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Abstrakt 

Téma, kterým se v této práci zabývám, je změna života rodičů po narození dítěte. Součástí 

této práce je kvalitativní výzkum. Zabývám se zde různými aspekty života, jako je partnerský 

život, dělba práce v domácnosti, pracovní a finanční sféra nebo volnočasové aktivity či 

společenský život nových rodičů, a tím, jak se po příchodu dítěte proměnily případně 

omezily. Ve své práci se snažím zaměřit na rozdíl mezi tím, jak tuto změnu vnímají muži a 

ženy, a to i v porovnání s genderovými stereotypy, které s rodinným uspořádáním úzce 

souvisí. Kromě toho se také snažím vyzdvihnout témata a změny, které dané rodiny považují 

za nejvýznamnější, případně oblasti, které se dle jejich názoru měnily nejvíce. Kromě 

restrukturalizace rodiny respondenti a respondentky uváděli změny, jako je omezení 

volnočasových aktivit, společenského života (obměna přátel apod.) nebo i proměnu a 

přizpůsobení intimního života. Tyto a další změny v práci detailněji diskutuji. V rámci této 

práce bylo provedeno deset polostrukturovaných rozhovorů s pěti respondentskými 

rodinami, zvlášť s otcem a zvlášť s matkou a na základě jejich analýzy pomocí kódování a 

předchozí teoretické přípravy byly vytvořeny kategorie, které byly následně interpretovány 

a diskutovány. Kritériem respondentských rodin byl především počet dětí, tedy pouze jedno, 

věk dítěte, do pěti let, a sezdané soužití, kdy oba partneři jsou ve svém prvním manželství. 

Abstract 

The topic I deal with in this thesis is the change in the life of parents after birth. Part of this 

work is qualitative research. Here I deal with various aspects of life, such as partner life, the 

division of domestic work, work and finance or leisure activities or social life of new parents, 

and how they changed or decreased after the birth of a child. In my work, I try to focus on 

the difference between how men and women perceive this change, even in comparison with 

gender stereotypes, which are closely related to family organization. In addition, I also try 

to highlight the topics and changes that the families consider the most important, or areas 

that, in their opinion, have changed the most. In addition to the restructuring of the family, 

the respondents mentioned changes such as restrictions on leisure activities, social life 

(change of friends, etc.) or even a change and adaptation of intimate life. I discuss these and 

other changes in the work in more detail. Within this work, ten semi-structured interviews 

were conducted with five respondent families, separately with the father and separately with 

the mother. Based on an analysis of the semistructured interviews, using coding and previous 



 

 

 

theoretical preparation, categories were created, which were then interpreted and discussed. 

The criteria of the respondent families were mainly the number of children, ie only one, the 

age of the child, up to five years, and the cohabitation, in which both partners are in their 

first marriage. 
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1 ÚVOD 
 Tématem, které provází celou tuto práci je rodina, tedy zásadní společenská instituce 

a její obměna. Ráda bych ze začátku uvedla jednu ze základních definic rodiny, která 

provázela celou moji bakalářskou práci: „Rodinou se zpravidla rozumí malá sociální 

skupina, která vzniká manželstvím a umožňuje vzájemné soužití mezi manželskými partnery, 

soužití rodičů a jejich dětí, utváření vztahů mezi příbuznými a vztahů mezi rodinou a 

společností.“ (Střelec, 2007, 109). V této práci se chystám zabývat rodinou v jejím základu 

a počátku soužití s dětmi. Mým výzkumným cílem je detailně popsat změny v rodině po 

příchodu dítěte a zjistit, na co se rodiče po narození dítěte zaměřují nejvíce, kde vidí 

nejpodstatnější změnu.  

 V rámci této práce chci přinést nový pohled na problematiku proměn života po 

příchodu dítěte a mimo jiné i poukázat na některá témata, která by měla projít podrobnějším 

výzkumem, zvlášť v moderní době, kdy se proměňuje nejen přístup k výchově dětí, ale je 

nabízena flexibilita pečujícím osobám na pracovním trhu a partnerské soužití je více 

rozmanité, než kdy předtím. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Úvod 

 Jak jsem již avizovala, hlavním tématem této práce je rodina, její rozrůstání a změny 

v rodinném životě nastávající po příchodu dítěte, jak ukazuje také Kluwer: „Rodina je malý 

systém a přidání nového člena do systému znamená jeho reorganizaci.“ (Kluwer, 2010: 

105). Na začátku mé bakalářské práce tak stála otázka: Jaké změny v rodině lze identifikovat 

po příchodu dítěte a kde všude lze změny v rodinném životě spatřovat?  

 Rodičovství je velký zásah do života každého člověka. Mění se jak pohled na svět, 

tak ale i podmínky, které jsou pro dítě nutné, jako například finanční situace nebo časové 

uzpůsobení. V této bakalářské práci se snažím zachytit významné změny života po příchodu 

dítěte, které rodiče prožívají a strategie přizpůsobení novému životnímu stylu, které na 

základě zvládání změn krystalizují (změna pracovního úvazku, proměna dělby práce v 

domácnost, přizpůsobení novým rolím ve společnosti,...). Jak tedy tyto strategie fungují? 

Mým cílem je nejen ověřit, zdali existuje tlak na zvládání změn, případně za jakých 

podmínek, ale především jak je možné aplikovat strategie v reálném životě čerstvě po 

příchodu dítěte. 

  Ještě než se budu věnovat svému výzkumu, shrnu dosavadní poznatky o různých 

aspektech rodičovství, které jsou součástí mého zkoumání. Tuto teoretickou část jsem 

stavěla na těchto klíčových slovech: efekt narození dítěte na partnerství, změna 

společenského života, finanční situace a pracovní sféra po příchodu dítěte a v neposlední 

řadě i změna rolí v domácnosti a dělba práce v domácnosti. Tato klíčová slova vychází 

především z mých předpokladů, na základě výzkumů bylo však zjištěno, že spadají mezi 

zásadní změny, kterým lidé čelí při zakládání rodiny a společné domácnosti, a to spolu s 

životní spokojeností a vztahy v širší rodině, které já mám zahrnuty v níže uvedených 

kapitolách (Šťastná, Žáčková, 2010, 15). 

 Většina prací se v tématu změn rodinného života po příchodu dítěte zabývá konkrétní 

oblastí, kterou nadále rozebírá. Moje práce se zaměřuje především na aktéry, jejich pohled, 

a to, jak intenzivně vnímají změny. Zabývám se tím, co sami aktéři považují za významné a 

co spíše zlehčují nebo zmiňují jako nevýznamné.  
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2.2 Rodičovství 

 Rodičovství přináší zodpovědnost, jelikož efekt ovlivnění života mají jak rodiče na 

dítě, tak i dítě na rodiče, kdy probíhá tvorba osobní identity a její proměna na obou stranách 

(Sýkorová, 2009). Už jen to svědčí o velké změně, kdy se dosud fungující systém partnerů 

změní ve prospěch dítěte. Z toho vyplývá, že nelze zkoumat pouze rodinnou strukturu nebo 

pouze její organizaci, ale je potřeba vzít v potaz jak její formu, organizaci i vícegenerační 

příbuzenské vztahy (Sýkorová, 2009). 

 Na radostné narození dítěte lze však nahlédnout jako na krizi. LeMasterse (1967), 

tvrdí, že v důsledku příchodu dítěte do rodiny může nastat zásadní krize, která přichází z 

vnitřní struktury rodiny. Způsobuje přeměnu párové organizace vztahu na skupinovou 

organizaci vztahu. Na úspěšnosti tohoto přechodu závisí podle LeMasterse následně i to, jak 

zvládá pár rodičovství jako takové (LeMasters, 1957). O to podstatnější je, že již zmíněný 

efekt jak rodiče na dítě, tak ale i dítěte na rodiče (Sýkorová, 2009). 

 LeMasters uvádí, že krize pro rodinu může přicházet jak z vnější, tak i z vnitřní 

struktury. Co se týče vnější struktury, jsou zde brány v potaz především ekonomické, 

politické a kulturní (společenské) aspekty, například stát jako celek. Jedná se tak o finance 

nebo státní zřízení, které dle LeMasterse a dalších významně ovlivňuje zvládání rodičovství, 

především pak výchovu dítěte a jeho rozvoj. LeMasters je však průkopníkem v tu dobu zcela 

nové myšlenky, a to vzniku krize kvůli přeměně vnitřní struktury rodiny v důsledku příchodu 

dítěte, kdy je třeba přeorganizovat ji z partnerské struktury na strukturu skupinovou. 

(LeMasters, 1957).  Avšak dopady těchto krizí jsou různorodé. LeMasters (1957) uvádí jako 

ovlivňující faktory stávající organizaci rodiny, majetkové poměry, postavení rodiny ve 

společnosti a v neposlední řadě i zkušenosti s předchozími krizemi. Následkem těchto 

faktorů může nastat reorganizace rodiny, změna jejího postavení nebo dokonce změna 

hodnot a potřeb rodiny. Zvládnutí takové krize, bavíme-li se tedy konkrétně o narození 

dítěte, poté ovlivní to, jak rodiče prochází nastalou změnou, tedy jestli úspěšně zvládají 

rodičovství (Ibid.). Autor ve svém výzkumu dochází k závěru, že již v době, kdy svůj 

výzkum realizoval, 83% rodičů dokázalo něco, co nazývá jako „úspěšné přizpůsobení se 

rodičovství“. V jeho poznatcích je dokonce výslovně podotknuto, že někteří muži přirovnali 

příchod dítěte k pobytu v armádě (Ibid.). Tuto myšlenku dále mnoho níže uvedených 

výzkumů potvrdilo. 
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 LeMasters byl jedním z prvních, kteří upozornili na závažnost reorganizace rodiny 

na základě narození dalšího člena či členky. Brzy se však někteří výzkumníci a výzkumnice 

snažili jeho tvrzení vyvrátit, jako např. Everet D. Dyer, který v roce 1963 prováděl výzkum 

znovu, aby LeMastersovu teorii potvrdil či vyvrátil. Jeho re-výzkum však LeMastersovu 

teorii potvrdil. Zároveň poukázal na implicitní faktory, ovlivňující průběh krize v rodině, 

stejné jako v LeMastersově studii. Z Dyerovy studie vyplývá, že zhruba 81% párů se z krize 

dokázalo úspěšně dostat po složitém období, v řádu několika měsíců. Poukazuje též na to, 

že je třeba provést další studie, které budou zkoumat pozadí a průběh těchto krizí u rodin, 

které si prošly závažnější krizi a u rodin, které si prošly lehčí průběh krize. Závěrem uvádí, 

že se tedy shoduje s poznatky LeMasterse a příprava na rodičovství významně přispívá 

zvládnutí krize, která přichází s reorganizací rodinné struktury (E. D. Dyer, 1963). 

 Krize po příchodu dítěte byla rozsáhle zkoumána a LeMasters (1957) je v takových 

studiích často zmiňován. Jednou ze zajímavých studií, která se týká rodičovství, je výzkum 

Manon Van Scheppingen, která se zabývá vlivem úrovně sebekontroly na zvládání příchodu 

dítěte a předpoklady pro rodičovství na základě těchto povahových rysů. Tvrdí, že 

sebekontrola je důležitým faktorem v oblasti zvládání krize rodičovství. (M. Van 

Scheppingen, 2018). Neboť rodiče (případně lidé s předpoklady pro rodičovství), tedy ti, 

kteří krizi zvládají lépe, disponují vyvinutější vlastností sebeovládání (sebekontroly ve svém 

chování a zvládání změny) než bezdětní. Zároveň tvrdí, že příchod dítěte způsobuje právě 

snížení sebeovládání (především u matek) a úroveň sebekontroly má též stejný vliv na 

harmonizaci pracovního a soukromého života, tedy rodiče s lepší sebekontrolou ji zvládají 

lépe, protože i přes její snížení mají stále vysokou úroveň sebekontroly (Ibid.). Dle mého 

názoru je podstatné brát v potaz i tyto aspekty změny po příchodu dítěte, především kvůli 

procesům, které následně způsobují (stres, nezvládání pracovní zátěže, partnerské rozepře 

apod.). 
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2.3 Změna rolí v domácnosti 

 Příchodem dítěte se mění i jisté role v domácnosti, jako je například proměna v dělbě 

práce. To může být způsobeno například i tím, že ženy často zůstávají doma na mateřské. 

