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Abstrakt 

Práce má cíl zjistit postoje mladých žen v České republice ke konstruktu „Superženy“, což 

je žena, usilující o dokonalost ve vykonávání rolí, jež zastává. Výzkum se zaměřuje na zkoumání 

očekávání mladých žen od vlastního života v kontextu rolí, jenž předvídají, že budou zastupovat, 

a to především role matky, role manželky a role pracovnice, a několik dalších rolí. Předpokladem 

práce je, že prostřednictvím odhalení postoje žen k těmto rolím lze zjistit, zda považují model 

„Superženy“ za vhodný pro vlastní život nebo preferují alternativní modely. Obecně na základě 

výsledků výzkumu lze říci, že mladé české ženy preferují tzv. model „částečné superženy“, tj. chtějí 

kombinovat rodinný život s prací a dalšími sférami života, ale za mnohem důležitější považují pocit 

spokojenosti se životem, sebejistotu a pocit pohody. 

 

Abstract 

The work aims to study the attitudes of young women in the Czech Republic towards the 

concept of "Superwoman", or a woman striving for excellence in performing her roles. The 

research focuses on examining young women's expectations of their own lives in the context of the 

roles they anticipate to be involved in, in particular the roles of mother, wife and worker, and 

several other roles. The premise of the work is that by revealing the attitude of women to these 

roles, it is possible to find out whether they consider the "Superwoman" model to be suitable for 

their own lives, or whether they prefer alternative models. In general, based on the research results, 

it can be said that young Czech women prefer the so-called "partial superwoman" model, ie they 

want to combine family life with work and other spheres of life, but consider the feeling of life 

satisfaction, self-confidence and well-being much more important. 

 

Klíčová slova 

Superžena, kombinace rodinného a pracovního života, životní role, postoje, životní 

očekávání, životní plány, Česká republika 
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Úvod  

Ideál „Superženy“ je populárním konceptem ve feministické literatuře z důvodu toho, že 

odbornici i veřejnost se stále zabývají tím, co tvoří „ideální“ ženu, jaké vlastnosti taková žena má, 

jaké sociální a osobní role zastupuje a co vše zvládá. Role, které jsou považovány za směrodatné 

pro superženu se dají rozdělit na dvě hlavní sféry – sféru rodinnou a sféru pracovní. Superžena je 

tedy ženou, která zvládá více rolí současně a neustále usiluje o dokonalé vykonávání svých rolí – 

cítí potřebu být pečlivou matkou, ideální manželkou, výkonnou pracovnicí a být ideální ve mnoha 

dalších sférách, včetně sociálního uplatnění, osobního života, koníčků a vlastních zájmů a také 

v tom, že má přitažlivý vzhled, atraktivní postavu a zdravý fyzický stav. Je zřejmé, že samotná 

typizace tohoto konceptu, tj. „ideál“ předpokládá jeho nereálnost, avšak ústředním problémem je 

to, že i snaha o přiblížení se k danému ideálu je sama o sobě těžká práce, se kterou je spjatá určitá 

úroveň stresu.  

Daná bakalářská práce si klade za cíl zjistit, zda mladé ženy v České republice mají potřebu 

a ochotu se snažit dosáhnout tohoto ideálu, zda model „Superženy“ považují za vhodný pro svůj 

život a především, co je ně „Superžena“ vůbec co si pod pojmem „Superžena“ představují. Pro 

dosažení cílů práce je výzkum soustředěn na postoje mladých českých žen a na jejich životní 

očekávání především ve dvou sférách: rodinné a pracovní. Co se týče rodinné sféry, autorku 

zaujímaly vyprávění respondentek o jejich očekáváních ohledně partnerství a uzavírání manželství, 

mateřství, ohledně chodu domácnosti a také ohledně jejich původních rodin. Pracovní sféra a 

očekávání respondentek v dimenzi kariéry se soustředily především na ambice žen, zda jsou pro 

ně kariéra a finanční blahobyt směrodatné životními body, zda jsou prioritami a kritérii, podle 

kterých hodnotí svůj život a život ostatních žen. Dalším okruhem zájmu autorky byl osobní život 

žen, např. jejich koníčky, protože je předpokladem, že budoucí život si ženy nepředstavují pouze 

v kontextu rodiny a práce, ale že určitou roli bude také hrát seberealizace a čas na sebe.   
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1. Cíle a otázky výzkumu  

V následující části se autorka věnuje stanovení cílů, zásadních pro danou bakalářskou práci.  

 

1.1. Výzkumné cíle  

Výzkumným cílem dané práce je především zjistit, jaký postoj mají mladé české ženy ke 

konstruktu „Superženy“, a to především skrze jejich postoje k jednotlivým sférám či rolím jejich 

očekávaného života, tj. k roli matky, roli manželky a k roli pracovnice (kariéristky).  

V teoretické části se autorka bude především věnovat odbornému vymezení pojmu 

„Superžena“. Praktická část se bude soustředit na provedení kvalitativního výzkumu 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a na analýzu postojů respondentek ke konceptu 

„Superženy“ za účelem pochopit, zda mladé české ženy tento pojem vymezují stejně jako literatura 

a zda sdílejí ideály tohoto modelu nebo preferují alternativní modely pro nastavení vlastního života.  

V následující části autorka uvede výzkumné otázky, kterými se řídila pro dosažení 

výzkumného cíle. 

 

1.2. Výzkumné otázky  

Byly stanoveny tyto výzkumné otázky, které vycházejí ze stanovených cílů: 

 

1. Jak si mladé ženy představuj „Superženu“? Jaké podle nich má vlastnosti a hodnoty? 

2. Považují mladé ženy konstrukt „Superženy“ za vhodný a žádoucí pro vlastní život nebo 

preferují jiné životní modely? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2. Koncept „Superženy“  

Než bude možné přistoupit k popisu problematiky konceptu „Superženy“, je na počátku 

nezbytné definovat pojem superžena a pokusit se o jeho vymezení. Tímto se autorka bude zabývat 

v dané části bakalářské práce.  

Termín se stal populárním poté, co byl uveden v roce 1984 v knize M.H. Shaevitzové “K 

čertu se Superženou”, jejímž předmětem zkoumání byla skutečnost, že se od ženy společensky 

očekává dokonalost ve vykonávání množství jejích sociálních rolí, obzvlášť těch, které vyžadují 

nejvíce času (a proto se mohou považovat za soupeřící) jako jsou role matky a pracovnice 

[Shaevitzová,1984c. Autorka definuje „Superženu“ takto: „<…> je to milující manželka a matka, 

věrná přítelkyně, hodná dcera, dobrá hospodyně a výkonná pracovnice“ [Shaevitzová,1984:5]. 

Tato definice tedy zahrnuje hlavní sféry života „Superženy“, ve kterých usiluje o dokonalost, a to 

v manželství a milostných vztazích, mateřství, původní rodině, domácnosti a práci. V návaznosti 

na časovou a energetickou náročnost daného zvládání nabyl popularity sociologický pojem, který 

se opírá o to, že aby žena byla schopná zvládnout vše, co je považováno jí a společností za důležité 

pro moderní femininní identitu, musela by mít jakési nadpřirozené schopnosti. 

Kromě zásadních rolí (pracovnice a matka), které mohou být rozděleny na dvě hlavní sféry 

– pracovní roli a také roli pečovatelskou, zdůrazňuje Shaevitzová rovněž další role v rámci rodinné 

sféry – roli manželky a ženy v domácnosti, které rozhodně kladou na ženu požadavky, a tím s nimi 

na sebe přebírá určité funkce. “Superžena” je tedy ženou, která “ráno dětem připraví správně 

vyváženou výživnou snídani a děti ji snědí. Pak jde do práce, kde vydělává úžasné peníze jako 

vedoucí právní firmy. Když se vrátí domů, předčítá dětem a pak servíruje manželovi večeři při 

svíčkách“ [Shaevitzová,1984:8]. Toto vymezení Shaevitzové je zcela ironické, kritizuje tento 

sociální koncept kvůli jeho nereálnosti. Rovněž zdůrazňuje, že je to „ideál“ a že řídit se jeho 

hodnotami a snažit se o jeho dosažení je neustálá práce, která ženám přináší pouze stres a pocit 

viny, pokud neuspějí [Shaevitzová,1984].   

Mateřství, manželství a zaměstnání jsou nevyhnutelně spojené s konstruktem superženy, 

avšak nejsou jeho jedinými a vyčerpávajícími aspekty. Potíže vznikají, protože mimo nich musí 

zvládat i další role. Je často studentkou, dobrovolnicí a pečovatelkou o rodiče, členy rodiny nebo 

o dítě se zvláštními potřebami [Sumra a Schillaci, 2015]. Thornton et al pojmenovávají další ještě 

konkrétnější role: dcera, kamarádka pro muže, kamarádka pro ženy, účastnice volnočasových 

aktivit, vůdkyně. Kromě toho zdůrazňují, že je důležité její fyzické zdraví, fyzická aktivita, celkový 

vzhled a fyzická přitažlivost, její sociální pozice a přístup ke zdrojům [Thornton et al.,1991].  
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Velká část literatury na toto téma se zaměřuje na Afroameričanky, především v kontextu 

zkoumání vlivu modelu chování na zdravotní stav ženy. Woods-Giscombé (2010) vymezuje 

charakteristické vlastnosti “ideální superženy”. Její výzkum ukázal, že Afroameričanky považují 

za nezbytné “povinnost projevovat sílu, povinnost potlačovat emoce, odolávat zranitelnosti nebo 

závislosti, odhodlání uspět i přes omezené zdroje, povinnost pomáhat druhým” [Woods-

Giscombé, 2010:6]. Důvodem pro zkoumání konkrétně Afroameričanek je podle Woods-

Giscombé (2010) to, že se u nich propojuje historické dědictví etnických a genderových 

stereotypů a diskriminace, mají pocit, že musí prospět navzdory všem vnějším překážkám, 

konkrétně nízké mzdy u afroamerické populace, a následně to, že většina žen byla zaměstnána a 

neměla v tomto ohledu alternativy. Lze proto říci, že byly zvnějšku nucené být superženami, bylo 

to jakousi podmínkou přežití [Woods-Giscombé, 2010].  
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3. Historické předpoklady pro vznik konstruktu „Superženy“ 

Jelikož je tento pojem relativně nový a vznikl v druhé půlce 20. století, je nutné dále 

prozkoumat historické příčiny a společenské změny, které mohly způsobit vznik a šíření pojmu 

“Superžena“  

 

3.1. Proměna rodiny  

Za jednu ze zásadních společenských změn, které způsobily vznik daného konstruktu, se 

dá považovat proměna rodiny oproti jejímu tradičnímu typu v návaznosti na procesy 

industrializace, urbanizace a sekularizace [Fialová, 2009:8]. Za tradiční zde a dále v práci bude 

autorka považovat vymezení genderových rolí a rodiny tak, jak je charakterizoval Habermas v díle 

„Strukturální přeměna společnosti“ (2000), kdy tvrdí, že v 18.-19. století ve všech vyspělých 

průmyslových zemích probíhá radikální rozdělení soukromé a veřejné sféry. Rodina se stává 

neoddělitelně a výhradně spjatá se sférou soukromou, a práce a účast v společenských aktivitách 

sférou veřejnou: „Ve stejné míře, v níž se osamostatňuje sféra povolání, se sféra rodiny uzavírá 

sama do sebe“ [Habermas, 2000:247]. Co se týče postavení žen, tamtéž tvrdí, že sociální vyloučení 

žen mělo strukturální charakter a uvnitř rodiny byla žena „nejen nahodile ovládnuta muži, nýbrž že 

pohlavím byla určena i její struktura a vztah k soukromé sféře“ [Habermas, 2000:17]. Lze proto 

tvrdit, že Habermasem vymezená rodina byla výhradně sférou a zodpovědností ženy, na rozdíl od 

muže, který měl přístup k růstu v povolání a následně k veřejné sféře. 

