon chápe výživné v širším smyslu, který zahrnuje nejen samotnou výživu,
nýbrž i uspokojování všech nezbytných potřeb kulturního člověka, tj. nejen potřeby
stravování, ošacení a bydlení, ale i potřeby kulturní, sportovní, rekreační, léčebné apod.
V tomto pojetí je užíváno i pojmu vyživovací povinnost (Zákon o rodině, 94/1963 Sb).
Větší pozornosti se otázka vyživování dítěte dostává do popředí tehdy, dojde-li
k rozpadu manželství a následuje rozvod (Mlčoch & Stránská, 2014). Nežijí-li rodiče
nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich
dohodu o výši výživného (§ 86, Zákon o rodině, 94/1963 Sb). Se samoživitelstvím se pojí
různé finanční problémy, jež jsou častým tématem různých debat a právních sporů. Nízký
příjem rodiny, který je téměř zákonitým doprovázejícím jevem samoživitelství, vede ke
zvýšenému ekonomickému tlaku. V posledních letech se hodně diskutovalo o náhradním
výživném, o stanovení přesně dané výše výživného, případně o inovativních prostředcích, jak
penalizovat neplatící osoby (Hejzlarová, 2011). Neplní-li povinný svou vyživovací povinnost,
ať už z nedbalosti nebo úmyslně, naplňuje tím skutkovou podstatu trestného činu zanedbání
povinné výživy podle ustanovení § 213 trestního zákona č. 140/1961. Nachází-li se rodič
povinný k vyživovací povinnosti ve vyšetřovací vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody,
pak způsob a výše srážky z výdělku je upravena vyhláškou č.10/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (Zákon o rodině, 94/1963 Sb.).
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1.2.4 Shrnutí

V této kapitole jsem definovala pojem matka samoživitelka. Jak vyplývá z výše
uvedeného, vysvětlení tohoto pojmu může být pojímáno z více úhlů pohledů. Souhrnně lze
říci, že jsou to především matky, které tvoří specifickou skupinu žen se zvláštními potřebami.
Oproti ostatním ženám jsou v nevýhodném postavení v tom smyslu, že musejí sami zajišťovat
péči a obživu pro jejich rodinu a děti. Nejčastější příčinou vzniku samoživitelství je rozvod,
v některých případech jen rozchod s partnerem, kdy ke sňatku vůbec nedošlo. V dnešní době
rozvodů přibývá, tudíž roste i počet matek samoživitelek. Každá z nich se s novou rolí snaží
vypořádat dle svých možností a prostředků. Nezastupitelné místo zaujímá v životě
samoživitelek vlastní rodina. Ženám, které mají možnost mít po boku členy své rodiny,
zajišťuje jistou míru stability a finanční pomoci. Z nelehké pozice by jim pomohla větší
finanční pomoc od bývalého partnera, tedy zvýšení výživného na děti, nebo různé dávky ze
sociálního systému. Na otázku, jak by měl správně vypadat sociální systém, aby všem co
nejvíce vyhovoval, lze těžko odpovědět. Existuje řada zákonů, které tuto oblast pokrývají,
avšak ne vždy se jedná v souladu s jejich platností.
Další kapitola odkryje problematiku spojenou s trhem práce, který je významným
představitelem místa, kde lze pozorovat odlišnosti v postavení mužů a žen, a proč k tomu
vlastně dochází.
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1.3 Ženy na trhu práce v širších souvislostech

Mnoho problémů, kterým čelí dnešní společnost, vyplývá ze změny v demografickém
a rodinném chování (Sirovátka, 2003). Společnost by podle Špidly (2008) měla podřídit svoji
sociální politiku tomu, aby došlo ke zlepšování rovnováhy mezi profesním a rodinným
životem, a v případě potřeby ji směřovat k cíli, který vede ke zvýšení počtu žen na trhu práce.
Otázka postavení žen na trhu práce se do úzkého zájmu odborné literatury v ČR dostala
především z toho důvodu, že se proměňuje role žen související zejména s působením žen na
trhu práce. Je podstatné si uvědomit, že integrace na pracovní trh je v dnešní době důležitá,
a to v několika ohledech: práce je významnou životní hodnotou člověka ve společnosti,
souvisí s jeho socioekonomickým statusem, s postavením v rodině, ale i s životní spokojeností
(Mareš, 2002). Bartáková (2006) se domnívá, že v dnešní společnosti roste počet žen, jež se
účastní pracovního procesu, a jejich participace na trhu práce se jeví pro dnešní společnost
jako nezbytná z důvodu ekonomického zajištění domácnosti. Částečnou odpověď poskytuje
dle Špidly (2008) pohled na trh práce. Lze konstatovat, že zaměstnanost žen se v zemích EU
za poslední roky postupně zvyšuje5, díky čemuž poklesla míra nezaměstnanosti žen na
nejnižší úroveň v historii. To následně potvrzuje fakt, že zaměstnanost se jako jeden z dalších
klíčových ukazatelů dostává na historické maximum. Valentová (2004) uvádí, že
zaměstnanost žen v evropských zemích s několika výjimkami mezi roky 1985 a 1995 neustále
rostla. Tento vývoj je, jak uvádí Hamplová (2003), provázán individuálními procesy, kde se
klade větší důraz na svobodu, vzdělání a rozvoj nových ideologií souvisejících s postavením
mužů a žen ve společnosti. Podle Sirovátky (2005) se tvoří nová ekonomická role ženy.
Bartáková (2006) se ve svých studiích podrobně zabývala postavením žen na trh práce
a zmiňuje, že důležitým faktorem, který má vliv na zaměstnanost žen je dosažená úroveň
vzdělání. Takové ženy mají vyšší šanci dosahovat lepšího a kvalitnějšího zaměstnání než je
tomu v případě žen s nižším vzděláním. K zajímavému zjištění dospěla také Hakim (2000),
která tvrdí, že i přes vysokou vzdělanost a kvalifikaci, kterou ženy získaly, ne všechny jsou
ochotny budovat pracovní kariéru a upřednostňují spíše rodinný život. Můžeme tedy
konstatovat, že ženy jsou odlišné ve vnímání jejich preferenčních hodnot vztahujících se
k organizaci rodinného a pracovního života.
I přes příznivá data, která v posledních letech zaznamenáváme v indexech
zaměstnanosti žen, zastává Špidla (2008) názor, že ženy v mnoha oblastech nedosahují
5

Podle dat z Eurostatu z roku 2006
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takových čísel jako je tomu v případě mužů. Ať už se jedná o nepoměr mezi platovým
ohodnocením, politické reprezentaci či nesrovnatelnému zastoupení žen vůči mužům ve
vedoucích pozicích. Na základě toho můžeme vyvodit jednoznačný závěr: změna postavení
žen na trhu práce směřující k rovnováze vůči mužům se stává komplexní výzvou, která
vyžaduje řešení daného problému v několika navzájem se prolínajících rovinách. O tom, že
postavení žen jak v ČR, tak i v zemích EU je nesrovnatelné v porovnání s muži ukazuje fakt,
že zaměstnanost žen je ve srovnání s muži o 14% nižší. V České republice zaměstnanost
mužů činí 75%, zatímco u žen jen 58%. Další diskriminační prvek je spatřován v tom, že
bezdětné ženy mají větší šance na pracovní místo než ženy s dětmi (Kubaláková &
Wennerholm Čáslavská, 2010). Jedno z možných vysvětlení předkládá také Bartáková
(2006): „Genderové rozdíly v mírách zaměstnanosti u vysokoškoláků se nabízí platové
znevýhodnění vysokoškolsky vzdělaných žen proti stejně vzdělaným mužům, jež může ženy
od participace na trhu práce odrazovat.“
I přes příznivé skutečnosti, které přinášejí data z výzkumných šetření, není stále
dosaženo rovnoprávného postavení žen a mužů. Prvopočátek nerovnoměrného postavení obou
pohlaví pramení z rodinné hierarchie a stále zažitých stereotypů, které v nich přetrvávají
dodnes. A právě trh práce je nejčastějším příkladem místa, kde lze vysledovat obrovské
rozdíly mezi oběma pohlavími. Bartáková (2006) v souvislosti s touto skutečností hovoří
o dvojím typu genderové segmentace trhu. Vertikální segregace znamená, že ženy z hlediska
hiearchie zastávají nižší pracovní pozice a jejich možný růst do vyšších pozic je značně
omezen. Horizontální segregace se pak projevuje horším finančním ohodnocením ve srovnání
s muži. Segregace je nejvíce patrná u žen pečující o malé děti, které jsou vzhledem k těmto
okolnostem znevýhodněny ve výši příjmu. Ženy se ocitají v bludném kruhu, kdy srovnávají
svoje priority a hodnoty. Společnost je nastavena tak, že od těchto žen žádá, aby byly jak
matkami, tak ženami plně participujícími na trhu práce. Je tedy zřejmé, že se stále častěji
setkáváme s různými typy omezení, kterým obecně ženy musejí čelit, a jaké nelehké
postavení zaujímají.
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1.3.1 Znevýhodněná pozice matek samoživitelek na trhu práce

Uplatnění se na trhu práce a možnost výdělku jsou klíčovým zdrojem k ekonomické
nezávislosti. S tím je samozřejmě spojeno i odstranění různých znevýhodnění, kterým lze
díky tomu předcházet. Mnoho sociálních systémů nejen u nás, ale i v zahraničí se proto snaží,
aby zejména jednorodičovské rodiny byly co nejméně závislé na sociálním systému a stávaly
se více nezávislými. Můžeme se setkat s různými přístupy, které jednotlivé země preferují: liší
se v uspořádání sociálního systému, situaci na pracovním trhu, normami a hodnotami
spojenými s mateřstvím a placenou prací mimo domov (Dudová, 2009). Kuchařová (2007)
došla ve svém výzkumu k závěru, že pro většinu matek samoživitelek sociální příjmy hrají
významnou roli. Což potvrzuje fakt, že 69 % rodin pobírá sociální příplatek, 60 % dostává
příspěvek na bydlení a 42 % rodin pobírá dokonce doplatek do životního minima; je tedy v
nějaké míře ohroženo chudobou6. Albelda a kol. (2004) považují dobře nastavený sociální
systém za jeden klíčových momentů v řešení celkového problému pro odstranění různých
znevýhodnění, jež s sebou trh práce přináší. Model tzv. „workfare state“, tedy sociálního
systému, jež má za cíl motivovat matky samoživitelky ke snadnějšímu přístupu k placené
práci, má podle Dudové (2009) několik nedostatků: osamělé matky jsou často nuceny přijímat
práce, které jim nevyhovují jak po časové, tak i finanční stránce; jsou zasazeny do
nedostatečně placených a nestabilních zaměstnání a ve srovnání s matkami, které žijí
s partnerem, pracují na částečný úvazek. Což má za důsledek to, že míra nezaměstnanosti
matek samoživitelek bývá často vyšší než míra nezaměstnanosti matek žijících s partnerem. 7
Podle zahraničních výzkumů, na které odkazuje Dudová, problémy matek samoživitelek jako
sociální exkluze nebo znevýhodnění žen na trhu práce, jsou provázány a následně spojeny
s nižšími příjmy a horším ekonomickým postavení těchto žen.
Jednou z nejohroženějších skupin, která má hned několik znevýhodnění, jež
znesnadňují působení na trhu práce, představují podle Hasmanové Marhánkové (2011) matky
samoživitelky. Takové matky se podle Křížkové (2008) mohou setkávat s řadou stereotypů,
které je mohou znevýhodňovat v jejich zaměstnání, zvláště pokud mají malé děti. Přestože
většina osamělých matek v České republice pracuje, mnoho faktorů jim jejich pracovní
aktivitu komplikuje. Jedním z nich je nižší platové ohodnocení vzhledem k mužům,
horizontální i vertikální segregace pracovního trhu (srov. Bartáková, 2008) a vyšší úroveň
Data jsou uveřejněna na základě výzkumu zaměřeném na Současnou situaci matek z neúplných rodin
realizovaným Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i 2007
7
Poznatky na základě Evropského srovnávacího šetření (European Commission 2007)
6
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nezaměstnanosti žen. Tudíž je jejich postavení na trhu práce rizikovější než u jiných skupin
zaměstnanců (Dudová, 2007b). V současné době stále více žen bojuje se statusem
nezaměstnaných a marginalizovaných na trhu práce. Zaměstnané ženy naopak musejí volit
takovou práci, která jim umožní vhodně zkombinovat péči o celou rodinu a zvláště malé děti,
a to za cenu mnoha ústupků v podobě nižšího platu nebo snížení své konkurenceschopnosti na
trhu práce (Dudová, 2009).
Ženy se obecně na trhu práce potýkají s několika znevýhodněními: těžší vstup na trh
práce, řešení otázek týkající se výši platu nebo samotné riziko nezaměstnanosti. Při přijímání
do zaměstnání působí jako rizikový fakt také to, pokud jsou v rodině malé děti. U matek
samoživitelek je tato situace umocněna ještě absencí partnera uvádí také Pfeiferová (2010).
Matky samoživitelky mají podle Kuchařové (2007b) problémy s budováním vlastní kariéry.
Většina zaměstnání ženám neumožňuje zůstat ve spojení s jejich profesí, a to může mít za
následek to, proč mají matky samoživitelky nižší zastoupení na vyšších postech. Dalším
znevýhodněním na trhu práce je podle Kuchařové (2007b), Lhotské a Petrové (1996),
Junkové (1975) úroveň dosaženého vzdělání. Matky samoživitelky mají v méně případech
vysokoškolské vzdělání a naopak častěji vzdělání základní. Pfeiferová (2010) dodává, že ženy
s nižším vzděláním čelí menším těžkostem na trhu práce, protože se ucházejí o méně
kvalifikované pozice, což se ale na druhou stranu promítá do výše jejich příjmu a často
i nutností setrvat v zaměstnání, které neodpovídá jejich kvalifikaci. Při odstraňování bariér
hraje důležitou roli přístup zaměstnavatele. Osoby s nízkou kvalifikací se dle Sirovátky
(2009) potýkají s problémy, jako jsou malé výdělky, nejistota pracovního místa a zhoršené
pracovní podmínky. Mezi faktory, které vysvětlují znevýhodnění matek samoživitelek na
pracovním trhu a případnou nezaměstnanost, řadí švédský autor A. Skevik (2006 cit. podle
Dudová, 2009) nižší flexibilitu v časovém rozložení jednotlivých pracovních úkonů, nižší
vzdělání a kvalifikace a také diskriminaci ze strany zaměstnavatelů. Ta se vztahuje na
všechny ženy bez rozdílu, ale v případě žen samoživitelek může dosahovat ještě větších
rozměrů, dodává Dudová.
Podle Bartákové (2006) reálné nebo potencionální mateřství, jež je typické pro
ženskou pracovní sílu, často přivádí zaměstnavatele k úsudkům, že je žena po stránce
pracovního nasazení rizikovějším zaměstnancem než muž, což ve výsledku vede ke
znevýhodňování žen na trhu práce. Stejně to vidí i Pfeiferová (2008), dle níž první problémy
nastávají již při samotném přijetí žen do zaměstnání. Zaměstnavatelé často vyjadřují obavy
z toho, že ženy, zvláště ty mladé, budou chtít v budoucnu založit rodinu, a tudíž z práce
odejdou. Jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska zaškolení nového zaměstnance,
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představuje tato situace pro zaměstnavatele značné komplikace. To je také jeden z důvodů,
proč se někteří z nich snaží najít různé cesty, jak se vyhnout povinnosti držet těmto ženám na
rodičovské dovolené pracovní místo. Beckerová (1957 cit. podle Křížkové, 2007) zmiňuje
teorii o „zálibě v diskriminaci“. Podle ní mají zaměstnavatelé předsudky o jistých skupinách
zaměstnanců a o platovém ohodnocení jejich práce. Jednou z takových skupin jsou právě ženy
a především matky samoživitelky, které musejí zastávat péči o děti a často mají nedostatečné
kompetence pro výkon daného povolání. Dudová (2009b) došla k závěru, že vědomí žen
o diskriminaci, které mohou čelit v práci ze strany zaměstnavatelů, determinuje jejich
strategie, které následně volí v souvislosti se zaměstnáním a celkovým trhem práce. Že
dochází k diskriminaci na trhu práce, svědčí i výzkum Pfeiferové (2008), která poukazuje na
to, že ženy, zvláště pak matky samoživitelky, čelí řadám znevýhodnění a stále platí, že jsou
vnímány jako riziková skupina.
Jak ale zdůrazňuje Křížková (2007b), důležité bylo zjištění, že někteří personalisté si
uvědomují mateřství a roli matky jako daný přirozený jev, který je biologicky nastaven,
a tudíž jsou ochotni přistupovat k jistým zvýhodněním. Pfeiferové (2010) odkazuje na
empirické výzkumy, kde bylo zjištěno, že když ženy samoživitelky pracují v ženském
kolektivu, je pro ně snadnější čelit překážkám spojených se zaměstnáním a lépe se jim daří
propojit rodinný a pracovní život. S pozitivním přístupem se také samoživitelky setkávají
v menších firmách, kde je jejich nadřízenou též žena.
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1.3.2 Shrnutí

Cílem této kapitoly bylo předložit pohled na trh práce a také, jaké postavení na něm
matky samoživitelky zaujímají. Lze konstatovat, že se nacházejí v rozlišném postavení, než je
tomu v případě mužů. Tuto skutečnost lze vypozorovat především z hlediska rozdílného
platového ohodnocení, potenciálního kariérního růstu nebo nemožnost plnohodnotně
participovat na trhu práce vzhledem k mateřským povinnostem. Samoživitelství tyto
nerovnosti ještě dále prohlubuje, neboť veškerá zodpovědnost leží právě na těchto ženách,
a v kombinaci s pracovními povinnostmi se některé nároky jeví jako nemožné jim vyhovět.
Někdy může dojít až k jistým projevům diskriminačního chování ze strany zaměstnavatele.
Dobře nastavený systém by měl těmto počinům zabránit a dohlížet na zákonem stanovená
pravidla.
Nový koncept, který se v dnešní době dostává do veřejného zájmu společnosti, je tzv.
WLB, nebo-li slaďování rodinného a pracovního života. Tento pojem je spojovaný především
s dělením povinností a času mezi rodinu a práci. V následující kapitole představím, co tento
pojem znamená a v jakých podobách ho můžeme najít.
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1.4 Slaďování rodinného a pracovního života – „Work-life-balance“

Vývoj společnosti se podle Baumeisterové (2012) odvíjí od vzájemně provázaných
oblastí, jako jsou rodinný život a pracovní činnosti. Pojem „Work-life-balance“ (WLB) je
často skloňovaný pojem pro slaďování osobního a pracovního života a je považován za
centrální téma rodinné politiky, v rámci něhož jsou iniciovány různé strategie a plány pro
slaďování práce a rodiny. Jedná se o koncept, který se dostal do povědomí v 70. letech 20.
století a je charakterizován jako strategie pro plnohodnotné užívání si kvality života v rámci
práce i mimo ni (Benešová a kol., 2013). Pod pojem WLB se řadí celá škála opatření, nástrojů
a aktivit, které si kladou za cíl zjednodušit zaměstnancům práci s jejich dalšími činnostmi jako
je například studium, péče o blízké, sport či jiné aktivity ve volném čase. Zjednodušeně pak
můžeme hovořit o tom, že jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec mohou do jisté míry ovlivňovat
svoje pracovní podmínky (kdy a kde pracují). Zaměstnavatel by měl umět a zároveň být měl
být ochoten podpořit takové podmínky a vycházet z individuálních potřeb svého zaměstnance
(Sokačová & Kolářová, 2010). V rámci spojení WLB se často debatuje o tom, jak by měl
správně vypadat poměr mezi oběma oblastmi a jak toho docílit. Některé firmy zařazují tento
koncept do svých aktivit, jiné se díky moderní personální politice snaží o co nejlepší
skloubení pracovních a osobních záležitostí pro své zaměstnance. Postupy, které může firma
zavádět a využívat, jsou čistě individuální a liší se podle typu a zaměření podniku. Ti, kteří
koncept WLB ocení nejvíce, jsou především matky s dětmi, matky samoživitelky nebo jiné
marginální skupiny obyvatel, jež se jeví jako problémové v oblasti trhu práce. Organizace,
které se řídí touto strategií a uplatňují tyto postupy, jsou vnímány velmi pozitivně ze strany
veřejnosti (Asociace společenské odpovědnosti, 2014). Podle OECD je důležitým aspektem
WLB množství času, které člověk v práci stráví. Dlouhá pracovní doba může negativním
způsobem ovlivnit zdraví člověka a způsobit mu stres. Lidé v České republice pracovali podle
zjištění OECD 1 774 hodin ročně, což je velmi blízko průměru OECD (1 776 hodin)8
Na základě mnoha odborných literatur a výzkumných zpráv, můžeme zaznamenat
celou škálu postupů, které byly pro lepšího skloubení práce a rodiny navrženy. Mezi nástroje,
které firmy využívají pro snadnější skloubení rodinného a pracovního života, Strnad a Skála
(2012) řadí především pružné rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby, sdílená pracovní
místa, kratší pracovní dobu, práci na dálku a v neposlední řadě zahrnují do této skupiny také

8

Dostupné z OECD Better life index (Work-life-balance) - http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-lifebalance/
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další vzdělávání. V rámci projektu HESTIA 2, který se soustředil na podporu procesů
komunitního plánování v oblasti slaďování pracovního a rodinného života9, byla rozdělena
opatření na podporu slaďování ze strany zaměstnavatele do tří skupin (Sokačová & Kolářová,
2010, s. 75):


Flexibilní uspořádání pracovní doby – pružná pracovní doba, částečný úvazek, sdílený
úvazek, stlačený týden a konto pracovní doby



Flexibilní místo výkonu práce – práce z domova za využití informačních technologií, či
obecně tzv. flexibilní kancelář (možnost pracovat v podstatě kdekoliv)



Služby, které mohou zaměstnavatelé nabízet především pro rodiče (firemní školka,
příspěvek na hlídání), ale i služby na podporu zdraví (antistresové programy)
Benešová a kol. (2013) zmiňuje možné výhody flexibilní formy organizace práce

(FFOP), které mají pozitivní dopady pro obě zúčastněné strany: lepší vztah mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem; ekonomická výhodnost pro zaměstnavatele; lepší obraz
a hodnocení firem, která tato opatření umožňují; lepší koordinace osobního a pracovního
života zvláště při mimořádných situacích a lepší zdravotní stav zaměstnanců, který se odvíjí
od jejich

spokojenosti

v zaměstnání.