Všeobecně proměna dělby práce v domácnosti po příchodu dítěte je v dnešní době značně 

ovlivněna větší angažovaností žen na trhu práce, a to tak, že se muži mnohem často do 

domácích prací zapojují (Sýkorová, 2009). Na základě zvyšující se angažovanosti žen na 

trhu práce se zde také rozvíjí ne-rodičovská péče o předškoláky, jako mohou být chůvy nebo 

hlídání prarodičů. Na hlídání prarodičů apeluje mimo jiné i Sýkorová, která se snaží 

nahlédnout do intergeneračních vztahů a pochopit tak jejich rozvoj, a to právě zejména mezi 

prarodiči a rodiči dětí. Podle ní je význam intergeneračních příbuzenských vztahů stále 

významný, a to hlavně co se pomoci v náročných životních situacích týče (Sýkorová, 2009, 

4). Na základě Sýkorové lze říct, že je tato péče využívána zejména kvůli práci, ale lze 

konstatovat, že je využita také kvůli zachování stávajícího života (koníčky, společenské 

akce…)?  

 Podstatnou změnou je po narození dítěte tedy především změna role ženy. Muž 

zůstává pracujícím, ale žena se stává v podstatě „pracující v domácnosti“. Podle Hany 

Maříkové je tradiční postavení žen jako pečovatelek natolik zakořeněno, že, dle jejího 

výzkumu, je péče o dítě brána v podstatě jako práce určena pro ženy, matky, proto je 

naprosto běžné, že žena zůstává s dítětem doma. Otec by měl rodinu zajišťovat finančně, 

zatímco matka fakticky. Tento trend je realizovaný větší částí populace, role ženy coby 

pečovatelky je velice zakořeněna, jak již bylo zmíněno čili zde neexistuje příliš prostor pro 

změnu v tomto rozdělení rolí. (Maříková, 2008). 

 Maříková zmiňuje ve svém článku výzkum „Rodiče 2005“, na základě kterého je 

zjištěno, že 80 % rodičů s dětmi do 18 let preferují model rodiny, kdy do tří let dítěte je otec 

zaměstnán na plný úvazek, zatímco matka na rodičovské dovolené, do sedmi let potomka se 

pozice otců nemění, matky mají možnost pracovat na zkrácené úvazky nebo si jinak 

přivydělávat (zejména z domova či brigádně). 42 % dotazovaných v rámci tohoto výzkumu 

preferovalo, že by matka měla být zaměstnána na plný pracovní úvazek (Maříková, 2008: 

46). Z tohoto modelu tedy vyplývá, že je nejvíce preferován otec, jako živitel rodiny i během 

útlého věku dítěte, zatímco matka je jednoznačně určena jako pečovatelka a možnost 

pracovat se pro ni stává dostupnější s rostoucím věkem dítěte (Ibid.).  

 Na druhou stranu se staví Matějíček v knize Rodiče a děti (2017), který tvrdí, že se 
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muži čím dál častěji zapojují do vnitřního chodu rodiny spíše než do vnějšího zabezpečení a 

přejímají od žen částečně role udržování vnitřního klidu rodiny, čímž se význam funkce 

zabezpečení (z finanční stránky) mění na význam funkce zabránit vnitřní dysfunkci rodiny. 

Tato proměna se podle sociologických průzkumů děje v posledních padesáti letech a muži 

se tak stávají mnohem vice vtaženi do vnitřního dění rodiny (Matějček, 2017). 

 Na druhou stranu názorového spektra lze postavit výzkum Iva Možného a Petra 

Mareše (2005), kteří ve svém výzkumu naopak výslovně označili ženské mateřství jako 

instinktivní, tedy přirozenou, biologickou roli žen, která je pro ně výsledkem socializace v 

prostředí, kde je mateřství a ženskost brána jako synonymum. Dokonce uvádějí, že na 

základě poznatků z výzkumu v populaci českých žen, je mateřství základem sociálního 

postavení a sociální identity a otázkou pro ženy často není zdali budou mít děti, ale kdy a s 

kým. Otázkou je tedy především načasování, související s vhodným partnerem a materiální 

situací (Možný, Mareš, 2005). Nicméně kladou si zde i otázku vzdělání, které postoje žen k 

pořízení dítěte významně ovlivňuje. Jejich poznatky poukazují na fakt, že ženy s 

vysokoškolským vzděláním často více zvažují, zdali se stát matkou, jelikož si uvědomují 

možnou překážku v kariérním, ale i partnerském životě, zatímco ženy se základním 

vzděláním považují mateřství za hlavní středobod svého života (Ibid.). 

 Tomuto tvrzení Možného a Mareše oponuje výzkum Křížkové (2002), která tvrdí, že 

určení matky, jako pečovatelky, sice souvisí s biologickým determinismem, ale omezená 

možnost proměny těchto stereotypů byla v poměrně nedávné době zakořeněna v sociální 

politice. Výše mateřské dovolené totiž nebyla dostatečná čili ženy byly tímto nuceny být 

závislé na muži, partnerovi, který je finančně podporoval, zajišťoval. I přesto, že v dnešní 

době je možné si vybrat, který z rodičů půjde na rodičovskou dovolenou, stále zde přetrvává 

stereotyp podpořený sociální politikou státu (Křížková, 2002). I na základě toho zde též stále 

přetrvává paušální předpoklad pečovatelských vloh žen, matek, a to nejen v případě dítěte, 

ale i jiných dospělých nebo starších. Muž je v tomto ohledu neschopen. Podle Křížkové 

(2002) jen označení mateřská dovolená vybízí ke zlehčování situace po příchodu dítěte u 

matky a navozuje tak pocit nenáročnosti, čímž ženu spojuje i s dalšími domácími pracemi, 

které by měla vykonávat, jestliže je doma s dítětem (Ibid.)  

 Naproti tomu můžeme vykonávání domácích prací primárně ženou přisoudit i 

představě právě žen o neschopnosti mužů vykonávat domácí práce a péči o děti, která 

pramenní z předchozích partnerství nebo z rodinného soužití, kde žena vyrůstala (Bartošová, 
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2011). Nemusí však jít primárně o neschopnost udělat domácí práce na straně muže, ale o 

fakt, že jsou muži svými ženami nebo v rámci rodinných vztahů během dospívání vedeni v 

této oblasti k pasivitě a k závislosti na ženě. Dívky jsou pak více vychovávány k 

samostatnosti a předpokládá se, že takovou domácnost samy povedou a dokáží ji zajistit v 

rámci vnitřního zabezpečení (Ibid.). 

 Ivo Možný (2013) se zaměřuje konkrétně na manželství, kde jsou oba manželé 

vysokoškolsky vzdělaní. Popisuje jejich soužití jako odklon od tradičního modelu dělby 

domácí práce a ze začátku velice egalitární postoj. V momentě narození dítěte však většina 

práce přechází na stranu ženy, tedy přesun spíše k tradičnímu modelu. Ačkoliv se tedy větší 

množství práce orientuje na ženu, v těchto rodinách častěji žena potřebuje více pomoci a 

podpory od muže, které se jí podle Možného (2013) sice dostává, ale až na základě tvrdého 

vyjednávání, čímž vzniká jisté napětí a výčitky svědomí ze strany obou partnerů (Možný, 

2013). Tato tvrzení otevírá prostor pro diskusi, že tradiční model dělby práce v domácnosti 

a genderové rozdělení na základě stereotypů může, především po narození dítěte, způsobovat 

výrazné krize v rodinném soužití. 

 Okrajově bych se ještě chtěla zmínit o spravedlivosti a jejím vnímání mužů a žen, v 

souvislosti s dělbou domácích prací. Chaloupková (2005) ve svém výzkumu uvádí, že 

nejčastěji je muži i ženami jako spravedlivé považováno rozložení, kdy žena vykonává 60 

% domácích prací a muž 40 %. Ve svých zjištěních popisuje autorka jako hlavní aspekt 

vnímání spravedlivosti časovou zátěž (kolik času muž či žena prací stráví) a také podíl na 

nejrutinnějších domácích činnostech (Chaloupková, 2005).  

2.4 Finanční a pracovní sféra 

 Je všeobecně známo, že s věkem dítěte vzrůstá množství potřebných financí 

způsobený novými výdaji, jako jsou například plínky nebo dětský kočárek. Na základě 

statistických dat z výzkumu Šťastné a Žáčkové (ze souborného výzkumu Kuchařové a kol., 

2010) je známo, že založení rodiny má nepříliš příznivý efekt jak na finanční situaci rodiny, 

tak i na materiální i bytovou situaci rodiny. Založení rodiny může mít vliv, opět podle též 

statistických dat, na ochabnutí zajímavosti práce (mimo jiné i v důsledku přesunu pozornosti 

na péči o dítě) nebo omezený přístup k novým a zajímavým pracovním příležitostem 

primárně u žen. Tento pohled se liší u žen, které hodnotí pozitivně právě finanční situaci a 

situaci ve vztahu a mužů, kteří naopak hodnotí pozitivněji pracovní příležitosti a výkon v 
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práci samotné. S tím souvisí předpokládané negativnější hodnocení žen, co se týče 

pracovních příležitostí, především často kvůli roli matky pečovatelky. Na základě těchto 

hodnocení vznikají mezi partnery krize kvůli finanční či pracovní situaci rodiny. (Šťastná, 

Žáčková, 32-33, 2010). 

 V posledních dekádách je zároveň prokázáno, že celosvětově probíhá změna 

struktury trhu práce a lze vypozorovat, že mnozí zaměstnavatelé nabízejí flexibilitu v práci, 

a to především možností pracovat z domova nebo na zkrácený úvazek, nicméně nejde o 

dostačující nabídky (Křížková, 2007). O tom vypovídá i to, že většina otců i matek (kolem 

60%) je spokojena se zvládáním práce i rodiny zároveň. (Ibid.) Jinak je to však na českém 

pracovním trhu, kde není zvyšování zaměstnanosti žen matek příliš ukotveno. (Křížková 

2007) A to i přesto, že je Česká republika na předních příčkách evropských zemí, co se týče 

pracovní angažovanosti žen (Křížková, 2002). Na rodiny je naopak vytvářen větší tlak a 

požadována čím dál vyšší flexibilnost, které se rodiny snaží přizpůsobit a vytvářet tak 

strategie zvládání péče o dítě spolu s pracovním úvazkem. Ze strany trhu jim však často není 

vyhověno. V české společnosti je sice velký tlak na ženy, čili na dvoupříjmové domácnosti, 

na druhou stranu je zde stále zakořeněna role ženy jako odpovědné za chod domácnosti. Na 

základě těchto problémů, způsobených hlavně (dle většiny odpovědí ve výzkumu) finančním 

nedostatkem, vznikají různé strategie zvládání harmonizace pracovního a rodinného života. 

Spadá mezi ně snaha o flexibilitu zaměstnání, využívání péče vně rodinu (chůvy, hlídání dětí 

na pracovišti,..) nebo i hlídání například prarodiči dělba práce v domácnosti na základě 

dohody (Křížková, 2007). I přes snahy pozměnit trh práce a rozvinout jej tak, aby odpovídal 

potřebám žen, primárně těm s dětmi, není zde stále brán dostatečný ohled na kombinaci 

pracovního a rodinného života ze strany zaměstnavatelů (Maříková, 2008). Velkým 

problémem, který v této souvislosti vzniká, je u žen na mateřské a rodičovské dovolené 

takový, že čím déle nepracují, tím více se zhoršuje jejich kvalifikace a praktické kariérní 

dovednosti, což je při zpětném nástupu do práce poměrně zásadní. 

  Jestliže mluvíme o zaměstnanosti a kariérním postupu žen, existuje zde dle Mareše 

(2006) i skrytá obava o překážku v reprodukci společnosti. Na tuto obavu lze však nahlížet 

i z druhé perspektivy, kdy jsou děti naopak překážkou pro kariérní postup matky. Obě tyto 

perspektivy komplikují genderovou rovnost v zaměstnávání. Narážíme zde na dilema v 

úrovni sociálního státu, kdy se egalitární skupiny, stojící za hodnotovou změnou ve 

společnosti, obávají o financování podporovaného sociálního státu. V zájmu sociálního státu 
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se nyní objevuje i pokles porodnosti, stárnutí populace, tedy nahrazování pracovních sil 

imigranty s tím spojenými problémy, což sice není přímo důsledkem dysharmonie mezi 

rodinou a zaměstnáním, ale lze ji s tímto dilematem úzce spojit (Sirovátka, 2006). 

2.5 Partnerství 

 Pakliže narození dítěte přináší změny, partnerské soužití z nich není vynecháno. 