Ivo Možný tvrdí, že v moderních a postmoderních rodinách se proměnily povahy vztahů 

mezi členy domácnosti a také jejich role – tradičně byly ženy v nejširších vrstvách společností 

nevyhnutelně asociovány s péčí o domácnost, výchovou dětí a obecně se soukromou sférou života 

[Možný, 2006:177-8]. Klíčovým aspektem je komplikování života a rozšíření počtu sfér, ve 

kterých by se mohla žena angažovat. Dále Možný uvádí, že od konce 50. let 20. století se začaly 

ženy hromadně zúčastňovat placeného zaměstnání a postupně dosáhly vyšší úrovně ekonomické 

nezávislosti a autonomie prostřednictvím vstupu do placeného zaměstnání, což jistě mělo 

významný dopad na život ženy.   

Kromě změn v nukleární rodině považuje autorka za důležité odděleně zmínit proměny 

uvnitř partnerského vztahu, čímž se bude zabývat následující část bakalářské práce.  

 

3.2. Proměna vztahu  

Velké změny proběhly v definování intimity a postupně se změnila podstata vztahů. “Čistý 

vztah” je fenoménem, popsaným Giddensem v roce 1992 a tento vztah je založený na zcela jiných 
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principech než v dřívějších modelech partnerství. Nezbytnou podmínkou pro založení a zachování 

vztahu je vzájemný pocit emocionálního potěšení, kromě něhož přestávají hrát roli jiné svazující 

faktory jako je např. ekonomický stav rodiny a také společenské nepřijetí rozvodu. Tato proměna 

způsobila určité komplikace, které ovlivnily postavení žen. Na rozdíl od dřívější rodiny, která byla 

pevnou jednotkou, a zachovávalo ji velké množství faktorů a aspektů, je čistý vztah poměrně 

křehký a aby neskončil, musí partnery těšit [Giddens, 1992]. Udržuje se pouze pokud uspokojuje 

obě strany, což dělá zachování tohoto vztahu stálou prací. Evropskému muži přetrvávaly pracovní 

funkce stále jako dříve, ale žena byla pořád asociována s domácností – vařila, uklízela, starala se o 

děti a o celkovou emocionální stabilitu členů domácnosti. Podle autorky toto mělo významný 

dopad na ženy. Jelikož se rodinná sféra považovala za dimenzi ženy, převzala na sebe povinnost 

udržování křehčího čistého vztahu, což významně zkomplikovalo její rodinnou roli. Usilování o 

dokonalé vykonávání role manželky se stalo intenzivnější a časově náročnější. Následně, i další 

role ženy musely být ovlivněny, proto kombinace všech rolí se stala mnoha obtížnější, a dosažení 

ideálu superženy významně méně reálné.    

 

3.3. Zaměstnanost žen a „dvojí břemeno“  

Není pochyb, že růst zaměstnanosti žen bylo nejvlivnějším faktorem v kontextu změn, které 

způsobily šíření ideálu „Superženy“, a proto se zaměstnanosti žen bude věnovat tato podkapitola 

dané práce.  

Pojem „Superžena“ se používá v české odborné sociologické literatuře v kontextu rostoucí 

zaměstnanosti žen, a je nejčastěji spjat s dobou socialismu. Ivan Vodochodský (2007) zdůrazňuje 

vliv tohoto režimu na (re)konstruování konceptu superženy a na šíření jeho ideálů. Tvrdí, že 

socialistické ženy se musely „statečně obětovat“ v prospěch svých rodin, což výrazně kontrastuje 

s neměnící se pozicí socialistického muže, který přestože měl práci a dostával vyšší mzdu, 

v domácnosti představoval jakési „velké dítě“ vyžadující péči. [Vodochodský, 2007]  

Havelková (1993) také analyzovala dopady socialismu na život a mentalitu žen. Doba 

socialismu je podle ní specifická pozitivní diskriminací žen v ekonomické sféře života, jelikož byly 

ženy hromadně povzbuzovány k tomu, aby pracovaly [Havelková, 1993]. Důvodem pro stoupající 

význam zaměstnanosti žen byla nízká platová hladina, která připravila muže o schopnost naplňovat 

svou roli výhradního živitele rodiny. Přestože byl příjem žen nižší než u mužů, stal se pro rodinu 

nezbytným. Zároveň ale muži nezačali významněji participovat na neplacené práci v domácnosti. 

Kromě toho, „V padesátých a na počátku šedesátých let <…> dynamické období, ve kterém ženy 

dosáhly stejné úrovni vzdělání jako muži a byly schopné vyzkoušet své schopnosti v práci i ve 
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veřejném životě. Všechno to vedlo k nevyhnutelnému zvyšování sebevědomí žen a finanční a 

psychologické nezávislosti na mužích“ [Havelková, 1993:91].  

Jelikož se dříve o domácnost staraly především ženy, tato funkce jim přetrvávala, což je 

zatížilo tzv. „dvojím břemenem“ [Vodochodský, 2007]. Dvojí břemeno nebo anglicky „double 

burden“ naznačují skutečnost, že socialistické ženy měly fakticky dvě zaměstnání: placené 

zaměstnání přes den a neplacené zaměstnání v domácnosti, zahrnující vaření, uklízení, péči o děti 

a o manžela. Toto svým způsobem zkomplikovalo život žen, a nejen přidalo další role ve smyslu 

počtu rolí, ale také udělalo vykonání jednotlivých rolí náročnější.  

 

3.4. České Superženy dnes ze statistického hlediska 

Koncept „Superženy“ je přibližně 50 let starý, a proto je v rámci této práce nutné 

prozkoumat, zda je problém superženy doposud aktuální.  

Český statistický úřad v roce 2018 zveřejnil výzkum genderových statistik. Přílohy č. 1 a 

č. 2 shrnují demografická data o úplných a neúplných rodinách. Z příloh je jasné, že 69,1 % žen, 

které mají manžela a děti, pracuje, z nichž 7,7 % jsou OSVČ. Stojí za zmínku, že sociální a profesní 

zátěž vlastního byznysu může být mnohem vyšší, než u žen – zaměstnankyň, což znamená, že 

může být pro tyto ženy velmi obtížné uspět ve všech oblastech svého života. Současně pouze 3,1 

% žen nepracuje za stejných podmínek. Nebereme-li v úvahu důvody, které nutí ženy k tomu, aby 

převzaly několik povinností najednou, vidíme, že drtivá většina se rozhodne nezůstávat v 

domácnosti. To naznačuje, že ženy jsou mnohem častěji nuceny nebo jsou ochotné kombinovat tři 

role (matka, manželka, pracovnice) současně než vykonávat pouze své rodinné role. Velká část 

vdaných žen by se tedy mohla kvalifikovat jako žena usilující o přiblížení se k ideálu Superženy. 

Pokud mluvíme o neúplných rodinách, kdy žena pečuje o dítě (děti) samostatně, pak je 

třeba říci, že podle statistik je počet zaměstnaných žen nebo OSVČ o něco vyšší - 75,7 %. Toto lze 

vysvětlit řadou problémů, kterým ženy v takových rodinných modelech mohou čelit, například 

nedostatečná finanční podpora matek-samoživitelek ze strany státu a druhého rodiče atd. Lze říci, 

že kombinace více rolí ve větší či menší míře souvisí s oběma kategoriemi žen (vdané matky a 

matky-samoživitelky), což může znamenat, že je dostatečně velké procento žen v České republice, 

které mohou sdělovat ideál „Superženy“. 
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4. Konflikt rolí a napětí v roli 

Jak již bylo uvedeno, napětí, které koncept superženy zachycuje, spočívá především 

v obtížnosti úspěšného zastávání většího počtu rolí současně. Role matky pro dítě, které potřebuje 

(obzvlášť v prvních letech života nebo při zvláštních potřebách) stálou pozornost, stejně jako role 

účastnice placeného zaměstnání, která vyžaduje především aktivní účast v pracovních procesech, 

jsou velice časově a energeticky náročné.  Nesoulad konkrétně těchto rolí vyplývá z toho, že jsou 

souběžné a nelze je absolutně úspěšně naplánovat či sloučit, a adekvátní angažování v jedné roli 

znamená, že druhá strádá – jde o pouhou únavu, nedostatek času nebo energetickou vyčerpanost. 

Takto vzniká konflikt rolí, charakterizovaný tím, že požadavky minimálně dvou důležitých rolí pro 

identitu ženy jsou protichůdné a je velice obtížné nebo dokonce nereálné je stále efektivně zvládat. 

Simon ve výzkumu genderových rozdílů v kontextu kombinace rodinných a kariérních rolí 

(1995) došel k závěru, že ženy významně častěji, než muži prožívají konflikt rolí a také že jejích 

konflikt má jinou povahu – je rozptýlený, nekonkrétní a všudypřítomný. Ženy ve výzkumu 

nedokázaly jasně formulovat, jaké má tento konflikt na ně důsledky a co přesně je znepokojuje. 

[Simon, 1995].  Nemají konkrétní představu o tom, jak za daných okolností vybudovat svůj život, 

tak, aby stíhaly všechno, co chtějí, a proto jako hodnotící kritéria používá stereotypy, společenské 

očekávání a příliš velké požadavky na sebe sama. Kvůli tomu často dochází k závěru, že je 

neúspěšná ve svém životě obecně a také v zastávaných rolích a že klame lidi spojené s danou rolí.  

Na rozdíl od partnerek, muži uměli pojmenovat jednotlivá pociťovaná omezení zcela konkrétně, 

na příkladech jednotlivých situací [Simon, 1995]. Protože bytí dobrým manželem a otcem je 

spojeno z velké časti s vyděláváním finančních prostředků na obživu rodiny, ekonomická činnost 

se chápala obecně pozitivně a osobní nepřítomnost v rodinných aktivitách se brala za několika 

(často lehce pojmenovatelných výjimek) jako přímý důsledek jejich rodinné funkce, přičemž 

relativně lehce tolerovatelný. Nepřehodnocovali svou rodinnou roli nebo svůj život celkově v 

ohledu na určité chyby. Toto je jedním z dalších charakteristických negativních důsledků bytí 

superženou obecně a přehledně znázorňuje rozdíly mezi ženami a muži v kombinování více rolí a 

funkcí.   