Základem

pro

snadnější

a

lepší slaďování

rodinného a pracovního života je podle Hasmanové Marhánkové (2011) politika přátelská
rodině (family friendly), kdy ji zmiňuje jako jedno z konkrétních opatření usnadňující
harmonizaci. Základem je podle ní to, že by se na tyto sféry mělo pohlížet jako na dva běžné
světy, které jsou součástí každého zaměstnance a zaměstnavatel, jakožto též rodič, by měl tuto
skutečnost brát v úvahu.
Jedním z paradoxů, které zmiňují Strnad a Skála (2012), je to, že i přes dílčí snahy ze
stran firem, obcí a regionů pro lepší podmínky v oblasti rodinného a pracovního života, stát
nejeví příliš velký zájem a chová se zcela opačným způsobem. I přesto, že existují zákoníky,
které deklarují tuto oblast (§ 3, § 655), v praxi tomu tak zdaleka není. Nedostačující sociální
dávky a zhoršené ekonomické podmínky odrazují lidi v jejich plánování rodiny a často
nechtějí vstupovat do manželství právě z těchto důvodů. Stát tímto způsobem vede lidi
k nezodpovědnému chování, které není v souladu s hodnotami klasické rodiny. I přesto, že
český sociální systém bere v úvahu situaci matek samoživitelek a obecně se zabývá kategorií

9

Projekt HESTIA 2 byl realizován v programu ESF OP LZZ v období od 1.8.2009 do 31.7.2011. Cílovou
skupinou projektu byli zaměstnavatelé, kraje, obce, organizace, místní partnerství, rodiče s dětmi a organizace
prosazující rovnost žen a mužů.

32

osamělých rodičů, jeho podpora není nikterak velká. Speciální podpora se podle Soukupové
(2008) dostává matkám samoživitelkám až v případě, kdy se blíží k hranici životního minima.

1.4.1

Politika slaďování práce a rodiny a její možnosti

S ohledem na situaci v ČR Hašková (2005) uvádí, že mnohá opatření sociálního státu
jsou výrazem určitého generového konzervatizmu v oblasti slaďování práce a rodiny, jež se
odrazil do politických a sociálních změn na přelomu nového století. Jak ale upozorňuje
Havelková (1996), obrat v české společnosti můžeme sledovat již dříve, kdy tyto postupné
generové změny byly důsledkem dřívější komunistické praxe. Podle Saxonberga a Sirovátky
(2006) odkaz komunistického režimu společně s novými podmínkami ovlivnil stávající
politiku a vedl spíše ke zhoršení než k utlumení konfliktu mezi rodinou a prací. Opatření, jež
zavedla česká vláda, sice vedou k některým změnám, ale podmínky, aby tato opatření mohla
být využívána, už vytvořeny nebyly. Pro postkomunistické země bylo obtížné řešit rozpor
mezi novými šancemi, které odpovídaly individuálním volbám, a narůstajícími riziky, které se
prudce zvýšily (Sirovátka, 2003). Bartáková (2009, s. 26) dodává, že: „Ke stávajícímu vývoji
v oblasti slaďování práce a rodiny v ČR může přispívat i fakt, že se sociální politika oblastmi
práce a rodiny zabývá odděleně.“ Rodinným a pracovním životem a rovnými příležitostmi pro
všechny občany se ve svých činnostech a plánech zabývají zejména dva orgány státní správy:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Úřad práce ČR (Černá a kol., 2013). V roce 2002
byl též vládou České republiky ustanoven poradní orgán Rada vlády pro rovné příležitosti
mužů a žen, jejichž cílem je zajištění rovných příležitostí a podpora ze stran ministerstev
(Bartáková, 2009). Zákoník práce, na který odkazuje Hasmanová Marhánková (2011),
definuje osamělé rodiče zaměstnance jako „neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy,
svobodné, ovdovělé nebo rozvedené muže a ženy i muže osamělé z jiných vážných důvodů,
nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou“. Podle speciálního oddílu věnovanému specifickým
opatřením vztahujícím se k rodičům samoživitelů (§240 a §241) je zaměstnavatel povinen
přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců
pečujících o děti. Nebo požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než
15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je
zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Situace
matek samoživitelek je dále komplikována nevhodně nastaveným systémem v oblasti
rodičovských příspěvků, kdy jsou stavěny do nevýhodné pozice a znamená to pro ně obtížněji
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se začlenit zpět po mateřské dovolené na trh práce.
Dean (2001 cit. podle Sirovátky, 2003) hovoří o tzv. „trilematu rodinné politiky“,
kterým označuje problém, jež je způsoben vlivem sociální politiky na realizaci některých
životních rozhodnutí. Je toho názoru, že není dost dobře možné současně udržovat chod
rodiny, plně se participovat na trhu práce a zároveň mít omezené sociální výdaje k tomu.
Z pohledu, jenž předkládá Vohlídalová (2007), se vztah mezi prací a rodinou stává více
problematický a konfliktní, protože rostou požadavky na pracovní výkon zaměstnanců ze
strany firem. Jako nejobtížnější se pak zdá nutnost kombinovat pracovní a rodinné povinnosti,
které se týkají především žen, jež jsou odpovědné z tradičního pohledu za chod domácnosti.
Díky rovnováze mezi profesním a rodinným životem získávají ženy na trhu práce možnost se
svobodně rozhodovat a uplatnit. Naopak bez ní, jak dále uvádí Špidla (2008), mohou být ženy
vystaveny diskriminaci. Diskriminací10 má zde na mysli fakt, že jejich příležitosti budou
omezeny, a to jak ze strany vstupu na trh práce, tak i udržení se na něm. I evropská unie
v posledních letech toto téma vidí jako klíčovou prioritu. Jedním z hlavních důvodů jsou
především demografické změny, nárůst podílu žen na trhu práce a celková proměna modelu
rodiny. Podle Baumaisterové (2014) se společnost proměňuje v závislosti se světem práce
a celé ekonomie. Dochází k rozplynutí tradičního dělení na typicky mužská a ženská povolání
a mnoho žen usiluje o to, aby mohly i přes svoje rodinné povinnosti vykonávat svá povolání,
což se promítá do celkově zvětšujícího se podílu žen na trhu práce.
Evropská strategie zaměstnanosti si klade za cíl vytvořit lepší podmínky pro slaďování
práce a rodiny a dosáhnout též rovných příležitostí mužů a žen 11. Proto se i současné evropské
vlády více či méně snaží o modernizaci sociálního státu (Bartáková, 2009). Slaďování
pracovního a soukromého života je dnes velmi diskutovaným tématem Evropské unie, která
považuje harmonizaci za klíčový nástroj, jak podpořit produktivitu práce a snížit
nezaměstnanost. Výsledkem výzkumu v rámci jednoho z projektů EU bylo zjištění, že
slaďování pracovního a soukromého života je pro zaměstnavatele profitabilní, protože
pomáhá snižovat náklady a zvyšovat produktivitu práce12 (Sokačová & Kolářová, 2010). Pro
řadu firem je tedy jednou z priorit mít spokojené, spolehlivé a věrné zaměstnance, kteří budou
Na diskriminaci reaguje zákon č. 198/2009 Sb. O rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací a změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Diskriminační zákon zakazuje diskriminaci
např. v oblastech: právo na zaměstnání a přístup k zaměstnání, přístup k povolání, sociální zabezpečení, přiznání
a poskytování sociálních výhod aj. Antidiskriminační zákon si klade za cíl vyrovnat nerovné postavení
znevýhodněných skupin ve společnosti a poskytuje celou škálu opatření a aktivit.
11
Na problematiku znevýhodnění žen na trhu práce též reagoval Národní akční plán zaměstnanosti pro roky
2004-2006.
12
Zpráva z Evropské komise European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2005: Work-related stress. On-line, dostupný z http://www.eurofound.europa.eu/
10
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ochotni za dobře stanovených podmínek, v případě potřeby, zvyšovat svůj pracovní výkon
(Strnad & Skála, 2013). Podle řady výzkumů, které uvádí Junová (2012), byla zaznamenána
významná souvislost mezi investicí do slaďování rodinné a pracovní oblasti a přínosem pro
firmy. V českém prostředí se díky lepšímu přístupu ze strany zaměstnavatele zvýšila v 67 %
českých firem produktivita a v 63 % firem se zvýšil celkový obrat firmy. Dalším pozitivním
dopadem je pak podle Sokačové a Kolaříkové (2010) snižování diskriminace na trhu práce,
zvýšení pocitu spokojenosti a podpora pracujících mužů a hlavně žen, které mají ve srovnání
s muži obtížnější postavení na trhu, a to především z důvodů naplňování rodinných
povinností. Výzkum Kuchařové (2007b) potvrzuje obtížnost postavení matek z neúplných
rodin na trhu práce. 84 % dotázaných žen se nacházelo v situaci, kdy musí skloubit práci
a rodinu, 11 % žen (nezaměstnaných) musí skloubit péči o rodinu s hledáním zaměstnání
a příp. příležitostnými výdělky a 8 % řeší situaci přerušením zaměstnání z důvodu péče o dítě.
Kromě velkého podílu nezaměstnaných osamělých matek mělo zkušenost s nezaměstnaností
třetina respondentek (33 %).
V současné době se významně mění podmínky zaměstnaných lidí ve srovnání
s obdobím před rokem 1989. Můžeme zaznamenat větší konkurenci na trhu práce, časovou
náročnost při výkonu jistého druhu povolání či nepřiměřené požadavky na výkon ze stran
zaměstnavatelů. Zejména tyto faktory podle Křížkové (2005) vedou k horšímu propojení
rodinných a pracovních povinností. Jak již bylo řečeno v úvodu, dnešní vyspělá společnost je
považována mnohými autory za individualizovanou, kdy jsou vztahy mezi lidmi křehčí
a nejistější ve srovnání s dobou minulou. Může tedy být práce jednou z příčin, proč se
vztahová struktura mění a přibývá více rozchodů mezi partnery a vzniká větší počet
neúplných rodin? V dnešní době se setkáváme s modelem, kdy pracují oba partneři. Ti jsou
pak často nuceni jistým způsobem dosáhnout sladění pracovní kariéry s rodinnou. U jistých
skupin pak konflikty mezi sférou pracovní a soukromou mohou vyústit v rozchod.
Nerovnováha mezi profesním a rodinným životem, kterému lidé čelí, vede často k pocitu jisté
nespokojenosti v podstatných sférách lidského života, což ostatně ve svém výzkumu
potvrzuje Vohlídalová (2007), která uvádí, že nejspokojenější lidé jsou ti, kteří zvládají bez
problémů své pracovní i rodinné povinnosti. Na druhém konci jsou pak lidé, kteří o sobě
prohlašují, že nezvládají práci ani rodinu. Tito lidé jsou v průměru spíše nespokojeni se svým
profesním životem i životem mimo zaměstnání a jsou také ze všech skupin nejméně spokojeni
se svým partnerským vztahem. 13

13

Zdroj: Proměny 2005, SOÚ AV ČR.
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1.4.2 Harmonizace práce a rodiny

Plasová (2010) definuje harmonizaci práce a rodiny jako nalezení určitého stupně
vhodné a přijatelné kombinace placené a neplacené práce. Povinnosti v zaměstnání řadí mezi
placenou práci, oproti tomu práci v domácnosti spojenou s péčí o rodinu a její členy za práci
neplacenou. Křížková (2005) považuje životní strategie v odvětví harmonizace práce a rodiny
za způsob vyrovnávání se s konfliktem pracovních a rodinných rolí.
Možnost slaďovat práci a rodinu je dle výzkumu Pfeiferové (2010) jeden z nejčastěji
zmiňovaných faktorů, které ženy samoživitelky uvádí jako klíčový při hledání zaměstnání.
Kombinovatelnost práce a péče může být z jejich pohledu naplňována prostřednictvím
vhodného nastavení pracovní doby, výběru zaměstnání v oblasti bydliště či přímo prací
z domova nebo výběrem takového zaměstnavatele, který umožňuje přizpůsobit pracovní
režim jejich potřebám. Individuální zájmy jsou často opomíjeny na úkor existenčního
zabezpečení domácnosti. Pfeiferová nicméně upozorňuje, že si matky samoživitelky utvářejí
pozitivní přístup ke svému zaměstnání, které pro ně často představuje jediné místo sociálních
kontaktů. Jejich participace na trhu práce je rovněž ovlivňována snahou vytvářet si vlastní
prostor pro setkávání se s dalšími lidmi. Dudová (2009) na základě svého výzkumu dodává,
že jsou tyto matky pyšné na to, co mohou sami vlastními silami zvládnout, což se následně
promítá do jejich vztahu k práci. I přesto, že ženy upřednostňují rodinu a staví ji na vysokou
pozici v žebříčku hodnot, má zaměstnání v životě osamělých matek velký význam. Je to
především z toho důvodu, že slouží jako zdroj obživy a k pokrytí veškerých nákladů
spojených s dětmi a domácností. Pro polovinu osamělých matek znamená zaměstnání mj.
nutný nástroj zajišťování základních potřeb (Kuchařová, 2007b).
Otázka kloubení práce a péče o děti i domácnost je v případě matek samoživitelek o to
těžší. V porovnání s matkami, které žijí v partnerském vztahu, pociťují větší problémy
s harmonizací soukromé a veřejné sféry (Kuchařová, 2007). Matky samoživitelky se tak podle
Pfeiferové (2010) dostávají do „bludného kruhu“ slaďování obou sfér. Pracují často
v zaměstnáních, která jsou po stránce časové a fyzické sice méně náročná, ale zároveň se pojí
s nižším příjmem. Pokud se jim tedy podaří sehnat práci, která odpovídá časově jejich
představám, jedná se většinou o hůře placená místa. V porovnání s jinými skupinami
zaměstnanců jsou v pozici jediného živitele rodiny. I z toho důvodu je mezi matkami
samoživitelkami jen malé procento žen pracujících na částečný úvazek. Naopak volí další
typy přivýdělků v podobě brigád (Hasmanová Marhánková, 2011). Kuchařová (2007) uvádí,
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že harmonizace rodiny a zaměstnání je velký problém pro pětinu matek z neúplných rodin.
V zájmu řešení harmonizace rodiny a zaměstnání ženy z neúplných rodin požadují především:
přístup od zaměstnavatele, dostatečný příjem, flexibilní pracovní dobu nebo podporu od
partnera. Současně, jak dále zmiňuje Kuchařová, s velkou pravděpodobností předpokládají, že
i stát přispěje svou sociální a rodinnou politikou, která by usnadnila spojení práce s péčí o
děti.
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1.4.3 Shrnutí

Poslední kapitola vysvětluje anglický pojem Work-life-balance (WLB), česky známý
pod názvem slaďování rodinných a pracovních povinností. Tento pojem se snaží vystihnout
možné způsoby jednání obou oblastí, aby byly v co největší harmonii. Postupy, které mohou
ve firmách zavádět a využívat, jsou čistě dle jejich interních zájmů a liší se podnik od
podniku. Mezi ně lze zařadit pružnou pracovní dobu, sdílená pracovní místa, práce na
zkrácený úvazek, práci na dálku či různé podnikové služby.
Teoretické pozadí lze vysledovat v politických plánech, které se tímto pojmem též zabývají.
Ze strany zaměstnavatelů se zvyšují nároky spojené s pracovní činností a očekává se,
že se ženy plně zapojí do pracovního procesu. Otázka harmonizace práce a péče o rodinu je
u matek samoživitelek o to problematičtější. Ve srovnání s ženami z úplných rodin proto
častěji volí zaměstnání, která jsou hůře placená, ale zato časově flexibilnější.
Budoucí osud těchto žen leží v rukou jak zaměstnavatelů, tak státu. Za poslední roky
lze sledovat, jak se pomalu upouští od stereotypních pravidel a firmy stále častěji berou
ohledy ke svým zaměstnancům. I přes dílčí snahy firem a dalších zainteresovaných skupin má
rozhodující slovo stát, který dle dostupných dat nejeví příliš velký zájem o tuto oblast a chová
se zcela opačným způsobem. Budoucí vývoj lze jen stěží odhadovat, tudíž nezbývá než
doufat, že stejně jako se změnil přístup jednotlivých firem, změní se i přístup státu.

.
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II.

METODOLOGICKÁ ČÁST

V teoretické části jsem se snažila popsat, jaká je situace matek samoživitelek, jaké jsou
jejich možnosti a naopak, jakým bariérám mohou čelit.
Úkolem empirické části je na základě provedeného výzkumu přinést nové poznatky ze
zkušeností žen, které jako matky samoživitelky čelí nelehké úloze, kdy musejí zvládat jak
pracovní povinnosti, tak péči o rodinu. V úvodu budou stanoveny cíle výzkumu, hlavní
výzkumná otázka a jednotlivé dílčí výzkumné otázky, které povedou linii celé metodologické
části. Bude popsána metoda výzkumu, způsob sběru dat a výzkumný vzorek.

2.1

Cíl výzkumu

Cílem celé práce je zjistit, jak jednají matky samoživitelky vzhledem k jejich nově
nastolené pozici, jaké strategické kroky volí v oblasti zaměstnání a rodiny a jaký je jejich
názor na systém sociální a rodinné politiky v naší zemi. Cílem je tedy nastínit fungování
sociálního systému, kdy zejména v teoretické části uvádím skeptický pohled některých autorů
na nedostatky, které zmiňují v souvislosti s nevyhovujícím nastavením systému, zvláště pro
cílovou skupinu matek samoživitelek, jejichž počet dle statistik neustále roste. Výsledky
z tohoto výzkumu by mohly být využity například k upravení systému sociálních dávek
a rodičovského přípěvku či určitého daňového zvýhodněné pro tyto ženy. Stejně tak by závěry
práce mohly přivést zaměstnavatele k uvažováním nad rozšiřováním flexibilních forem
zaměstnání, jež by těmto ženám umožnily lepší skloubení oblasti rodiny a práce. V neposlední
řadě by měly pomoci matkám samoživitelkám se lépe zorientovat v možnostech, které mohou
využívat a dostat určitý návod k tomu, jak lze co nejlépe skloubit rodinné a pracovní
povinnosti.
Cílem výzkumu je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která je pro detailnější
zkoumání rozdělena do dalších pěti oblastí výzkumu.
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2.1.1 Intelektuální cíl

Intelektuálním cílem je popsat celkovou tíživou situaci matek samoživitelek, které
musejí zvládat jak roli otce, tak matky v nově utvořené neúplné rodině, která vlivem rozvodu
či rozchodu s partnerem vznikla. Musejí čelit mnoha rizikům a setkávat se s mnohými
překážkami, které jim znesnadňují skloubení rodinného a pracovního života. Nedostatečná
podpora od státu či zaměstnavatele může u některých těchto žen způsobit nelehkou životní
situaci a mohou se ocitnout na prahu chudoby. Peníze ze zaměstnání představují pro
samoživitelky jeden z hlavních a velice existenčně důležitých zdrojů příjmů. Cílem je tedy
poukázat na to, že by se měla v České republice více prodiskutovávat otázka prorodinných
opatření zaměřených na matky samoživitelky a možnost flexibilních forem zaměstnání, které
by rostoucímu počtu samoživitelek pomohly plnohodnotně fungovat v obou sférách.

