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1. Úvod  
  

Tématem mé práce je samoživitelství. Především mne bude zajímat, jak 

samoživitelky vnímají funkci výživného, jeho výši, a také jestli výživné plní funkci, ke 

které bylo zřízeno. Tedy zda opravdu pokryje veškeré náklady na dítě, které rodič, jenž o 

dítě pečuje, s tím má spojeno, a zda je jeho výše stanovována v dostatečné výši a 

zohledňuje potřeby dítěte v různé fázi vývoje. Podle zákona se totiž dítě má podílet na 

životní úrovni obou rodičů, tedy i toho rodiče, který již nežije ve společné domácnosti a o 

dítě výhradně nepečuje. Z dostupných statistik i z médií však mám pocit, že se toto 

pravidlo v praxi nedodržuje a proto bych problém ráda lépe pochopila. Současnou situaci 

velice výstižně vystihuje článek, uveřejněný v Mladé Frontě Dnes ze dne 20. února 2009, 

jenž upozorňuje na to, kolik dítě stojí. Tento problém se zejména stává palčivým 

v rodinách, kde výchova dítěte zůstává na jednom rodiči. Navíc se dozvídáme, že vlastně 

oficiálně v naší republice neexistuje žádná statistika, která by se zabývala výší 

vyplácených alimentů v České republice.  

Když jsem se probírala statistikami, docela mě překvapilo, kolik stojí živit 

dítě. Už pětileté vyjde v průměru skoro na šest tisíc korun měsíčně. 

Vysokoškolák je dvakrát dražší. 

Člověk si to v běžném životě neuvědomuje, stačí však sečíst, co dítě projí, 

nosí na sobě či na kolik vyjdou jeho kroužky a kino. Je jasné, že někdy to 

může být méně, ale jindy zase více, když je třeba potomek nemocný a 

potřebuje léky.Nebo když přijde s tím, že se jede na školu v přírodě. Za tři 

tisíce na týden. 

Zaujalo mě přitom, že neexistuje žádná oficiální statistika toho, jak vysoké 

se v Česku platí alimenty. Nesledují to na ministerstvech ani na 

statistickém úřadě. Přitom je to důležité. Protože pokud soudy skutečně 

stále někde přiznávají tisícovku či dvě na dítě za měsíc, je jasné, že ten 

druhý rodič se musí snažit mnohem více. 

Ještě hloupější je - alespoň podle toho, co vyšlo najevo při psaní článku o 

alimentech - že někdy se do placení nechce právě těm rodičům, kteří 

zároveň na děti nemají moc času. Jako by šlo nejen o bývalé partnery, ale i 

o bývalé děti. (Wallerová, 2009) 

 

Důvodem, proč se v této práci zabývám pouze matkami živitelkami, byť i otcové 

bývají samoživiteli, je jednoduchý. V  čele neúplných rodiny se závislými nezletilými 

dětmi (2006: 271,7 tisíc) obvykle stojí ženy (v 90% případů; v roce 2006 to bylo 245,5 
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tisíc rodin, 91,3 tisíc se dvěmi a více dětmi). Na matkách tak v drtivé většině případů 

spočívá hlavní tíha pečující role, ale i role živitelské (ČSÚ, 2008). V naší společnosti totiž 

stále přetrvává představa, že péče o dítě a jeho výchova je ženskou záležitostí1, a jsou to 

právě ženy, které převládají v rolích samoživitelek. K tomu je třeba dodat, že neúplné 

rodiny se závislými nezletilými dětmi, patří mezi domácnosti nejvíce ohrožené chudobou: 

„Hodnotíme-li míru ohrožení peněžní chudobou podle typu domácnosti, pak nejvyšší podíl 

ohrožených (…) byl mezi neúplnými rodinami s dětmi“ (ČSÚ, 2007b). Neúplné rodiny 

také tvoří většinu domácností pod úrovní životního minima (ČSÚ, 2007b).  