Zajímá mne především zdali se po narození nového člena rodiny přišly nové krize 

partnerství, tedy jejich příčiny a jestli se došlo i ke změně společně stráveného času. Co bych 

chtěla primárně zmínit je fakt, že páry s podobným dosaženým vzděláním mají méně 

partnerských rozepří a krizí, tedy více si rozumějí jak v dělbě práce v domácnosti, ale i ve 

výchově dětí (Šťastná, Žáčková, 17, 2010). To je jeden z faktů, který bych ráda aspoň 

okrajově ověřila na základě mých zkoumaných rodin. 

 Jak již bylo zmíněno výše, příchod dítěte přináší do partnerství jakousi krizi, kterou 

LeMasters označil za vnitřní vliv a vnitřní rodinné nebezpečí, kdy partneři často 

nepřipraveni, musí měnit organizaci své rodiny z partnerské na skupinovou (LeMasters, 

1957). Ačkoliv je tento výzkum velmi starý, LeMasters byl průkopníkem této teorie, která 

se mnohokrát znovu potvrzovala a následně i rozšiřovala (Belsky & Kelly, 1994 nebo 

například Heckel & Ruble, 1992 apod.). Z výzkumů a studií tedy můžeme vyvodit, že 

příchod dítěte může být jakýmsi negativním aspektem, projevujícím se ve vztahu rodičů. 

Esther Kluwer (2010) si ale klade otázku, o jak moc významnou krizi se jedná a zdali 

všechny páry prochází stejnými změnami. Poukazuje na fakt, že příchod dítěte je většinou 

radostná událost, ale mění se zásadně společně strávený čas partnerů, který se orientuje 

převážně na dítě. Zároveň zmiňuje i fyzické a psychické vytížení, které je způsobeno péčí o 

dítě. Kluwer se ale snaží zaměřit na to, jestli je tato krize nevyhnutelná. Dochází k závěru, 

že tato změna a případná krize je významně ovlivněna připraveností, možností přizpůsobit 

se a osobními charakteristikami párů (Kluwer, 2010). Ačkoliv toto teorii LeMasterse přímo 

nevyvrací, činí ji diskutabilní. Jak se tedy v případě různorodých párů mění pohled na krizi 

v partnerství? 

 Navzdory tomu, že manželství bývá často s očekáváním dítěte spojováno, je aktuálně 

trendem nechávat manželství na pozdější věk, a to bez ohledu na dítě (např. kvůli větší jistotě 

ve výběru partnera), tudíž větší počet lidí žijící v pouze v partnerském soužití. Dokazuje to 

kupříkladu studie Perreli-Harrise a Lyons-Amose, kteří se snažili porovnat soužití partnerů 
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v Evropě a Spojených státech (Perreli-Harris, Lyons-Amos, 2015). 

 Kromě těchto změn nesmíme zapomenout i na změnu intimního života páru, tedy na 

sexuální aktivity po příchodu dítěte. Kromě fyzických změn těla matky totiž s dítětem 

přichází stres a únava, v jejichž důsledku ženy odmítají sex, tudíž se sexuální život páru 

výrazně snižuje. Olsson (2005) zmiňuje ve svém výzkumu, že si ženy raději čtou nebo spí, 

než aby provozovaly sexuální aktivity (Olsson, 2005). Kromě stresu a únavy je zde uveden 

jako důvod omezení sexuálního života i uspokojení potřeby blízkosti u matky 

prostřednictvím dítěte, tudíž se její potřeba intimního života výrazně proměňuje oproti 

partnerovi. Významnou změnou je též přítomnost dítěte, která je, co se týče sexuálních 

aktivit, velice rušivá. Tyto změny vedou u partnerů k novým strategiím sexuálního života. 

Ženy v tomto výzkumu též uvádějí, že se v sexuálních aktivitách po příchodu dítěte s 

partnerem zaměřují spíše na kvalitu než na kvantitu a sex jako takový vnímají emocionálně 

procítěněji (Ibid.). 

2.6 Změna společenského života 

 S narozením dítěte, jak předpokládám, se mění i blízké okolí, se kterým se rodiče 

stýkají. S malým dítětem člověk nemůže všude tam, kam byl zvyklý dříve chodit. Je 

dokázáno, že jak muži, tak ale i ženy (v menší míře), pociťují ztrátu kontaktů po příchodu 

dítěte, dokonce i ztrátu společenského postavení (Šťastná, Žáčková, 32, 2010). Změna u žen 

je však více patrná, především kvůli odchodu na mateřskou. Křížková (2002) zmiňuje, že 

české ženy pracují z velké části pro uplatnění svého vzdělání a kvalifikací, ale, co je po 

odchodu na mateřskou nejvíce znatelné, i z důvodu prostředí, kde získávají sociální 

kontakty, tedy v práci existuje forma sociálního vyžití (Křížková, 2002).  

  



 

 

12 

3 METODOLOGICKÁ ČÁST 

3.1 Data a metody jejich analýzy 

3.1.1 Výzkumný design 

 Pro svou práci jsem si vybrala kvalitativní výzkum, využila jsem ad hoc výzkumný 

design, čili jsem nepoužila žádný z předem připravených balíčků, ale výzkum jsem si tvořila 

sama, kombinací různých analytických technik a sběrů dat (Mertová, 2014). Důvodem pro 

použití kvalitativních výzkumných metod je zachycení komplexnosti jevu, který zkoumám. 

Prováděla jsem deset polostrukturovaných rozhovorů s matkami a otci.  

 Má výzkumná otázka, na kterou se snažím odpovědět, zní „Jak se liší situace po 

příchodu dětí u rodin s různým socioekonomickým statusem či rodinným uspořádáním?“ a 

další podotázka je „Jaká je variabilita v popisu rodinného/individuálního modelu života po 

příchodu dětí v závislosti na životních podmínkách a genderu?“ 

3.1.2 Popis získávání dat 

 Primárním zdrojem dat pro tento výzkum byly polostrukturované rozhovory.  I přes 

to, že je pro můj výzkum důležité to, co respondent či respondentka zdůrazní, bylo nutné se 

doptávat a pokládat otázky pro posunutí v tématu, proto nebylo možné uskutečnit původní 

narativní rozhovory, jak je uváděno v projektu mé práce. Respondenti a respondentky totiž 

často nevěděli, o čem mají mluvit, často jim na první pohled nepřišly žádné informace 

důležitější než jiné. Všichni respondenti a respondentky tudíž dostali stejné otázky a bylo na 

nich, které informace zdůrazní. U některých respondentů a respondentek se jedná převážně 

o samostatné vyprávění, nebylo téměř třeba se doptávat a matka či otec se rozpovídali o 

tématu sami, čímž shrnuli všechny mé body. 

 Rozhovory, vzhledem k aktuální pandemické situaci, musely probíhat formou online 

rozhovorů, kdy jsem se s respondenty a respondentkami spojila přes Messenger a rozhovor 

dále nahrávala na telefon tak, aby zachytil vše z počítače i můj hlas. Respondenti či 

respondentky nebyli vždy ochotni svěřovat se do prázdného počítače a často byli rozpačití, 

především v případě osobnějších otázek.  Bohužel ale jiná možnost nebyla, protože kvalitu 

rozhovoru ovlivňovala kvalita připojení, tudíž bylo nutné provést rozhovor bez zapnuté 

kamery, „na slepo“. Je pochopitelné, že v takovém případě je těžké mluvit o intimnostech. 
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Na druhou stranu pozitivně hodnotím, že respondenti i respondentky si často měli šanci lépe 

rozmyslet své odpovědi, což pro ně, z domácího prostředí, mohlo být lepší a pro mne tak 

informačně bohatší. Využití online rozhovorů pro mne byla velká změna. Většinu svých 

studií provádím rozhovory face-to-face, ale nyní bylo kvůli situaci potřeba přejít na jiný typ 

rozhovorů, z důvodu možného přenosu Covid-19. Ačkoliv, jak jsem již zmínila, bylo 

náročnější získávat informace „přes monitor“, všichni dotazovaní tuto situaci chápali, při 

otázce o formě rozhovoru osobní setkání ani nenavrhovali. Co mne překvapilo, že až na 

jednu rodinu nebyl problém s vypnutou kamerou během rozhovoru. Respondenti ani 

respondentky neměli zájem o jakýkoliv lepší kontakt, tedy o rozhovor s videokamerou pro 

možnost lepšího seznámení. Rozhovory tudíž probíhaly s vypnutou videokamerou na obou 

stranách 

 Ve scénáři rozhovoru jsem si stanovila různé oblasti, které se mění po příchodu dítěte 

a na které jsem se během rozhovoru dotazovala. Tyto oblasti byly zjištěny pomocí předchozí 

teoretické přípravy. Jednalo se o oblasti jako pracovní nebo finanční sféra, společenský 

život, rodičovství jako takové, dělba práce v domácnosti nebo i výchova a hlídání dítěte, 

které mám uvedené v teoretické části této práce. Dotazovala jsem se tedy zdali se změnila 

pracovní, v závislosti na tom i finanční, situace rodiny (například změna práce nebo zhoršení 

či zlepšení pracovního výkonu), zda respondenti a respondentky vnímají změnu v 

partnerském vztahu, v dělbě práce v domácnosti nebo dokonce změnu rolí v domácnosti. 

Dále jsem se tázala na změnu společenského života, nebo zda byly omezeny či naopak 

přibyly některé koníčky. Jednou z důležitých oblastí, na kterou jsem se zaměřila, byly 

partnerské krize. Dotazovala jsem se respondentů a respondentek, zda nějaké krize přibyly 

či naopak spíše vymizely. V souvislosti s tím jsem se snažila zjistit i názor na výchovu dítěte 

nebo jeho hlídání, což může u rodin často vyvolávat rozepře. V neposlední řadě jsem se 

tázala i na vztahy s rodiči (prarodiči dítěte) a zdali se v závislosti na narození dítěte měnily. 

Každá z rodin zdůraznila jinou oblast a byla jinak vstřícná. Nejčastěji se respondenti a 

respondentky pozastavovali nad otázkou proměny intimního vztahu a většina mluvila o 

koníčcích. Rozdíl byl především v důrazu, který každá z rodin na danou oblast kladla. 

Rozhovory trvaly v průměru 30 minut. 

3.1.3 Vzorek 

 Pro tento výzkum byl vybrán vzorek pěti rodin, kdy rozhovory byly prováděny s 

každým z rodičů zvlášť, tudíž se jedná o deset nahraných rozhovorů. Rozhovory byly 
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prováděny separovaně především z důvodu možnosti soukromí i větší otevřenosti 

respondentů a respondentek. Na základě toho bylo následně možné komparovat zkušenosti 

matky a otce zvlášť, protože každý z nich měl na situaci po příchodu dítěte odlišný pohled. 

Zaměřila jsem se především na reprezentaci jevu, tedy spíše rozmanitost respondentských 

rodin než na jejich počet. Jak je totiž uvedeno v knize Šeďové a Švaříčka (2007), v 

kvalitativním výzkumu není třeba, aby vzorek reprezentoval nějakou populaci, jako spíš 

problém. Je zde též uveden způsob, který jsem nucena v tomto výzkumu použít, a to je 

graduální konstrukce vzorku. Vzorek je totiž v tomto případě tvořen teoreticky a postupně 

podle toho, jaká skupina by mohla v dané chvíli nejvíce vyhovovat výzkumným otázkám a 

vývoji výzkumu – v mém případě, jaká rodina nyní nejvíce vyhovuje mému problému? 

Taková tvorba vzorku je označována jako graduální konstrukce, tedy začátek u jednoho či 

dvou vhodných respondentů nebo respondentek a dále zvyšování jejich počtu (Šeďová, 

Švaříček, 2007). Rodiny jsem dotazovala, dokud jsem nedošla k závěru, že je jev téměř 

pokryt (zachytila jsem většinu možných základních uspořádání rodiny po příchodu dítěte). 

Rodiny se od sebe liší životní či finanční situací nebo tím, kdo z rodičů zůstává s dítětem 

doma. Snažila jsem se vybírat výrazně rozdílné rodiny, a to i přesto, že to v dnešní době 

nebylo jednoduché – rodiny s dětmi nemají příliš času nazbyt, zvlášť v aktuální covidové 

situaci. 
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1. rodina Oba pracující v soukromém 

sektoru, což se po dítěti 

nezměnilo (bez nástupu 

mateřskou a rodičovskou 

dovolenou). Matka s 

vážným onemocněním. Věk 

matky 36 let, otce 33 let, 

vzdělání otce odborná 

střední škola s maturitou. 

Dítě 4 roky. Finanční 

situace v závislosti na 

prosperitě společného 

podniku.  

Blízcí přátelé, které 

pravidelně vídám. 