2.1.2 Praktický cíl

Závěry z praktické části práce by měly směřovat k tomu, aby matky samoživitelky
dostaly širší přehled o tom, jak co nejefektivněji skloubit rodinné a pracovní povinnosti
a přinést ucelenou představu o tom, jakým způsobem je organizována péče o děti v době, kdy
jsou v práci. Poznatky, vyvozené na základě tohoto výzkumu, mohou také pomoci
zaměstnavatelům lépe pochopit ztíženou situaci těchto žen, kdy jim prostřednictvím jistých
flexibilních forem práce mohou usnadnit celkovou situaci a pomoci zvýšit zaměstnanost
těchto žen. Cílem je nastínit jistý vývoj a směr, kterým by matky samoživitelky mohly řešit
nevyhovující podmínky, ve kterých se nacházejí.

2.1.3 Osobní cíl

Osobní cíl vychází z motivace co nejlépe odpovědět na hlavní výzkumnou otázku,
která zní: Jaké strategie používají matky samoživitelky v oblasti slaďování pracovní a rodinné
sféry a jakou úlohu v nich sehrávají zaměstnavatelé a sociální systém?
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2.2

Výzkumná otázka

Na základě poznatků vycházející z odborné literatury a její studie byla stanovena
hlavní výzkumná otázka, která zní: Jaké strategie používají matky samoživitelky v oblasti
slaďování pracovní a rodinné sféry a jakou úlohu v nich sehrávají zaměstnavatelé
a sociální systém? Ta byla dále na základě operacionalizace v souladu s teoretickým pozadím
rozpracována do následujících pěti dílčích výzkumných otázek.

SVO1: Jaké to je „stát v čele neúplné rodiny“?
SVO2: Jakým způsobem je organizována péče o děti v rodině matek samoživitelek?
SVO3: Jaké strategie obživy volí matky samoživitelky?
SVO4: Jak vypadá situace matek samoživitelek s ohledem na trh práce?
SVO5: Jaký názor mají matky samoživitelky na systém sociálního fungování v ČR?
Každá z pěti dílčích výzkumných otázek obsahovala sadu tazatelských otázek, které
podrobněji a přesněji zkoumaly dané jevy, které pro nás byly klíčové.

2.3

Klíčové koncepty

Podle Dudové (2009) matky samoživitelky tvoří specifickou skupinu žen se zvláštními
potřebami. V českém kontextu jsou to především ženy, které zajišťují péči a obživu pro svou
rodinu a děti. Spočívá na nich míra zodpovědnosti, která je spojena s potřebou zajistit chod
rodiny jako jediný rodič a jako jediný živitel (Dudová, 2007). Strategie, které používají,
máme na mysli všechny možné způsoby, formy a podoby chování, jež tyto ženy volí jako
nejvhodnější pro zlepšení jejich zhoršené životní situace. Koncept slaďování pracovní
a rodinné sféry bývá podle Baumeisterové (2012) označován pojmem „Work-life-balance“
(WLB), v rámci něhož jsou iniciovány různé strategie a plány pro slaďování práce a rodiny.
Pod pojem WLB se řadí celá škála opatření, nástrojů a aktivit, které si kladou za cíl
zjednodušit zaměstnancům práci s jejich dalšími činnostmi (Sokačová & Kolářová, 2010).
Mezi tyto nástroje Strnad a Skála (2012) řadí především pružné rozvržení pracovní doby,
konto pracovní doby, sdílená pracovní místa, kratší pracovní dobu, práci na dálku
a v neposlední řadě zahrnují do této skupiny také další vzdělávání.
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2.4

Metoda výzkumu

Pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky a následně i dílčích otázek byla zvolena
metoda kvalitativního výzkumu, jenž se zajímá o to, jakým způsobem lidé ať už individuálně
nebo v rámci skupiny interpretují či vytvářejí sociální a psychologický svět. Výzkumník
předkládá celistvý obraz o dané problematice, analyzuje různé typy textů a informuje
o názorech respondentů v různých specifických kontextech (Hendl, 2005). Kvalitativní
metoda byla vybrána z toho důvodu, že si klade za cíl detailně porozumět chování
dotazovaných žen, což je jednou ze silných stránek tohoto výzkumu. Vzhledem k použití této
metody nelze výsledky vztahovat na celou populaci, ale pouze na osoby, které byly opravdu
zkoumány. K dalším slabým stránkám patří to, že sběr dat je z časového hlediska náročnější
a může být ve výsledku ovlivněn interpretací výzkumníka. Samotný výzkum je vysoce
validní, oproti tomu však vykazuje nízkou reliabilitu (Disman, 2000). Jako metoda výběru byl
zvolen prostý záměrný výběr, který je charakteristický v tom, že vybírá mezi potenciálními
účastníky výzkumu (kteří splňující určité kritérium i více kritérií) toho, který je pro účast ve
výzkumu vhodný a současně s ním souhlasí (Miovský, 2006).

2.5

Výzkumný vzorek

Do výzkumného vzorku jsem zařadila ženy, které splňovaly status matek
samoživitelek. Podle rozdělení Hasmanová Marhánková (2011), která uvádí, že ke statusu
matky samoživitelky vedou nejčastěji cesty jako: rozpad manželství či rozpad partnerství,
mimomanželská plodnost, nebo ovdovění, jsme si zvolila ženy, které mají dítě (děti)
v rozmezí 0-15 let, navštěvují povinnou školní docházkou a jsou svěřeny výhradně do jejich
péče. Všechny tyto ženy jsou zaměstnané bez ohledu na mnou zvolenou úroveň dosaženého
vzdělání či věku. Ve svém okolí jsem měla možnost oslovit ženy, které splňovaly zvolená
kritéria a byly mi ochotny poskytnout rozhovor. Dále jsem vzorek rozšiřovala na základě
doporučení, podle metody tzv. snowballing tedy sněhové koule. Každou z dotazovaných jsem
předem seznámila s tím, čemu se chci věnovat ve své práci a k jakému účelu budou data
sbírána. Též byly ujištěny o anonymitě a nezneužití jejich osobních údajů a nabídnuta
možnost představit celkové srovnání výsledků studie.
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Renata (35 let) – jedno dítě - syn 5 let, který druhým rokem navštěvuje mateřskou školu.
Narodila se v České republice, následně ve svých 19 letech odjela jako au-pair do Německa,
kde pokračovala ve studiu, našla si práci a vdala se za Němce. Po 10 let manželství se jim
narodil syn a rozhodli se vrátit zpátky do ČR. Po dvou letech začal vztah zaznamenávat jisté
trhliny, což vyústilo v odchod partnera k nové ženě. Nyní probíhá soud o alimenty a řešení
péče.
Simona (39 let) – dvě děti - syn 4 roky, dcera 15 let. Syn chodí do školky, dcera navštěvuje
základní školu. K rozchodu s přítelem vedly partnerské neshody, ale taky zjištění, že je
těhotná. Pracuje jako servírka. Tato práce jí zatím vyhovuje a to především díky menší časové
náročnosti. V současnosti žije sama s dětmi a se psem. S bývalým partnerem nekomunikuje.
Hana (38 let) – dvě děti - dcery věku 11 a 14 let. S manželem, dětským lékařem, se po
vzájemných neshodách rozvedli před třemi lety. Nyní žije s dětmi sama na malém městě.
Hana spolu s rozvodem ztratila i práci, jelikož pracovala jako zdravotní sestra v ordinacích
svého muže. Nyní pracuje jako obchodní zástupce pro farmaceutickou firmu a je zde
spokojená. S bývalým manželem skoro nekomunikuje; ten se s dětmi vídá jen sporadicky.
Jitka (39 let) – jedno dítě - syn 14 let. Se svým bývalým manželem se brali, když Jitce bylo
20 let, rozvod následoval o 10 let později. Jitka je povoláním zdravotní sestra, nicméně po
skončení mateřské dovolené, když byly jejímu synovi dva roky, začala pracovat jako učitelka
v mateřské škole. Později se přesunula na pozici zdravotní sestry do městské nemocnice
a pracovala ve směnném provozu. Posledních zhruba pět let je zaměstnána nadále jako
zdravotní sestra, ale v soukromé ordinaci, tudíž má pevnou pracovní dobu.
Lenka (40 let) – dvě děti - syn 8 let, dcera 11 let. Pracuje jako stavební inženýrka v projekční
firmě. Rozvedla se po 10 letech manželství před dvěma lety. Po rozvodu zůstala bydlet
v rodinném domě na okraji města, který i s dluhy převzala na sebe. Změny a stresové situace
způsobily to, že u ní propukla nemoc, díky níž je často v pracovní neschopnosti.
S bývalým manželem je v kontaktu jen přes děti a nyní probíhá soud o výši výživného.
Martina (42 let) – dvě děti - dva synové 6 a 9 let. Žije ve vlastním bytě ve městě. Po mateřské
se vrátila na místo strojní inženýrky do strojírenské firmy, ve které působila už před
mateřskou. S otcem svých dětí se rozvedla, když byl mladší syn ještě hodně malý. Velkou
oporu měla v rodičích, u kterých mohla v době rozvodu bydlet. Bývalý manžel se odstěhoval
do zahraničí a založil novou rodinu. Na děti platí, ale se moc nestýkají.
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Eva (36 let) – dvě děti - dvě dcery 13 a 15 let. Pracuje jako porodní asistentka v nemocnici.
Pracuje ve směnném provozu. S manželem se rozvedla po 15 letech manželství. Dlouho spolu
žili v jedné domácnosti, avšak každý podle svého režimu a hospodaření. První problémy se
objevily po manželově těžkém úrazu, kdy ztratil částečně paměť a mnohým věcem se musel
učit od začátku. Tehdy mu Eva hodně pomohla se vrátit zpátky do běžného fungování, ale
jejich vztah na to doplatil.
Jana (38 let) – tři děti - dcery 6 a 9 let, syn 12 let. Bydlí na vesnici společně se svými rodiči,
kteří jí po všech stránkách hodně pomáhají. Pracuje jako ošetřovatelka v domově pro seniory.
S bývalým manželem žila 13 let. I když se snažila manželství zachránit, nebylo to v jejich
silách, neboť manžel trpěl psychickými problémy, které léčil lehkými drogami a alkoholem.
Nedokázal se starat o rodinu ani o děti. Nyní je v invalidním důchodu. S dětmi se skoro
nestýká a v současné době na něho podala exekuční příkaz pro neplacení výživného.
Věra (40 let) – jedno dítě - syn 9 let. Žije v rodinném domě na okraji města. Pracuje jako
univerzitní profesorka na technické univerzitě. S manželem spolu žili 15 let. Rozchod byl
vyústěním rozdílných představ o životě a názorový nesoulad. Podepsalo se na tom i to, že se jí
znovu nepodařilo otěhotnět, což jí bývalý partner dával za zlé. Syn se s otcem vídá a snaží se
udržovat dobré vztahy.
Milena (37 let) – dvě děti - dcera 13 a syn 15 let. Bydlí společně s rodiči ve velkém rodinném
domě, kde má svoji bytovou jednotku. S manželem se rozvedla po 4 letech manželství.
Manžel v té době upřednostňoval volnější způsob života a nebyl rodinný typ. Milena pracuje
jako učitelka v mateřské škole. Manžel na děti platí, ale velmi malou částku. Vídají se pouze
sporadicky, neboť má nový vztah a jeho nynější partnerka děti moc neuznává.
Andrea (41 let) – dvě děti - dva synové 9 a 11 let. Bydlí ve vlastním bytě ve městě. Je
zaměstnaná v personální agentuře, ale angažuje se v mnoha dalších odvětvích. Přemýšlí
o vlastní kariéře. S manželem se rozvedla po 10 letech manželství, kdy se začali navzájem
odcizovat. Bylo už druhé partnerovo manželství. V brzké době bude probíhat soud o výši
výživného a o časovém harmonogramu pobytu dětí u každého z rodičů.
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2.6

Technika sběru dat

Výzkum byl proveden v období květen až červenec 2014 v souladu se strategií
a designem výzkumu. V případě kvalitativního sběru dat se rozhovor jevil jako nejvhodnější
metoda. S ohledem na cíle a výzkumnou otázku byl zvolen polostrukturovaný rozhovor.
Hendl (1999) tuto techniku sběru dat popisuje jako seznam otázek, jenž je dle výzkumníka
volen tak, aby pokryl všechna zajímavá témata, na která se chce výzkumník zeptat a probrat.
Samotný výzkumník řídí celý proces a průběh a rozhoduje o tom, v jakém sledu budou
jednotlivé informace získávány. Jednou z předností této techniky je možnost flexibility, kdy
má tazatel možnost klást otázky takovým způsobem, aby jim respondent správně rozuměl
a orientoval se v dané problematice.
V prvé řadě bylo stěžejní si předem nachystat scénář, nebo-li kostru celého rozhovoru.
Důležité bylo, aby respondentky správně porozuměly jednotlivým oblastem tématu, samy
dokázaly rozvíjet další myšlenky a měly otevřenější prostor pro svoje výpovědi. Rozhovory
byly pořízeny buď v domácnostech žen, nebo na pracovišti po skončení pracovní doby.
Prostředí a čas byly voleny s ohledem na přání dotazovaných. Časové rozpětí se pohybovalo
mezi 35 až 50 minutami. Po celou dobu byla dodržena etická podoba kvalitativního výzkumu,
kdy byly ženy seznámeny s účelem, pro jaký jsou data sbírána. Všechny účastnice byly
ujištěny o anonymitě s možností si vyžádat finální závěry práce. Součástí byl i jejich souhlas
s nahráváním na ruční diktafon. Jednotlivé rozhovory se následně doslovně přepsaly do čtené
podoby v programu MS Office Word a v druhém kroku jim pak byly přisouzeny patřičné
kódy, z nichž byly vytvořeny 4 základní kategorie a 2 podkategorie. Z jednotlivých kategorií
se pak pomocí analýzy tvořila výsledná podoba celé práce a závěr výzkumu.

2.7

Analýza dat

Do role matky samoživitelky se žena ve většině případů dostává po rozchodu či
rozvodu s partnerem, s nímž má jedno či více dětí. Odchod jednoho z rodičů (v našem případě
otce) s sebou přináší jisté změny, které jsou spojeny s organizací péče o dítě, zaměstnáním
a financemi. Následné strategie, které žena volí, vyplývají ze způsobu organizace péče o dítě
a pracovního života ženy. Další změnou, kterou odchod partnera přináší, je nově nastalá
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finanční situace, která mění dosavadní standard v rodině. Nové uspořádání života dává ženě
i jejím dětem nové vize a perspektivy do budoucna.

2.8

Kostra analytického příběhu

Absence partnera

Změny

Slaďování rodiného a
pracovního života
zaměstnání

Finance

organizace péče o dítě
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III.

EMPIRICKÁ ČÁST

Cílem empirické části je na základě dostupných dat získaných z rozhovorů ukázat,
s jakými obtížemi

se

potýkají matky

samoživitelky v oblasti slaďování

rodinných

a pracovních povinností po rozchodu s partnerem. U všech žen, které byly součástí výzkumu,
byla péče a výchova o dítě svěřena výhradně do jejich rukou. Zajímalo mě, do jaké míry ženy
tuto situaci zvládají, jakým způsobem organizují svoje jednání a jak vnímají změny, které
v souvislosti s nově nastolenou situací nastaly.
Tato část detailně zkoumá a popisuje 4 hlavní kategorie, které vedou linii celého
analytického příběhu a které jsou sestaveny z výpovědí všech respondentek. Svá zjištění
dokládám přímými citacemi, díky nimž se příběh stává lépe uchopitelný a reálný ve svém
důsledku. Ve výpovědích jsem hledala společné znaky, které jsou pro všechny dotazované
ženy podobné a které nejlépe vystihují podstatu zkoumaného jevu.

3.1

Absence partnera

Všechny respondentky výzkumného šetření se v roli matky samoživitelky ocitly
v důsledku rozvodu nebo rozchodu s partnerem. Tato skutečnost není nikterak překvapující,
neboť v dnešní době nejsou rozvody a rozchody ničím neobvyklým. Podle statistik je
minimálně každá čtvrtá rodina v ČR neúplná a lze předpokládat, že jejich počet do budoucna
bude narůstat (Dudová, 2007). Nově utvořený koncept neúplné rodiny nebyl pro žádnou
z nich otázkou volby, ale přesně daného faktu, kdy muž dobrovolně opustil do té doby
fungující rodinu. To potvrzuje jedna z matek Renata, která říká:
„Stala jsem se matkou samoživitelkou, jelikož mě manžel opustil kvůli jiné, rozvedli
jsme se, měli jsme rozdílné názory na život a prostě nám to přestalo klapat, takže jsme se
rozhodli, že se rozejdem, spíš on odešel, takže takhle jsem se do toho dostala.“
Stejnou skutečnost předkládá i další ze samoživitelek Jitka, pro kterou byly důvodem
rozchodu partnerské neshody a jiné představy o vzájemném soužití. Pro všechny tyto ženy
byla situace velmi tíživá, nelehká a na rozchod s partnerem nebyly připraveny, i když si byly
vědomy nefungujícího vztahu. Simona popisuje to, jak se stala matkou samoživitelkou
následovně:
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„No, tak dříve v minulosti u prvního muže to byl rozvod. A nyní to byly partnerské
neshody. No, ale taky zjištění, že jsem těhotná a po tom všem následoval rozchod s přítelem.
Po rozchodu jsem zůstala sama, a tak jsem se stala samoživitelkou.“
Nejen partnerské neshody, ale i odchod partnera k jiné ženě stály za rozpadem vztahu
všech dotazovaných žen. Příčin, které způsobily odchod otce od rodiny, mohlo být několik.