Situace se dále komplikuje tím, že jednotlivá role se skládá z různorodých povinností. 

William Goode se v díle “Teorie napětí v roli” (1960) zabýval organizačními problémy, způsobené 

mnohoznačností jednotlivých rolí samých o sobě. Uvádí pojem “napětí v roli”, což definuje jako 

“pociťovanou potíž při plnění povinností role” [Goode, 1960: 483].  Velký subjektivní význam 

přidělený jednotlivé roli předpokládá, že ji člověk bude upřednostňovat oproti ostatním rolím a 

následně funkce dalších rolí nebudou plněny důkladně. Proto si ženy mohou rozhodnout 
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zdokonalovat se v jedné roli a zbytek dát do pozadí, anebo může zvolit několik a stále regulovat 

míru zapojení se do každé z nich v daný časový okamžik.  Pokud chce být žena dobrou manželkou 

a matkou, ví, že musí trávit co nejvíce času s rodinou a hodně se jí věnovat, přičemž co se týče 

rodinné sféry, role manželky a role matky na ni mohou klást rozdílné požadavky a předpokládat 

rozdílné povinnosti. Napětí v roli lze nejjasněji pozorovat v případě matek-samoživitelek, protože 

je status matky sám o sobě velice náročný a nejednoznačný, a navíc se situace komplikuje tím, že 

si nemůže vybrat z několika možností, musí paralelně zvládat péči o dítě a také jej živit.  

V následující podkapitole se pokusí autorka o hlubší zkoumání problematiky v rámci popisu 

kulturních ideálů feminity a mateřství oproti ideálům otcovství.   

 

4.1.  Kulturní ideály feminity a mateřství 

Koncept mateřství byl tradičně neoddělitelně spojen s konceptem feminity. Ideály mateřství 

se doposud navazují na tradiční představy o vztazích uvnitř domácností v kontextu nukleární 

rodiny [Guendouzi, 2006]. Kvůli praktickým záležitostem, vyplývajícím z mateřství a výchovy 

dětí, tradičně (pro vymezení termínu „tradiční rodina“ viz. podkapitolu 3.1) byla ideální evropská 

mladá žena nejčastěji angažována v domácnosti, a její hlavní aktivitou byla práce doma a péče o 

manžela a dětí. Zůstávala i potom, co začala aktivněji pracovat, člověkem, jehož funkce jsou 

soustředěné na vytváření a zachovávání emocionální stability a pocitu bezpečí [Simon, 1995]. 

Pečovatelská funkce ženy po vstupu na trh práce přetrvávala, a především byly ženy 

zaměstnané jako učitelky, chůvy, zdravotní sestry apod., protože pracovní zapojení žen v těchto 

profesích bylo společensky mnohem akceptovanější než např. v lékařství, technice nebo právním 

odvětví. 

Z tradičního postavení ženy v rodině plynou určité genderové stereotypy, jako je například, 

kontrast stereotypně “femininního” a “maskulinního” chování. Femininní chování je asociováno 

s měkkostí, empatií, snahou postarat se o druhé, vypadat dobře a přitahovat pozornost. Jelikož je 

mužskost tradičně asociovaná s veřejnou sférou společnosti a také s funkcí finančního zabezpečení 

rodiny skrze účast v placeném zaměstnání, maskulinní orientace se považuje důraz na kariéru nebo 

akademickou excelenci, konkurenceschopnost apod. [Mensinger, 2007] 

Simon (1995) zkoumá paradox toho, že zdánlivě stejné chování vede k různým 

subjektivním pocitům u dvou genderů – oba usilují o kombinaci několika rolí. Avšak muži přitom 

dostávají pocit naplnění, ženy naopak vinu a stres. Autor nachází vysvětlení tohoto paradoxu 

pomocí popisu tradičních norem a modelů chování a uvádí v souvislosti s tímto termíny “význam 

role”, “vzájemná závislost a nezávislost rolí”. Význam role je “sociokulturní představa o tom, co 
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tvoří dobrého manžela a otce a dobrou manželku a matku” [Simon, 1995:184]. Dochází k závěru, 

že toto zcela záleží na tom, jak jsou rodinné role propojené se zaměstnáním z tradičního hlediska - 

jsou navzájem závislé nebo nezávislé. Tradiční funkcí muže je ekonomické zabezpečení rodiny - 

následně je na jeho snahu pracovat nahlíženo jako na primární způsob péče o rodinu. Práce a rodina 

jsou tedy navzájem závislé. Ženy se historicky staraly o manžela, děti a domácnost bezprostředně, 

proto jsou dvě dimenze chápány jako navzájem nezávislé [Simon, 1995]. Jelikož žena sdílí 

společenské představy a ideály, nevnímá vzájemnou závislost mezi ekonomickou činností a péčí o 

rodinu stejně přirozeně jako muž. Silný konflikt rolí u žen tedy přetrvává i v moderním světě, 

přestože se stala jejich ekonomická aktivita nutností a sociální normou.  

 

4.2. Stresory modernity a stresory genderového řádu  

Existuje mnoho rolí, do kterých může být mladá žena zapojená a které na ní kladou 

rozdílné požadavky. Výzkum Wiklundové et al. (2010) se pokusil o pojmenování vnějších 

nátlaků ze strany společnosti a o jejich kategorizaci. Studie byla součástí projektu zaměřeného na 

zkoumání stresu a mentálního zdraví u mladých žen. Analýza zkušeností stresorů v životě dívek 

identifikovala, mezi jiné, stresory modernity a stresory genderového řádu. Stresory modernity 

jsou soustředěny ve snaze o efektivitu, racionalitu, na neustálé zdokonalování se, usilování o 

sociální status a možnostech výběru a změny a jsou podle autorek společné pro dívky a chlapce. 

Stresory genderového řádu se vztahují pouze k ženám a lze je charakterizovat potřebou potěšit a 

postarat se o druhé; odpovědností a převzetím odpovědnosti; nerovnými požadavky a 

povinnostmi; problematikou ženského těla a ženského já a vystavením útlaku a násilí [Wiklund et 

al.,2010].  

Podle autorky v návaznosti na tvrzení Wiklundové et al. lze tvrdit, že jsou pro muže 

stresory modernity logickým krokem v kontextu historického vývoje „mužskosti“, ve kterým se 

zúčastňovali ekonomické a společenské sféry společnosti. Pro ženy jsou stresory, které zrychlují 

tempo jejich života (stresory modernity), naopak relativně novou dimenzí jednání, k čemuž se 

musely operativně přizpůsobit. Stresory genderového řádu jsou naopak věcí naučenou a kulturně 

zakotvenou, a na rozdíl od stresorů modernity jsou jakýmsi brzdícím faktorem pro život ve stále 

komplikujícím se světě. Dá se proto říct, že přestože se požadavky modernity časem stávají 

obtížnější, muži postupují ve směru, který byl pro ně dávno zahájený. Ženy však musejí 

odpovídat požadavkům obou druhů stresorů, přestože jsou v mnoha smyslech protichůdné – 

jedny nutí se rozvíjet a učit se nové věci (stresory modernity), druhé brzdí a nutí zachovávat 

status quo (stresory genderového řádu).  Aby ženy byly efektivní v obou sférách života – kariérní 
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a rodinné, musí se snažit více, aby zvládly překonat brzdící působení stresorů genderového řádu a 

stíhat odpovídat stresorům modernity. Tato protichůdnost stresorů je pro ženy náročná, a proto 

vyvolává stres, a snaha o zvládání požadavků obou druhů stresorů je může nutit být superženami 

ve smyslu dokonalosti ve více sférách.   

 

4.3. Konstrukce představ a plánů budoucího života  

Určité genderové rozdíly byly nalezeny ve vyprávěních mladých mužů a žen ohledně jejich 

představ o budoucnosti, konkrétně o tom, zda a jak plánují slučovat rodinnou a pracovní dimenzi 

svého života. Výzkum Peakové a Harrisové (2002) objevil, že gender hraje velkou roli v rozhodnutí 

o přerušení práce v kontextu hledání rovnováhy mezi prací a rodinou – muži tuto možnost odmítali, 

což koresponduje s tradiční představou o přerozdělení funkcí v rodině. 

 

4.4.  Psychické a fyzické důsledky konfliktu rolí  

Problematika konceptu spočívá v tom, že je pro ženu velice obtížné se snažit o naplnění 

nebo přiblížení se k tomuto ideálu a v návaznosti na to se autorka rozhodla pouze naznačit 

následky, které může sdělení ideálu „Superženy“ vyvolat.   

Baruch a Barnett poukazují na to, že důležitý význam v kontextu (ne)úspěšného výkonu 

role má aspekt její “kvality”. Podle nich je příčinou negativních následků na psychický a (nebo) 

fyzický stav ženy vysoká míra jejího zapojení se do role a sebeidentifikace s ní [Baruch a Barnett, 

1986]. Tedy míra uspokojení při úspěšném zvládání role či stresu při selhání v ní přímo závisí na 

subjektivním hodnocení její důležitosti.  

 

4.4.1.  Stres 

Konflikt několika pro ženu důležitých rolí v mnoha případech vede k psychickým potížím, 

primárně ke stresu [Barnett, 1986], [Hayes,1986], [Thornton et al.,1991], [Guendouzi,2006], 

[Woods-Giscombé et al.,2016]. Stres je důsledkem internalizované představy, že je péče o rodinu 

především povinností ženy v kombinaci s potřebou pracovat nebo se snahou o naplnění dalších 

rolí. Pocit dlouhodobého stresu a viny se následně může projevovat tělesně jako migrény, 

vypadávání vlasů, záchvaty paniky, přibývání na váze nebo související s úzkosti škodlivé návyky 

jako je například kouření [Woods-Giscombé, 2010]. Stres se může projevovat jako úzkost, 

nepříznivé zdraví nebo deprese.  
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4.4.2. Poruchy stravování  

Část výzkumů, věnovaných důsledkům přílišného internalizovaného nátlaku, je 

soustředěna na problém poruch stravování. Wiklund et al. zdůrazňují, že jedním ze stresorů 

genderového řádu je problematika ženského těla a ženské identity [Wiklund et al.,2010:1570]. 

Thornton se zabýval výzkumem poruch stravování u mladých bezdětných studentek bakalářského 

stupně vysoké školy v souvislosti se sdělením ideálů superženy, konkrétně toho, zda usilují o 

dokonalost v stereotypně maskulinních a femininních rolích s ohledem na to, jaké z genderových 

hodnot a modelů chování preferují [Thornton et al., 1991]. Byla nalezena významná korelace mezi 

silným zastáváním hodnot superženy a rizikem poruch stravování (bulimie a anorexie) bez ohledu 

na genderovou typizaci ženy.  