2. rodina Matka dříve sociální 

pracovnice – po dvou 

letech doma na rodičovské 

nastoupila na čtvrteční 

úvazek, bakalářský titul v 

oboru sociální práce. Otec 

programátor, střední škola s 

maturitou. Oba rodiče 30 

let. Dítě 2 a půl roku. 

Zajištěná rodina. 

Doporučení od rodiny 

známého 
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3. rodina Matka dlouhodobě pečuje o 

handicapovanou sestru a 

dostává státní příspěvky, s 

dítětem přibyly příspěvky 

na mateřskou. Otec 

marketingový vedoucí 

oddělení. Matka 36, střední 

škola s maturitou. Otec 46 

let, vyšší odborné vzdělání 

(soc. práce). Velký věkový 

rozdíl. Dítě až po dlouhé 

snaze a umělém oplodnění. 

Věk dítěte 4 roky. Finanční 

situace horší (plnohodnotný 

plat má pouze jeden rodič) 

podpořena státem. 

Doporučení od učitelky 

mateřské školy 

4. rodina Matka na mateřské se 

zkráceným úvazkem, 

střední škola s maturitou, 

otec změnil práci během 

těhotenství manželky 

(omezení ve vycestování za 

prací), bakalářský titul v 

oboru doprava. Věk matky 

33 let, otce 31 let. Věk 

dítěte 2 roky. Průměrná 

finanční situace. 

Doporučení od rodiny 

známého 
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5. rodina Matka porodní asistentka 

na mateřské dovolené, 

bakalářský titul ve 

zdravotnictví, otec státní 

zaměstnanec, střední 

odborná škola s maturitou. 

Věk otce 37 let, věk matky 

30 let. Průměrná finanční 

situace. Věk dítěte 2 roky. 

Doporučení od učitelky 

mateřské školy 

 

Kritéria, která jsem použila ve výběru respondentských rodin je věk dítěte, který je 

u všech rodin do pěti let. Snažila jsem se vybrat hlavně rodiny s dítětem do dvou let, protože 

je dle mého názoru v tu dobu změna nejlépe v paměti, ale život už je víceméně usazený. 

Dále jsem si stanovala, partneři museli žít spolu v sezdaném soužití, oba v prvním manželství 

a pouze s jedním dítětem, kterého se tedy výzkum týká. Podmínku prvního dítěte jsem 

zvolila, protože se domnívám, že po příchodu druhého či dalšího dítěte vnímá jedinec 

příchod prvorozeného dítěte s odstupem jinak, čímž by mohly být informace ohledně té 

prvotní změny značně zkreslené. Podmínku manželství jsem zvolila kvůli závazku, který pro 

společnost představuje čili by mělo zaručovat minimálně zákonnou soudržnost partnerů. 

 K získání vzorku jsem využila metodu sněhové koule (snowball), kdy jsem se ptala 

zpovídaných rodin na případné další kontakty, a z těch následně vybrala takové další rodiny, 

které odpovídaly mým parametrům. Tato metoda, jak již bylo naznačeno, spočívá v 

nabalování respondentů a respondentek postupně tím, jak si předávají informaci o daném 

výzkumu (Noy, 2008). Jak jsem však již zmínila, rekrutovat respondenty či respondentky, 

zvlášť v této době, nebylo úplně jednoduché, proto jsem využila některé rodiny v mém okolí 

(rodiny známých), které neodpovídaly stanoveným kritériím mého výzkumu, aby mi 

respondentské rodiny doporučili, případně jsem je skrze tyto známé přímo kontaktovala. 
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3.1.4 Přepis dat 

 Všechny rozhovory byly nahrávány a následně přepisovány. Z rozhovorů jsem 

neodstraňovala nic, snažila jsem se zaznamenat i delší odmlky, smích či jiné projevy 

respondentů nebo respondentek. Bylo velice těžké sledovat neverbální projev respondentů a 

respondentek, proto jsem omezila své poznámky pouze na povzdechy, smích, projevy 

zmatení a delší odmlky. I tak se ale domnívám, že nebylo možné získat maximum dat, které 

by bylo ideální, a to kvůli komplikacím, způsobeným pandemickou krizí, tedy zhoršenou 

možností sledovat chování respondentů i respondentek. Proto jsem často nebyla schopna 

posoudit, nakolik je respondent či respondentka ochotni odpovídat a zdali se plně soustředí 

na rozhovor. Snažila jsem se tento limit překonat zaznamenáváním úplně přesných 

výpovědí, včetně odmlk nebo častých slovních vycpávek. Na základě toho jsem se snažila 

posoudit, zda je respondent nebo respondentka například spokojena či nespokojena s 

probíranou situací. 

3.1.5 Analýza dat 

 Analýza dat probíhala kombinovaným otevřeným kódováním. Vytvořila jsem 

kategorie pomocí segmentace dat a následně je porovnávala. Využila jsem induktivní 

přístup, tedy nejdřív jsem prošla přepsané rozhovory a stanovila si k nim kategorie tak, jak 

mne v tu chvíli napadaly v souvislosti s obsahem rozhovorů (Strauss, Corbin, 1999). Poté 

jsem si stanovila očekávané kategorie v rámci výzkumné otázky a ty pak aplikovala na data, 

tedy deduktivní postup. Postupně jsem přecházela od obecných kategorií ke konkrétnějším 

kódům a porovnávala takto segmentované rozhovory mezi sebou. Podle očekávání se tyto 

dva typy kategorií nadmíru shodovaly, tudíž jsem si potvrdila své předvídané části výsledků. 

Induktivní kódování jsem použila i v případě zjišťování konkrétních podrobných kódů v 

obecných kategoriích. 

 Pro kódování a analýzu dat jsem použila program Atlas.ti. 

3.1.6 Etické otázky 

 Co se týče etických otázek, snažila jsem se vyjít vstříc respondentům i 

respondentkám jak jen to v této době bylo možné. Před začátkem nahráváním rozhovoru byli 

respondent či respondentka na nahrávání upozorněni a dále také na to, že v případě změny 

názoru o poskytování informací mohou nahrávání odmítnout. Na nahrávkách je též uveden 
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informovaný souhlas s informací, že veškeré podané informace budou anonymizovány. 

Části, kde by respondent nebo respondentka odmítli podat informace či je zakázali zveřejnit, 

by eventuálně byly z rozhovorů vymazány a dále bych s takovými informacemi nepracovala. 

Taková situace však nenastala. 

 Rozhovory jsem prováděla zvlášť s mužem a zvlášť s ženou, aby nevznikl blok v 

podávání důvěrnějších informací. Respondenti i respondentky tedy byli izolováni od 

partnerů či partnerek. V některých případech bylo přítomno dítě, což však můj rozhovor 

příliš nenarušovalo. 

 Jako zásadní problém, který jsem již výše zmiňovala, byla má pozicionalita. Většina 

respondentů a respondentek mne neznala, proto nebyli zdaleka tak otevření, jak bych si 

představovala. Lze to ověřit v porovnání mezi rozhovory s respondentkami a respondenty, 

kteří byli z mého okolí a rozhovory s respondenty a respondentkami, kteří mne neznali. 

Ačkoliv jsem se důkladně představila a uvedla záměr svého výzkumu již před začátkem 

rozhovoru, ze strany respondentů i respondentek byla znát nejistota. 

 Silverman (2005) upozorňuje, že pozice výzkumníka je vždy poznamenána 

předchozími zkušenostmi z podobných situací a postavením výzkumníka, kdy takovými 

překážkami může být například zaměstnání nebo přístup ke zkoumané skupině. V mém 

případě takový problém nastal zejména kvůli tomu, že nemám zkušenost s životními 

zkušenostmi, jako je mateřství nebo placená práce na plný úvazek. I přesto jsem však udělala 

vše proto, abych dokázala data analyzovat s největším porozuměním. Mimo jiné jsem se ve 

svém výzkumu v souvislosti s etikou výzkumu řídila doporučeními Mezinárodního kodexu 

pro výzkum trhu, veřejného mínění, sociologický výzkum a datovou analytiku 

(ICC/ESOMAR, 2016).  

4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Empirická zjištění 

 V této části bych ráda shrnula výsledky analýzy rozhovorů s rodinami. V první řadě 

bych chtěla poukázat na nejvýraznější změny, které příchod dítěte přinesl, následně se 

zmíním o rozdílech mezi pohledem muže a pohledem ženy na danou problematiku a 

konečnou část této kapitoly budu věnovat změnám, kterým respondenti a respondentky 
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přikládali největší význam, tedy co se změnilo nejvýrazněji. 

 Na základě analýzy a kódování jsem si definovala několik kategorií, které vytvořily 

strukturu i této analytické části. Těmito kategoriemi jsou: vnímání změny, volný čas, 

společenský život, partnerský život a krize v partnerství, pracovní a finanční život, dělba 

práce v domácnosti a pohled na změnu v očích partnera. V rámci těchto kategorií rozdělím 

svá zjištění do kapitol. 

4.1.1 Vnímání změny 

 Z analýzy rozhovorů bylo zjištěno, že pohled na změnu po příchodu dítěte se liší 

především na základě strategií začleňování dítěte do života. Zde můžeme vidět dva protipóly 

– rodiny, které se snaží zachovat život nezměněný (dítě do něj pouze začlení s co nejmenší 

změnou) a rodiny, kterým dítě značně změnilo dosavadní život. Většina respondentů a 

respondentek se primárně zmínila o zvýšení náročnosti běžného života, a to především co se 

týče nutnosti zlepšení komunikace, omezení svobody a příbytek starostí či stresu. 

 Zde se výrazně liší pohled ženy a muže. Zatímco ženy vidí změnu velice výrazně a 

vnímají nutnost přizpůsobení, muži se zmiňují o restrukturalizaci rodiny, tedy o problému 

dalšího člověka v domácnosti, o čemž pojednává LeMasters a další autoři, kteří jeho teorii 

následně přezkoumávali (Kluwer, 2010). Ženy tedy často mluví o přizpůsobení a přibývání 

starostí, muži většinou hovoří o možnosti hlídání, jakmile dítě dosáhne vyššího věku (zhruba 

rok a výš). Věk dítěte sehrál důležitou roli, neboť ženy vnímají více starostí s přibývajícím 

věkem dítěte, zatímco muži naopak tvrdí, že s vyšším věkem dítěte je změna méně viditelná 

a zanedbatelnější. Jako jeden z aspektů vnímání změny byl v hojnějším počtu zmiňován i 

spánek, jehož množství a kvalita se s příchodem dítěte výrazně snížila. Z tohoto shrnutí 

analýzy kategorie vnímání změny mohu říci, že ženy vnímají změnu života po příchodu 

dítěte zásadněji než muži. 

„S tím malým miminem je to docela jednoduchý, že si ho člověk naváže na sebe. Mně třeba 

celou dobu spalo, nebyl problém kamkoliv jít. Takže ze začátku to bylo docela snadný, ale 

čím je to dítě větší, tím víc tý pozornosti si ukrajuje.“ 

- Rodina číslo 2, rozhovor s matkou 

„Buď jsem někam musel jít sám a nebo jsme nikam nechodili. A vlastně potom co už můžou 
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hlídat babičky třeba i večer nebo přes noc, tak je to zas v lecčems jednodušší.“ 

- Rodina číslo 2, rozhovor s otcem 

 V případě vnímání změny jako takové se však objevily dvě výjimky, které 

vybočovaly z běžného pohledu na příchod dítěte jako na velkou změnu, a to byla první 

rodina, která spíše chtěla začlenit do běžného života (především do pracovního – možnost 

pracovat s ním) a pátá rodina, kdy oba rodiče avizovali připravenost na příchod dítěte, 

pravděpodobně díky zaměstnání ženy (porodní asistentka). 

 Z mého pohledu je velice zajímavé, že kruciální změnu po příchodu dítěte vnímá 

nejvíce rodina číslo 4, která ničím výrazně nevyčnívá, a to i přesto, že jedna z mých ostatních 

respondentských rodin se dlouhodobě stará o handicapovanou členku rodiny. Z tohoto 

můžeme usoudit, že vnímání změny pravděpodobně závisí na předchozím životě (především 

co se koníčků, kulturního života apod. týče), který měla rodina číslo 4 bohatší než ostatní 

rodiny. 