Cílem mé práce bude poodhalit prostřednictvím osobních zkušeností matek 

samoživitelek, jak je nastaven současný systém výživného a zda pomáhá ženám v jejich 

těžké situaci, kdy samy musí o děti pečovat. Dále mne bude zajímat, co vše obnáší být 

matkou samoživitelkou, zda jsou touto situací nějak omezovány jak v jejich volném čase, 

tak v hledání zaměstnání či po finanční stránce. Ptát se budu i na to, zda danou výši 

výživného považují za spravedlivou a přiměřenou, a na základě čeho došlo k určení dané 

výše. S tím souvisí otázka, jak matky samoživitelky posuzují práci soudů či jiných 

státních orgánů, jaké jsou jejich osobní zkušenosti, jak se dívají na možnosti v případě 

neplacení výživného druhým rodičem. Bude mne také zajímat jejich obeznámenost se 

zákony či svými zákonnými právy. Budu chtít vědět i to, jakou roli hraje otec 

v porozvodové péči o dítě, jak se podílí na výchově dítěte či dětí a na jejich finančním 

zaopatření. V neposlední řadě mne také bude zajímat vztah mezi rodiči, zda jsou obě 

strany schopné zapomenout na někdy možná bolestné vzpomínky, na vzájemnou 

řevnivost, a opravdu dát na první místo svůj vztah s dítětem a jeho finanční zaopatření.  

 Toto téma jsem si vybrala i z dalších důvodů. Za prvé z osobního důvodu, poněvadž 

v mém okolí se vyskytují ženy, které vychovávají své nezletilé děti samy, a ráda bych 

pochopila, jak samy zvládají jejich výchovu, starost o domácnost i zaměstnání. Za druhé, 

toto téma je velice zajímavé z genderové perspektivy, protože vypovídá o tom, jak je 

nastavený současný genderový řád. Za třetí proto, že stojí vcelku v pozadí veřejného a 

politického zájmu. Proto se ve své práci pokusím podrobněji zaměřit na tyto ženy, na 

jejich osobní zkušenosti, postoje, názory, a nechám zaznít jejich hlas.  

 V neposlední řadě můj výběr tématu také ovlivnila diplomová práce Mgr. Michaely 

Trlíčkové, která se pokusila o zmapování způsobů, jakými soudci a soudkyně postupují v 

případě určování výše výživného, k čemu přihlížejí a co je vede k takovému způsobu 

určování výživného. Závěry této práce mne velice zaujaly, Trlíčková (2008) ve svém 

                                           
1  Zde bych ovšem chtěla podotknout, že tomu tak nebylo odjakživa, a že se jedná o vcelku nový pohled. Ještě 

v 18. století byl jakožto jediným právoplatným rodičem po rozvodu považován otec. Moc mužů nad rodinou a 

tedy i dětmi byla absolutní. Až v průběhu 19. stol. docházelo ke změně pohledu na výchovu nezletilých dětí a 

jejich specifických potřeb (Warshak 1996). 
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výzkumu totiž zjistila, že sami soudkyně a soudcové se spíš přiklánějí k názoru, že 

odpovědnost za děti by měly primárně nést zejména matky. Dokonce stavěli 

zodpovědnost matek postarat se o své dítě či děti a zajistit si placení výživného na své 

děti druhým rodičem nad samotnou povinnost otců těchto dětí toto výživné platit. Tato 

práce tedy ukázala, že mezi soudci a soudkyněmi panuje jen malé povědomí o 

problémech, se kterými se matky samoživitelky potýkají, respektive o něm ví, ovšem 

nepřikládají mu velký význam. Naopak, soudci a soudkyně měli tendenci zohledňovat 

situaci otců a tak nějak automaticky předpokládat, že matky svou vyživovací povinnost 

budou plnit bez ohledů na výši výživného (Trlíčková, 2008). 

 Ve své práci se pohybuji v rámci genderové perspektivy (viz např. Renzetti a 

Curran, 2003; Bourdieu, 2000; Dudová, 2004a,2004b, 2005a, 2005b, 2005c, 2007a, 

2007b, 2007c, atd.). Dále budu ve své práci vycházet z českých zákonů, konkrétně 

zákona o rodině (dále jen ZOR), z dokumentů Českého statistického úřadu (dále jen 

ČSÚ) a dalších veřejných dokumentů vládních institucí.  

 Práci dělím do dvou částí - teoretické a empirické. V teoretické části se nejprve 

věnuji vymezení termínu gender a rámcovému představení feministické tradice myšlení. 