 

4.4.3. Pocit viny  

Pocit viny je samostatným problémem, způsobeným stresovým stavem kvůli zvládání více 

rolí, a je zcela charakteristickým negativním důsledkem stylu života superženy.  

Jednou z příčin, proč ženy pociťují vinu, je již zmíněné tradičně zakořeněné porozumění 

role pracovnice jako jednání nezávislé na péči o rodinu. Na jedné straně, účast v 

odměňujícím zaměstnání, kariérní postup anebo úspěchy a dobré výsledky jsou pro ženu zdrojem 

sebeúcty a radosti [Brown, 1990]. Na druhé straně, Brown (1990) tamtéž uvádí, že často ani sama 

žena zcela nevěřila v to, že ekonomickou činností přispívá rodině a stará se o dítě (děti).  

Na ženskou účast na trhu práce se nenahlíží jako na něco, co má s péčí o domácnost přímou 

korelaci či vzájemnou závislost [Simon, 1995]. Místo toho existuje názor, že se má žena zcela 

věnovat rodině. Pokud to není možné, pociťuje žena potřebu nahrazovat čas strávený mimo domov 

dodatečnou demonstrací lásky a péčí, i přestože na to vždy nemusí mít emocionální a energetické 

rezervy [Simon, 1995].  

Výzkum Simona (1995) také ukázal, že se žena cítí provinile nejen vůči dítěti, ale také vůči 

manželovi. Kvůli práci nemá energii na to, aby se starala o všechny v domácnosti. Dítě je pro 

rodiče prioritou, a proto se ve volný čas bude věnovat především potřebám dítěte. Ve výzkumu 

majorita respondentek nezmínila, že by se cítila zanedbaná, ale zodpovědná za situaci. Ve srovnání 

ani jeden muž nezmínil pocit zodpovědnosti za problémy, ale považoval kombinaci rolí manželky 

za zdroj problému [Simon, 1995]. 
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4.5. Alternativní modely 

S ohledem na to, že je odpovídání ideálu superženy velice emocionálně a fyzicky náročné, 

ne všechny ženy pro sebe volí tento styl života. Místo toho rozhodují o alternativním způsobu 

života v závislosti na vlastní preference a priority. Podle toho, s jakou z rolí se identifikují méně či 

jestli vidí jiné způsoby nastavení života lze pojmenovat dva alternativní modely.  

 

4.5.1. Childfree nebo dobrovolná bezdětnost 

Určité sociální transformace, jako je například rostoucí vzdělanost populace, větší 

autonomie a ekonomická nezávislost žen, i dostupnost způsobů kontrolování porodnosti, vytvořily 

předpoklady pro vznik a šíření fenoménu dobrovolné bezdětnosti [Gillespie, 2003]. Childfree 

model je založen na svobodném rozhodnutí nemít dětí, k čemuž může existovat velké množství 

důvodů. Svoboda je nejčastěji uvedeným argumentem, především ve smyslu svobodného 

rozhodnutí o přerozdělení času či o stylu života. Lepší finanční situace, různorodost možností a 

větší intimita a blízkost ve vztahu jsou dalšími pozitivy [Gillespie, 2003].  

Bohužel v současné době není téma dobrovolné bezdětnosti v českém prostředí dostatečně 

prozkoumáno a nelze uvést aktuální statistické údaje o jedincích, kteří se svobodně rozhodli děti 

nemít a následně ani jejich důvody, které je k tomu vedly. Jediným pro tuto podkapitolu vhodným 

statistickým údajem je možné zmínit procento bezdětných manželských párů podle ČSÚ (2018), 

který tvoří 52.1 % (viz příloha č. 3) z celkového počtu manželských párů, avšak z této hodnoty 

není možné odhalit u kolika procento lidí je bezdětnost dobrovolná. 

 

4.5.2. Matka v domácnosti  

Rozhodnutí zůstat v domácnosti a starat se o dítě osobně navazuje na tradiční představu 

společnosti o tom, co tvoří mateřská láska a péče. Přítomnost matky v okolí či “bytí tady”, nikoli 

ve smyslu stálé blízkosti či kontroly, je spojeno s privátní, stereotypně “ženskou” sférou. 

Poskytování emocionální podpory a “bytí tady” jsou předpoklady mateřské péče i v případě 

zaměstnané matky a považují se za její hlavní funkce [Boyd, 2002]. “Matka v domácnosti” je 

“reakcí na to, jak je organizována placená práce z důvodu její neslučitelnosti s péčí o děti” [Boyd, 

2002:466].  
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5. Metodologie a sběr dat 

Hlavním tématem této práce je postoj mladých žen v České republice ke konstruktu 

superženy. Hlavním cílem teoretické části práce bylo podat ucelený přehled informací na dané 

téma a vysvětlení základních pojmů, v rámci praktické části práce je pak hlavním cílem zjistit, jak 

respondentky chápou superženu a zda počítají model superženy za vhodný pro vlastní život. K 

provedení výzkumného šetření byla zvolena kvalitativní metoda sociologického výzkumu, a to 

formou polostrukturovaných rozhovorů.  

Pro účely vypracování praktické části této práce bylo uskutečněno celkem šest 

polostrukturovaných rozhovorů, kdy s vybranými respondentkami proběhla osobní bezprostřední 

komunikace, a to v případě čtyř rozhovorů a dále formou telefonického rozhovoru s jednou 

vybranou respondentkou a videohovoru s použitím platformy Facebook Messenger s jednou 

respondentkou. Původním plánem bylo provedení všech rozhovorů prostřednictvím osobní 

komunikace, avšak z důvodu vyhlášení státní karantény vládou České republiky od 16. března 2020 

(vlada.cz, 2020) byl autorkou přehodnocen práce postup sběru dat a v případě dvou ze šesti 

uskutečněných rozhovorů byla zvolena odlišná forma neosobní komunikace (viz. výše). Prvním 

důvodem byla nemožnost uskutečnění setkání z hlediska uzavření všech veřejných míst (kaváren, 

restaurací apod.), kde by mohl rozhovor proběhnout, a druhým pak neochota respondentek riskovat 

možnost nákazy COVID-19 na veřejných místech s neznámou osobou – autorkou této práce.  

Průměrná délka rozhovorů s vybranými respondentkami byla přibližně 50 minut.  

Dotazované respondentky byly vybrány autorkou na základě metody stratifikovaného 

účelového vzorkování v kvalitativním výzkumu, která „ilustruje charakteristiky určitých 

podskupin pro srovnání“ [Hendl, 2005:154]. Původním plánem bylo dotazovaní pouze studentek, 

avšak se potom autorka rozhodla proti tomu, jelikož je skupina studentek do určité míry 

homogenní a mohly poskytnout velice podobné odpovědí v kontextu studia a plánů s ním 

spojených. Pro vytvoření uceleného přehledu o postojích mladých českých žen ke konstruktu 

„Superženy“ si autorka později rozhodla se spíše pokusit o varietu životních příběhů a pohledů na 

život, a tak ve finální skupině respondentek byly bezdětné české ženy ve věku od 19 do 26, část 

z nich v době provedení výzkumu studovala (3 respondentky), část již pracovala ve vybraném 

povolání (2 respondentky) a jedná se rozhodla pracovat brigádně a současně cestovat. Důvodem 

pro kritérium bezdětnosti vybraných žen bylo to, že chtěla autorka dozvědět o plánech a 

uvažováních o budoucím životě, nikoli o tom, jak zvládají již existující role. Respondentek 

autorka hledala pomocí doporučení známých podle strat, které předem určila, a to zaměstnanost 

v již vybraném povolání, nebo podle toho, jestli studují střední nebo vysokou školu.   
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Všechny respondentky souhlasily s nahráváním rozhovoru, což bylo pro autorku velice 

nápomocné, jelikož nemusely být v průběhu rozhovorů dělány poznámky a autorka mohla plně 

věnovat pozornost vyprávěným příběhům a odpovědím na položené otázky.  

Po přepsání rozhovorů s vybranými respondentkami následovala fáze kódování získaných 

dat. Existují tři typy kódování, a to axiální, otevřené a selektivní. Autorka si pro účel tohoto 

výzkumného šetření rozhodla pro otevřený typ kódování, kdy výzkumník důkladně prochází 

vytvořená data a informace a označuje místa, která jsou důležité pro analýzu, tedy související s 

cílem a otázkami výzkumu [Hendl, 2005].  

Pro zkoumání chápání konceptu superženy a toho, jestli mladé ženy považují sociologicky 

přijatou Superženu za ideální a vhodný model chování, se autorka rozhodla přistoupit spíše k 

fenomenologickým metodám zkoumání. Podle Hendla (2015) je hlavním cílem 

fenomenologického zkoumání „popsat a analyzovat prožitou zkušenost se specifickým fenoménem, 

kterou má určitý jedinec nebo skupina jedinců” Dále uvádí, že „výzkumník se snaží získat 

integrovaný pohled na předmět studie, na jeho kontextovou logiku, na explicitní a implicitní 

pravidla, která fungují v dané oblasti” [Hendl, 2005:128, 52] 

Některé rozhovory či části rozhovorů napodobovaly narativní typ rozhovoru. Autorka 

kladla otázku “mohla byste mi povědět o svých rodičích?”. Důvodem pro to nebyla pouze snaha 

rozmluvit respondentky, jednalo se také o předpoklad, že pro respondentky bude jednodušší 

představit si vlastní budoucí rodinu, když budou vyprávět o rodině, ve které samy vyrůstaly. Velmi 

často respondentky samy kladly paralely a poukazovaly na aspekty, které by si přály ve své rodině 

zachovat anebo naopak zabránit jejich vzniku.  

Všech šest vybraných respondentek bylo poučeno o anonymitě výzkumu a poskytlo 

informovaný souhlas k nahrávání rozhovorů na diktafon a k použití rozhovorů pro účely bakalářské 

práce, poté byly rozhovory řádně přepsány ve formě doslovné transkripce s použitím 

audiozáznamů. Autorka mohla svou aktivní přítomností v rozhovoru ovlivnit odpovědi na otázky 

a příběh respondentek, což je jedním z hlavních rizik metody interview, avšak tato metoda je 

ohodnocena jako nejvíce výhodná, jelikož umožňuje lepší porozumění zkušenostem dotázaných 

lidí [Hendl, 2005]. 

Výzkumné cíle, výzkumné otázky: 

Hlavním cílem praktické části této práce je podat ucelený přehled o postoji mladých žen 

v České republice ke konstruktu superženy, a to z hlediska výše uvedených oblastí a rolí ženy 

v běžném každodenním životě v naší společnosti.   

Výzkumná otázka č. 1: Jak si mladé ženy představuj „Superženu“? Jaké má podle nich 

vlastnosti a hodnoty? 
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Výzkumná otázka č. 2: Považují mladé ženy konstrukt „Superženy“ za vhodný a žádoucí 

pro vlastní život nebo preferují jiné modely? 