3.1.1 Strategie v oblasti nerovnocenného postavení v rodině

Zajímalo, jestli práce mohla mít svůj podíl na rozpadu vztahu. Ani jedna z žen mi to
ale nepotvrdila, tudíž práce jako taková nebo pracovní vytíženost nebyla klíčovým prvkem.
Co však hrálo podstatnou roli, byla situace, kdy žena zůstala na mateřské doma a starala se
o děti. Podle Renaty nastal velký zlom právě v situaci, kdy se jim narodilo dítě:
„Malej se narodil, já byla na mateřské a to víš, byla to najednou změna. On vydělával
peníze a já jsem nevydělávala, v tom smyslu, že on měl pocit, že vydělává jenom on, že se na
tom nepodílím. Byla jsem doma a to je dost dlouhá doba na to, aby každý měl jiný náhled na
fungování toho doma a toho v práci."
Evin manžel si neuvědomoval, že být na mateřské je také svým způsobem forma
zaměstnání a že to stojí spoustu času a sil.
„Chyběla mi větší pomoc od chlapa, necílila jsem podporu (…), tak jsem akorát
slyšela, že chrápu, nebyla tam podpora ani pomoc, ani uznání toho, že se starám o děti
a celou domácnost.“
Celková dominantní pozice a moc manžela se jevila jako problematická i u ostatních
žen. Lenka se celou situaci snažila řešit tím, že si domluvila práci na doma a po večerech
pracovala a jak jen to šlo, nastoupila do práce.
„Půl roku jsem se s mamkou střídala, já jsem musela nastoupit do zaměstnání, nebyla
ještě školka, já jsem toho mladšího vozila k ní a týden ho měla u sebe, to mě neviděl, já jsem
neviděla jeho. Chodila jsem celou dobu do práce a pak jsem byla týden zase doma. Pracovala
jsem týden a týden byla doma.“
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Milena zažívala podobnou situaci jako Renata, a proto, když dostala zajímavou
pracovní nabídku, neváhala ji přijmout i přesto, že dceři v té době byly teprve dva roky.
Z vyprávění vyplývá, že se tyto ženy musely v období mateřské potýkat s pocitem
určité méněcennosti, kterou v nich jejich partneři buď vědomě, nebo nevědomě pěstovali.
„Měla jsem z toho pocit, že je to moje chyba, že nemáme tolik peněz a že ničím
nepřipívám a že jsem jen doma.“ (Lenka)
V tu dobu nesla role matky negativní nádech a jejich role byla brána jako
neuspokojující. Manžel od Andrey přišel do vztahu s tím, že to bude dle jeho slov tradičně
a představoval si, že všichni budou skákat kolem něho. Postupně se měnil a snažil se více
přizpůsobit. Moderní doba, jejímž synonymem je stres, spěch a sílení individualismu má
dopad na fungování vztahu mezi partnery. Pomalu se začíná od tradičního uspořádání rodiny
upouštět a do popředí se dostává spíše ten modernější. I když všechny s tímto tradičním
modelem na jednu stranu sympatizovaly, upozorňovaly na možná úskalí, jež mohou vyvstat.
Jednou z nich byla i Hanka, která to komentovala slovy:
„No tak je to takové komplikované. V některých partnerstvích je to možné, a když jsou
ty lidi takto nastaveni, je to fajn. Žena se stará o děti, pečuje o rodinu, je uvařené, pořád
uklizené, ale pak dojde den, kdy ti dva se rozejdou, nepohodnou se a najednou ta žena nemá
nic. Nebudovala žádnou kariéru, rozdala se té rodině, a musí budovat všechno znova.“
Podle Lenky tradiční model fungovat může, ale musí mít na to partneři povahu
a snášet svoje role tak, jak jsou nastaveny. Partner musí umět ocenit práci ženy a svým
způsobem si ji za to vážit. V žádné z rodin se tradiční model nevyskytoval v té podobě, jak
bývá definován. Jelikož se jedná o mladé ženy, je víceméně zřejmě, že se budou přiklánět
spíše k tomu modernějšímu. Což dokládá Renata popisem uspořádání jejich rodiny.
„U nás to bylo myslím takové modernější, že jsme si rozdělili práci napůl, byli jsme o
víkendu doma, rozdělili jsme si, co kdo bude dělat, když jsme oba chodili do práce, spíš jsme
to měli rozdělené napůl – takže ne, že jeden něco dělá a druhý vůbec nic. Takže spíš ten
modernější. “
Z toho je patrné, že to tak fungovat může, ale je zapotřebí, aby oba partneři byli
stejného smýšlení a byli ochotni snášet své role, tak jak si je nastaví. Ani jedna z žen nechtěla
být tou matkou hospodyňkou, která se jinak nerealizuje, je „otrokem“ domácnosti, dětí a je
finančně závislá na svém partnerovi. To lze ostatně vycítit z jejich způsobu jednání, kdy se
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některé z nich snažily vymanit z této role už během rodičovské dovolené. Strategií, kterou v té
době volily, bylo to, že se snažily kombinovat mateřské povinnosti během rodičovské
dovolené s těmi pracovními a nějakým způsobem zůstat pracovně aktivní a po finanční
stránce méně závislé.
Ve všech rodinách hrál partner a jeho výdělky zásadní roli, i když později měla každá
z žen své zaměstnání a do rodinného rozpočtu také přispívala. Tento fakt odůvodnily tím, že
partner měl pracovní pozici s vyšším finančním ohodnocením. To byl případ v rodině Hanky,
kdy pracovala jako zdravotní sestra v ordinaci svého muže – lékaře a on byl tím, kdo
zajišťoval hlavní tok peněz do rodiny. Manžel Martiny také vydělával víc a z toho důvodu
v ní dle jejich slov vyvolával pocit, že její příjem je nedostatečný. Z výše uvedeného vysvítá
opět skutečnost, že i když ženy měly svoji práci a tím i pravidelný příjem, byly ve své
podstatě na manželových příjmech závislé, a tudíž on byl opět v dominantní pozici.

3.1.2 Strategie v oblasti komunikační bariéry

V představách těchto matek zaujímá ideál rodinného štěstí a fungující rodina první
místo v žebříčku hodnot. I přes negativní zkušenost, kterou rozvod s sebou přinesl, pro ně
rodina zůstává smysluplným naplněním jejich života.
„Rodina. Taková ta pohoda a to, že člověk má někoho vedle sebe a může být oporou
někomu a někdo oporou mu.“ (Lenka)
Eva stále chtěla udržet rodinu co nejdéle, i když si byla vědoma, že manželství už je
delší dobu nefunkční:
„Proto jsem se rozváděla až po tolika letech, až když jsem cítila, že to nepůjde, i když
jsem bojovala, aby ta rodina byla pohromadě. Rodina byla u mě vždycky na prvním místě, že
jsme měli děti, kdybych děti neměla, tak jsem se rozvedla dřív.“
Vnitřní boj o zachování rodiny sváděla každá z žen. Ať už nynější situaci hodnotí
kladně nebo záporně, většina vztahů skončila tím, že si partneři přestali navzájem rozumět
a komunikace mezi nimi postupně slábla. Po rozvodu byla situace stejná nebo horší než za
trvání manželství. Shodně vyjadřovaly nespokojenost nejen s komunikací, ale i celkovým
přístupem bývalého partnera. Nejčastějším tématem rozhovoru jsou především děti.
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„Co se týče malýho, tak si myslím, že se jakžtakž shodneme po této stránce ano, ale
v ostatních věcech nejsme…myslím, že to nefunguje. Mám snahu o to, aby se to nějak
urovnalo, ty vztahy, protože už je to nějakou dobu, ale z jeho strany je tam neochota, není moc
dobrý vztah. I přes moji snahu, myslím si, že já se snažím navázat komunikaci, chci se bavit o
různých věcech, ale on úplně odmítá, protože má jiné názory než já.“ (Renata)
Někdy se ale taky stalo, že nejen konverzace, ale i celkové styky otce jak s matkou, tak
dětmi začala pomalu ochabovat. Hančin manžel postupně přerušuje veškeré kontakty jak s ní,
tak s dětmi. Podle ní je otázkou času, kdy přestane úplně. V podobné situaci se nachází také
Martina i Lenka, které se s manželem vídají, pouze když si předávají děti. Veškerá
komunikace jde především přes děti, což se nezamlouvá ani jedné z nich.
Z těchto výpovědí je patrná značná neochota ze strany bývalého partnera udržovat
dobrý vztah s matkou svého dítěte. Jejich komunikace je po rozchodu značně narušená nebo
zcela vymizela. Především kvůli dětem se ženy snaží prolomit komunikační bariéry.
Postupnými kroky usilují o obnovení dobrých vztahů a to například tím, že před dětmi
nehovoří špatně o bývalém partnerovi, nepoužívají děti jako prostředníka k dorozumívání
mezi nimi a snaží se při osobním setkání v sobě potlačit negativní projevy chování.
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3.1.3

Dílčí shrnutí
Cílem této kapitoly bylo přiblížit, jakou roli hrál partner v životě všech respondentek

a co způsobilo, že se najednou ocitly sami bez partnera.
Z výše uvedeného je zřejmé, že samoživitelkami se všechny staly v důsledku rozvodu
nebo rozchodu s partnerem. Tento způsob vzniku samoživitelství je dle autorek Dudové
(2007) nebo Hasmanové Marhánkové (2011) nejčastější. Na dobu, kdy byly na mateřské
dovolené, vzpomínají jako na čas v područí svého manžela, jenž řídil domácnost a byl
zodpovědný za finanční situaci celé rodiny. V té chvíli můžeme zaznamenat první známky
revolty těchto žen, kdy si začínají uvědomovat svoji hodnotu a uvažují o nové formě
a způsobu chování, která jim umožní se vymanit. Z toho vyplývají na povrch první kroky
k plánování a volbě vhodných strategií. Ty se objevují ve formě hledání práce, dřívějšího
nástupu do práce nebo práce z domova.
Tradiční model rodiny se začíná pomalu proměňovat pod vlivem moderní doby
a neustálého pokroku. Stále se objevuje v určitých způsobech činností, avšak ne v té podobě,
jak bývá vymezován. I když ženy vidí v tomto modelu jistá pozitiva, s rostoucím
individualismem se snaží postupně ze zajetých rolí vymanit.
Vztah s bývalým partnerem často ženy definují jako problematický a to především
v oblasti komunikace. Berou ho jako otce svých dětí a touto cestou se snaží veškerou snahu
o komunikaci ubírat. Požadují po něm jisté povinnosti, které vyplývají z jeho role jako otce.
Za zajímavé lze pokládat to, že se vztah nejen k bývalé ženě, ale také k dětem začíná
v některých případech pomalu vytrácet.
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3.2

Změny

Odchod partnera z rodiny s sebou přináší jisté změny, které mají dopad na celkový
chod domácnosti. Ženy se nejprve musely vyrovnat se svým novým statusem, kdy jako
skupina bývají charakterizovány jako strádající a trpící nízkou životní úrovní (Dudová, 2007)
a spadají do kategorie tzv. osamělých matek.

3.2.1 Strategie řešení finanční změny

Největší změnou, kterou ženy pocítily, byla nově nastalá životní úroveň, která přišla
vlivem rozchodu. Pro většinu z nich se životní úroveň pohnula výrazně směrem dolů
a rozchod byl pro ně vstupem do finanční nejistoty. Jelikož u všech dotazových žen přetrvával
především tradiční model uspořádání rodiny, kdy otec byl živitelem rodiny, najednou se ženy
musely spolehnout pouze na jeden příjem, který nedosahoval předchozí výše. Což dokládá
také Hejzlarová (2011), která souhlasí s tím, že nízká životní úroveň těchto žen souvisí
s tradičním rozdělením pozic a rolí. Muž představuje živitele rodiny, tedy v tomto případě
osobu, která je na tom finančně výhodněji. Tato ekonomická závislost stála v některých
případech za tím, proč ženy odkládaly rozvod. Najednou musí žena zvládat jak roli matky, tak
zároveň zastupovat otce, který je v rodině nepřítomen. Respondentky shodně tvrdily, že se po
odchodu partnera musely výrazně uskromnit a více přemýšlet, do čeho investují. Což dokládá
výpověď Renaty:
„Myslím si, že vycházím tak tak, teď žiju z toho, že jsem prodala dům, ale když bych
brala jenom ty peníze z práce, neušetřím nic, vyjdu se vším, ale nic neušetřím. Běžné náklady,
zajdeme si někam, koupíme si něco, to jo, ale pokud bych chtěla něco našetřit, tak bychom se
museli hodně zdržovat. Musela jsem se hodně uskromnit.“
Vzhledem k celkové situaci se ženy často obracely na pomoc svých rodičů. I když to
pro většinu z nich nebylo lehké, nalezly v nich oporu. Ta měla více podob. Někteří rodiče
podporovali finančně, někteří tak, že pomáhali s hlídáním a výchovou a v neposlední řadě tím,
že poskytli možnost bydlet společně s nimi v jednom domě.
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„Hodně mně pomohli naši, víceméně to suplovali, že jsem u nich bydlela zadarmo a
dost dlouho“ (Martina)
„(….) jsem ráda, že tu bydlím, horší by bylo, kdybych musela někde bydlet sama.
Platit nájem bych neutáhla. Dávám na inkaso, ale takové částky jako jinde, to bych byla pod
mostem.“ (Milena)
V období těsně po rozvodu se ženy setkávaly s tím, že na tom finančně nebyly moc
dobře. Naštěstí pro ně šlo často jen o přechodné období, než se naučily na nový způsob života
si zvyknout a přizpůsobit své návyky. Ať už to bylo díky pomoci rodičů, nebo vlastních sil.
Původní rodina pro většinu z nich fungovala jako určitá pojistka. Z této závislosti se ale
postupně snažily vymanit a začít hospodařit podle svého a postavit se co nejdříve na vlastní
nohy.

3.2.2 Hodnocení změn

Ženy unisono přiznávají, že nejsložitějším obdobím pro ně bylo období těsně po
mateřské dovolené. Toto období bylo těžké především kvůli věku dětí. Ženy, které se
rozvedly, když byly děti ještě malé, byly ve složitější situaci, neboť návrat po mateřské zpět
do práce nebyl vůbec jednoduchý.
„Když jsem se pak po mateřské chtěla vrátit do práce, to byl celkem problém. Skoro
všude se mě ptali, jestli mám děti a jak jsou velké a jestli to mám nějak zajištěné. Jenže v té
době jsem ty peníze potřebovala. Je to fakt těžký.“ (Andrea)
„To víš, matky natož samoživitelky to v tomhletom mají těžší, nejen že jsi sama, ale i ty
finance jsou malý, a když je to ještě bariéra k zaměstnání. V tomhle je to fakt špatný. Není to
lehký.“ (Hana)
I když by se dalo předpokládat, že být matkou samoživitelkou s sebou nese pouze
samá negativa, za což lze pokládat zhoršenou ekonomickou situaci, jednostranný výchovný
styl vedení či samotu těchto žen, můžeme pozorovat i jistá pozitiva. Jak respondentky
hodnotily vlastní identitu před a po rozchodu s partnerem? Do jaké míry je rozchod
poznamenal nebo naopak, jestli jim něco přinesl?
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Přestože pro všechny účastnice výzkumu rozvod představoval bolestnou událost, na
druhou stranu byl pro ně jistým pocitem osvobození a volnosti. Z jejich odpovědí se
doslýcháme, že po období plném hádek, sporů či vlastní duševní nespokojenosti, se cítí
uvolněnější. Podle Jany to bylo přesně tak:
„Po psychické stránce se mi ulevilo. Pro mě to bylo vysvobození. Po psychické stránce
k lepšímu, po finanční k horšímu.“
„Já jsem se najednou cítila mnohem líp, co se týče psychiky. To jo. Poslední dobou už
jsme spolu moc nekomunikovali, moc se nebavili, a myslím, že i malej to vycítil. Asi to tak
bylo lepší, si teď říkám.“ (Věra)
Stejně jako po psychické stránce, tak i po stránce výchovy spatřují ženy jisté výhody.
Všechny matky vnímají větší zodpovědnost za výchovu svých dětí, do které jim bývalý
partner téměř nezasahuje a ponechává jim volnější ruku. Podle Renaty to má výhodu v tom,
že se člověk nemusí na partnera příliš ohlížet a řadu věcí si rozhoduje podle vlastního
uvážení.
„V poslední době si uvědomuji, že můžu vychovávat děti podle svých představ, takže je
jeden názor v té domácnosti na výchovu, že není nikdo, kdo by se přel o to, co dítě může a
nemůže, že si rozhodnu-ano, je dobré, aby dělala to a to, řeknu jí, ať to dělá, nebo ji přihlásím
do kroužku, nebo chci po ní, aby dělala to a to, co po ní chci. Když jsme na to byli dva, tak
měl požadavek, aby šly (dcery) tam a tam, tak v ten moment tam byl druhý názor, že nechci,
aby tam šly, tak vlastně vzniklo tření, které teď já nepociťuji. Takže relativně já jsem za sebe
víc v klidu, v pohodě, protože nemusím se obávat toho, že můj názor bude někde shozen nebo
budou nějaké námitky k němu.“ (Lenka)
Andrea si stejně jako Lenka chválila jistou moc o všem rozhodovat a ponechat vše dle
vlastního uvážení:
„Nejdřív jsem si řekla, že je škoda, že se nemám s kým poradit, ale na druhou stranu,
stejně jsem se neměla s kým poradit. Ten chlap to stejně smetl se stolu. S tímto teď nemusím
bojovat a rozhodnu se přímo sama. Takže takhle je to vlastně lepší. Nemusíš bojovat
s větrnými mlýny, za kluky si zodpovídám sama, vedu je tak, jak chci já. “ (Andrea)
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U respondetek se opakuje názor, že odchod partnera pro ně znamenal navrácení sebe
sama, které bylo dříve řízeno především mužským elementem. Tyto ženy si najednou
uvědomily, že mají větší svobodu v rozhodování a nemusejí svoje zájmy tolik podřizovat
svému protějšku. Mnohdy si až postupem času dokázaly připustit, že byly ve vztahu
nespokojené. Rozvod představuje cestu k osvobození, i když za cenu nutnosti postarat se
sama o sebe a svou rodinu, jak konstatuje Dudová (2009). I v případě respondentek hrála
představa toho, že nakonec budou muset samy zvládat výchovu a péči o děti zcela samy,
významný faktor v rozhodování, zda setrvat ve svazku manželském. Ano, pro ně samotné to
úleva byla, ale byly si taktéž vědomy stinných stránek, které s sebou svoboda přináší. Díky
chybějícímu mužskému vzoru v rodině, musely částečně převzít i roli otce:
„Dětem chybí táta, vždyť víte, že ten chlap je v rodině důležitej. A taky všechno musím
dělat sama, i ty typicky chlapský práce.“ (Věra)
„(…)toho otce mají, to je jasný, ale přece jenom se tolik nevidí, a většinu času jsem tu
od toho já, abych byla v něčem i jako ten chlap. Zvlášť, když mám kluka. Ale už jsem se to
naučila, navíc má fajn dědu, takže ten taky někdy zaskočí, když je třeba.“ (Milena)
K roli otce se ženy stavějí čelem a jsou si vědomy zodpovědnosti a kompetencí, které
s sebou tato role nese. Rodičem je především matka, kdy ženský element převažuje, ale snaží
se s ohledem na děti v sobě probouzet i ten mužský prvek.
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3.2.3 Dílčí shrnutí

Tato kapitola představila změny, které matky samoživitelky po rozchodu s partnerem
nejvíce pociťují. Ukázalo se, že největší zvrat oproti předešlému stavu ženy zaznamenaly po
ekonomické stránce. Vyšlo najevo, jakým způsobem mělo tradiční uspořádání rodiny vliv na
pozdější průběh. Propad na dno chudoby, jak mnozí autoři v teoretické části zmiňovaly, se
u dotazovaných žen neprojevil. Svůj podíl na tom měli také rodiče žen, kteří v případě nouze
dokázali být nápomoci a stát jim po boku. Jednou ze strategií, které ženy v tuto chvíli
uplatňovaly, bylo to, že hledaly útočiště a pomoc ve vlastní rodině. Pomoc samotná měla
několik podob. Od finanční pomoci k poskytnutí bydlení. Celá situace pro ně nebyla
jednoduchá, ale věděly, že se v danou chvíli bez jejich pomoci neobejdou. To pro ně
představovalo odrazový můstek pro další uskutečněné kroky.
Zhoršená životní úroveň však zprvu byla patrná. V důsledku těchto okolností, byly
ženy nuceny více uvažovat o financích a umět plánovat s ohledem na budoucnost. Všechny
tyto faktory představovaly další ze strategií, které rozvedené ženy reálně aplikovaly.
Jisté pozitivum naopak přineslo zhodnocení vlastní osobnosti a vnitřní identity, které
se vlivem rozchodu proměnily. Na rozdíl od financí, v této oblasti ženy pociťovaly větší
svobodu v rozhodování v oblasti výchovy dítěte i chodu domácnosti. Mužský vzor najednou
chybí, a proto se s novou rolí otce, jehož úlohu nyní berou na sebe, snaží co nejlépe
identifikovat.

57

3.3

Finance

Finance jsou jedna z kategorií, která se line téměř všemi ostatními kategoriemi. Je
spojena jak s absencí partnera, změnami či zaměstnáním.

3.3.1 Strategie řešení nedostatku financí

Podstatnou částku příjmu všech žen představuje výživné, které je bývalý partner (otec
dítěte) ze zákona povinen platit. Nedostatečná finanční podpora od partnera ve formě
alimentů je problém, který zmínila většina z dotazovaných žen. Částka, kterou by měl otec
platit, je dle jejich názoru nízká a vzhledem k jejich výdělkům je výše určených alimentů
neúměrná potřebám dítěte pro zachování předchozího životního standardu. Většinou se jedná
o sumy pohybující se v rozmezí 1000 až 5000Kč. Ženy s těmito penězi každý měsíc počítají
a následně plánují případné výdaje. Mužům dle jejich slov výše alimentů připadá v pořádku,
a toto téma se proto často stává tématem věčných rozepří a hádek.
„To, co mi každý měsíc dává, je směšná částka vzhledem k tomu, kolik vydělává peněz.
Jako ředitel si vydělává velký peníze a já abych všechno platila ze svýho. Kde na to mám brát
už ho ale nezajímá. Odbyde si svoje a tím to končí.“ (Věra)
„Platí, i když bych si představovala, že víc, vzhledem k jeho pozici. Vím, že podle
právníka by platil určitě o hodně víc.“ (Eva)
„V momentě, kdy si z toho manželství odnesu dluhy, že jsem byla nucena mu peníze
dát a to všechno, tak si myslím, že to není dostačující, ale hlavně ten moment toho, že jeho
životní úroveň je daleko jinde, než je ta životní úroveň dětí s těma alimentama.“ (Jitka)
Hančin bývalý manžel sice alimenty posílá, ale stejně jako v případě ostatních žen je
výše těch alimentů k částce, kterou on vydělá, úplně zanedbatelnou položkou. Nejvíce je pak
mrzí to, že všechno odnášejí děti a že jim nemohou dopřát takový luxus a možnosti, které by
v životě v úplné rodině měly. Bývalí partneři zřídka mimo alimenty dětem něco kupují na
svoje náklady, neboť si prý myslí, že tolik, kolik jim dávají, jim musí bohatě stačit.