4.1.2 Volný čas 

 Co se týče volného času, všechny rodiny vypověděly, že se jejich kulturní život nebo 

koníčky velice omezily, u některých rodin dokonce úplně vymizely. Většina respondentů i 

respondentek vypověděla, že koníčky, které měli a snažili se je zachovat, museli minimálně 

přizpůsobit dítěti – tedy například vyhledávat fit centra a tréninková místa, kde si mohli vzít 

dítě s sebou, rozdělení se při vykonávání společných koníčků, přesun na jiný čas nebo změna 

cestování ze zahraničních cest na cesty po České republice. Avšak výrazně víc, než koníčky 

zmiňovali respondenti a respondentky omezení v kulturním životě. Zde je však na místě 

upozornit, že mnoho nesnází v tomto ohledu může být způsobeno pandemickou krizí. 

„Když jsme byli sami, byli jsme schopni si zajít třeba na koncert nebo do restaurace a 

podobně. Teď s příchodem dcery tím, že nemáme takovou tu širší rodinu, která by se nám 

postarala o dceru, o vnouče, tak to samozřejmě tohle zamezilo.“ 

- Rodina číslo 3, rozhovor s otcem 

 V rámci pandemické krize bych ještě ráda podotkla, že podle aktuálních výzkumů 

výrazně stoupl počet žen a rodin, na kterých bylo pácháno domácí násilí (Nyklová, Moree, 

2021). Navzdory tomu, že se několik respondentů i respondentek zmínilo o větším množství 
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společně stráveného času kvůli covidové pandemii, domácí násilí se v žádné z rodin 

neobjevilo, podle jejich výpovědí. 

 Rozdíl ve volném čase před a po dítěti radikálněji vnímají spíše ženy. Několik 

respondentek zmiňuje, že je samozřejmé že dítě více závisí na matce a že tam nemají na 

koníčky čas. Muži se v koníčcích podle jejich výpovědí museli omezovat méně, ale negativní 

změnu vnímají hlavně v nové nutnosti větší samostatnosti, kdy nemohou navštěvovat 

kulturní, společenské či jiné akce společně se ženou. Dvě z rodin uvedly, že některé koníčky 

přibyly, jako například nakupování oblečení pro děti, a naopak ubyly některé kulturně 

společenské akce, jako kupříkladu chození do restaurace. 

 V rámci volného času takřka všechny páry zmínily hlídání prarodiči (rodiči 

respondentů a respondentek). Podle výpovědi rodičů rozhoduje vzdálenost bydliště 

prarodičů o tom, který z nich dítě pohlídá a kterým prarodičům je dítě častěji svěřováno. 

Hlídání prarodičů je velice rozhodující, pokud si rodiče chtějí udržet své koníčky a kulturní 

život, tedy ulehčování složitých životních situací, jak ve svém výzkumu uvádí i Sýkorová 

(2009). Téměř všechny zpovídané rodiny hlídání využívají a neumí si představit život bez 

hlídání prarodiči. Výjimkou je rodina číslo 3, kde hlídání není možné a rodina číslo 5 ho 

nepovažuje za nutné, protože nepociťují potřebu se věnovat volnočasovým aktivitám více 

než je s dítětem aktuálně možné. Změna trávení voleného času u rodin, kde prarodiče hlídají 

častěji, je rodiči vnímána méně razantně než u rodin, kde hlídání není možné. 

„A pokud se mi naskytla příležitost s tou kulturou, tak já mám dobrý zázemí v rodině a v 

kamarádkách. Já měla hodně hlídačů, včetně babičky, která bydlí čtvrt hodiny tady odsud. 

To znamená, pokud už nějaká kultura mohla bejt, tak jsem šla. Neomezilo mě to, protože 

jsem vždycky měla někoho, kdo mi syna pohlídá.“ 

- Rodina číslo 1, rozhovor s matkou 

 S hlídáním vnoučat se u těchto rodin zvýšila intenzita kontaktu s rodiči respondentů 

a respondentek, kdy nejen že vozí děti na hlídání, ale též je častěji navštěvují i bez dětí. Zde 

lze opět zmínit výzkum Sýkorové, kdy je prohlubování intergeneračních vztahů čím dál 

patrnější. Zejména kvůli snaze si po příchodu dítěte zachovat stávající životní styl si budují 

lepší vztahy s rodiči, kteří jim v náročné situaci pomáhají (Sýkorová, 2009). 
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4.1.3 Společenský život 

 V názoru na společenský život se respondenti a respondentky rozdělili na dvě 

skupiny. Jedna část respondentů a respondentek tvrdila, že jejich společenský život s 

příchodem dítěte buď úplně skončil, nebo se omezil. Druhá skupina však vypověděla, že je 

dítě v tomto ohledu příliš neovlivnilo (jeden z respondentů dokonce tvrdil, že jeho 

společenský život byl díky dítěti posílen, kvůli snaze navštěvovat společenské akce s 

dítětem). 

 Rodiny, které vypověděly, že jejich společenský život byl s příchodem dítěte 

omezen, uvedly, že hlavní změna je proměna okruhu přátel, se kterými se vídají. Matky 

poukázaly na to, že není možné udržovat styky s přáteli bez dětí, protože jim vadí přítomnost 

dítěte a rozdělení pozornosti mezi například kamarádky a dítě. Jak již bylo zmíněno výše, s 

ohledem na to bylo nutné podle respondentů a respondentek změnit okruh svých blízkých 

přátel (nově se orientují především na páry s dětmi) nebo navštěvovat společenské, kulturní 

a volnočasové aktivity, které se dají pojit s péčí o dítě. 

„Říkám, z kamarádek mi zbyla bezdětná třeba jedna, přesto, že jsem jich měla zhruba deset, 

protože si s tím malým dítětem s tou kamarádkou prostě nepokecáte, což jim samozřejmě 

vadí. Takže jsem se začala víc stýkat s holkama, který už maj děti.“ 

- Rodina číslo 4, rozhovor s matkou 

 Na toto téma upozorňovaly především ženy, které zůstaly s dítětem doma. Jako 

důvod pro obměnu přátel uvedly nejen přítomnost dítěte, ale také změnu časových možností, 

které se z odpoledních hodin přesunuly na hodiny dopolední, což je také zásadní ve směru 

stýkání se s přáteli. Muži se o tomto tématu zmiňovali především ve spojitosti se svými 

ženami, u kterých tuto změnu vnímali podstatně znatelněji než u sebe. Tímto se mi zde 

potvrzuje teze Šťastné a Žáčkové (2010), kdy ženy deklarovaly omezení a v podstatě ztrátu 

svého postavení ve společnosti (Šťastná, Žáčková, 2010, 32). Dotazované ženy též mluvily 

o potřebě chodit zpět do práce především kvůli společenským interakcím, o které přišly, což 

jsem předpokládala, protože ženy chodí do práce podle Křížkové (2002) mimo jiné i z 

důvodu navazování sociálních kontaktů, což je pro jejich společenský život kruciální 

(Křížková, 2002). 

  



 

 

24 

4.1.4 Pracovní život a finanční situace 

 O práci se zmiňovaly především ženy, a to především kvůli odchodu na mateřskou 

dovolenou, který proběhl u čtyř z pěti rodin, a nadále na rodičovské dovolené setrvávají 

ženy. Právě jedna z pěti rodin však tuto cestu nezvolila a na mateřskou či rodičovskou 

neodešel ani jeden z rodičů. Je třeba však upozornit, že se jedná o rodinu živnostníků, kteří 

provozují vlastní podnik a nemají možnost odchodu na mateřskou. Vynechání následné 

rodičovské dovolené však bylo jejich volbou, a to primárně z toho důvodu, jak uvedli, že v 

jejich pracovních podmínkách lze kombinovat práci s výchovou a péčí o dítě.  

 Této rodině bych se ještě v oblasti pracovního vytížení a financí chtěla věnovat 

konkrétněji. Zajímala jsem se o změnu jejich práce příchodem dítěte a to, že odmítli využít 

rodičovské dovolené a zůstat tak doma s dítětem doma. Otec tvrdil, že práce se stala výrazně 

náročnější, a to jak fyzicky (je nutné občas dítě přenést nebo pro něj něco připravit), tak 

psychicky (je nutné dítě hlídat a nejde se věnovat pouze naplno práci). Zároveň uvedl, že je 

práce s dítětem náročnější i časově, nelze totiž vždy udělat vše, co bylo v plánu, ale je nutné 

počkat na dobu, kdy bude dítě s partnerem. Žena naopak vnímá příbytek emocí, tudíž 

zlepšení výkonu v práci, vzhledem k tomu, že pracuje se zvířaty. I přesto, že musí během 

práce hlídat dítě, je pro ni nyní příjemnější pracovat a lépe se vcítí jak do zvířat, tak do svých 

klientů. Z tohoto postoje ke změně v pracovním životě tedy vyplývá, že ačkoliv se zvýšila 

náročnost práce, je nyní příjemnější a rozhodně se, ze strany ženy, zvýšil pracovní výkon. V 

návaznosti na práci rodičů jsem se dotazovala též na finanční situaci, která se opět odvíjí 

spíše od společného podniku, než od příchodu dítěte čili nyní zůstala nezměněna. 

 Za výjimku od tradičního modelu, kdy muž pracuje a žena pečuje o dítě, považuji 

také rodinu číslo 3, kdy v této rodině žena kromě dítěte pečuje také dlouhodobě o 

handicapovanou sestru. Matka s nelibostí označila i péči o svou sestru za práci (jelikož o 

sestru pečuje z lásky a nebere to tak přímo jako svou pracovní povinnost, ale morální 

nutnost), a to zejména protože dostává příspěvky od státu na základě této péče. S příchodem 

dítěte sice přibyly příspěvky na dítě, ale na mateřskou dovolenou, kdy se stará pouze o dítě, 

odejít nemohla, protože její „práce“ není úplně typickou a o sestru se musí starat stále. V 

tomto ohledu ji tedy k pomyslné práci, tedy péči o sestru, přibyly ještě starosti s dítětem, jak 

sama uvedla. Neměla tedy možnost se věnovat dítěti plně, jak to může být v tradičním 

případě odchodu matky na mateřskou dovolenou. U otce se však pracovní vytížení nijak 
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nezměnilo, vzhledem k tomu, že je běžným řadovým zaměstnancem. 

 Ve zbylých třech rodinách lze identifikovat tradiční model českých domácností po 

narození dítěte, kdy ženy odcházejí na mateřskou a následně na rodičovskou dovolenou. 

Ženy uvedly jako důvod pro svůj pobyt na rodičovské dovolené (pro odůvodnění toho, že na 

rodičovské není muž), že dítě by mělo být s matkou a nutně ji potřebuje. Všechny dotazované 

zmínily především biologické aspekty, jako je nutnost kojení nebo závislost dítěte na 

mateřské lásce. Mezi respondenty se neobjevil muž, který by s takovým tvrzením 

nesouhlasil. Názory mužů se však lišily především v pohledu na dělbu domácích prací, které 

dávali do souvislosti právě s mateřskou dovolenou. 

 Ze zbývajících třech rodiny si dvě z dotazovaných matek našly během rodičovské 

dovolené částečný úvazek. Zajímalo mne, jestli tak učinily z finančních nebo jiných důvodů 

a v obou případech se jednalo spíše o stesk po práci, a především o nedostatečné naplnění z 

péče o dítě a práci si zařídili i navzdory dobré finanční situaci. Obě ženy však uvedly, že 

jiný, než čtvrtinový úvazek nebyl podporován a nabídnut zaměstnavatelem, a to i přesto, že 

jedna z žen o něj měla zájem. Kromě stesku po práci využily respondentky práci i ve spojení 

s udržením koníčků. Částečný úvazek žen a matek se v dnešní době stává trendem, tudíž 

mne to příliš nepřekvapilo (Křížková, 2007). 

„Já jsem si našla čtvrt úvazek, je to deset hodin týdně. Takže jsem si to udělala tak, abych si 

to mohla spojit s nějakým koníčkem. S tím, že pojedu na kole do práce a tak.… Takže si 

všechno upravuju tak, aby mi to trochu vyhovovalo, než abych se hnala za něčím tak jsem si 

vybírala něco, co by se mi jako líbilo a vyhovovalo.… Manžel je programátor, takže nám 

nejde úplně o finanční stránku.“ 

- Rodina číslo 2, rozhovor s matkou 

 Co se týče finanční situace rodin po příchodu dítěte, zde se mírně lišily výpovědi 

mužů a žen. Zatímco ženy nezaznamenaly žádný větší finanční nápor, muži tvrdli, že výdaje 

po příchodu dítěte výrazně vzrostly a bylo nutné se v některých aspektech běžného života 

finančně uskromnit. Ženy toto však nepovažovaly za významné nebo si takovou změnu 

vůbec neuvědomovaly. U jedné z rodin dokonce muž uvedl, že si začal spořit až po příchodu 

dítěte, jelikož mu to do té doby nepřišlo jako důležité. K podobným závěrům dochází také 

Žáčková a Šťastná (2010), které ve svém výzkumu uvádějí, že dle statistických dat ženy 
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hodností finanční situaci po příchodu dítěte pozitivněji než muži (Šťastná, Žáčková, 2010). 