Na tyto výzkumné otázky bude odpovězeno na základě výzkumného šetření formou 

polostrukturovaných rozhovorů na konci praktické části této práce. 

Výsledkům provedeného výzkumu se budeme věnovat v páté kapitole této práce.     
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6. Výsledky výzkumu 

Jak bylo uvedeno již výše, v rámci praktické části této práce byla zvolena z hlediska 

výzkumného šetření forma polostrukturovaných rozhovorů s šesti vybranými respondentkami, 

mladými ženami, které odpovídaly na předem připravené okruhy, a to: 

- domácnost 

- nátlak společnosti 

- role manželky 

- role matky 

- role pracovnice  

- vize superženy, které se týkaly daného tématu této práce, a to postoje mladých žen 

v České republice k tomuto konstruktu.  

Otázky či okruhy byly autorkou práce předem připravené, respondentky byly seznámeny 

s účelem rozhovoru, který byl nahráván a poté přepsán do písemné podoby. Všechny 

respondentky také poskytly informovaný souhlas s nahráváním rozhovorů. Součástí rozhovorů 

výzkumníka s vybranými respondentkami bylo popovídání si o hlavním tématu této práce, 

vyprávění životních příběhů dotazovaných mladých žen a jejich názor a pohled na postoj 

mladých žen v České republice ke konstruktu superženy.  

Je faktem, že v případě polostrukturovaných rozhovorů může docházet v některých 

případech k zavádění od tématu nebo může výzkumník klást doplňující otázky apod., které 

mohou svým způsobem odvádět od daného tématu. V tomto případě se autorka při rozhovorech 

držela připravených témat, ale nechávala respondentkám volnost při odpovědích na předem 

připravené otázky, kladla otázky doplňující apod. 

Níže se budeme věnovat již podrobněji jednotlivým okruhům či otázkám, na které mladé 

ženy – respondentky odpovídaly z hlediska konstruktu superženy a postoje k němu.  

Prvním z nich je pohled respondentech na pojem či vizi superženy v naší současné 

moderní společnosti.  

 

6.1.  Vize „Superženy“ 

Co se týče postojů ke konstruktu superženy, pouze jedna z dotázaných žen se vyjádřila k 

tomuto ideálu stejným způsobem, jak je uváděno i v odborné literatuře, kterou autorka této práce 

prozkoumala a uvedla v předvýzkumné části práce. Na otázku autorky “jak si představujete 

superženu?” pět respondentek z šesti dotazovaných odpovědělo zcela podobně, a to: “...asi by to 

byl někdo, kdo by byl v životě šťastný a měl všechno tak, jak to chce mít, nebo spokojený, a 
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zároveň prostě, … nevím. Měl by vyrovnat všechny ty svoje priority tak, jak potřebuje” 

(respondentka č. 3) anebo “nic není prostě stálý, takže prostě jako moje nějaká viděná superžena, 

tak všechno přijímá tak, jak je. Prostě dělá, co jí baví” (respondentka č. 6), anebo “že je prostě 

“confident” a dělá, co chce ve svým životě. Dělá, co ji baví ”, apod.  

Lze shrnout, že pro většinu dotázaných respondentek se vize superženy soustředí zejména 

na to, aby žena měla ráda sama sebe, aby byla sebejistá a šťastná. Pouze jedna respondentka 

zmínila, že tzv. “ideální” ženu vidí takto: “…. jako že ta ženská přesně má a jakoby snaží se tu 

kariéru, do toho ty děti, udržet to manželství. Teď nějaká dovolená prostě a musíš zvládat 

všechno. Peněžně aby ti prostě vycházelo všechno. Tak vidím superženu.” (Respondentka č. 2), 

což víceméně koreluje se sociologicky přijatým konceptem, který také zahrnuje snahu o 

dokonalost ve vykonání několika rolí současně, a to především role matky, manželky a role v 

zaměstnání (kariéristky). 

Jak uvádí Kuchařová a kol. (2019), důležité je sladění osobního a profesního života, tedy 

sladění role ženy – matky, pečovatelky s rolí pracovnice a další. Každá rodina má svůj vlastní 

život, své hodnoty, potřeby a také své radosti a problémy, které mohou její fungování a 

soudržnost ohrožovat. Je nutné sladit vztahy v rodině, jejich výchovnou funkci zejména v době 

proměnlivých společenských a ekonomických podmínek, a to také formou společenské podpory 

mladých rodin v různých oblastech života.  

Odbornou i širší veřejností jsou hledány odpovědi na otázky, jaké jsou současné mladé 

ženy, jaké mají potřeby, jak se demografické trendy promítají do proměny rodiny, jakým rizikům 

dnešní mladí lidé čelí, chtějí-li zakládat rodiny a mít děti, chtějí-li žit v manželství nebo volí 

raději volné formy soužití, zda je jim dostupné bydlení, zda je zajištěna dostatečná institucionální 

péče ke spokojenosti rodin a další otázky, na které je potřebné hledat odpovědi, a to i v rámci 

praktické části této práce. Otázkou také je, zda vůbec superžena existuje. 

Z celkového počtu šesti respondentek pouze jedna uvedla souhlas s tradičně přijatým 

konstruktem a ostatní zcela odmítají hodnotit sebe sama a také další ženy podle kritérií 

“superženy”, spíše preferují vlastnosti a modely chování, které umožňují dosažení spokojenosti 

se životem a také podporují psychicky a fyzicky zdravější alternativní modely života, než je 

neustálé usilování o “dokonalost”. Respondentka, která sdílela ideály superženy také uvedla, že 

„nezvládne to každej, si myslím. Že to je tak jako náročný mentálně, že musíš mít hlavně, podle 

mě, i super jako okolí kolem sebe“ (Respondentka č.2). Dalším detailem, který autorka považuje 

za zajímavý je odpověď jedné respondentky, která zdůraznila nemožnost plného dosažení ideálu 

z důvodu toho, že „<…> není nic konstantního. Takže, i když tam budeš chvilku, tak pak se můžeš 

zase změnit. Určitě se tam můžeš přiblížit nebo i tam chvíli být, ale tam nemůžeš zůstat jako 
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napořád”. Znamená to tedy, že nelze být dle jejího názoru neustále superženou, i když se o to 

mladá žena bude snažit, bude stále něčím limitována, a to ať už mateřstvím nebo zaměstnáním 

apod. 

Dalším okruhem připravených otázek bylo zamyšlení respondentek nad ideálem 

superženy ve svém vlastním životě, pohled na něj.  

 

6.2. Sdílení ideálu superženy ve vlastním životě  

Lze shrnout, že dotázané ženy celkově preferují model života, který se dá charakterizovat 

jako tzv. „částečná superžena“, což znamená, že chtějí mít rodinu i práci, ale neusilují o to, aby 

byly dokonalé ve sférách, co pojmenovávají jako pro svoji osobnost důležité.  

Ne všechny mladé ženy touží po tom, aby byly dokonalé ve všech sférách každodenního 

běžného života (domácnost, péče o dítě, o partnera, zaměstnání, společenské uplatnění a další). 

Každý člověk by si měl uspořádat v průběhu svého života své priority, mít plány a cíle, kterých 

se chce v životě dosáhnout, všeho by však mělo být s mírou. Ne všechny plány a cíle jsou 

v mnoha případech uskutečnitelné, ne všechny touhy a přání člověka se v životě splní.  

V životě jsme ovlivňováni mnoha faktory či aspekty, a to ať už výchovou v rodině, 

prostředím, které nás obklopuje, náš život a jeho vývoj ovlivňují také naše dovednosti a 

schopnosti, talent anebo povahové rysy, charakter, to, jak zvládáme emoce, stres, jak umíme řešit 

či neřešit problémy, které život každého jedince provázejí, jaké jsme měli či máme rodinné 

zázemí, ale také např. to, jaké máme vzdělání, zda jsme spokojeni v zaměstnání, zda žijeme 

plnohodnotný a smysluplný život, zda si jdeme za svým cílem, a to platí u všech lidí, mladých či 

starších.   

Důležité je, s jakými lidmi se stýkáme, jakého životního partnera si vybereme atd. Nikdy 

není pozdě na změnu, nikdy není pozdě změnit své životní priority a hodnotový žebříček. Často 

jsme výrazně ovlivňováni právě životním partnerem či jeho rodinou, okolím, prostředím, kolegy 

v práci, přáteli. Je však na každé mladé ženě, aby si nastavila svůj život tak, aby ona sama byla 

spokojená, protože pak bude spokojeno i její okolí. 

Z odpovědí respondentek na pojem superžena vyplývá právě tento fakt, aby byla ona 

sama šťastná, aby se realizovala, aby získala zdravé sebevědomí. 

Dalším okruhem z hlediska otázek připravených v rámci výzkumného šetření pro účely 

vypracování této práce byla role pracovnice čili role mladé ženy v zaměstnání, při budování 

kariéry.  
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6.2.1. Role pracovnice 

Jak uvedla respondentka č. 1, ona sama dítě mít nechce a chce budovat kariéru, i když 

nemá ambice se v práci projevovat na základě nějakých společenských kritérií, nemusí se snažit 

si dokazovat nic sama sobě ani ostatním, chce si zároveň užívat života. Pokud chce žena rodinu, 

pak je toho názoru, že by měla mít oporu ve svém partnerovi, v otci dítěte a nelze dle ní skloubit 

zcela zaměstnání s péčí o dítě a domácnost, vždy bude jedno na úkor druhého. V případě založení 

rodiny by si práci přizpůsobila péči o něj (např. práce na směny s pomocí partnera či blízké 

rodiny). Dle ní rozhoduje také finanční zabezpečení a zejména pocit, že práce, kterou dělá, bude 

také podle toho náležitě oceněna. Dle respondentky je důležité vydělat si na klidný a spokojený 

život, není důležité „se honit“ v případě založení rodiny za financemi, je důležité být spokojený. 

Respondentka č. 2 zatím pracuje pouze na zkrácený úvazek, práce pro ni znamená učit se 

stále něco nového, je pro ni zdrojem seberozvoje a sebeuspokojení: „Musí tě to hlavně ale bavit. 

Jakmile tě to nebaví, tak to ani jako nebudeš chtít zvládat všechno, si myslím“ (Respondentka 

č.2). Chce, aby ji práce bavila, aby nebyla rutinní. Respondentka č. 3 pracuje zatím jen brigádně, 

ráda cestuje, práce pro ni není hlavní v životě. Také respondentka č. 4 pracuje brigádně, zatím 

získává praxi, učí se pracovním návykům, chtěla by pracovat hlavně s lidmi, ale nemá představu, 

v jaké sféře. Budování kariéry pro ni není prvořadé, zatím není rozhodnuta, jakou práci by chtěla 

dělat, co by ji uspokojovalo, tedy se zatím „hledá“. Práci vidí jako možnost, ale nikoli jako cíl 

svého života. 