58

„Dle něho s tím musím vyjít, co mi dá, a já z toho musím poplatit všechno. Ani ty blbý
papuče, když je u něho mu nekoupí, ty mu musím dávat furt s sebou.“(Renata)
Právě z tohoto důvodu se řada samoživitelek snaží celou situaci řešit. Důkladně
promýšlejí svoje možnosti a mnohdy se obracejí pro radu u odborníků. Renata chce požádat
o soudní přezkoumání výše alimentů, neboť její manžel v době stanovení výživného
nepracoval ale nyní zastává dobře placenou pozici. Lenka se taktéž plánuje obrátit na soud
s žádostí nové posouzení alimentů:
„Alimenty jsou úplně minimální. Zvažuju navýšení alimentů, protože my jsme měli
alimenty stanoveny tak, že řekl, toto ti dávám, a víc ti nedám. A já ano, v momentě, kdy se o
děti starám, pečuju o ně, zajišťuji veškerý servis z hlediska koníčků, to znamená z hlediska
výbavy i platby i dovozu a převozu, tak si myslím, že je to nedostačující. Podnikám kroky
k tomu, aby ty alimenty byly vyšší.“ (Lenka)
Vymahatelnost výživného je dalším z problémů, které respondentky ve svých
výpovědích zmiňovaly. Soudní systém pro stanovování výživného je mnohdy zdlouhavý
proces, kterým trpí obě strany. Český soudní systém předpokládá, že vymáhání alimentů je
v první řadě povinností matky, jak zmiňuje Dudová (2007). Jen ona sama má v rukou tyto
pravomoci a je jen na ní, zdali se rozhodne pro takový krok. V případě Jany se exekuce zdála
jako jeden z nejúčinnějších způsobů. Z minimální částky výživného, které otec posílal jejich
dětem, se stala najednou nula a to už více jak několik měsíců.
„Podala jsem na něho trestní oznámení a exekuci. Po letech přestal platit. Teď, když
děti jsou starší a jejich nároky pořád rostou. Nebylo to vůbec těžké. Naopak. Překvapilo mě,
jak je to jednoduché. Podala jsem trestní oznámení, tam mi řekli, že jsou v podstatě až
poslední instituce, kde jsem mohla začít s tou exekucí. Prostě přijdeš, oni to sepíšou, pošlou
na soud, ten to schválí a do měsíce by se to mělo rozjet.“
Z výpovědí je patrné, že spory o výši výživného vedou linii příběhů všech
zúčastněných žen. I když jsou každá jiná a každá pochází z jiného prostředí, poukazují na to,
jak špatně u nás systém alimentů funguje a že by se s tím mělo něco dělat.
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3.3.2 Strategie zajištění dostatku financí

Rozvedené matky se snaží vlastními silami najít východisko a podnikat pro to patřičné
kroky. Pro řadu z nich je opět velkou oporou vlastní rodina. Kde selhává stát nebo bývalý
manžel, nastupuje právě rodina. Vztahy s rodiči nejsou u všech žen ideální, ale jsou si
vědomy velké pomoci a podpory, které v nich mají. V období po rozvodu a porozvodového
vypořádání byla rodina tím, kdo jim poskytl potřebný obnos peněz, aby se vyvarovaly
nechtěného zadlužení, které nemusí končit vždy šťastně. Nejednalo se o přímé poskytnutí
financí v podobě daru, ale spíše o formu půjčky, kterou následně nechtěli splatit.
„Když to bylo fakt v nějakým zoufalým stavu, tak jo, třeba mi půjčili a já jsem řekla,
že jim to vrátím. Samozřejmě to nechtěli.“ (Jitka)
„Naši mi hodně pomohli v době rozvodu. Musela jsem ho vyplatit, jinak bych přišla o
dům a o střechu nad hlavou. To, že bychom neměli kde bydlet, ho nezajímalo. Naši mi tehdy
půjčili ty peníze a tím, že jim je dám, až budu mít, ale bylo jasný, že taková doba nenastane.
Bylo to od nich moc hezký a jsem jim za to vděčná.“ (Lenka)
Vidíme, že rodina se objevuje jako další možný zdroj financí. A na rozdíl od otce
nepodporuje pouze dítě, ale i matku. Je patrné, že v případě dotázaných žen je finanční
zabezpečení rodiny vícezdrojové, a to jim dává pocit větší finanční stability. V případě
nečekané životní události, kterou může být nemoc nebo dlouhodobá pracovní neschopnost,
věří, že najdou oporu a pomoc u svých rodičů.
Hlavní složkou příjmu v neúplné rodině kromě výživného od otce tvoří pracovní
příjmy ženy. Všechny z nich jsou v tuto dobu ekonomicky aktivní a pracují na plný úvazek.
Ukázalo se, že i když nebylo u některých z nich lehké najít jako matka samoživitelka práci,
všechny se snažily najít takové zaměstnání, aby z platu mohly vyjít. Renata si myslí, že by za
svoji práci měla být ohodnocena daleko lépe a i nepatrné zvýšení platu by pro její rozpočet
znamenalo velké přilepšení. I ostatní přiznávají, že jsou rády, že nějakou práci mají, ale po
finanční stránce to není takové, jak by si přály.
„Za ty peníze bych klidně byla jenom na částečnej úvazek.“ (Jitka)
„Není to moc, na to, co mám vystudované. Pokud je možnost, snažím se brát práci
navíc, podílet se na nějakých projektech, brát si práci navíc. Samotný plat sám o sobě je malý,
takže se musím snažit i jinak.“ (Věra)
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Otcové platí stejné peníze po celou dobu, ale často si neuvědomují, že děti rostou
a nároky i náklady se postupně zvyšují. Proto právě v těchto zlomových obdobích ženy
nejčastěji uvažují o navýšení výživného. Peníze z pracovního příjmu tak často pokryjí jen
základní složky jako bydlení, nákup a další potřeby. Na nějaké velké šetření do budoucna jak
pro sebe, tak především pro děti, to u žádné z nich není v možnostech.
„Kdyby mu aspoň posílal zvlášť nějaké peníze na knížku nebo tak, ale to ne, zaplatí
měsíčně a tím to u něho končí. Moc ráda bych, aby děcka byly do budoucna zabezpečeny, ale
nedá se to, tolik neušetřím. Sem tam něco pošlu, ale není to nic velkého.“ (Andrea)
V souvislosti s nedostatkem peněz mě zajímalo, jakým způsobem řeší samoživitelky
zhoršenou finanční situaci. Zde se objevovaly různé pohledy a přístupy k jejímu řešení. Každá
z nich volila pro ni nejvíce přijatelnou variantu, která odpovídala jejím možnostem. Některé
ženy cítily potřebu najít si kromě hlavní práce také nějakou brigádu či jinou méně
kvalifikovanou práci, kdy se po práci nebo o víkendech tímto způsobem snažily zvýšit
rodinný rozpočet.
„Měla jsem druhou práci, měla jsem k tomu ještě úklid. Z časového hlediska to ale
bylo šílený. Vždycky mě pak mrzelo, že ten čas nemůžu věnovat dětem“ (Jana)
Když už se ženy rozhodly pro nějakou brigádu, bylo pro ně těžké umět to skloubit tak,
aby to nebylo na úkor dětí. Řada z nich proto jen o této variantě uvažovala, neboť si byla
vědoma obětí, které to celé s sebou nese. Jednou z pozitivních věcí, které s sebou řešení
svízelné situace přineslo, bylo to, že začaly více uvažovat o možnostech dalšího vzdělávání.
Ženy by byly ochotny pro lepší práci s lepším finančním ohodnocením podstoupit další
vzdělávání. Jejich snaha se dále vzdělávat je do jisté míry determinována finanční náročností
a časovým rozpětím, které tyto kurzy s sebou mnohdy nesou. Hana si uvědomovala, že by
mohla navštěvovat nějaké kurzy týkající se její profese, avšak firma tyto kurzy neproplácí
a v jejích možnostech není si tyto kurzy financovat, a proto zvolila formu sebevzdělávání,
například prostřednictvím odborné literatury. Podobně uvažovala i Simona, která je dalšímu
vzdělávání pozitivně nakloněna:
„Tak rozhodovala bych se o zvýšení kvalifikace z důvodu zvýšení platu. Ale taky kdyby
se vyskytla práce, která by pro mě byla zajímavá a zvýšení kvalifikace by vyžadovala, tak bych
o tom určitě přemýšlela. Určitě bych byla ochotná se rekvalifikovat a navštěvovat jazykové
kurzy. Jo a taky si udělat řidičský průkaz, kdyby bylo potřeba.“
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Vidina jakéhokoliv přilepšení je pro všechny dotazované ženy lákavá a v rámci jejich
možností je patrná motivace k dalšímu vzdělávání, ať už formou rekvalifikace nebo
prostřednictvím neformálního vzdělávání. Limitujícím faktorem pro ně představují finance
a časová náročnost.
Další kapitolou, která v souvislosti s financemi vyvstává na povrch, jsou příjmy
z dávek státní sociální podpory. Obecně je toto téma velmi rozsáhlé a pro mnoho žen
odrazující. Ani jedna z nich není spokojená s českým systémem fungování. Mají pocit, že stát
jim jejich situaci nikterak neulehčuje, nýbrž naopak. Všechny mají takové zaměstnání, díky
kterému nedosahují na rodičovský příspěvek pro dítě. Což je dle jejich slov naprosto směšné
a pro ně nepochopitelné, vzhledem k jejich situaci. Eva to popisovala následovně:
„Plat byl takový, že nebyl vysoký, ale byl za hranicí toho nastavení. Měla jsem o 100
Kč za rok víc, takže jsme přišli o 1200 Kč měsíčně, což je neskutečné, jenom kvůli tomu, že
tam nebylo to rozmezí. Kvůli stokoruně ti seberou 12000 skoro až 15 000Kč za rok. A ten, kdo
měl třeba jen o 20 Kč menší plat, tak měl o těch 15000 Kč víc. Což je známka toho, že tady ta
sociální sféra funguje špatně.“
Obdobně na tom byly i ostatní ženy, které se na dávky nemohly spoléhat. Pro ně
odrazující zkušenost měla za následek to, že si ani nezjišťovaly, jestli by měly nárok kromě
rodičovského příspěvku také na nějaké jiné dávky. Představa toho, že se budou muset před
úřady obhajovat a žádat o přilepšení, byla pro ně nepřijatelná.
„Jak to vidím okolo, tak se na nás všichni dívají skrz prsty. Z hlediska státu je to
nastavené špatně a místo, aby se lidem pomohlo v tomto směru, tak jim házejí klacky pod
nohy. Na úřadech to k nám není vůbec fér a chybí tam lidský přístup. Takže se dívají-co sis
napekla, to si taky sněz, místo, aby se snažili pomoci, že si třeba zasloužíme větší přídavky.“
(Andrea)
Je vidět, že na příjmy ze sociálních dávek se samoživitelky spoléhat nemohou. Tudíž
jim musí stačit finance ze zaměstnání a výživné od partnera. Na pomoc státních subjektů se
pak obracejí až tehdy, pokud jde o vymahatelnost nebo přezkoumání výživného. Jinak se
snaží této sféře vyhýbat a radši nepřipouštět, že by na tom byly až tak špatně.
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3.3.3 Dílčí shrnutí

Cílem této kapitoly bylo popsat, jak matky samoživitelky zvládají ekonomické
zajištění rodiny po odchodu otce. Z vyprávění komunikačních žen vyšlo najevo několik
způsobů, jak se v dané životní etapě chovají a jaké strategie v souvislosti s financemi volí.
Nejvýznamnější složku příjmu domácnosti představuje placená práce žen. Vyšlo na povrch,
že u každé z žen, i když jsou zaměstnané, příjmy nedosahují takové výše, aby mohly žít
stejným životním standardem, jak tomu bylo dříve za trvání partnerství.
Jednou z cest, jak toho mohou docílit, je mít možnost spoléhat se na dostatečnou
finanční pomoc od partnera. V případě našich respondentek tomu tak ale není. Výši alimentů
hodnotí jako neodpovídající a častokrát jsou nuceny uvažovat o soudní přezkoumání, na které
mají dle zákona právo. I když to není pro ně nikterak lehká volba, jsou okolnostmi tlačeny
taková rozhodnutí učinit. Na základě toho vyvstávají nové způsoby řešení a to ve formě
správně volených strategií.
První z nich je návrat k původní rodině. Většina žen spoléhá na podporu rodiny, ve
které hledají oporu, pochopení a především finanční pomoc. Každá z dotazovaných žen má
dveře do své rodiny otevřeny a společnými silami jsou schopni ekonomickou náročnost snáze
zvládnout.
Racionální uvažování nad přesně danými příjmy a nezbytnými výdaji může usnadnit
další z možných strategií - rodinná politika a sociální opatření. Z vlastní zkušenosti žen
vyplývá, že zde pomoc nenajdou. Sociální systém není ani pro jednu z nich nastaven tak, jak
by očekávaly. Setkávají se s nepochopením a nevhodným zacházením. To je pro ně
odrazující, a proto ani nehledají informace o tom, na co by mohly mít nárok.
V neposlední řadě je možné identifikovat další možnou strategii, ke které se ženy
uchylují. Je jí zvýšení kvalifikace a forma různých přivýdělků. Vidina více peněz nebo
posunutí v kariérní pozici jsou pro ně hnacím motorem. Kvůli finančním a časovým bariérám
však bohužel není v jejich silách se těmto aktivitám dostatečně věnovat.
Ukázalo se, že ve výsledku ženy disponují vysokou mírou motivace a snahou
posunout svůj život a život dětí směrem nahoru tak, aby se co nejvíce podobal tomu
předchozímu.
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3.4

Slaďování rodinného a pracovního života

Strategie představují v realizovaném výzkumu zastřešující oblast, jež obsahuje dvě
podkategorie a to organizace péče o dítě a zaměstnání. Na základě kooperace těchto dvou
podkategorií vyvstávají výsledné strategie, které matky volí.

3.4.1 Oblast péče o děti a domácnost

3.4.1.1 Strategie zajištění péče o dítě

Rozpor mezi rodinnou a prací se projevuje především ve chvíli, kdy jsou v rodině
přítomny děti, kterým je nezbytné poskytnout patřičnou péči. V úplných rodinách připadá
dělení povinností mezi oba rodiče. V případě samoživitelek leží zajištění z větší části pouze
na nich. Aby nebyla ohrožena jejich kariéra a co nejméně se to dotýkalo dětí, je podstatné
myslet na to, jak zajistit péči o své děti během doby, co budou v zaměstnání.
U všech respondentek se setkáváme s tím, že jejich děti navštěvují předškolní nebo
školní zařízení. Tato institucionální forma zajištění péče funguje u všech žen bez rozdílu věku
dětí. I když ne u všech bylo tehdy možné, aby od tří let mohly být součástí předškolního
vzdělávání. Na nedostatečnou kapacitu školek si stěžovala například Věra:
„Když bylo synovi tři, chtěla jsem ho dát zpátky do školky, ale tam mi řekli, že mu jsou
teprve tři, a že jsou tam jiní, kteří tu přednost mají. V té době už jsem byla na něho sama a
potřebovala jsem se vrátit zpátky do práce, takže to byl najednou pro mě celkem problém.“
Martina byla taktéž v obdobné situaci, kdy se chtěla po mateřské dovolené vrátit do
práce, ale pro jejího mladšího syna nebylo ve školce místo. Tyto ženy pociťovaly vnitřní tlak
najít správné východisko, jak tento problém vyřešit. Využívání firemních školek nepřicházelo
v úvahu ani u jedné z nich, neboť ani jedna firma tyto služby neposkytovala. V takové chvíli
se tudíž obrátily na soukromé školky, kde jim bylo poskytnuto zázemí. Finančně to bylo sice
hodně náročné, ale udržet si pracovní místo bylo v danou chvíli pro ně prioritou číslo jedna,
neboť si vzhledem ke své pozici nemohly dovolit o místo přijít.
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I přes prvotní těžkosti se podařilo plnohodnotně zařadit všechny děti do příslušných
školských institucí. Ráno matky zavedou děti do příslušného typu zařízení a od té chvíle
připadá zodpovědnost za děti zaměstnanci daného zařízení. Během ranních hodin je tedy
o děti postaráno právě tam. Práce na plný úvazek vyžaduje jisté povinnosti a dodržování
pracovní doby. Ne vždy je proto možné, aby bylo v jejich kompetencích zajistit péči během
odpoledních hodin. U starších dětí se nabízí možnost využít školní družčinu či jiný přidružený
kroužek či zájmový spolek. V případě menších dětí je těžší sladit časový harmonogram dle
otvírací doby školního zařízení. Matky samoživitelky tuto situaci navrhují řešit dvěma
způsoby: Tou nejpřirozenější je spolehnout se na pomoc vlastní rodiny, která pomáhá jak
s hlídáním v době, kdy matka z různých důvodů nemůže, tak i v mimořádných situacích jako
je nutná práce přesčas, služební cesty nebo nemoc dítěte. Konkrétně se samoživitelkám
dostává pomoci od jejich rodičů. Jana hodnotí pomoc rodiny velmi kladně:
„Na pomoc rodiny s péčí o malýho si nemůžu vůbec stěžovat. Když potřebuju,
vyzvednou ho ze školky, jdou s ním ven na hřiště nebo ho prostě hlídají doma.“
„Je to dost těžké, protože je té práce strašně moc, určitě bez pomoci maminky bych to
nezvládla, když jí zavolám, že nestíhám, vyzvedne ho ona. To je fakt velká pomoc.“ (Renata)
V případě respondentek, které mají starší děti, dochází k tomu, že se pomoci ohledně
hlídání dostává právě od nich. Tato situace není vzhledem k nízkému věku dětí na denním
pořádku, ale v mimořádných situacích, kdy pomoc prarodičů není možná, se tato forma jeví
jako nezbytná. Příkladem je Simona, která tím, že starší dceři svěří zodpovědnost za mladšího
sourozence, chce postupně prohlubovat větší samostatnosti a rozvíjet v nich schopnosti umět
si poradit. V tomto případě to má jak zaopatřující, tak výchovný charakter.
Druhá varianta se nabízí ve chvíli, kdy selžou obě dvě formy hlídání ze strany rodiny.
Vyvstává na povrch využít možnosti veřejných služeb hlídání. Tím mohou být například
různé soukromé agentury nebo konkrétní osoby, poskytující hlídání za peníze. Tato
strategická volba by se jevila pro respondentky až jako poslední z variant. Žádná z nich
nezastává výhradně negativní postoj v názoru na tyto služby, přesto o této možnost uvažují
málokdy. Děje se tak především ze dvou důvodů: I když by některé z nich byly ochotné
přistoupit na placené hlídání dětí, není v jejich možnostech si tuto službu dovolit, neboť to ve
srovnání se všemi jinými nutnými výdaji stojí velké peníze.
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„Ze začátku jsem nad tím někdy i přemýšlela, ale pak jsem tuto možnost zavrhla. Když
jsem viděla, kolik za to chcou, tak to nepřipadalo v úvahu. To by mi za to fakt nestálo, i když
by to někdy bylo dobrý to tak udělat. Určitě je to tak pohodlnější, že.“ (Hana)
Druhým důvodem je to, že s výpomocí rodiny jsou naprosto spokojeny a plně jí
důvěřují. Svěření dětí cizí osobě v nich vzbuzuje pocit nejistoty a nedůvěry.
„V případě hlídání se vždycky spoléhám na babičku, na nikoho jinýho se spolehnout
ani nemůžu a pak funguje školka nebo družina. Zaplatit někomu na hlídání bych nezvládla
finančně a navíc s babičkou je jim stejně nejlíp.“ (Jana)
„Nevím, asi bych je nedala někomu cizímu, koho neznám. Možná, kdybych už je
neměla kam dát, ale zase když to tak vemu, tak před ostatníma to taky nevypadá nijak
dobře.“(Milena)
Z výše uvedeného se opět potvrzuje skutečnost, že vlastní rodina je tím, kdo stojí po
boku těchto žen ve všech směrech. Matky samoživitelky jsou vzhledem ke své situaci nuceny
uvažovat o vhodných způsobách zajištění péče o děti v době jejich nepřítomnosti. Setkáváme
se s několika možnými strategickými způsoby jednání, jež jim zajistí, že se budou moci
plnohodnotně věnovat pracovním povinnostem a zároveň bude o jejich děti postaráno.
V první řadě všechny spoléhají na školská zařízení, kam svoje děti vodí a kde je o ně
v dopoledních hodinách postaráno. Posléze pomyslnou štafetu přebírají rodinní příslušníci
nebo vychovatelé školních družin, kteří se postarají o zbytek času, který je nezbytné pokrýt.
Sled těchto kroků se pro všechny ženy jeví jako ten nejlepší, nejpřirozenější a nejoptimálnější
i co se týká financí. Právě díky tomu ani jedna z nich neinklinuje k možnosti využití
soukromých služeb hlídání.