„Vidím to tak, že se snažím dávat peníze na stranu, což jsem teda předtím nedělal. Když by 

náhodou nějaká situace vznikla nebo by bylo třeba pokrejt něco dražšího, tak ať máme 

nějaký finanční prostředky vedle. To jsem předtím vůbec nedělal něco takovýho.“ 

- Rodina číslo 5, rozhovor s otcem 

 Je zajímavé, že ve všech rodinách se snaha uspořit peníze dokonce promítla i do péče 

o dítě, a to tak, že rodiče sháněli výbavu „z druhé ruky“ - většinou od přátel nebo z bazarů. 

Mezi rodinami je však rozdíl, zda kupovali takto použité jen vybavení, hračky apod. nebo i 

oblečení a kupříkladu plínky, v tomto ohledu se některé rodiny názorově lišily. 

4.1.5 Dělba práce v domácnosti 

 Ve všech domácnostech, podle výpovědi respondentů a respondentek, funguje 

tradiční model matky pečovatelky, hospodyně a otce živitele rodiny. Tak, jako uvádí 

například Maříková (2008). Ne všechny respondentky s tím jsou však spokojeny a bylo mi 

řečeno, že se snaží tuto situaci změnit i přesto, že je tato tradiční dělba rolí v domácnosti ve 

společnosti silně zakořeněna (Maříková, 2008). 

 Pohled mužů byl opět dvojí. Jedna část mužů vypověděla, že je to tak přirozené, a 

proto se nesnaží do domácích prací vměšovat. Navíc uvedli, že jelikož je žena doma, má na 

domácí práce víc času než on, když chodí do práce. V jejich naracích je tedy možné 

identifikovat teze Možného a Mareše (2005), že péče o dítě je biologicky, tedy přirozeně 

zakořeněna v instinktivních povinnostech žen. Druhá část mužů naopak říkala, že práce, 

které dříve v domácnosti dělali, za ně dobrovolně převzala žena a jejich roli v domácnosti 

jim tak v podstatě „odcizila“ - jednalo se primárně o vaření. Názor žen byl radikálně odlišný. 

Naopak se snažily muže podpořit ve vykonávání domácích prací. Pouze v jednom případě 

muž dobrovolně vykonával domácí práce, a to v případě páté rodiny, kdy zde panuje názor, 

že žena, jako porodní asistentka, pouze pečuje o dítě, muž se snaží pomoci doma a výchovu 

tak nechat na ženě. 

„Já si myslím, že se asi angažuju trošičku míň a nevím, teď když o tom mluvíme, tak nevím 

proč. Jestli mám jako pocit, že když je manželka celej den doma, tak toho jako tolik dělat 
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nemusim… Asi jsem nad tím nepřemejšlel no.“ 

- Rodina číslo 4, rozhovor s otcem 

„Výzkumník: Takže změnila se nějak dělba práce v domácnosti potom? Vnímala jste třeba, 

že předtím pomáhal víc a teď míň?“ 

Matka: „Jo, tak to určitě no. On to teda jako nepřizná, ale určitě to tak je. A dokonce mi 

přijde, že začal dělat jako mnohem větší nepořádek.“ 

- Rodina číslo 4, Rozhovor s matkou 

 Co se týče tedy změny v domácích pracích, ve většině domácnostech po příchodu 

dítěte přešla povinnost domácích prací na ženu. Jako jedna z dalších změn v této kategorii 

bylo respondentkou uvedeno, že muž se naopak přestal snažit například uklízet, a to ani 

bezprostředně po sobě (talíře, prádlo…). Lze zde poukázat na Možného (2013), a to protože 

část mých rodin je vysokoškolsky vzdělaná a lze zde pozorovat rozpor mezi tím, co by si ze 

začátku představovali (egalitářský přístup) a tím, co po příchodu dítěte opravdu v rodině 

funguje (tradiční úděl matky pečovatelky) (Možný, 2013). V rodině s handicapovanou 

osobou respondentka pro změnu uvedla, že díky manželovi může věnovat stále dostatek 

pozornosti své handicapované sestře, protože manžel dítě pohlídá. Ve všech rodinách, bez 

výjimky, však respondenti i respondentky uvedli, že více času a větší vliv na výchovu má 

žena. Zároveň se respondentské rodiny shodují na tom, že přibyly nové role do rodiny, a to 

matky jako pečovatelky a otce jako idola nebo vzoru. 

4.1.6 Partnerský vztah a krize v partnerství 

 V této kategorii byly výpovědi respondentů a respondentek velice odlišné, ale změna 

byla oběma rodiči popisována jako poměrně zásadní. Muži primárně uváděli, že byl problém 

v reorganizaci rodinné struktury. Respondenti a respondentky tento problém popisovali tak, 

že do rodiny přibyl nový člověk a není možnost myslet pouze na společné aktivity s 

partnerem, ale je potřeba svůj čas přizpůsobit dítěti. Tento jev můžeme popsat jako přechod 

z párové organizace na rodinnou, jak je uvedeno v teoretické části, podle LeMasterse. Tento 

přechod může být pro rodiče velice stresující, což se potvrdilo i na základě rozhovorů, 

provedených v rámci tohoto výzkumů (LeMasters, 1957). Jak ženy, tak muži uváděli, že 

proměna společně stráveného času neměla vždy pozitivní efekt, a to i přesto, že většina 

dotazovaných rodin tráví po příchodu dítěte více času společně. Nejedná se podle nich však 
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o plnohodnotný čas strávený s partnerem, ale jako čas, kdy se oba partneři věnují dítěti. 

Některé rodiny tvrdily, že tedy čas strávený s partnerem tedy díky dítěti přibyl, ostatní však 

naopak zmínily, že se s partnerem o péči o dítě střídají ve prospěch koníčků, proto se naopak 

vídají méně. 

„Tak na začátku vlastně když to dítě tolik nevnímá, a ještě se dá různě nosit v nosítku nebo 

se dá chodit na výlety s kočárem, tak to se dá vlastně spolu trávit relativně dost času. Povídat 

si spolu a tak. Pak když je to dítě už trochu větší a vyžaduje nějakou větší pozornost, tak už 

je to takový složitější. Ale zas teď už ho můžem dávat na celej víkend k prarodičům a můžem 

celej víkend spolu chodit po horách a bejt vlastně celej víkend spolu.“ 

- Rodina číslo 2, rozhovor s otcem 

„Ale jako změnilo se to prostě. To je těžký takhle říct, protože už nejsme dva, nemůžem si 

dělat, co chceme a musíme se podřídit tomu třetímu.“ 

- Rodina číslo 4, rozhovor s otcem 

 Jak jsem již zmínila, názory rodin byly odlišné, kromě restrukturalizace soužití se 

však shodovaly ještě ve věci intimního života, kdy všechny respondentky i respondenti 

označili intimní život po příchodu dítěte buď za úplně zamezený, nebo minimálně zásadně 

omezený. V rodinách, kde se odehrává aspoň částečně zachovalý intimní život, je podle 

respondentů a respondentek nutné velké přizpůsobení těchto aktivit (zvláště časově). 

Důvodem byl uváděn především stres, u žen hormonální výkyvy a často i únava (ta byla 

popisovaná spíše u mužů). 

 V první rodině partnerský vztah jako takový údajně nijak zásadně neřešili, kromě 

intimního života se po příchodu dítěte v jejich vztahu nic zásadního neměnilo – intimní život 

však zcela utichl. Stejně tak to podle výpovědi respondenta a respondentky je u rodiny číslo 

3. Ostatní rodiny zmiňovaly spíše omezení intimního života a také zlepšení intimní aktivity 

s vyšším věkem dítěte. Na tento fakt poukazuje i Olsson (2005) a její tvrzení se plně shoduje 

s výpovědí respondentů a respondentek, kdy s příchodem dítěte přichází mnohem více stresu 

a únavy, proto je zásadně omezen. Zároveň v rámci mého výzkumu byly zmíněny i nové 

strategie zvládání sexuálního života kvůli přizpůsobení dítěti, což se opět s jejím výzkumem 

též shoduje (Olsson, 2005). 

 Co se týče krizí, opět zde rodiny můžeme rozdělit na dvě skupiny – rodiny, kde se 



 

 

29 

počet hádek zvýšil a rodiny, kdy se naopak partneři snaží množství sporů snížit. Podle 

výpovědí respondentů a respondentek přibylo krizí převážně kvůli novým rolím a proměně 

dělby práce v domácnosti, a to i přesto, že tyto dvě kategorie ne vždy přímo propojili. Během 

analýzy však vyplynul vztah mezi pomocí manžela s domácími pracemi a množstvím krizí, 

které přišly společně s narozením dítěte. U rodiny číslo 4 bylo respondentkou dokonce 

uvedeno, že první půl rok po příchodu dítěte byl naprosto kritický a doslova litovala, že si 

pro založení rodiny zvolila právě tohoto partnera. U první rodiny naopak změnu v 

partnerských krizích nevnímají, což přikládají především společnému podnikání, které 

většinou krize vyvolává, což se s příchodem dítěte nijak neměnilo. Respondent i 

respondentka z rodiny číslo 3 zmínili krize v manželství především kvůli rozdílnému 

pohledu na výchovu. Respondentské páry, které uvedly, že s příchodem dítěte se počet krizí 

snížil, tvrdily, že zde existuje usilovná snaha hádky nevyvolávat, protože údajně škodí dítěti. 

Na snížení krizí poukazuje i Šťastná a Žáčková (2010). Jejich teze se však plně nepotvrdila, 

protože naopak na výchově, a především na dělbě práce v domácnosti se většina párů 

neshoduje, čímž krize spíše vznikají. V mém výzkumu se jedná však spíše o zkoumání 

důvodu a důsledku krizí čili není možné potvrdit či vyvrátit tezi Šťastné a Žáčkové.  

„No...tak...emocionálně hodně, to teda musím říct, že první půl rok jako jsem v podstatě 

litovala, že jsem si toho partnera vybrala. Ale naštěstí to přešlo a teď jsem zase ráda, že ho 

mám. Ony ty hormony jako po porodu dělaj hodně a to vypětí a to srovnávání představ s 

realitou, takže to jsem na něj byla opravdu hodně naštvaná první půlrok. „ 

- Rodina číslo 4, rozhovor s matkou 

„ Asi určitě tady nějaká změna bude, že člověk se snaží být víc v klidu a nehádat se před 

malym a samozřejmě i co se týče toho intimního života, tak je to trochu náročnější.“ 

- Rodina číslo 5, rozhovor s matkou  
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4.1.7 Pohled na změnu v očích partnera 

 Tato kategorie pro mne byla důležitá, abych zjistila, zda změnu, kterou respondenti 

a respondentky vidí u sebe, vidí i u partnera, případně jaké vidí ve změně života u sebe a u 

partnera rozdíl. Výsledky byly poměrně překvapivé, protože změny, které respondentky či 

respondenti identifikovali u svých protějšků, byly poměrně odlišné od těch, které uváděli u 

sebe. Například jestliže muž ve svém případě uvedl výraznou změnu ve volnočasových 

aktivitách, na dotaz, jestli vidí takovou změnu u ženy, odpověděl, že ne a u své partnerky 

poukázal na změny, které on sám u sebe nepozoroval. Je třeba podotknout, že muži ve všech 

případech dlouze tápali a nevěděli, co by se u jejich partnerek měnilo. Lze z toho tedy 

vyvozovat, že kromě mateřské dovolené u žen nevidí zásadní změnu, ale u sebe spíše ano. 

 „Z jejího pohledu? To je složitá otázka. Myslím, že jí se asi život úplně nezměnil...nebo jako 

změnil, ale když to vezmu jako...tak ona dělala s dětmi, tak ji přibylo jedno navíc. V noci na 

kojení vůbec nevstávala, to jsem ho musel vzít z postýlky a přiložit ho, takže vlastně...pak si 

už vylejzal sám, takže vesměs… ráno do školky vstávat taky nemusí, takže jako vesměs si to 

furt jede po svým a vůbec se nepřizpůsobila dítěti.“ 

- Rodina 1, rozhovor s otcem 

 Ženy jako hlavní změnu u partnerů uvedly ve dvou případech větší nutnost 

komunikace a sdílnosti, která do té doby pravděpodobně nebyla až tolik potřebná. Další dvě 

respondentky mluvily o omezení svobody partnera v důsledku péče o dítě (je nutné 

podřizovat plány více rodině a dítěti), kterou vnímaly z jeho pohledu jako zásadní. Pouze 

jedna respondentka zmínila omezení v časových možnostech a přesun pozornosti ze sebe na 

dítě. 