Jedná z respondentek se k tomu, že preferuje rodinu nad práci uvedla: „když jakoby seš v 

práci moc, nebo že dáváš jí jako velký důraz, takže prostě potom se vrátíš někam, kde vlastně 

vůbec nic nemusíš mít. Že můžeš mít prostě špatný vztah s partnerem, když trávíš strašně moc 

času v práci“ (Respondentka č.3), čímž zcela vysvětlila, proč počítá model superženy za 

nevhodný.  

Pátá respondentka pracuje v cirkusu a pochází z rodiny, kde zaměstnání v cirkuse je 

stylem života již pro mnoho generací. Se svou prací je spokojená, je stylem jejího života také a 

předpokládá, že pokud se jí nic nestane fyzický (tj. nebude žádný úraz), tak v cirkuse bude dělat 

celý život. Umí jazyky, práce ji nijak neomezuje. I přestože tvrdí, že normálně (tj. mimo 

karanténu kvůli pandemii) bývá doma pouze 3 měsíce ročně a zbytek roku cestuje s cirkusem do 

různých zemí s vystoupeními, tak není její práce pro ni příliš náročná. Na otázku „Jaká z rolí 

(rodinná či pracovní) je náročnější?“ odpověděla takto: „Ale jako asi to náročnější bude podle mě 

kariérista. Protože tam taky máte, že jo stres, aby se všechno zvládlo včas, aby bylo všechno 

perfektní“ (Respondentka č.5) 
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Respondentka č. 6 pracuje v oboru, který vystudovala (fotografka), avšak nefotí, ale dělá 

fotomodelku, nemá potřebu hledat si jinou práci, je sama svým pánem, v kariéře se chce 

posunout, dále se vzdělávat, je spokojená i s finanční stránkou, ráda by odjela na zkušenou do 

Ameriky. 

Z výše uvedených odpovědí či názorů dotazovaných respondentek vyplývá, že některé 

z nich se zatím ve svém profesním uplatnění hledají, jiné mají o svém zaměstnání a kariéře 

jasnou představu, ale žádná z respondentek se nevyjádřila k roli pracovnice jako k hlavní roli 

svého života či neuvedla, že má velké ambice ohledně kariérního růstu a finančního blahobytu. 

Dále se bude autorka zabývat rolí ženy – manželky. 

 

6.2.2. Role manželky  

Všechny respondentky byly heterosexuální a uváděly, že partnera chtějí. Z nich dvě byly 

v době provedení rozhovoru v partnerském vztahu. Co se tyče domácnosti a péči o domácnost, 

postoje a plány se rozdělily tak, že 2 z 6 respondentek preferují spíše konzervativní model rodiny, 

tj. žena pečuje převážně o manžela a děti, práce a kariéra jdou spíše do pozadí. Ostatní 

respondentky tvrdí, že se přiklání k modelu partnerské rodiny. 

Jak uvedla respondentka č. 1, chce rovný partnerský vztah, tedy aby se na chodu 

domácnosti a případné péči o dítě podíleli rovně stejným dílem oba partneři a také aby oba 

přibližně stejně vydělávali a podíleli se na chodu domácnosti také rovným dílem z hlediska 

financí. Dle ní je vše o vzájemné komunikaci. Je pro partnerský typ rodiny. 

U respondentky č. 2 se jednalo spíše o konzervativní typ rodiny, před budováním kariéry 

a úspěchem v zaměstnání by si vybrala rodinu a osobní život, spokojenost a pohodu, a to ve 

smyslu také finančního zabezpečení, o které by se dle respondentky měl postarat hlavně partner 

jako živitel rodiny: „Ale jakoby, moje máma takhle jo, že jo vždycky byla, starala se o tu rodinu. 

Táta vydělával, takže mne se tohle nastavení líbí. Taky bych to takhle chtěla“. Nemusí mít žádný 

nadstandard, je to však na dohodě partnerů, na finanční situaci, kdy žena musí jít do práce, aby 

všechny náklady na domácnost a péči o dítě zvládli. Avšak také uvádí, že je z finančně 

zabezpečené rodiny a nikdy neměla problém s financemi, takže chápe, že je možné, že její 

uvažování o ekonomické sféře rodiny je příliš optimistické. 

Pro respondentku č. 5 je důležitá svatba jako stvrzení toho, že to s ní partner myslí vážně: 

„Já si myslím, že jo že jestli ten kluk má zájem o tu holku, tak by si měl vzít“, což je tradicí ve 

mnoha generacích její původní rodiny. Je také další respondentka, která preferuje spíše 
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konzervativní model domácnosti, tj. nevadí jí, že bude zodpovídat za vaření, uklízení, péči o děti 

atd.  

Také respondentky č. 3 a 6 jsou také toho názoru, že partnerský vztah by měl být 

vyvážený a rovnocenný.  

Je zřejmé, že většina respondentek preferuje rovnocenný a spokojený vztah, kdy 

manželka by neměla být jen v domácnosti a starat se o děti, ale měla by mít možnost se sama 

rozhodnout, co chce, kam chce svůj život směřovat a všechny preferují rovnocenný podíl partnera 

v péči o domácnost a dítě. Pokud oba partneři pracují a mají své další povinnosti, pak je vyvážená 

péče o domácnost a dítě velmi důležitá pro spokojenost obou partnerů a také rodiny jako celku. 

Z praxe víme, že jsou rodiny či domácnosti, kde veškerou péči o domácnost a dítě či děti 

obstarává i při zaměstnání žena, což není jistě v pořádku a rovnocenný podíl na domácích 

pracích, na finančním zabezpečení domácnosti a rodiny je velmi důležitý pro její spokojenost a 

harmonické uspořádání.  

Jaký názor měly dotazované respondentky na roli matky je předmětem další podkapitoly 

této práce.       

 

6.2.3. Role matky  

Čtyři z celkového počtu šesti respondentek uvedly, že rozhodně dětí chtějí mít, jedna 

z nich pak uvedla, že spíše dětí chce, ale umí si představit i život bez dítěte a jedna 

z respondentek uvedla, že dítě mít nechce vůbec, že chce budovat svou kariéru. Tato 

respondentka uvedla, že nechce mít děti z toho důvodu, že se bojí, že dítě nevychová správně: 

„To jsem studovala psychologii dětských vývojů, … a je prostě hrozně moc věcí, co to dítě jako 

ovlivní a prostě nevím. Bojím se toho prostě. … teď si nedokážu představit, že bych to dítě jako 

měla. A nemám jako… potřebu“.  

Kromě toho, další respondentka (respondentka č. 3) tvrdila, že o dobrovolné bezdětnosti 

přemýšlela dříve také, ale nakonec si uvědomila, že dítě chce, i přestože si umí představit život 

bez dítěte. Její důvody pro uvažování o bezdětnosti byly především demografické: „Beru to tak, 

že už nás je tu strašně moc jako všeobecně všech lidí.“ a také ekonomické: „A teď ta ekonomika 

nebyla úplně v pořádku a já bych jako by přivedla na svět další děti, nebo další bytost… Tak mi 

to přišlo takový, že vlastně pro to můžu udělat něco jiného, než jakoby přivést právě to dítě zase 

další a takhle no…“.  

Z výše uvedených odpovědí a názorů dotazovaných respondentek na roli ženy – matky 

vyplývá, že jedním z rozhodujících faktorů, proč ženy odkládají mateřství do pozdního věku je 
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nejen budování kariéry, cestování, vzdělávání se, ale také jsou to obavy, že by mateřství a péči o 

dítě ještě nezvládly, že se bojí ekonomické situace a vývoje ve světě. 

Je tedy zřejmé, že často jsou odrazující v rámci role ženy – matky finanční faktory, strach 

o nedostatečné zabezpečení rodiny, dítěte, bydlení, nejistota na trhu práce a další aspekty, které 

ovlivňují současné mladé ženy v oblasti rozhodování založit rodinu.  

Co se tyče tzv. intenzivního mateřství, kdy žena svojí roli bere hodně vážně a chce být 

„ideální matkou“, tak žádná respondentka se k tomu explicitně nevyjádřila. Pokud dítě chce, tak 

jde o vyváženou péči o dítě, nikoli snaha o dokonalé vykonávání této roli. I přestože většina 

respondentek počítá dětí za prioritu, spíše se preferují již zmíněnou „částečnou“ formu 

superženy.  

V následující podkapitole se budeme zabývat stručně názorem respondentek na osobní 

život v souvislosti se založením rodiny, zaměstnáním.  

 

6.2.4. Osobní život 

Osobní život byl jedním z okruhů otázek z důvodu toho, že čas na sebe byl 

respondentkami počítán za jeden z klíčových aspektů dobrého života pro sebe, proto autorka 

chtěla zjistit, jaké aktivity jsou pro respondentky důležité a jak hodně času jim věnují a plánují 

věnovat v budoucnu.  

Co se týče osobního života dotazovaných respondentek, tak z hlediska volného času se 

tyto respondentky věnují zejména cvičení, svým koníčkům a zálibám, přátelům, seberozvoji a 

pouze několik z žen uváděly v rozhovoru, že až přijdou děti, tak budou ony prioritou a na zábavu, 

cestování apod. nebude zpočátku, než děti odrostou, čas. Ostatní ženy doufají, že většinu 

z aktivit, co považují za důležité, budou moci vykonávat i po narození dítěte/dětí  a také tvrdí, že 

udělají všechno, aby si nastavily život tak, že by nebyly v osobním životě hodně omezeny. 

Dnešní doba dává mladým ženám mnoho možností k seberealizaci, mateřství jako by se 

stávalo jakousi přítěží u některých z nich, reprodukční věk se však neprodlužuje a založení rodiny 

nelze oddalovat do nekonečna. Je faktem, že mladá žena je brána společností jako nastávající 

matka, mateřství by však nemělo omezovat její rozvoj a mělo by být především na ní samé, zda 

se vůbec matkou chce stát a bude jí. 

Jaký mají respondentky názor z hlediska nátlaku společnosti na mladé ženy a jejich postoj 

k tomuto je předmětem další podkapitoly této praktické části práce. 
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6.2.5. Pociťovaný nátlak společnosti  

Z hlediska nátlaku společnosti na mladé ženy v České republice odpověděla jedna 

z respondentek (respondentka č. 3), že se v současné české společnosti cítí dobře, necítí se 

nikterak omezována nebo že by na ni byl činěn nějaký nátlak, nemá potřebu vybočovat z určitého 

zažitého stereotypu. 

Naproti tomu respondentka č. 5 kritizuje povrchnost současné české společnosti a také 

např. pohled či zaměření na vzhled, tedy to, že jsou ženy hodnoceny podle toho, jak jsou 

oblečené, nalíčené a také je kritičkou toho, že muži při výběru partnerky se dívají pouze na 

vzhled a nezajímají se o psychickou a mentální stránku ženy.  