3.4.1.2 Strategie nastavení podílu otce na výchově

Nové uspořádání s sebou nese absenci partnera nejen jako živitele rodiny, ale také jako
mužského vzoru, který s sebou nese jisté prvky chování. Ženy, jako jednu z výhod, která
vlivem rozchodu nastala, zmiňují to, že se s nikým nemusí dohadovat o tom, jaký výchovný
styl chtějí v danou chvíli uplatnit. Po období plném rozdílných názorů a nepochopení sebe
navzájem je najednou vše v jejich plné režii. Toto období ale netrvá dlouho a po nějakém čase
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se nepřítomnost otce začíná více projevovat. Ženy jsou si vědomy, že i přes veškerou svou
snahu není v jejich kompetencích plně zastoupit chybějícího partnera. Cílem všech žen je
vychovat ze svých dětí slušné a samostatné osoby a vynahradit jim možný syndrom neúplné
rodiny. Při dotazu na objem míry zapojení se otce do výchovy jsem se setkávala
s nejednostrannými odpověďmi, z nichž se vykrystalizovaly dvě specifické skupiny mužů:
První z nich jsou otcové, kteří se zapojují do výchovy minimálně. V soudem
stanovenou dobu mají dítě ve své péči, ale tímto jejich úloha vychovatele končí.
„K mému velkému překvapení se otec ani se nechce nijak podílet na výchově a pojal
to tak, že děti jsou soudem dány do mé péče, takže nebude on vůbec zasahovat do takového
chodu.“ (Hana)
„Bere to prostě tak, že si je veme, kdy musí, ale jinak to nechává všechno na mě.
Určitě je má rád, ale prostě je asi takovej, tak to bere, tak si to nastavil. Nemusí se s nima
tolik zlobit jako já, ale já jsem ve výsledku pak ta horší a on je za toho, co jim všechno
dovolí.“(Jitka)
Nakonec to dospěje do takové fáze, kdy jsou matky těmi, které řídí celý proces
výchovy a často narážejí na negativní postoj ze strany dětí vůči nim, protože ty vnímají otce
jako osobu, která jim více dovolí a je na ně hodnější. Ženy tento způsob jednání nepovažují za
ideální příklad, který by měly děti následovat. V první řadě se některé z nich snaží o zlepšení
komunikace s bývalým partnerem, aby se společně dohodli, jaké kroky podniknou.
„Já se o to snažím, abychom si mohli třeba v klidu sednout a povykládat si o tom, ale
je to vážně těžký, často slyším jen samé výmluvy. Je to pro něj takto pohodlnější a hlavně
s ním není ani kloudná řeč.“(Martina)
Vzhledem k jejich minulosti a rozdílným názorům, které byly jednou z příčin
rozchodu, není tento způsob jednání jednoduchou variantou. Když se tento strategický krok
jeví jako nedostatečný, uchylují se některé z nich k tvrdším formám. Stejně jako tomu bylo
v případě alimentů, obracejí se na soud s žádostí o přeformulování doby, které mají mít dítě
v péči.
„(…)Nelíbí se mi, že ho má tak málo. Já jsem s ním každej den a on ho má jen jednou
za 14 dní na víkend. A to si ho bere ještě většinou později a vrací ho dřív. A takto to jako
nechci nechat. Chci navrhnout, aby si ho bral i každý pondělí, mně to taky pomůže. Zůstanu
třeba dýl v práci nebo si půjdu zacvičit.“ (Renata)
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Zato Lenka, která má stanovenou dobu, kdy je bývalý partner s dětmi tak, jak by si
přála Renata, chce navrhnout střídavou péči. Důvody má k tomu jak finanční, tak časové. Ve
výsledku to není příjemné ani pro jednu ze zúčastněných stran a nese to s sebou řadu bolestí
a starostí. Ženy byly bohužel těmito okolnosti nuceny podniknout jisté kroky, díky nimž chtějí
přispět k tomu, aby se otec s dětmi více vídal a aby ho co nejméně ztratily z dohledu.
Na opačnou stranu se staví druhá skupina žen, které pozitivně hodnotí zapojení otce do
výchovného procesu. I když uznávají skutečnost, že během těch pár dní, co tráví čas se svým
otcem, nemůže dojít k plnohodnotnému ovlivnění, jež by se jim dostalo v úplné rodině, jsou
rády, že jim s výchovou pomáhají.
„Honza se mu věnuje, to je pravda. Myslím, že i malej je s ním rád a těší se za ním.
Když jsme byli spolu, tak jsme se občas na něčem neshodli, co se týče výchovy, ale teď už
nevím, malej mi zas tolik neřekne. Každopádně si ho vždycky bere zavčas, kdy má. V tomto se
dá s ním domluvit.“(Věra)
Milena s Andreou si na přízeň z otcovy strany taktéž nemohou stěžovat a ve výsledku
se shodují na tom, že během doby, co jsou děti s nimi, mají dobrý pocit z toho, že je o ně
dobře a především vhodným způsobem postaráno.
Je vidět, že u jedné skupiny je zapotřebí vyvíjet silnější tlak na komunikaci
s partnerem, kdy věci nejdou tak snadno, jako je tomu v případě druhé skupiny. Ženy, které
nemají takové štěstí a zakoušejí problémy, musejí být ve svých strategických krocích
důraznější a více bojovat o svou pozici a především za práva dětí.
I když vyvstaly dva odlišné tábory mužů, v jisté věci vykazují známku homogenní
skupiny. V přímé souvislosti s předešlým oddílem se objevuje zajímavá skutečnost. Na dotaz
ohledně zajištění péče o děti v době nepřítomnosti žen, ani jedna z nich neuvedla partnera
jako osobu, která by se podílela na běžném chodu rodiny. Otcům vyhovuje jistá volnost, kdy
si mohou s volným časem nakládat dle svých úvah a berou to tak, že se s dítětem vidí
v soudem stanovený čas, někteří i mimo to, ale obyčejné věci jako vyzvedávání ze školy,
odvoz na kroužky, péče v době nemoci, je míjí. Respektive ženy je jako kompetentní osoby
ani z tohoto důvodu neuvádějí. O to více se projevuje nutnost spolehnout se na vlastní rodinu,
ve které už bývalý partner tolik nefiguruje. Řešením by bylo vyšší zapojení partnera do péče
o děti, kde by došlo k částečné výměně rolí, během níž by si muži vyzkoušeli, jaké to je být
těmi, kdo řeší skloubení práce a rodiny. Tuto možnost by uvítala každá z žen.
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3.4.1.3 Strategie řízení času věnovaného dětem

Pro každou ženu je čas vzácným zbožním, kterého by chtěly mít více. Musejí během
24 hodin stihnout řadu činností odvíjejících se od pracovních povinností nebo rodiny.
Málokdy jim zůstane nějaký ten čas pro své záliby nebo koníčky. V době, kdy žily
v manželství, čas nebyl takovým problémem, jakým se pak stal později. Důležité je si umět
nastavit priority a dle nich určovat harmonogram dne. V první řadě je potřeba umět najít
vhodnou hranici mezi oblastí práce a rodiny. Zajímalo mě, kolik času stráví ženy pracovními
povinnostmi a kolik času věnují dětem.
„Z práce si domů nic nenosím, myslím, že jsem tam dost dlouho, a i když jsem si ji
vzala, tak jsem ji stejně neudělala.“(Martina)
„Podvědomě na ni myslím, ale už to není, jako než když jsem je neměla a byla ochotná
doma pracovat. Teď už jsou „svaté děti“, takže upřednostňuju tady toto. Jsem schopna dělat
oboje zodpovědně, že není jedno na úkor práce a jedno na úkor druhého.“ (Lenka)
Pracovní povinnosti tedy pro ně končí odchodem ze zaměstnání. Matky mají v tomto
směru stanovenou hranici, kterou by nerady překračovaly, pokud si to mimořádné okolnosti
nevyžádají. Jak však práci a pracovní nasazení vnímají jejich děti, nemusí jasně
korespondovat s tím, jaká realita je. Děti se po rozchodu na matky více upínají a vyžadují více
pozornosti. Bojují o jejich čas, přízeň a může docházet i k výčitkám. Hana si je vědoma toho,
že i když je v práci jen nezbytně nutnou dobu, děti by s ní chtěly být více. Eva to má doma
podobně:
„Myslím si, že mi to asi někdy vyčetly nebo později vyčtou. Jsou na mě více upoutané,
protože když jsme byli spolu, tak se snažily být se mnou, tak jako když se člověk vidí míň, takže
ke mně byly připoutané. Asi to na ně nepůsobilo dobře, protože ani jedna nechce mít stejné
povolání, jako mám já.“
Na to, jak takovou situaci řešit, neexistuje jasně daný scénář, který by diktoval, jak se
má co správně dělat, aby bylo dosaženo dokonalého stavu. V tak nízkém věku, ve kterém děti
dotazovaných žen jsou, jsou schopny posuzovat pouze výsledný stav. Z toho také každá
z nich vychází. Dle jejich výpovědí je nutné se zaměřit na čas věnovaný dětem a plně ho
využít, aby neměly pocit, že je zanedbávají na úkor práce.
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„(…) kreslíme si spolu, stavíme ze stavebnice a tak. Sem tam si zahrajeme nějakou hru
nebo jedeme někam na výlet, nebo třeba do kina, když na to vyjdou peníze. Vidíme se, jak se
vrátím z práce a pak spolu trávíme veškerý čas.“ (Jitka)
Aby mohly svůj čas plně obětovat dětem, musely udělat pár kompromisů: Jedním
z nich bylo omezení svého volného času, svých koníčků a aktivit, které si dříve díky
partnerovi mohly častěji dopřávat.
„Dřív jsem chodila cvičit nebo taky hodně s kámoškou na kafčo a nákupky, ale teď už
na to samozřejmě není tolik čas.“ (Simona)
Jako druhý kompromis, který ženy udělaly, bylo, že dokázaly slevit z požadavků na
perfektně uklizenou domácnost.
„Je jasný, že ve špíně žít nechci, ale myslím si, že jsou v tuto chvíli důležitější věci než
úklid. Když s ním trávím tak málo času, tak na druhé straně musí člověk, když už s ním je,
užívat času naplno, měl by mu věnovat pozornost, aby potom dítě nestrádalo.“ (Renata)
Strategií, jak dokázat bojovat s nedostatkem času, vyvstává z výše uvedených
odpovědí hned několik. V prvé řadě je to snaha žen umět oddělit práci od rodiny a zbytečně
si ji s sebou netahat domů. Dále je pocit vědomí, že děti jsou nejdůležitější hodnotou v jejich
životě a z toho vycházet. Děti jsou malé jenom jednou a péče o ně v budoucnu už nebude tak
náročná jako nyní. Do té doby se ženy snaží omezit svoje koníčky a slevit z dokonale uklizené
domácnosti. Čas, kterým tímto ušetří, věnují dětem a společným aktivitám.

3.4.2 Oblast zaměstnání

Další oblastí spadající do kategorie strategií je zaměstnání samoživitelek a s ním
spojené okolnosti. Velký vliv na harmonizaci pracovního a rodinného života má především
samotná práce, zaměstnavatel a vhodné nastavení pracovní doby. Matky samoživitelky mají
o to ztíženou situaci, že jsou na péči o své děti samy, a pokud chtějí participovat na pracovním
trhu, je nezbytné, aby se pokusily najít kompromis mezi prací a péčí o děti.
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3.4.2.1 Strategie výběru zaměstnání

Zaměstnavatel je osoba, jež přestavuje základní pilíř, na kterém je postaven chod celé
společnosti. Zaměstnavatel je dle zákoníku práce definován jako „právnická nebo fyzická
osoba, která zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávních vztazích a pokud to stanoví
zákon, též v obdobných pracovních vztazích (§ 7 odst. zákona č. 262/2006 Sb.)“ Je to osoba,
která má právo o věcech rozhodovat a tvořit strukturu společnosti. To, jaká firemní kultura
bude v dané společnosti převládat, se odvíjí od vztahů na pracovišti. V zájmu každého je tudíž
dosáhnou co nejlepší vzájemné shody a tím předejít problémům. Dobré vztahy na pracovišti
významně přispívají k lepšímu klimatu v práci a ovlivňují pracovní nasazení každého
zaměstnance.
Ne všechny účastnice výzkumu zastávaly stejné pracovní místo před rodičovskou
dovolenou a po návratu z ní. Některé se v této situaci ocitly i později, když se rozhodly změnit
původní zaměstnání. Zajímalo mě, co pro ně bylo klíčové v rozhodování o tom, jaké
zaměstnání si vyberou, a jaké požadavky si na danou pozici kladly. Pro některé byla důležitá
samotná pracovní náplň, platové ohodnocení či blízká dostupnost do zaměstnání.
„Náplň práce, pak finanční ohodnocení, a ta dostupnost. To se mi relativně podařilo
skloubit, že opravdu, kdyby ta náplň byla ohodnocena špatně, tak by to byly finanční
prostředky.“ (Lenka)
Martina si přála najít takové zaměstnání, které bude zejména časově jednosměrné,
v jejím regionu a finančně odpovídající jejímu vzdělání. Výběr zaměstnání ovlivňoval taktéž
stupeň dosaženého vzdělání. Ty, které disponovaly vyšším vzděláním, mohly být ve svých
požadavcích konkrétnější a snadněji uspět na trhu práce. Oproti tomu ty, které neměly tolik
pracovních zkušeností či malé vzdělání, měly pozici na trhu práce omezenější a hůře se jim
práce hledala. Postupně tedy byly ochotny ze svých požadavků slevovat.
„Pro mě nebylo rozhodující nic, brala jsem, co je. Po mateřské jsem skončila na
pracáku, tohle mi bylo nabídnuto a mně se to zalíbilo, takže jsem u toho zůstala.“ (Jana)
Přes rozdílnost priorit lze konstatovat, že společným znakem v té době byla nutnost se
postarat o finanční zajištění rodiny. Stejně jako v případě Pfeiferové (2010), jsem došla
k závěru, že individuální zájmy jsou často opomíjeny na úkor existenčního zabezpečení
domácnosti. Ženy směřovaly svoje kroky takovými cestami, aby primárně platově dokázaly
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uživit rodinu a pozdvihly ekonomiku domácnosti, která vlivem rozchodu utrpěla ztráty.

3.4.2.2 Strategie vycházející z pracovního klimatu

Ani jedna z respondentek se ve své práci nesetkala s tím, že by na ni bylo pohlíženo
jinak než na ostatní zaměstnance vzhledem k jejímu statusu. Ve své práci se nesetkaly
s žádnou vlnou negativního jednání nebo zacházení ze strany nadřízeného nebo ze strany
kolegů. Jak samy přiznaly, v dnešní době se pohled na matky samoživitelky vlivem doby
a okolního světa poněkud transformoval a není na ně pohlíženo jako na něco, co je ve své
podstatě marginální záležitostí.
„Pro ně to nebyla překážka, neohlíželi se na to, zajímalo je, co umím, ale na toto
nebrali vůbec zřetel. Což si myslím, že je dobré.“ (Renata)
Milena třeba v práci pociťuje výhody být samoživitelkou, neboť má některé kolegyně,
které jsou taktéž samoživitelkami, tudíž společně často vedou konverzaci na toto téma a mají
pro sebe pochopení. I Věra se nesetkala s žádnou vlnou negativního zacházení, i když z druhé
strany přiznává, že oproti mužům se cítí v nevýhodě a to právě z toho důvodu, že je žena.
V jejím případě nehraje roli status samoživitelky, nýbrž generové odlišnosti.
Je zřejmé, že status samoživitelky není ani pro jednu z nich překážkou pro výkon
povolání. Zajímalo mě, jestli se ze své strany uchýlily k nějakým strategickým krokům, které
zapříčinily to, aby na ně bylo nahlíženo jinak.
„Nemyslím si, že by se na samoživitelky mělo pohlížet nějak jinak. Doba už se změnila,
je otevřenější. Je to možná i tím, že se o tom více mluví a ví. Já jsem na to v práci nikdy nijak
moc neupozorňovala, snažila jsem se to do toho nemíchat.“ (Hana)
„(…) tak ti mí nejbližší to věděli, kolegyně, se kterýma jsem se mohla poradit, ale jinak
jsem o tom moc nemluvila.“ (Simona)
Z odpovědí lze vyčíst, že za tím stojí jejich strategie zbytečně na tyto okolnosti
neupozorňovat a neventilovat soukromé záležitosti. Díky tomu mohou pracovat v prostředí,
které ocení zejména jejich činy a výsledky práce a nebudou jim zavdávat vedlejší příčiny.
Odměnou je jim za to harmonické a přátelské prostředí, do kterého se těší, což se projeví na
jejich náladě a spokojenosti, kterou si pak s sebou odnášejí domů ke svým dětem.
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3.4.2.3 Strategie vztahující se k rozvržení pracovní doby

K tomu, aby došlo ke snadnějšímu skloubení rodinných a pracovních povinností, může
nejlépe přispět možnost nastavit si pružnou nebo flexibilní pracovní dobu. (Křížková &
Pavlica, 2004) To by pro samoživitelky představovalo větší časovou úsporu a více času
s dětmi. Přestože by práce na zkrácený úvazek pomohla usnadnit skloubení obou sfér,
upřednostňují ženy hlavní pracovní poměr. Děje se tak především z finančních důvodů, neboť
částečný úvazek si vzhledem k jejich finanční situaci nemohou dovolit. Nalezení kompromisu
není lehké, přesto se ženy snaží najít vhodnou cestu, jak toho docílit. V závislosti na
pozitivních odezvách mě zajímalo, čím nebo jak jim jejich nadřízený může ulehčit jejich
situaci. Ve chvíli, kdy je péče o děti závislá především na nich, záleží na tom, jaké se stanoví
podmínky, na které jsou obě strany ochotny přistoupit. Ženy mluvily o svých nadřízených
jako o lidech, kteří jsou vstřícní a se kterými mohou otevřeně hovořit a předkládat svoje
požadavky.
„Někdy jsem potřebovala odejít dřív, někdy zase ráno s malým k doktorovi. Většinou
nebyl problém, dalo se to nějak domluvit.“(Andrea)
U většiny z nich zaměstnavatel netrvá na tom, aby každý den v práci odseděly 8,5
hodiny klasické pracovní doby. Samozřejmě po nich požadují splnění hodin korespondující
s prací na plný úvazek, jen si hodiny mohou flexibilním způsobem upravit dle svých potřeb.
„Neřekla bych, že mám výhody oproti ostatním, ale tím, že jsem nějaký požadavek
vznesla, tak byl v té flexibilitě pracovní doby nebo nějaké možnosti vykonávat něco doma, tak
mi vyšel vstříc.“(Lenka)
„Potřebovala jsem upravit pracovní dobu, v tom mi vyšel vstříc. Navíc u nás funguje
to, že kromě možnosti úpravy pracovní doby jsem si od něho mohla bezúročně půjčit. To bylo
půjčka na přilepšenou a dokonce mi ji sám nabídl. Už jsem ji ale vrátila. Nebo příspěvky na
dovolenou, to je velká pomoc.“(Jana)
Rozpětí pracovní doby a provoz školských zařízení společně moc nekoresponduje,
zvláště pak pro ženy, které musejí do práce dojíždět. Pro Renatu i ostatní ženy proto bylo při
rozhodování pro vstup do nynějšího zaměstnání také zásadní to, jakým způsobem jim bude
umožněno tyto povinnosti absolvovat, alespoň po dobu, kdy je to nezbytné.
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„No myslím si, že mám právě štěstí v této firmě, že mně toleruje, že si mohu přijít a
odejít, kdy chci. Myslím si, že kdybych byla v jiné firmě, že bych měla problém a že by to už
nefungovalo. Musím vyzvedávat kluka o půl čtvrté ze školky, to si myslím, že je taková brzká
doba, že ještě musí být člověk ještě v práci.“(Renata)
Martina oceňuje velkou pomoc zvláště v době, kdy jsou její děti nemocné:
„Mně zaměstnavatel vycházel vstříc, když byly děcka nemocný. To jsem si mohla vzít
práci domů. Nebo, když měly teplotu, tak jsem si vzala dovolenou, byla jsem první tři dny
doma a pak jsem šla třeba odpoledne do práce, ale nejde to u všech povolání, je to
individuální.“
Strategií, kterou v souvislosti s pracovní dobou ženy volily, bylo najít si takové místo,
které bude časově flexibilnější a časově korespondující s rozvrhem školských zařízení. Dále
dokázat otevřeně hovořit se svým nadřízeným o možnostech pružné pracovní doby či práce
z domova. Díky dobře nastaveným firemním podmínkám nedocházelo ani v jednom případě
k negativnímu zacházení, naopak se v některých případech objevily i některé další
neočekávané benefity. Umět si vybudovat dobrý vztah se svým nadřízeným, být dobrým
zaměstnanec a nezneužívat svých výhod, je dalším z kroků, jak lze dosáhnout svých cílů.
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3.4.3 Dílčí shrnutí