„Asi jo, on vlastně rovnou od maminky skočil do role otce. A přijde mi, že dlouho nemohl 

pochopit tu změnu, že on není tím středem pozornosti a nese odpovědnost za někoho dalšího. 

Ne jen rozmazlovat, ale třeba i vychovávat, trestat, učit se s ním a takový věci. A myslim, že 

mu nepřišlo úplně přirozený řešit svůj život s někym druhym. Povídat si kdy se vrátí, kdy 

bude jak bude….což bylo důležitý, když je tu mimino.“ 

- Rodina 1, rozhovor s matkou  
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 U dvou respondentů bylo zmíněno, že největší změna u ženy je opravdu přechod na 

mateřskou. Jeden z respondentů zmínil změnu životního stylu následkem změny koníčků. 

Výjimkou byly opět rodiny číslo 1 a číslo 3. V rodině číslo jedna 1 muž nevidí u ženy 

výraznou změnu, pravděpodobně díky možnosti začlenění dítěte do pracovního života, žena 

tuto změnu u muže však vnímá poměrně výrazně i přesto, že je možné s dítětem běžně 

fungovat v práci. V rodině číslo 3 naopak muž vidí změnu extrémní, a to přesun pozornosti 

z handicapované sestry na dítě, tedy spíše její rozdělení mezi dítě a sestru, a ještě výrazněji 

vnímá změnu intimního života, zatímco žena z této rodiny u manžela kromě proměny 

intimity a přidání některých domácích prací přílišnou změnu nevnímá.  

4.1.8 Zdůrazňované kategorie 

 Nyní bych ráda uvedla kategorie, které respondenti a respondentky zdůrazňovali 

nebo o nich mluvili nejobsáhleji. Jedná se však o rozdíl mezi muži a ženami z jedné rodiny 

než mezi rodinami. Jisté odlišnosti zde však byly. Výjimkou opět byly dvě rodiny, které jsou 

podstatně odlišné, a to rodina číslo 1, tedy rodina vedoucí a pracující v jedné firmě, kde dítě 

mohou lépe začlenit do svých životů, a rodina číslo 3, kde je prací ženy péče o 

handicapovanou sestru. 

 U rodiny 1 bylo nejvíce patrné téma práce a změny v jejím vykonávání. Lišil se však 

pohled muže a ženy. Zatímco žena mluvila o zlepšení emocionálního vnímání (tudíž zlepšení 

výkonu v práci), o známostech, které díky práci získala a umožnilo ji to tak nechat si dítě 

pohlídat nebo o financích, muž se zaměřil spíše na to, jak se pro něj kvůli přítomnosti dítěte 

stala práce náročnější. Oba však porovnávali své bývalé práce a zdůraznili, že v případě 

jiných pracovních podmínek by pro ně změna byla mnohem radikálnější – jestliže by 

pracovali jako „řadoví zaměstnanci“ nebo museli dojíždět do práce větší vzdálenost. 

 Rodina 3 měla naprosto jasné ústřední téma, kterým byla handicapovaná sestra. Toto 

hlavní téma a téma starostí, které přibyly s dítětem, se objevilo zejména u ženy. Lze tedy 

usoudit, že jejím hlavním tématem, o kterém chtěla mluvit, bylo dle mých kategorií vnímání 

změny. Prvotní šok z příbytku starostí a stresu, snaha věnovat stoprocentní pozornost jak 

dítěti, tak i sestře. Zabývala se tedy primárně změnou ve svém osobním životě. Muž byl v 

tomto tématu umírněný, mluvil spíše o partnerském vztahu a krizích s ním spojených, tedy 

mimo jiné i o sporech ve výchově. Všeobecně se obsáhleji než žena zmínil o financích a 
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změně organizace z párové na rodinnou. 

 Tyto dvě odlišnosti si vysvětluji odlišnými podmínkami rodin. U první rodiny je 

práce středem jejich života, nemají pevnou pracovní dobu čili prací opravdu žijí, proto se 

snažili práci přizpůsobit i péči o dítě. Práce totiž propojuje každý aspekt jejich života a byla 

tedy zmíněna ve všech kategoriích. U rodiny 3 vidím podobný princip u ženy, která se již 

několik let stará o svou handicapovanou sestru, tudíž se stává středem jejího bytí (neustálá 

péče přes den i v noci). Odlišnost zaměření manžela si vysvětluji tím, že je v této situaci 

poměrně nový a „cizí“ - péče o sestru manželky není jeho povinnost, to zastává manželka, 

proto se o sestře zmiňuje primárně ve spojitosti s ženou. Některé aspekty, jako partnerský 

život, vnímá tedy důrazněji, protože je to jeho hlavní zájem v souvislosti s rodinou. 

 Ostatní rodiny se příliš nelišily v tom, co považovaly za důležité, spíše se snažili jak 

respondenti, tak ale významněji respondentky, dávat všemu podobnou váhu. Přikládám 

podobnost jejich výpovědí především obdobnými životními podmínkami a životním stylem. 

Zatímco ženy mluvily významněji o práci a partnerském vztahu, muži spíše o finanční 

situaci a volném čase. Témata zdůrazňovaná ženami mají, dle mého názoru, poměrně jasnou 

analogii s odchodem na mateřskou dovolenou, kvůli které se vzdali pracovní příležitosti a 

buď nyní nepracují vůbec, nebo jim práce natolik chyběla, že pracují na částečný úvazek. 

Podobný význam přikládám i tématům, která zdůrazňovali muži, jako ti, kdo zajišťují 

rodinu, proto mluvili více o financích. Zajímavé je, že mluvili o volném čase i přesto, že u 

nich nebyl omezen natolik výrazně, jako u jejich partnerek. 

5 Závěr 

 V této bakalářské práci se mi podařilo naplnit všechny stanovené výzkumné cíle a 

odpovědět tak na výzkumnou otázku, která zní „Jak se liší situace po příchodu dětí u rodin 

s různým socioekonomickým statusem či rodinným uspořádáním?“. Téma „Jak se změnil 

život po příchodu dítěte“ bylo tedy naplněno a detailně popsáno na základě kategorií (jako 

např. partnerský život, dělba práce v domácnosti, pracovní život apod.), které jsem stanovila 

v rámci své analýzy. V rámci kvalitativního výzkumu bylo provedeno deset rozhovorů s pěti 

rodinami. 

Během výzkumu bylo potvrzeno, že změna po narození dítěte je významná, a především 

psychicky náročná. Zásadní změnu můžeme však vidět v mnoha aspektech života rodičů, 
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zejména pak v životě matky, která je v důsledku genderových stereotypů označována za 

pečovatelku a ženu v domácnosti. Za největší změnu byl ženami označen přechod z práce 

na mateřskou, a také proměna partnerského vztahu. U mužů se jednalo o zásadní změny ve 

finanční situaci a omezení volného času. Výraznější a náročnější změnu v životě matky 

vidím především kvůli změně její role na pečovatelku a kvůli přejímání větší zodpovědnosti 

za péči o dítě. Podle respondentek i respondentů je takové uspořádání, kdy se žena spíše 

stará o dítě a vykonává domácí práce v rámci mateřské dovolené, přirozené, proto zde 

významnější roli hraje matka. Výjimkou byly rodiny, které byly svými podmínkami výrazně 

odlišné – rodina, kde je práce součástí života a rodina, kde je prací péče o rodinného 

příslušníka, ze strany matky. U rodiny s handicapovaným členem rodiny byl pohled na 

změnu odlišný, především kvůli rodinnému uspořádání před narozením dítěte, proto byla 

změna spíše v přidání náročnosti zvládání každodenní situace než v radikální proměně 

života. Stejně tak u druhé rodiny, kdy opět stoupla náročnost práce, ale jinak se situace 

rodiny významně neměnila. 

 Co se týče ženy, matky, jak jsem již zmínila, přetrvávají zde genderové stereotypy, 

které většina rodin (i přes počáteční snahu egalitářství mezi rodiči, tj. podílet se na péči 

rovnoměrně) uznává a praktikuje. Dotázané ženy tak zdůrazňovaly změny rozdělení práce v 

domácnosti, nabytí nové (mateřské a pečující) role, a především odchod z práce na 

mateřskou, což pro ženu skýtá mnoho problémů, jako je ztráta kvalifikace během mateřské 

dovolené, ztráta sociálního kontaktu, finanční omezení a ztrátu sebenaplnění z pracovní 

činnosti. V neposlední řadě dotázané ženy také zdůraznily změny v partnerském životě, kdy 

diskutovaly omezení sexuální aktivity a proměny emocionálního pouta s partnerem (partneři 

spolu například tráví více či méně času, případně je jinak kvalitní – například rodina, kde 

spolu partneři tráví víc času, ale pouze kvůli dítěti, kterému tento čas směřují). Poslední 

významnou změnou u žen, kterou jsem zmínila již v souvislosti s prací, je proměna 

společenského okruhu a obměna přátel, která probíhá v zájmu přizpůsobit se dítěti. Stejně 

tak ženy popisují i přizpůsobení koníčků a kulturního života přítomnosti dítěte. To, jak matka 

pojímá změnu, podle výpovědí respondentek, zásadně závisí na jejím předchozím pracovním 

místě, množství koníčků a kulturního vyžití, ale také na připravenosti před narozením dítěte. 

 Ačkoliv u mužů podle jejich výpovědí nebyla změna tak zásadní, jako v případě žen, 

jejich život se v návaznosti na narození dítěte též proměnil. Změnu dotázaní muži diskutovali 

v souvislosti se změnami, které prožívá žena, poukazují tedy na stres partnerky nebo 



 

 

34 

omezení společně stráveného času. Muži častěji zmiňovali finanční sféru, což je ve shodě 

s tím, že v české společnosti je zakořeněn model, kdy je mužům v rodině přisouzena role 

živitele. V diskuzi o partnerském vztahu muži popisovali spíše proměnu chování ženy vůči 

nim, jako například omezení intimního života ze strany partnerky nebo větší emoční vypjetí 

kvůli stresu a většímu tlaku na plnění role ženy, pečovatelky a hospodyně. Zároveň 

zmiňovali i omezení volného času, a to nejčastěji z důvodu péče o dítě v době, kdy nebyli v 

práci, což ovlivnilo jejich čas, který mohou věnovat koníčkům a zájmům. Omezení volného 

času žen, bylo však podstatně významnější Vnímání změny po narození dítěte je u mužů a 

u žen poměrně rozdílné, zatímco žena vidí změnu více emocionálně a procítěně, muži si 

mnoho změn přímo neuvědomují a musí o nich více přemýšlet. Dle mého názoru tento rozdíl 

pramenní z rozdělení rolí, kdy je žena s dítětem častěji a pečuje o něj, zatímco muž chodí do 

práce a o dítě se stará pouze mimo svou pracovní dobu. Důležitou změnou je však odchod 

ženy na mateřskou dovolenou, což celkové vnímání změny opravdu zásadně ovlivňuje. 

 Ve výzkumu se mi částečně potvrdilo mnoho tvrzení, která jsem uváděla v teoretické 

části, jako například zavedené genderové stereotypy nebo krize plynoucí z restrukturalizace 

rodiny. Domnívám se však, že jsem se na tyto aspekty změny života po narození dítěte 

zaměřila více detailně, ale snažila se tak popsat tento jev více zevrubněji. Na základě svých 

výsledků i myslím, že proměna společenského okruhu rodičů je téma, které není dostatečně 

detailně prozkoumáno a jistě by bylo vhodné se tomuto tématu nadále věnovat, protože je, 

dle mého názoru, zásadní pro pochopení rodiny, jakožto instituce. 

6 Summary 

 In this bachelor's thesis I managed to fulfill all the set research goals and answer the 

research question, which is "How does the situation differ after the birth of a child in families 

with different socio-economic status or family organization?" Topic "How has life changed 

after the childbirth ”was therefore fulfilled and described in detail on the basis of categories 

(such as partner life, division of domestic work, working life, etc.), which I determined in 

my analysis. As part of the qualitative research, ten interviews were conducted with five 

families. 