Jak uváděly respondentky, jsou lidé, kteří si nesednou, s některými lidmi si naopak 

vyjdeme vstříc a jsou nám sympatičtí, jako bychom je znali již dlouho. Některé z nich kritizují 

stále veřejností propíraný gender, jsou pro zachování role ženy a role muže ve společnosti a 

nejsou pro to, aby se ženy snažily ve všem vyrovnat mužům, což dle jejich názoru ani úplně 

nejde.  

Podle nich je žena prostě žena a muž je muž, určitá vyváženost v jejich rolích ve 

společnosti by měla být, jako je např. rovnocenné ohodnocení za stejně odvedenou práci, 

nediskriminace v zaměstnání, rovný podíl na péči o domácnost i dítě. Je to především na obou 

partnerech či manželích, jak si svůj život partnerský i rodinný uspořádají, jak toto uspořádání 

bude oběma vyhovovat a jak si vyjdou vstříc, jak se budou vzájemně podporovat a vzájemně 

spolu komunikovat. 

Rodina, byť se tradiční rodina výrazným způsobem v posledních desetiletích mění, je 

stále považována za základ společnosti, je jakási tradiční rodina zastoupená mužem - otcem, 

ženou - matkou a dětmi, i když v posledních letech sílí nátlak na legislativní uspořádání 

homosexuálních párů, diskutována je problematika výchovy dětí těmito páry apod. 

Postoj mladých žen ve společnosti se také mění spolu se změnami či vlivem těchto změn, 

které v naší společnosti probíhají v takřka všech oblastech života a kterým se musíme 

přizpůsobovat.  

Současná společnost umožňuje mladým lidem mnoho možností, uplatnění se, 

seberealizace, je na každém jedinci, jaký zaujme ke svému životu postoj. Je na každé ženě a jejím 

rozhodnutí, zda se stane matkou. Je na každém mladém páru, zda uzavře manželství apod.   
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6.3. Zodpovězení výzkumných otázek 

Výzkumná otázka č. 1: Jak si mladé ženy představuj „Superženu“? Jaké podle nich má 

vlastnosti a hodnoty? 

Z hlediska pojmu „superžena“ je tento dotazovanými respondentkami vnímán především 

z hlediska spokojenosti a seberealizace mladé ženy v současné české společnosti, nikoli neustálá 

snaha o dosažení společensky přijatého ideálu.     

Výzkumná otázka č. 2: Považují mladé ženy konstrukt „Superženy“ za vhodný a žádoucí 

pro vlastní život nebo preferují jiné životní modely? 

Postoj mladých žen v České republice ke konstruktu superženy byl vymezen podrobně 

v podkapitolách praktické části této práce výše. Lze konstatovat, že názory jednotlivých 

respondentek, které byly dotazovány v rámci výzkumného šetření formou polostrukturovaných 

rozhovorů se příliš od sebe neliší z hlediska názorů na jednotlivé oblasti života mladé ženy, ať už 

se týkaly mateřství, uzavírání manželství, budování kariéry či volnočasových aktivit a dalšího 

směřování vlastního života. Jedním z hlavních faktorů je především vyváženost a rovnocenné 

postavení muže a ženy v domácnosti, rodině a v péči o dítě.      
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7. Diskuze  

Z poznatků z teoretické části, která byla zpracována na základě dostupných odborných a 

dalších relevantních zdrojů na téma „Superžena“ a z výsledků provedeného výzkumného šetření 

formou polostrukturovaných rozhovorů, kdy měly dotazované vybrané respondenty možnost nejen 

odpovídat na dané a předem připravené otázky autorky této práce - výzkumníka, ale také vyprávět 

určitým způsobem i svůj životní příběh je zřejmé, že postavení mladých žen v České republice ke 

konstruktu superžena se mění, tak jako se mění celá česká společnost, a to vlivem mnoha změn, 

které proběhly a probíhají zejména po roce 1989, po tzv. sametové revoluci, kdy byl svržen 

socialistický režim, mladí lidé mohou v současné době cestovat téměř bez omezení po celém světě, 

mohou studovat v zahraničí, a mají velké množství dalších možností. 

Trendem současné doby u mladých lidí je studium, budování kariéry, zajištění bydlení, 

cestování a také např. život na tzv. psí knížku, tedy bez uzavření manželství, a to i v případě, že 

mají tyto páry již vlastní děti. Mnoho mladých žen, včetně respondentek daného výzkumu odkládá 

mateřství na pozdější dobu.  

Jak vyplynulo z výsledků provedených polostrukturovaných rozhovorů a povídání si 

s respondentkami na dané téma, tedy o jejich pohledu na pojem superžena, většina z dotazovaných 

odpověděla, že by se mělo jednat o ženu spokojenou, šťastnou, která si zařídí život po svém a tak, 

jak si ho ona sama představuje. Jiní by mohli vnímat pojem superžena jako ženu, která se snaží vše 

zvládnout, snaží se zastat domácnost, děti a péči o muže (partnera, manžela) a při tom zároveň být 

schopná zvládat zaměstnání, budovat si kariéru. 

V naší společnosti je spousta žen, které jsou schopné si uspořádat svůj život dle svých 

vlastních priorit, ne každé se to však jistě daří. Jsou ženy, které se podrobí např. přání partnera či 

manžela, aby zůstaly s dětmi doma, aby odložily budování kariéry. Mnoho mladých žen dnes rodí 

sice děti v pozdějším věku, ale v současné uspěchané a přetechnizované době může mít mnoho 

z nich pocit, že jim „něco uteče“ pokud budou s dítětem delší dobu doma apod.  

Je mnoho mladých párů, které sice založí rodinu, ale nespějí s uzavřením manželství, 

výjimkou nejsou domácnosti, ve kterých je dítě vychováváno jen jedním z rodičů, výjimkou nejsou 

v dnešní době ani tzv. homoparentální rodiny, kdy je dítě vychováváno osobami stejného pohlaví.  

Starší generaci se může zdát současné uspořádání rodinného života a život mladších 

generací v mnoha ohledech nedůstojné či nepřijatelné, faktem však je, že dnešní společnost je jiná 

než společnost ještě např. před rokem 1989, kdy byly zastávány odlišné hodnoty, co se manželství 

a rodiny týče. Mění se tradiční rodina, mění se pohled na manželství a partnerství či rodičovství. 
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Pojem superžena může být jednotlivci vykládán různě, různý pohled na něj mohou mít 

samotné mladé ženy. Je jistě přínosem, že ženy mají v mnoha ohledech v dnešní době již rovná 

práva jako muži, i když je gender předmětem mnoha diskusí v odborných kruzích i v širší 

veřejnosti. Mladí lidé mají dnes možnosti, které generace mladých lidí před několika desítkami let 

neměli. 

Mění se společnost, mění se životní hodnoty, mění se výchova dětí a mladé generace. 

Otázkou je, zda je současná mladá generace jiná, než byla mladá generace např. před sto lety. 

Existují názory, že nikoli, že se mění pouze doba.  

Je faktem, že mnoho mladých lidí dnes žije delší dobu s rodiči (tzv. mamá hotel), rodiče 

své děti podporují ve studiu, v zábavě, v cestování, v poznávání nových věcí, zážitků, sbírání 

životních zkušeností. I při vší emancipaci a diskusí z hlediska genderu by však žena měla zůstat 

ženou, měla by se však ona sama mít možnost rozhodovat o svém životě, o tom, zda bude matkou 

a kdy se jí stane, zda bude své dítě vychovávat sama anebo založí s partnerem úplnou rodinu, zda 

bude budovat kariéru anebo dá přednost domácnosti a péči o dítě. 

Je také faktem, že jen žena může rodit děti, žena je pokračovatelkou rodu, mateřstvím a 

rodičovstvím by však neměla být omezována a na výchově dítěte a péči o něj by se měli podílet 

oba partneři – rodiče stejným dílem.  

Je mnoho mladých žen, které z důvodu mateřství a výchovy dětí odkládají svou kariéru, 

v dnešní době je také mnoho mladých mužů, kteří převezmou péči o děti na sebe a odcházejí na 

rodičovskou dovolenou a zůstávají s dítětem doma a do zaměstnání chodí žena. Mělo by jít o 

svobodné rozhodnutí mladých lidí, jak si svůj život uspořádají, jaké si nastaví životní priority, co 

se týče péči o domácnost, finančního zabezpečení rodiny, uzavření sňatku a v dalších aspektech 

života.    
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Závěr  

Hlavním tématem této práce byl postoj mladých žen v České republice ke konstruktu 

Superženy, kdy se autorka věnovala tomu, zda ženy sdílejí hodnoty sociologicky přijaté superženy. 

Práce se nejprve věnovala základním pojmům, a to vymezení samotného konstruktu, historickým 

předpokladům, způsobujícím jeho vznik a šíření, negativním důsledkům ideálu superženy a také 

alternativním modelům života, které ženy mohou teoreticky preferovat oproti modelu superženy.  

Hlavním cílem práce bylo podat ucelený přehled o postavení a postoji mladých žen v České 

republice v kontextu zastávání více rolí a snahy dokonalého výkonu jednotlivých rolí, a to 

z hlediska několika okruhů v rámci provedených polostrukturovaných rozhovorů s vybranými šesti 

respondentkami, které odpovídaly či sdělovaly své názory a postoje na téma domácnost, nátlak 

společnosti, role manželky a matky, role pracovnice, na pojem superžena ve vlastním životě, na 

vizi superženy ve společnosti, na roli matky, na osobní život, na plány do budoucna, na rodinu jako 

celek, ale také na studium, na vlastní původní rodinu či na partnerské vztahy.   

Téma postoj mladých žen v České republice ke konstruktu superženy byl pojat v celkově 

širokém měřítku, kdy byly kladeny vybraným respondentkám předem připravené otázky, měly 

však možnost k vyprávění svého životního příběhu a ke sdělení svých vlastních názorů na dané 

téma, kdy byly kladeny výzkumnicí doplňující otázky dle toho, jak se rozhovor vyvíjel.  

Prováděné výzkumné šetření bylo ztíženo situací kolem nákazy COVID-19, kdy nemohly 

být z toho důvodu provedeny osobní rozhovory na základě osobního setkání s respondentkami, a 

muselo být přistoupeno k alternativním řešením, kdy byly rozhovory prováděny pomocí 

virtuálních způsobů komunikace a nahrávány se souhlasem respondentek a poté přepsány do 

písemné formy.  Nicméně cíl a účel této práce byl v rámci prováděného výzkumného šetření splněn 

a na jeho základě byly zodpovězeny stanovené výzkumné otázky, kdy byl ke každému okruhu 

otázek vypracován podrobný komentář z odpovědí dotazovaných respondentek. 

Provedené výzkumné šetření poukázalo na již známý fakt, že mladé ženy v současné době 

odkládají založení rodiny, uzavření manželství, dávají přednost studiu, cestování, volnočasovým 

aktivitám a budování kariéry, což je však dáno současnou dobou, možnostmi, které mladé ženy a 

také mladí muži mají k dispozici.  