Péče o děti a zaměstnání představují dvě různorodé kategorie, přičemž jedna druhou
navzájem ovlivňují a společně se podmiňují. Pro ženy samoživitelky jsou to dvě klíčové
oblasti, které nejvíce zaměstnávají jejich čas a mysl.
V prvé řadě jde o to, mít někoho, s kým by si mohly jednotlivé úkoly dělit a slaďovat
dle dohody harmonogram událostí a aktivit běžného dne. V případě našich respondetek je to
ztíženo tím, že jako samoživitelky takovými možnostmi nedisponují. V péči o děti jim
nejčastěji pomáhá vlastní rodina tvořena rodiči matky, popřípadě jinými členy rodiny. Velkou
pomoc oceňují zejména při vyzvedávání dětí ze škol a školek, možnost pobýt s nimi doma
v době jejich nemoci či při mimořádných událostech, které nedovolují být matce v jejich
blízkosti. Nedůvěra vůči cizí osobě a finanční náročnost mají za důsledek to, že ženy
nevyhledávají jinou formu hlídání.
Otcové coby vychovatelé se pomyslně dělí na dvě skupiny. I přes dílčí rozdílnosti ale
vykazují společný rys chování. Výchova je realizována pouze v rámci času, který se svými
dětmi tráví, na což se snaží ženy reagovat. V první řadě usilují o zlepšení komunikace mezi
nimi a partnerem. Když i tato možnost selže, obracejí se na pomoc soudu, aby rozhodl, jakým
způsobem bude výchova časově dělena spravedlivě mezi oba partnery. Při tak malém času,
který děti s otcem tráví, nelze o výchově v pravém slova smyslu hovořit. Jistý dopad na ně
pobyt s nimi má, ale i přesto vše zůstává ležet na bedrech žen. Otcové plní spíše úlohu
kamaráda, společníka, i když někdy i tyto funkce selhávají. Ženám nezbývá nic jiného než
spoléhat na vlastní síly a to minimum peněz, které od bývalého partnera dostávají.
Zaměstnání je nezbytným zdrojem financí pro zabezpečení domácnosti. Pozitivní na
tom je, že u všech našich respondentek nedochází v práci k nějakým diskriminačním
náznakům vůči jejich statusu a pracovní prostředí hodnotí jako příjemné. Při výběru
zaměstnání je pro ně důležité v první řadě platové ohodnocení, možnost flexibilního rozvržení
pracovní doby a dobrá dostupnost. Oceňují zejména bezproblémovou domluvu se svým
nadřízeným, který jim vychází vstříc v podobě flexibilní pracovní doby a u některých
dokonce půjčkou nebo příspěvkem na dovolenou.
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3.5 Výsledné strategie a co je ovlivňuje?

Cílem výzkumného šetření bylo popsat, k jakým strategickým krokům se matky
samoživitelky uchylují po odchodu partnera z rodiny. Vlivem rozchodu nastává najednou pro
ženy období provázené řadou změn, které se projevují v mnoha oblastech. Ženy ve svých
strategiích volí takové cesty, které vycházejí z potřeb dané doby. Prioritou číslo jedna je pro
ně umět zabezpečit rodinu a zároveň být dobrou matkou pro své děti. Pro účely výzkumu byly
vytvořeny 4 hlavní kategorie, které popisují, jaké strategie ženy v daných oblastech volí.
Každé z klíčových odvětví představuje konkrétní strategické způsoby jednání, přičemž je
patrná vzájemná provázanost mezi nimi.
Z rozhovorů vyplynulo, že za rozpadem manželství stály vzájemné neshody
a neschopnost komunikovat. Z úplné rodiny se stala rodina neúplná a dvoupříjmové
manželství se zmenšilo na jednopříjmové. Za trvání manželství byla ženám, které byly na
rodičovské dovolené, vytýkána jejich pracovní neschopnost a nedostatečný finanční přísun
peněz do domácnosti. Nacházely se v područí partnera a byly na něm závislé. Zde se objevily
prvotní snahy něco změnit. Jedním z řešení pro ně bylo najít si jakoukoliv práci nebo
příležitostnou brigádu, aby měl partner co nejmenší důvod jim jejich neschopnost přispívat
do domácnosti vyčítat. U žen, které byly před odchodem na mateřskou dovolenou
zaměstnané, to znamenalo vrátit se pokud možno co nejdříve zpět do původního
zaměstnání nebo si alespoň domluvit práci z domova. Tendence obnovit pracovní aktivitu
byla známkou toho ukázat svoji sílu a nezávislost. Později se pak zejména kvůli dětem ženy
snaží prolomit komunikační bariéry z minulosti mezi nimi a bývalými partnery. Konkrétně to
pak znamená, že se některé z nich snaží před dětmi nehovořit špatně o bývalém partnerovi,
nepoužívat děti jako prostředníky k vyřizování vzkazů a vhodným způsobem se snažit
formulovat svoje požadavky bez výtek a urážení. Pro jiné ženy jsou pokusy o navázání
komunikace zbytečné a neúčinné, tudíž se přiklánějí spíše k radikálnějším způsobům řešení za
pomoci soudu.
Rozvod představoval pro všechny z nich změny jak v rodinném schématu, tak změny
v oblasti bydlení a financí. Po odchodu partnera řešily především bytovou situaci, jež byla
provázena další volbou strategií, kam a na koho se obrátit a to alespoň do té doby, než se
vyřeší majetkové vyrovnání soudem. Jednou ze strategií, které ženy v tuto chvíli uplatňovaly,
bylo to, že hledaly útočiště a pomoc ve vlastní rodině. Každá z nich měla rodiče, na které se
mohla spolehnout a obrátit se na ně. Původní rodina pro ně znamenala určitou pojistku
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a odrazový můstek pro další kroky. Tím, že mohly bydlet u rodičů, jim dávalo větší prostor
a čas uvažovat nad tím, jak dále budou se svými financemi hospodařit. V důsledku těchto
okolností, byly ženy nuceny více uvažovat o financích a umět plánovat s ohledem na
budoucnost. Tyto myšlenkové mapy lze pokládat za další ze strategických způsobů chování.
Musely se naučit přesně vědět, kolik si mohou dovolit za daný měsíc utratit, aby stačily
pokrýt základní potřeby rodiny a popřípadě mohly něco i ušetřit. Plánování financí se tímto
stává novým úkolem ve funkci samoživitele rodiny. Při hodnocení změn se objevily také jistá
pozitiva.
Původní rodina byla alfou i omegou jejich počátečních cest. Většina žen spoléhala na
podporu rodiny, ve které hledaly oporu, pochopení a především finanční pomoc. Půjčení
peněz od rodičů a možnost bezúročného splácení (někdy i darování), jim zabránilo v tom,
aby se obrátily na pochybné lichváře či přehodnocené finanční půjčky. Finanční nedostatek by
pro řadu z nich nebyl tak bolestný, kdyby bývalý partner přispíval v takové výši, která by byla
adekvátní výdajům a potřebám dítěte. Žádná z žen nebyla spokojena s tím, co od otce svých
dětí měsíčně dostává. I když to nebylo pro ně lehké, byly těmito okolnostmi nuceny hlouběji
přemýšlet, jak dosáhnout toho, aby jim bylo přisouzeno více peněz. Jednou z variant, ke které
se uchylovaly, bylo zažádat o navýšení alimentů nebo jejich soudnímu překontrolování.
I přes určité snahy je vzájemná komunikace mezi partnery označována jako nevyhovující,
tudíž domluvou nelze tyto spory řešit, a proto je zapotřebí třetí strany, která nestranně a dle
zákona rozhodne. Zde se objevuje další subjekt, který má výrazný podíl na tom, jak bude
situace matek samoživitelek vypadat. Racionální uvažování nad přesně danými příjmy
a nezbytnými výdaji může usnadnit další z možných strategií - rodinná politika a sociální
opatření. V této oblasti se názory zainteresovaných skupin poněkud liší. Je zřejmé, že
matky samoživitelky a matky z úplných rodin mají odlišné sociální zázemí a jinou životní
úroveň. Dle těchto opatření se na obě skupiny nahlíží téměř jako na stejnorodou skupinu,
tudíž nějaké zvláštní výhody pro znevýhodněné matky z nich málokdy plynou. Malá
dostupnost informací a negativní zkušenosti se sociální oblastí mají za následek to, že matky
samoživitelky různých výhod a benefitů skoro nevyužívají. To ale neznamená, že žádné
neexistují. Jen jejich nastavení neodpovídá potřebám těchto matek. Jejich nespokojenost
s tím, jak je tato oblast řízena, je vede k tomu, že o nich jako o jednom z možném
strategickém východisku neuvažují.
Důležitou kapitolou pro náš výzkum představují strategie, které vyvstávají
z propojování dvou sfér, jimiž jsou rodina a zaměstnání. Primární snahou matek
samoživitelek je najít kompromis mezi rodinou a prací. Na obou stranách musí dojít
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k nějakým ústupkům, aby bylo možné dosahovat co nejlepší shody. Už při výběru zaměstnání
se ženy snaží najít takovou práci, která bude časově zvladatelná s ohledem na děti. V první
řadě ženy spoléhají na zajištění péče ze strany zaměstnanců školských zařízení,
vychovatelů družin, popřípadě vedoucích různých kroužků, pokud děti nějaké navštěvují.
V situaci, kdy zavedený systém vyzvedávání dětí z výše uvedených zařízení z nějakého
důvodu není možný, se ženy obracejí s prosbou o pomoc k vlastní rodině, která zajistí
hlídání dětí po dobu nezbytně nutnou. Ta nejen pomáhá při vyzvedávání ze školských
zařízení, stará se také o děti, když jsou nemocné nebo jen z vlastní iniciativy zajišťuje hlídání.
Díky dobře fungujícímu systému složeného ze spolehlivých článků řetězce, ženy neinklinují
k možnosti pořídit si chůvu nebo děti svěřovat do péče speciálních hlídacích zařízení.
Svoji úlohu zde hrají jak finance, tak nedůvěra k cizí osobě. Znovu se potvrdilo, že stejně jako
v předcházejících oblastech, tak i zde ženy opět jako strategii v péči o děti volí vlastní rodinu.
Otce dětí lze dle výpovědí respondentek rozdělit do dvou kategorií podle míry podílu na
výchově. První kategorii tvoří muži, kteří projevují určité snahy se zapojit do výchovy,
druhou skupinu pak představují ti, u nichž iniciativa nedosahuje takové míry, jak by se od
otce předpokládalo. V obou případech ale nelze hovořit o tom, že by z jejich strany byl
zaznamenán nějaký významný výchovný styl. Otec přejímá spíše než úlohu vychovatele roli
kamaráda. Situaci ženy řeší v první řadě opět snahou vést smysluplný rozhovor nad
důležitostí a množství času, který by měli otcové svým dětem věnovat. V horším případě se
obracejí na pomoc soudu se žádostí o navýšení času, kdy bude otec zajišťovat péči o děti
nebo v jistých případech se žádostí o zavedení střídavé péče. Z tohoto důvodu ani jedna
z žen neuvedla otce jako osobu, na kterou by se obrátila o pomoc, raději využívají rodinných
příslušníků. Jak potom ony samy přistupují k péči o své děti? Strategickým krokem, aby
docílily více času stráveného s dětmi, je, že si neberou práci po skončení pracovní doby
s sebou domů, omezily vlastní koníčky a přehodnotily svoje názory na perfektně
uklizenou domácnost.
Jak už bylo zmíněno několikrát, pro ženu představuje zaměstnání důležitý přísun
financí do rodinného rozpočtu. Jednou ze strategií, které volí již při vstupu na trh práce, je
najít si takové zaměstnání, které bude časově flexibilní, finančně odpovídající a s dobrou
dostupností. Každá z nich si našla takové místo, kde panují dobré vztahy na pracovišti a kde
nedochází k žádným negativním náznakům chování vůči jejich statusu. Je to dáno tím, že
ženy příliš o svém soukromí nehovoří a zbytečně neventilují informace ze svého
soukromí. Dobré pracovní klima je otevřenější pro komunikaci se svým zaměstnavatelem
o výhodných podmínkách, které by si ženy přály. Všechny ženy dosáhly toho, že mají
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možnost si flexibilně nastavit pracovní dobu, kdy mohou při mimořádných situacích
pracovat z domu nebo si časově práci rozvrhnout dle svých potřeb. Co se týká finanční
stránky, uvítaly by zvýšení platu vzhledem k jejich situaci nebo nějaké mimořádné úlevy na
daních. Tyto nedostatky se snaží kompenzovat jinými činnostmi. Lze tedy identifikovat další
možnou strategii, ke které se ženy uchylují. Je jí další vzdělávání. Zde nepanuje jednoznačný
konsens v tom, která z nich tuto činnost skutečně realizuje a těmi, které o ní pouze hovoří. Co
je ale podstatné, že všechny vnímají důležitost osobního rozvoje jako jeden z klíčových
faktorů, kterým mohou dosáhnout změn v zaměstnání či profesním zaměření. Bariérami, které
jim to znesnadňují, jsou náklady spojené s financováním některých kurzů a také nedostatek
času. Ženy proto raději navrhují rychlejší způsob, jak zvýšit objem rodinného rozpočtu, a to
prostřednictvím nalezení vedlejší práce nebo brigády, kterou často ve svých výpovědích
zmiňovaly a se kterou měla již řada z nich vlastní zkušenost. I když jsou si vědomy časové
náročnosti, pro vidinu lepší budoucnosti jsou ochotny na tuto variantu přistoupit.
Matky samoživitelky volí ve svém životě hned několik strategických způsobů jednání.
Jejich pořadí a důležitost určuje aktuální stav a okolnosti. Z těch, kteří se dají považovat za
pomocníky, lze označit vlastní rodinu a zaměstnavatele. Naopak na druhou stranu břehu
bychom postavili bývalé partnery a stát.

79

Závěr a diskuze

Hlavním cílem diplomové práce bylo popsat strategické kroky, které volí matky
samoživitelky po odchodu partnera, a jakým způsobem se jim daří skloubit rodinu a práci.
Přičemž byli zahrnuti také dva významní činitelé - státní systém a zaměstnavatelé, kteří
mohou svým chováním a nastavením přispívat nebo naopak znesnadňovat harmonické
propojení obou sfér.
Na základě kvalitativní výzkumné metody a dotazníkového šetření byla sesbírána
potřebná data, z nichž byla následně utvořena kostra analytického příběhu a příslušné
kategorie. Bylo nutné celé téma zasadit do teoretického rámce, abychom lépe pochopili
veškeré souvislosti a východiska nezbytné pro ukotvení hlavní výzkumné otázky. Pět
specifických otázek bylo utvořeno z toho důvodu, aby přiblížily obsah hlavní výzkumné
otázky, která zněla: Jaké strategie používají matky samoživitelky v oblasti slaďování
pracovní a rodinné sféry a jakou úlohu v nich sehrávají zaměstnavatelé a sociální systém?
Pro matky samoživitelky vlivem rozchodu nastává spousta změn, které oproti
dřívějšímu fungování mají jinou podobu a řád. Stát v čele neúplné rodiny tedy s sebou přináší
řadu povinností spojených se zodpovědností jak za děti, tak za chod domácnosti. Ukázalo se,
že změny, které ženy uváděly, byly především negativního rázu: zhoršená finanční situace,
změna podmínek v bytovém uspořádání či nutnost přehodnotit dosavadní způsob řízení
pracovního nasazení. Jistá pozitiva byla spatřována v oblasti rozhodování a výchově dětí.
Ženy pozitivně hodnotily možnost řídit výchovný proces dle jejich vlastního uvážení, aniž by
byly nuceny vstupovat do kompromisu. Jakožto hlava neúplné rodiny byly nuceny nalézt
východiska, jak zajistit dostatek financí pro fungování rodiny. Z výzkumu vyplynulo, že ženy
nalézají pomoc ve vlastní rodině, která je ochotná jim půjčit či darovat finanční obnos. Rodina
dále poskytuje útočiště v době, kdy během rozvodu či po něm nemají ženy vyřešenou bytovou
situaci a mohou bydlet u svých rodičů. Takovéto kroky jsou však jen prvotním zajištěním
peněz a okamžitou pomocí v nouzi. Z tohoto důvodu ženy ve svých strategiích podnikají další
kroky, díky kterým se snaží zajistit více financí pro budoucnost. Jednou z nich je podání
žádosti o navýšení alimentů, aby poskytovaná výše patřičně korespondovala s výší partnerova
příjmu a odpovídala potřebám dítěte. Dále je to nalezení vhodného zaměstnání, které zajistí
pravidelný měsíční příjem pro domácnost a pokryje patřičné výdaje.
Pro matky samoživitelky tedy placená práce představuje nezbytný zdroj financí. Jejich
hlavní motivací je najít si takovou práci, která bude finančně dobře ohodnocena, bude časově
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flexibilní a dostupná bydlišti. Snaží se o to, aby byly jak dobrými matkami, tak plně
kompetentními zaměstnanci. Z výzkumu vyplynulo, že i v oblasti organizace péče o dítě se
ženy opět obracejí na svoji původní rodinu. V situacích, kdy není díky pracovním či jiným
mimořádným situacím v jejich možnostech zajistit péči o děti, využívají pomoc blízkých
osob, kterými jsou buď rodiče, nebo starší sourozenci. V oblasti zapojení otce dětí do
výchovy nebyly ženy s jejich přístupem spokojeny. Jistým krokem, jak docílit změny, pro ně
představuje zlepšení komunikace, která vlivem rozchodu utrpěla, nebo opětovné využití
soudu, aby přehodnotil časové rozpětí a periody, kdy děti tráví čas s otcem. Samotné matky
shledávají chyby i ve svých řadách. Jsou si vědomy, že i ony by měly trávit více času s dětmi
a to i za cenu, že omezí svůj volný čas a koníčky v jejich prospěch.
Finance se v realizovaném výzkumu objevovaly jako nejčastěji zmiňovaný problém.
Je zřejmé, že představují klíčový pojem, od něhož se odvíjí další činnosti a věci. Jednou ze
strategií, kterou ženy volí v oblasti zajištění obživy, byla zmíněna placená práce na plný
úvazek. Ta se v některých případech jevila jako nedostatečně finančně odpovídající potřebám
žen, proto využívaly možnost další vedlejší práce nebo nárazové brigády.
Trh práce sám o době není nastaven tak, jak by si ženy přály. Stávající zažitý model
tradičního zastoupení rolí je v mnohých oblastech stále patrný. Pro matky samoživitelky je
zaměstnání místem, kde nejsou nikterak díky svému statusu znevýhodňovány a pracují
v harmonickém a příjemném prostředí. Dobře nastavené vztahy s sebou přinášejí jisté výhody,
jak ze strany zaměstnavatele, tak firemního okolí. Díky tomu ženy mohou využívat jistých
benefitů a výhodných opatření.
Tam, kde firma jakožto celek vykazuje příznivé jednání a vystupuje jako pomocný
faktor, státní systém a jeho fungování není dle hodnocení žen k jejich situaci nakloněn.
Výzkum ukázal, že ženy nevyužívají pomoci státního systému a jejich opatření, neboť se jim
z jeho strany nedostává pochopení, naopak ho hodnotí, jako systém vykazující řadu chyb bez
ucelené strategie.
Díky poznatkům z výzkumu bych pro zlepšení situace matek samoživitelek v České
republice navrhovala, aby zejména v oblasti rodinné politiky a sociálního systému bylo
přehodnoceno dosavadní fungování v oblasti sociálních dávek a bylo více zřejmé, na co ženy
s tímto statusem mají dle zákona právo a na co ne. Domnívám se, že drobné finanční úlevy na
daních nebo vyšší přídavky na děti by pro matky samoživitelky byly vzhledem k jejich situaci
kladně přijímány a obavy z propadu na hranici chudoby by tím byly do jisté míry rozptýleny.
Taktéž v oblasti soudnictví, zabývající se výší výživného na dítě, by vzhledem k nedávno
tolik diskutovaným změnám ohledně právně uzákoněné výše, by měla být uzákoněna hranice
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udávající v procentech výslednou částku. Dalším opatřením, které by přispělo k větší
harmonizaci, by bylo posílení oblasti předškolního vzdělávání s lepší časovou dotací,
rozpětím svých služeb a rozšířením kapacit těchto institucí.
Na základě analýzy získaných dat vyvstává řada dalších otázek, které se mohou stát
cílem dalšího zkoumání. Jsou to zejména otázky směřující k státnímu systému a rodinnému
právu, které je pro samoživitelky doposud málo zřejmé a není známá jednotná teorie.
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Přílohy
Příloha č. 1: Schéma rozhovoru