During the research, it was confirmed that the change after the birth of a child is 

significant and, above all, psychologically demanding. However, we can see a fundamental 
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change in many aspects of the life of parents, especially in the life of the mother, who is 

called a caregiver and a housewife due to gender stereotypes. The biggest change was 

identified by women as the transition from work to maternity leave, as well as the 

transformation of the partnership. For men, these were fundamental changes in the financial 

situation and restrictions on leisure time. I see a more significant and demanding change in 

the mother's life mainly due to the change of her role to a caregiver and due to taking on 

more responsibility for caring for the child. According to the respondents, such an 

arrangement, where a woman tends to take care of the child and does housework as part of 

maternity leave, is natural, so the mother plays a more important role here. The exceptions 

were families that were significantly different in their conditions - a family where work is 

part of life and a family where the work is caring for a family member by the mother. In a 

family with a disabled family member, the view of the change was different, mainly due to 

the family arrangement before the birth of the child, so the change was more in adding the 

difficulty of coping with everyday situations than in a radical change of life. The same goes 

for the second family, when the workload increased again, but otherwise the family's 

situation did not change significantly. 

As for the woman, the mother, as I have already mentioned, there are still gender 

stereotypes, which most families (despite the initial effort of egalitarianism among parents, 

ie to participate in care equally) recognize and practice. The women interviewed emphasized 

the changes in the division of domestic work, the acquisition of a new (maternal and caring) 

role and, above all, the departure from maternity leave, which poses many problems for 

women, such as loss of qualifications during maternity leave, loss of social contact, financial 

constraints and loss of self-fulfillment. from work activities. Last but not least, the 

interviewed women also highlighted the changes in their partner's life, discussing the 

limitations of sexual activity and changes in emotional bonding with their partner (partners 

spend more or less time together because of the child to whom this time is directed). The last 

significant change for women, which I have already mentioned in connection with work, is 

the change of the social circle and the change of friends, which takes place in the interest of 

adapting to the child. In the same way, women describe the adaptation of hobbies and 

cultural life to the presence of a child. According to the respondents, how the mother 

perceives the change depends crucially on her previous job, the amount of hobbies and 
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cultural activities, but also on the readiness before the birth of a child. 

Although, according to them, the change was not as fundamental for men as it was 

for women, their lives also changed after the birth of a child. The interviewed men discussed 

the change in connection with the changes experienced by the woman, thus pointing to the 

stress of the partner or the limitation of the time spent together. Men more often mentioned 

the financial sphere, which is in line with the fact that a model is ingrained in Czech society 

in which men in the family are assigned the role of breadwinner. Rather, in the discussion 

of the relationship, men described a change in a woman's behavior toward them, such as a 

reduction in the partner's intimate life or greater emotional strain due to stress and more 

pressure to play the role of woman, caregiver and housekeeper. At the same time, they also 

mentioned restrictions on free time, most often due to caring for a child when they were not 

at work, which affected their time, which they can devote to hobbies and interests. However, 

the restrictions on women's leisure time were much more significant. Perceptions of change 

after the birth of a child are relatively different for men and women, while women see change 

more emotionally and sensitively, men are not directly aware of many changes and have to 

think more about them. In my opinion, this difference stems from the division of roles, where 

a woman is with the child more often and takes care of him, while the man goes to work and 

takes care of the child only outside his working hours. An important change, however, is the 

woman's departure on maternity leave, which really fundamentally affects the overall 

perception of the change. 

 My research partially confirmed many of the statements I made in the theoretical 

part, such as established gender stereotypes or crises resulting from family restructuring. 

However, I believe that I have focused on these aspects of life change after the birth of a 

child in more detail, but have tried to describe this phenomenon in more detail. Based on my 

results, I also think that the transformation of the social circle of parents is a topic that is not 

explored in sufficient detail and it would certainly be appropriate to continue to address this 

topic, because it is, in my opinion, essential for understanding the family as an institution.  
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Námět práce 

 

 Ve své práci bych se chtěla zabývat výzkumem rodin s dětmi, ve kterých oba rodiče 

finančně přispívají do rodinného rozpočtu. Budu se věnovat modelem fungování rodiny před 

narozením dětí z pohledu chodu domácnosti, společného života partnerů, kulturního života 

a trávení volného, a především fungování v oblasti kariéry, v kontrastu s následnými 

změnami fungování po příchodu dětí – jak chod rodiny a harmonizace pracovního a 

soukromého života rodičů fungoval po příchodu dětí do rodiny. Na základě takového 

výzkumu bych chtěla porovnat, zdali se liší pohled na takovou změnu v očích mužů a žen a 

zároveň jestli úroveň vzdělání nějakým způsobem též ovlivňuje takové situace. Důvod 

takového porovnání spatřuji v aktuálním společenském pohledu na gender a rozdíly ve 

společenských rolí obou pohlaví. 

 Většina prací, která se zabývá harmonizací těchto dvou životních sfér, se specializuje 

především na to, jak lidé zvládají skloubit pracovní a osobní život. Já bych se v tomto ohledu 

chtěla zaměřit zejména na proměny tohoto života, se zaměřením hlavně na dělbu práce v 

domácnosti, změnu způsobenou příbytkem péče o děti a postavení partnerů z hlediska 

finančního zajištění rodiny před a po příchodu dětí. 

 Co se týče dělby práce v domácnosti, bylo k tomuto tématu sepsáno mnoho 

odborných textů, zabývajících se rolí genderu v takových situacích. V počátku práce bych 

chtěla zaujmout neutrální postoj, i když z pohledu již proběhlých výzkumů vyplývá, že 
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domácí práce je většinou součástí role ženy, zatímco muži se příliš takových záležitostí doma 

neúčastní, i když existují výjimky. Můj předpoklad je takový, že před příchodem dětí je 

dělení jak domácích prací, tak ale i finančního zajištění, mnohem více vyvážené než po 

příchodu dětí, kdy se předpokládá, že žena zaujme roli hospodyně a pečovatelky, zatímco 

muž se stará o finanční zajištění celé rodiny. Z vlastní zkušenosti však usuzuji, že existují 

rodiny, kde i po příchodu dětí funguje dělba práce vyváženě (otcovská dovolená dohromady 

s matkou nebo i samostatná otcovská dovolená, finanční zajištění ze strany obou rodičů 

apod.). 

 V tomto ohledu je, dle mého názoru, dobré zmínit například Parsonsův koncept 

rodiny, kdy je muž chápan jako někdo, jehož funkce je integrace rodiny do společnosti. 

Vzhledem k tomu, že ženská emancipace na trhu práce však stoupá, Parsonsův koncept muže 

jako hlavního sociálního integranta, se postupně rozpadá.1 V souvislosti s dělbou práce v 

domácnosti bylo též provedeno mnoho výzkumů, například výzkum z roku 2004 (Problémy 

harmonizace rodinného a pracovního života) poukazuje na to, že většina žen, mající problém 

s harmonizací těchto dvou životních sfér, by více uvítala pomoc partnera v domácnosti. 2 

Těmto i jiným genderovým teoriím, co se týče fungování rodiny, se chystám v této práci 

věnovat. Přijde mi ale podstatné vidět řešení harmonizace pracovního a rodinného života z 

obou pohledů, jak muže, tak ženy. 

 Domnívám se, že příchod dětí do rodiny je velice zásadním krokem pro rozvoj 

rodiny, jejích vztahů a funkcí. S tím se však ale, jak je výše uvedeno, mění celý chod dané 

rodiny. Jsem toho názoru, že je důležité se věnovat tomuto výzkumu z důvodů zjištění a 

ověření již vyzkoumaných modelů změny v rodině, jak takové modely fungují v praxi a zda-

li je možné tyto modely nějakým způsobem upravit a upřesnit. Takové poznatky mohou 

přinést v oblasti sociologie osvětu, co se týče aktuálního postavení genderu a vzdělání v 

rodinách, i když, v tomto případě, v relativně malém měřítku. 

 Jestliže se chci zabývat modely harmonizace sfér života, je třeba zmínit aspoň 

základní, podle mne důležité, specifikace takových modelů, které předpokládám, že v dnešní 

době fungují. Chtěla bych se tedy věnovat především tomu, jak práce zasahuje do rodinného 

života – míru pracovní vytíženosti v době „osobního“ (tedy mimopracovního) volna a do 

jaké míry to pozitivně či negativně ovlivňuje funkci rodiny. Chtěla bych zároveň zjistit, zdali 

 
1 MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Druhé vydání. Praha : Sociologické nakladatelství, 2008. ISBN 978-

8086429-87-8.  

2 HORÁKOVÁ, Naděžda. Češi a práce. Naše společnost, 2004, roč. 1, č. 1, s. 1 – 4.  
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se taková míra zásahu práce do života změnila, s příchodem dítěte. Ve většině případech, co 

se odborných textů týče (vycházím-li z veřejných výzkumů a odborných prací všeobecně) je 

relativně striktně oddělováno, zda rodič pracuje pouze v dobu tomu určenou nebo si nosí 

práci domů. Práce z domova je dneska často vyhledávanou výjimkou, ale je dobrá taková 

práce pro funkci rodiny? Dle zásahu práce do soukromého života a dle míry spokojenosti s 

prací bych chtěla najít konkrétnější modely proměny, vyhovující českým rodinám a jejich 

fungování. Vyvstává totiž mnoho otázek – Je opravdu možné absolutně oddělit práci a 

soukromý život? Jak velký zásah zaměstnání je tolerován ze strany rodiny a co je již příliš? 

Je možnost fungovat stoprocentně v obou sférách rodiny? - a mnoho dalších dotazů, které se 

chystám sama sobě položit během zpracování výsledků výzkumu. Vystupuje mi z toho však 

jeden výzkumný problém, a to: Jak tedy příchod dětí ovlivňuje proměnu života jak matky, 

tak otce?  

 Pro svou práci bych chtěla využít jak texty českých významných sociologů i 

socioložek, tak ale (například Ivo Možný či Alena Křížková) i světově známější zahraniční 

socioložky sociology, jako je například Pierre Bourdie. 

 

Předpokládané metody zpracování 

 

 Součástí práce bude kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů. 

Budu dotazovat rodiny s dětmi a plánuji dotazovat oba partnery. Rodiny se od sebe budou 

odlišovat vzdělaností – zaměřím se na rodiny, kde jsou oba rodiče vysokoškolsky vzdělaní 

a na rodiny, u kterých vzdělávání skončilo po ukončení střední školy. Z každé skupiny 

plánuji dotazovat tři rodiny. Rodiny budou definovány dvěma partnery, stejným vzděláním 

a dvěma příjmy. 

 Partnery budu dotazovat každého zvlášť. Jak již bylo zmíněno, bude použita forma 

polostrukturovaného rozhovoru čili se chystám položit několik základních otázek a výpověď 

respondenta či respondenty si následně budu nahrávat. Chci se soustředit na souvislou 

výpověď informátora či informátorky čili nepokládat zbytečné otázky, nebude-li třeba. Z 

tohoto výzkumu se pokusím následně vytvořit modely zvládání příchodu dětí, lépe řečeno 

modely změny života partnerů jak v domácnosti, tak v kariéře. 

 Respondenty a respondentky budu získávat v okruhu mých přátel a známých, při 

čemž jsem si však vědoma limitu odpovědí. Předpokládám, že má pozicionalita ovlivní 

otevřenost respondentů, jde-li především o intimní či delikátní záležitosti. 
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Etické souvislosti zvažovaného projektu 

 

 Předpokládám, že co se týče soukromého života, nebudou respondenti a 

respondentky maximálně otevření, a to především kvůli osobním záležitostem. To je spojeno 

i s již zmíněnou pozicí, a to vyhledávání respondentů a respondentek v řadách mně známých 

lidí. 

 Uzavřenost či neochotu odpovídat otevřeně na mé otázky se vynasnažím eliminovat 

tím, že se chystám respondenty a respondentky dotazovat zvlášť – zvláště muže a ženy a to 

i z důvodu záruky diskrétnosti vůči druhému partnerovi. Domnívám se, že tento fakt by mohl 

pozitivně ovlivnit otevřenost respondentů a respondentek, vzhledem k intimnosti některých 

záležitostí. Zároveň by osobní přístup a soukromí mohlo podpořit důvěru ve výzkumníka. 

 Při získávání respondentů či respondentek jsem připravena je informovat o zaručení 

anonymity, a to buď prostřednictvím změny jmen nebo naprostým odosobněním, tedy 

používáním označení „respondent“, „respondentka“ či „informátor“, „informátorka“ místo 

jména. Zároveň se chystám svým respondentům a respondentkám sdělit účel výzkumu a to, 

jak jeho výstupy budou využity. Zaručím tím informovaný souhlas použití informací ještě 

před začátkem výzkumu 
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