Závěrem v rámci praktické části této práce lze konstatovat, že mladé ženy v české 

společnosti nemají dle výpovědí dotazovaných respondentek o svém budoucím životě vcelku jasné 

představy. Většina z nich však počítá se založením rodiny, preferuje rovnoprávné postavení 

partnerů v péči o domácnost a o dítě, ale záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují či v budoucnu 
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ovlivní jejich další směřování v životě, na různých příležitostech a situacích, které život 

každodenně přináší.    

I když dotazované respondentky většinou chtějí v budoucnu dítě, mateřství odkládají na 

pozdější dobu. Jen jedna z dotazovaných respondentek byla rozhodnuta dítě nemít, jelikož 

nepovažuje mateřství za cíl svého života. Jedině žena je schopná odnosit a porodit dítě, není však 

řečeno, že tato skutečnost je povinností mladých žen, a to zejména v dnešní moderní době. Tato 

skutečnost souvisí také se zabezpečením či podporou mladých rodin z hlediska legislativního, 

z hlediska péče státu a jeho podpory pro mladé rodiny, mladé páry, které chtějí mít rodinu a které 

se obávají nedostatečného finančního zabezpečení.  

Mladí lidé žijí dnes delší dobu u rodičů, než tomu bylo dříve. Necítí potřebu uzavírat sňatek 

ani po případném narození potomka. Postoje mladých žen naznačují, že mladé ženy se nebrání 

založení rodiny, avšak chtějí si nejdříve život užít a poté mít rodinné povinnosti. Preferují 

rovnocenné postavení partnerů v péči o domácnost a v péči o dítě, vzájemné porozumění a 

toleranci, respekt a úctu jednoho k druhému, vzájemnou komunikaci. 

Z praxe víme, že současná mladá generace, a to jak mladé ženy, tak mladí muži jsou 

vychováváni a vyrůstají v odlišné době, než tomu bylo u generací předešlých, mají více možností. 

Postoj mladých žen v České republice k mnoha věcem, především však v ohledu nastavování 

budoucího života se mění, tak jako se mění tradiční rodina.  

Závěrem lze říci, že jak role ženy – matky, tak role ženy – pracovnice a další role, které 

mladé ženy ve společnosti plní jsou dány společenskými pravidly a změnami, které ve společnosti 

probíhají, jsou dány jejím vývojem a ovlivňují je mnohé faktory současnosti. Žena by však měla 

mít možnost si rozhodovat o tom, co jsou jejími prioritami v ohledu vlastního života a také jejího 

postoje k tomu, co znamená být ženou z pohledu společnosti. 

Pojem „superžena“ je dotazovanými respondentkami vnímán jako žena spokojená, která ví, 

co chce, jde si za svým cílem, aby byla spokojená a šťastná a měla možnost seberealizace a 

uplatnění v současné uspěchané společnosti. 
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Seznam příloh  

Priloha 1.  

1 – 33. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky a partneři v úplných rodinách podle 

nejvyššího dosaženého vzdělání a ekonomické aktivity v roce 2018 (část původní tabulky) 

RODINY A DOMÁCNOSTI    

FAMILIES AND 
HOUSEHOLDS 

      

1 - 33. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky a partneři v úplných rodinách podle 
           nejvyššího dosaženého vzdělání a ekonomické aktivity v roce 2018 

Heads of households and their spouses in two-parent families by educational attainment and 
economic activity in 2018 

      

Pramen: Životní podmínky 2018, ČSÚ    
Source: Living Conditions 2018, 

CZSO 
      

procenta     percentage 

Ukazatel 

Typ domácnosti / Type of household 

Indicator 

Úplná rodina bez dětí     
Two-parent family without 

children 

Úplná rodina s dětmi               
Two-parent family with children 

Ženy 
Females 

Muži 
Males 

Ženy 
Females 

Muži 
Males  

 

 Postavení osoby  
  v čele domácnosti                        
a partnerky a 
partnera 

        

Economic activity of the head of 
household and spouse 

 

Zaměstnanec 40,9    38,7    61,4    72,5    Employee 
 

Samostatně činný 6,0    10,9    7,7    22,2    The self-employed 
 

Nezaměstnaný 2,7    2,2    3,9    2,5    The unemployed 
 

Důchodce 48,4    47,7    2,5    2,9    Pensioner 
 

Ostatní 2,0    0,3    24,6    0,5    Other 
 

Pramen: Životní podmínky 2018, ČSÚ 
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Priloha 2 

1 - 34. Osoby v čele domácnosti ve vybraných typech domácnosti podle rodinného stavu a 

věku v roce 2018 (část původní tabulky) 

RODINY A DOMÁCNOSTI    

FAMILIES AND 
HOUSEHOLDS 

      

1 - 34. Osoby v čele domácnosti ve vybraných typech domácnosti podle rodinného stavu a 
věku v roce 2018  
           Heads of households in selected types of households by marital status and age in 2018  
       

Pramen: Životní podmínky 2018, ČSÚ    
Source: Living Conditions 2018, 

CZSO 
 

       
procenta     percentage 

 

Ukazatel 

Typ domácnosti / Type of household 

Indicator 

 

Domácnost jednotlivce  
Household of individual 

Neúplná rodina                     
Lone-parent family 

 

Ženy 
Females 

Muži 
Males 

Ženy 
Females 

Muži 
Males 

 

 

 
 Postavení osoby  
  v čele domácnosti a 
 partnerky a partnera         

Economic activity of the head 
of household 

 

Zaměstnanec 24,6    44,1    67,4    74,6    Employee 
 

Samostatně činný 3,5    12,0    8,3    16,1    The self-employed 
 

Nezaměstnaný 2,2    4,7    6,1    0,6    The unemployed 
 

Důchodce 68,5    38,5    11,3    8,1    Pensioner 
 

Ostatní 1,1    0,8    6,9    0,5    Other 
 

Pramen: Životní podmínky 2018, ČSÚ 
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Priloha 3: 1 - 36.  Čisté úplné rodiny podle počtu nezaopatřených dětí v roce 2018 

Pramen: Životní podmínky 2018, ČSÚ 

RODINY A 
DOMÁCNOSTI      

FAMILIES AND 
HOUSEHOLDS 

       
1 - 36.  Čisté úplné rodiny podle počtu nezaopatřených dětí v roce 
2018  
            Two-parent nuclear families by number of dependent children in 
2018         

Pokračuje.      Continues. 
       

Pramen: Životní podmínky 2018, ČSÚ     
Source: Living Conditions 2018, 

CZSO 
       

Ukazatel 

Čisté úplné rodiny  /  Two-parent nuclear families 

Indicator 

celkem 
 

Total 

bez dětí 
 

without 
children 

s 1 
dítětem  

 
with 1 
child 

se 2 
dětmi 

 
with 2 

children 

se 3 a více 
dětmi 

with 3+ 
children 

 Počet domácností     
2 168 

590  
1 128 

892  424 274  508 993  106 431  Number of households 

 Podíl v procentech 100,0  52,1  19,6  23,5  4,9  As percentage 
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1. Vymezení předmětu zkoumání  

 

Za jednu ze zásadních společenských změn moderní doby se rozhodně dá považovat 

proměna rodiny z tradičního modelu přes model moderní až k postmodernímu [Možný:2006,23]. 

Novější typy rodiny proměnily povahy vztahů uvnitř rodin a také role jednotlivých členů 

domácnosti – tradičně byla žena nevyhnutelně asociována s péčí o domácnost, výchovou dětí a 

obecně s privátní sférou života.  

Od konce padesátých let minulého století začaly ženy hromadně opouštět domácnost a 

postupně dosáhly vysokou úroveň ekonomické nezávislosti a autonomie [Možný:2006,177-8]. 

Avšak i přestože si našly uplatnění ve veřejné sféře, nezbavily se starostí o rodinu – mají tedy tzv. 

„dvojí břemeno“ – musí zároveň zvládat větší počet sociálních rolí. [Sumra a Schillaci:2015,4]. 

V návaznosti na časovou a fyzickou náročnost balancování mezi dvěma prací na plný úvazek a 

neustálého zdokonalování se v obou se vymezil sociální konstrukt – internalizace ideologie 

„superženy“, a rychle se stal oceňovanou sociální hodnotou [Steiner-Adair:1986].  

2. Cíl práce 

 

Výzkumným cílem mé bakalářské práce je zjistit postoj mladých žen v ČR ve věku od 18 

do 23 let k danému fenoménu.  

 

3. Výzkumné otázky a hypotézy  

 

Hlavní výzkumné otázky jsou: 

1. Jak si mladé ženy představují „superženu“? – jak podle ně má nastavené hodnoty a 

priority, jak se chová, co všechno zvládá, co se od ní očekává? 

2. Jaký postoj mají mladí ženy v ČR k „superženě“? – sdílí-li stejné hodnoty jako žena, 

kterou si pod tímto pojmem představují a do jaké míry?   

3. Je dospívání a konstrukce identity moderní mladé ženy ovlivněno touto tendencí? Do 

jaké míry?  – aplikují na sebe obraz „superženy“ nebo spíše hledají alternativní životní 

styly? 

 

4. Metody a prameny  
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Pro účely svého výzkumu jsem zvolila kvalitativní metodu z několika důvodů – za prvé, 

nepotřebuji statistická data, spíše bych chtěla dozvědět mínění menšího počtu lidí ohledně 

určitého problému. Za druhé, chtěla bych se zaměřit na hlubší zkoumání konstruktu “superženy”, 

popis  dané problematiky a na to, jak se mladé ženy v ČR k němu vztahují – nemyslím si že je 

možné dozvědět o tomto pomocí uzavřených otázek a neosobního dotazování. Za třetí, považuji 

za důležitý faktor skutečnost, že je v dnešní době „superžena“ jakousi sociální normou 

[Jacques:2008] a proto je důležité udělat příjemné a přátelské prostředí, aby se žena mohla 

svobodně vyjádřit ohledně tohoto fenoménu, případně i přestože nesdílí stejné hodnoty.  

Konkrétněji bych chtěla používat metodu polo strukturovaného rozhovoru s přibližně 15 

respondentkami ve věku od 18 do 23let. 

 

5. Předpokládaná struktura práce 

 

V 1. části bych uvedla základní teoretická východiska své práce a její teoretický rámec, 

kde bych pomocí zvolené literatury uvedla obecnou definici „superženy“, historické kořeny 

tohoto fenoménu a také spojené s ním jevy. 2. část bude věnována vymezení výzkumného cíle a 

výzkumných otázek. 3. část bude zaměřena na použitou metodologii a její popis. V 4. analytické 

části bych popsala proces analýzy získaných dat a na závěr v části 5. uvedu hlavní zjištění a 

pokusím se o jejích ukotvení v teoretickém rámci.   
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