SVO1: Jaké to je „stát v čele neúplné rodiny“?
TO1: Co vedlo k tomu, že jste se stala matkou samoživitelkou?
TO2: Byla jste zaměstnaná v době rozchodu/rozvodu? Jak moc byla vaše práce časově
psychicky či fyzicky náročná. Jakou měrou se na rozchodu/rozpadu podepsal váš
profesní život?
TO3: Co pro vás je nebo bylo ve vašem postavení matky samoživitelky nejtěžší?
TO4: Jaký je váš vztah s bývalým partnerem?
TO5: Jaký je váš názor na tradiční uspořádání rodiny, kdy je otec považován za živitele
rodiny a žena pečuje o domácnost?
TO6: Jaký model byl ve vaší rodině před rozchodem/rozvodem?
TO7: Myslíte si, že může mít samoživitelství nějaké výhody? Jaké?
TO8: Jak si myslíte, že jsou společností vnímány matky samoživitelky.
SVO2: Jakým způsobem je organizována péče o děti v rodině matek samoživitelek?
Jak se díky vaší situaci změnil váš pohled na mateřství?
Jak se vypořádáváte se svými pracovními a rodinnými povinnostmi?
Jak hodnotíte podíl otce na výchově dětí?
Jak hodnotíte otce vašich dětí jako živitele? Podporuje finančně vaše děti?
Jak moc se váš partner finančně podílí na zajištění péče o vaše dítě (děti)? Je to pro
vás dostačující?
TO14: Jakých služeb byste využila pro hlídání vašich dětí?
TO15: Které osoby a jak se podílejí na péči o děti?
TO16: Kolik času denně trávíte vy se svými dětmi?
TO9:
TO10:
TO11:
TO12:
TO13:

SVO3: Jaké strategie obživy volí matky samoživitelky?
TO17: Jaké zaměstnání vykonáváte?
TO18: Jakým způsobem vám vaše vlastní rodina pomáhá?
TO19: Do jaké míry je příjem z vaší hlavní pracovní činnosti dostatečný pro pokrytí
rodinných potřeb?
TO20: Na jaký typ úvazku nyní pracujete? Vyhovuje vám to tak?
TO21: Jaké faktory jsou pro vás klíčové při zvažování možnosti dalšího vzdělávání?
TO22: Jakým způsobem řešíte zhoršenou finanční situaci jako matka samoživitelka?
SVO4: Jak vypadá situace matek samoživitelek s ohledem na trh práce?
TO23: Co bylo pro vás rozhodující, když jste se rozhodovala pro vstup do nynějšího
zaměstnání?
TO24: Jaké jsou podle vás bariéry, které znesnadňují matkám samoživitelkám vstup na trh
práce?
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TO25: Do jaké míry pociťujete, že může být status matky samoživitelky překážkou pro výkon
vaší profese?
TO26: Jakým způsobem vám zaměstnavatel/nadřízený ulehčuje vaši situaci v oblasti
harmonizace práce a rodiny?
TO27: Jakým způsobem vám zaměstnavatel/nadřízený komplikuje vaši situaci v oblasti
harmonizace práce a rodiny?
TO28: Kolik času denně věnujete pracovním povinnostem?
TO29: Jak hodnotíte prostředí, ve kterém pracujete?
SVO5: Jaký názor mají matky samoživitelky na systém sociálního fungování v ČR?
TO30: Co by se podle vás mělo zlepšit v oblasti dosavadního fungování sociálního systému?
TO31: Jaké dávky ze sociálního systému pobíráte?
TO32: Jsou podle vás dávky ze sociálního systému dostačující?
TO33: Co byste od dobře nastaveného sociálního systému očekávala?
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Příloha č. 2: Ukázka části rozhovoru
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Reni, už jsem ti předtím tak trošku nastínila, o čem bych si s tebou chtěla povídat
a na bych se ráda zeptala. Takže začneme nejprve obecně. Co tě vedlo k tomu,
že ses stala matkou samoživitelkou?
Stala jsem se matkou samoživitelkou, jelikož mě manžel opustil, rozvedli jsme se,
měli jsme rozdílné názory na život a prostě nám to přestalo klapat, takže jsme se
rozhodli, že se rozejdem, spíš on odešel, takže takhle jsem se do toho dostala.
Jak už je to dlouho?
Už je to dlouho … 2 roky, 2,5 roku.
A od té doby žiješ sama?
Od té doby žiju sama vlastně, s malým.
A jak jsi to měla tehdy s prací, když jsi byla ještě s manželem? Byla jsi někde v té
době zaměstnaná? A jak moc byla pro tebe tato práce náročná?
Jo, žili jsme spolu v Německu a já jsem si tam po střední škole, co mám tady z Čech,
dělala ještě farmaceutickou školu a pak jsem teda pracovala v jedné soukromé lékárně.
Bylo to parádní, dobrej plat, žilo se nám v té době hezky. Náročný to pro mě teda
nebylo. Byli jsme jen sami dva, takže ještě malej nebyl, tak bylo víc času a spíš jsme si
tak všeho víc užívali, cestovali a tak. Tady už to pak bylo jiný. Malej se narodil, já
byla na mateřské a to víš, byla to najednou změna.
Když se zaměřím na tu práci, cítíš, že práce mohla mít vliv na to, že jste se
rozešli?
Malej se narodil, já byla na mateřské a to víš, byla to najednou změna. No, práce spíš
ve smyslu, že on vydělával peníze a já jsem nevydělávala, v tomto smyslu, že on měl
pocit, že vydělává jenom on, že se na tom nepodílím, když jsem byla vlastně na
mateřské, takže práce v tomto smyslu hrála roli. Byla jsem doma a to je dost dlouhá
doba, aby každý měl jiný náhled na fungování toho doma a toho v práci.
Takže on ti třeba vyčítal, že nemáš takový příjem, takže jsi měla pocit, že jsi na
něm závislá?
Ano.
A dával ti to najevo?
Ano, dával mi to najevo.
Nebyl tedy tím mužem, který je hrdý na to, že živí rodinu, ten, kdo se stará?
Ne, on očekával, že budeme oba dva se o to starat, i když to byl i můj cíl, ale dnes není
snadné si najít místo, takže si myslím, že to byl jeden z důvodů, který vedl k tomu, že
jsme se rozešli.
Bylo těžké se po mateřské znovu vrátit do práce?
Určitě, člověk si musí zvyknout na jiný život, pravidelné vstávání, všechno, ale měla
jsem z toho víc strachu, ale nebylo to zase tak moc náročné, rychle jsem si na to
zvykla.
Co se týče toho zaměstnání, jak se ti hledalo?
No, těžko určitě, myslím si, že v České republice rozhodně ženy s dětmi mají
nevýhody, jakmile zaměstnavatel uvidí, v životopisu to přerušení, určitě to má vliv, že
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se zaměstnavatel bojí, že děti budou nemocné, atd. Myslím si, že to ženy mají v tomto
těžší, ale jasně, ty, které mají ještě před svatbou, tak zase zaměstnavatel má strach, že
se brzo vdají a budou mít děti a ti, co zase mají děti malé, tak je tam zase obava, že
budou doma …Určitě je to těžší.
Když ses stala matkou samoživitelkou, co pro tebe bylo nejtěžší, vlastně před tím
jsi žila s partnerem, a najednou ses ocitla sama, co byla největší změna?
Největší změna je, že se člověk musí o všechno starat sám, kompletně, musela jsem si
úplně jinak zorganizovat život, protože už nemáš to, že se můžeš úplně spolehnout na
toho partnera, že si rozdělíte práci doma, že o to dítě se starají dva, když něco
potřebuješ, tak dítě hlídá partner, toto si myslím, že je nejtěžší.
A co se týče financí?
Určitě taky. Jasně, když máš jeden plat, musíš si všechno dobře spočítat, co koupíš a
co ne. To si myslím, že taky. No.
Jaký je teď tvůj vztah s pořád ještě manželem?
Co se týče malýho, tak si myslím, že se jakžtakž shodneme, po této stránce ano, ale v
ostatních věcech nejsme… myslím si, že to nefunguje. Mám snahu o to, aby se to
nějak urovnalo, ty vztahy, protože už je to nějakou dobu, ale z jeho strany je tam
neochota, není moc dobrý vztah.
Takže spolu komunikujete jenom když se jedná o dítě?
Ano. I přes moji snahu, myslím si, že já se snažím navázat komunikaci, chci se bavit o
různých věcech, ale on úplně odmítá, protože má jiné názory než já. Takže se spoustu
věcí se snažím vyřešit sama, bez něho.
Co se týká uspořádání rodiny, klasického tradičního modelu – otec živitel rodiny,
žena v domácnosti, jaký je na toto tvůj názor na tento model, jsi toho zastáncem?
Myslím si, že to fungovat může, ale musí mít na to oba povahu a snášet své role, tak,
jak jsou nastaveny. Myslím si, že bych uvítala klidně situaci, když bych já měla lepší
zaměstnání, kdybych vydělávala víc, tak bych neměla nic proti tomu, aby manžel
zůstával doma a staral se o domácnost, nebo rozdělit si všechno napůl, ale myslím si,
že ten tradiční model – toho tedy zastáncem nejsem, kdy ženská je doma a stará se jen
o domácnost a dítě a vůbec nejde pracovat.
A jak to bylo ve vašem vztahu?
U nás to bylo myslím takové modernější, že jsme si rozdělili práci napůl, byli jsme o
víkendu doma, rozdělili jsme si, co kdo bude dělat, když jsme oba chodili do práce,
spíš jsme to měli rozdělené napůl – takže ne, že jeden něco dělá a druhý vůbec nic.
Takže spíš ten modernější.
Mohla bys říct, že být samoživitelka má nějaké výhody?
To nevím, no…Možná to má výhody v tom, že se člověk nemusí zas tak na nikoho
ohlížet, takže si musíš sama rozhodovat, co kdy uděláš, nemusíš se na nikoho ohlížet,
že si tak všechno rozhodnu, jak chcu, ale jinak si myslím, že výhody to nemá žádné.
I třeba co se týče výchovy dětí?
No to si myslím, že k tomu patří dva. Že otec tam do toho určitě patří, myslím si, že
určitě je lepší, když jsou na to dva. Většinou ten otec je takový přísnější k tomu dítěti,
prostě, myslím si, že k tomu patří dva.
A co okolí? Jak si myslíš, že společnost pohlíží na matky samoživitelky?
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No, jelikož v dnešní době si myslím, že takových případů je strašně moc, takže si
myslím, že ta společnost si na to zvykla a myslím, že už je to zcela normální v této
době, ale myslím si, že ten klasický model je ten otec a matka, ale společnost si na to
už zvykla …
Už se to stává běžnější…
Určitě. Před čtyřiceti – padesáti lety společnost matky samoživitelky zavrhovala, ale v
dnešní době je to úplně normální, je takových případů strašně moc. Dá se říct, že je
jich pomalu víc, než klasických rodin.
A jak zvládáš pracovní a rodinné povinnosti?
Je to dost těžké, protože je té práce strašně moc, určitě bez pomoci maminky bych to
nezvládla, protože člověk musí zůstat dýl v práci a školky nefungují tak dlouho, jak by
si člověk přál, myslím, že v jiných zemích je to trošku jinak, určitě je to těžké, já to
chci zvládat, ale je to určitě těžší, než když je ve dvou. Myslím, to vnímá i ten malej,
protože s ním netrávím tolik času, na druhé straně musí člověk, když už s ním je, tak
užívat času naplno, měl by mu věnovat pozornost, aby potom dítě nestrádalo.
Když přijdeš domů, tak automaticky končí pracovní povinnosti nebo se věnuješ
práci i doma?
Snažím se nebrat práci domů, aby to zasahovala do volného času co nejméně, ale
někdy se tomu holt taky nevyhnu. Myslím, že tím malý strádá, bohužel to tak je.
Cítím, že bych mu měla věnovat víc času. I za cenu toho, že bych doma neměla
napucováno. Je jasný, že ve špíně žít nechci, ale myslím si, že jsou v tuto chvíli
důležitější věci než úklid. Když s ním trávím tak málo času, tak na druhé straně musí
člověk, když už s ním je, tak užívat času naplno, měl by mu věnovat pozornost, aby
potom dítě nestrádalo.
To chápu. A co se týče otce, tak jak se podílí na výchově?
Myslím si, že se snaží, nějak tak ho vychovávat, to si myslím, že aji jo, že má i dobré
názory, že se ho nesnaží rozmazlovat, snaží se ho vést ke slušné výchově. To si
myslím, že jo.
A časově ti to vyhovuje? Myslím to, jak často si ho bere?
Nelíbí se mi ale, že ho má tak málo. Já jsem s ním každej den a on ho má jen jednou za
14 dní na víkend. A to si ho bere ještě většinou později a vrací ho dřív. A takto to jako
nechci nechat. Chci navrhnout, aby si ho bral i každý pondělí, mě to taky pomůže.
Zůstanu třeba dýl v práci nebo si půjdu zacvičit. Když to nevyjde, tak budu zvažovat
střídavku.
Myslíš si, že se mu snaží vynahrazovat to, že s vámi už nežije?
To nevím, jelikož s ním o tom vůbec nemůžu mluvit a nevím, co se tam děje, takže na
toto ti nemůžu vůbec odpovědět. Myslím, že mu nekupuje zbytečně nějaké drahé
dárky, to si myslím, že nedělá, možná s ním jezdí na nějaké výlety, to ano, ale myslím,
že ho nijak nerozmazluje, to ne.
Jak ho hodnotíš jako živitele? Podporuje malýho finančně?
To je bohužel katastrofa. Vím, že, mi dává minimum, toto je špatný.
Takže co se týče financí, je to pro tebe dostačující?
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Ne, vůbec, vůbec. Dle něho s tím musím vyjít, co mi dá, a já z toho musím poplatit
všechno. Ani ty blbý papuče, když je u něho mu nekoupí, ty mu musím dávat furt
s sebou
A zvažuješ tuto situaci nějak řešit?
Určitě požádám o zvýšení alimentů, protože v době, kdy se to vyřizovalo, tak
nepracoval, tak se to počítalo jinak, ale teď budu žádat o zvýšení alimentů, které mně
právně náleží, určitě ano.
A myslíš si, že když dává méně peněz, že mu kupuje navíc bokem věci, kterými by
to kompenzoval?
Ne. Myslím, že mu sem tam něco koupí, oblečení, ale málo, ale nemohu to posoudit,
protože, to co má u něho, domů si nenosí, nemůžu to posoudit.
No a teď když jsi začala po mateřské znovu pracovat, jaké služby bys využila pro
hlídání?
Máme babičku, ale znáš to, nejde to zase furt, i když by to bylo ideální. Ta školka jakž
takž fungovala, ale špatné je, když je dítě nemocné, tak ho nemá kdo hlídat. Takže je
to těžké. Na to je asi lepší ten druhý partner, když se střídají a pokud tam není, tak je
to složitější. Můžeš si vzít chůvu, ale stojí to strašné peníze.
Takže byla bys ochotná přistoupit na to mít chůvu?
Pokud bych si to mohla dovolit, tak ano. Jistě. Ale jelikož si toto dovolit nemůžu,
takže…
A co se týče systému školek...v dnešní době není lehké dostat dítě do školky,
hodně maminek s tím má problémy. V tvém případě bylo těžké dostat malýho do
školky?
V mém případě ne, já jsem neměla vůbec žádný problém, protože mně vzali malého
hned ve třech letech, takže jsem problém neměla. Ale jinak si myslím, že je málo míst
pro děti a myslím si, že by měly být pro děti trošku flexibilnější, co se týká těch časů,
že by neměly být maximálně do pěti, že by měly být do šesti, že by školky měly
fungovat. Těžko se to dá potom s tou prací sklubit, že není nikdo, kdo by ho
vyzvedával.
To věřím, že to není lehké a kdo z tvého okolí ti pomáhá s péčí o malýho?
Tak většinou je to všechno na mě a pak ještě mamka. Myslím si ale, že výchova patří
do rukou rodičů a ty prarodiče můžou sem tam něco navrhnout, co by se třeba mohlo
změnit nebo tak, ale myslím si, že do výchovy by neměli zasahovat. No, v mém
případě se maminka snaží dost do toho zasahovat někdy až moc.
Takže máte trošku rozdílný názor?
No jistě, ona má takový typický ještě prastarý názory, řekla bych klasický - když
neposlechne, tak dostane hned na zadek, takový ty věcný, takže s tím vůbec
nesouhlasím. Jsem v tomhle liberálnější.
A jaký je tvůj vztah s matkou?
Tak jelikož jsme byly celej živit jen samy dvě, taťka se mnou nevyrůstal, ani ho moc
neznám, tak na mě byla mamka hodně fixovaná. Teď mi opět zase hodně pomáhá, ale
někdy už mi to leze na nervy, ale zase vím, že mi moc pomáhá a prostě se tak nějak
snažím s ní co nejlíp vycházet.
Kolik času denně se ti daří trávit s malým?
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Ráno ho vozím do školky a pak se vidíme až po práci a to už je pak bohužel málo
času. Často jsem totiž v práci dlouho, takže ho vyzvedává mamka ze školky. Ale když
jsem pak s ním, tak se mu snažím věnovat, to jo. Protože on je ještě malej a sám se
nezabaví. Teď ale jak je hezčí počasí, tak je to lepší, to můžeme jít ještě aji někam ven
a tak.
Ono také záleží na tom, jaké kdo má zaměstnání, jakou má pracovní dobu a tak,
že? A jaké je teda tvoje zaměstnání? Co jsi studovala a co teď děláš?
Udělala jsem si střední školu zemědělskou s maturitou, pak jsem vůbec nepokračovala
v tomto povolání a potom jsem se odstěhovala do Německa, zkusila jsem něco
nového, pracovala jsem v lékárně jako farmaceutická asistentka a v současné době
pracuju jako překladatelka v projekci.
Liší se tvoje zaměstnání před tím, než ses stala samoživitelkou? Jestli je pořád
stejné?
Ne, než jsme se rozešli tak jsem pracovala v té lékárně ještě v Německu a teď dělám
něco jiného.
Takže tam došlo ke změně. To je zřejmé. Už jsi říkala, že v tvém životě hraje
celkem důležitou úlohu maminka. Mohla bys mi říct, jak moc ti pomáhá tvoje
vlastní rodina?
Určitě, kdybych neměla maminku, tak bych skončila někde pod mostem, maminka se
snaží mi strašně pomoci, co se týče financí, pomáhá strašně moc. Teď už se to
zlepšilo, protože mám práci, plat se také trošku zlepšil, díky praxi a jak dlouho tam
jsem; v době, kdy jsme se rozešli, mi pomáhala strašně moc, myslím si, že kdybych ji
neměla, tak skončím někde jinde.
Takže je ti velkou oporou?
Ano. Je to dost těžké, protože je té práce strašně moc, určitě bez pomoci maminky
bych to nezvládla, když jí zavolám, že nestíhám, vyzvedne ho ona. To je fakt velká
pomoc.
Po finanční stránce to asi taky není zrovna nejlepší, jak jsi mi říkala. Do jaké
míry je tvůj příjem dostatečný pro pokrytí rodinných potřeb?
Myslím si, že vycházím tak tak, teď žiju z toho, že jsem prodala dům, ale když bych
brala jenom ty peníze z práce, neušetřím nic, vyjdu se vším, ale nic neušetřím.
Běžné náklady, zajdeme si někam, koupíme si něco, to jo, ale pokud bych chtěla něco
našetřit, tak bychom se museli hodně zdržovat. Musela jsem se hodně uskromnit
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