Dále diskutuji o současném stavu manželství, rozvodovosti a porozvodové péči o dítě a 

jaký má vliv současný trend rozvodovosti na budoucí výchovu dětí. V třetí kapitole mé 

práce se budu zabývat vyživovací povinností, jeho zákonnou úpravou, neplněním 

vyživovací povinnosti a alternativními směry, jak tuto problematiku řešit. 

 První část empirické části je věnována metodologii, konkrétně výzkumné strategii, 

navrhované technice sběru dat, způsobů výběru vzorku a prostředí výzkumu. Následuje 

představení analýzy provedených rozhovorů a zhodnocení kvality výzkumu.  
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2. Teoretická část 
 

Jak bylo již řečeno, ve své práci vycházím z generové perspektivy, proto se na 

začátku této teoretické části nejdříve pokusím ozřejmit pojem gender a genderové 

rozdíly. V dalších podkapitolách se pak budu věnovat přiblížení současného trendu 

rozvodovosti a jeho dopadu na všechny účastněné, výživným a porozvodovou situací 

obou rodičů.  

2.1 Gender a genderové rozdíly 

 Pokud jde o gender, je důležité si v první řadě uvědomit, že život každého z nás je 

tímto společenským konstruktem strukturován prakticky ve všech sociálních aspektech. 

Slovy Renzetti a Curran (2003) „lidské pohlaví jako biologická danost (bytí mužem či 

ženou) tu slouží jako základ, na němž lidé konstruují společenskou kategorii zvanou 

gender ….“ (str. 20). Díky tomu naše společnost přisuzuje mužům a ženám rozdílný 

sociální status, přičemž mužské (maskulinita) je chápáno jako norma, jedná se o tzv. 

androcentrismus, jinými slovy mužskostřednost. (Bourdieu, 2000).   

V této souvislosti pak Pavlík (2006) upozorňuje, že toto androcentrické vidění 

společnosti můžeme vnímat jak na symbolické úrovni, tak i na úrovni individuální a na 

úrovni sociálních vztahů. Projevuje se tedy například ve způsobu, jakým používáme jazyk 

(např. generické maskulinum), či v hodnotách evropského myšlení, které vychází 

z křesťanské tradice. Na úrovni sociálních vztahů a struktur mužská dominance převažuje 

ve všech společenských oblastech (politických, ekonomických atd.), kdy možnost mužů 

ovládat jak politické, tak ekonomické dění v naší společnosti je daleko vyšší než u žen 

(Pavlík, 2006). Úlohou žen i nadále zůstává udržování rodiy a příbuzenských vztahů a 

vůbec sociálního kapitálu, na rozdíl od muže, jež se stará o ekonomické symbolické 

statky, které jsou spojovány s uznáním a úspěchem (Bourdieu, 2000).   

Zmíněné genderové rozdíly a nerovnosti reprodukují zejména společenské 

instituce, jako je rodina, škola, pracovní trh (Bourdieu, 2000). Od malička jsme rodinou i 

vzděláním vedeni k takovému chování, které od nás společnost očekává, na pracovním 

trhu se stále setkáváme s dělením na tradiční ženská a mužská povolání s tím, že ty 

mužská jsou lukrativnější a lépe placená. V současnosti také ženy tvoří více než polovinu 

všech nezaměstnaných a dlouhodobě nezaměstnaných, a co se týče platového 

ohodnocení, tak v roce 2005 činil průměrný příjem žen 75,1% průměrného přijmu muže 

(Křížková, Dudová, Hašková, Maříková a Uhde, 2008). 

V rodině také nadále přetrvává struktura, kdy ženám se přisuzuje stále role 

pečovatelky o domácnost a děti a mužům pak role živitele. Skutečnost, že matky 
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primárně pečují o své děti je pro mnoho z nich velkou výhodou, tato cesta jim umožňuje 

si vytvořit velice blízký vztah se svými dětmi a podílí se na jejich vývoji. Nicméně tato 

výlučná odpovědnost za péči o dítě může ženě znemožnit plně či dostatečně se věnovat 

placenému zaměstnání a může se tak stát závislou na partnerovi. Na druhou stranu, 

stejně tak otcové, pokud je jim nucen tradiční pohled na rodinu, jakožto živitele rodiny, 

jsou pravděpodobně ochuzeni o možnost vybudovat si blízké vztahy k dětem především 

proto, že většinu svého času a síly věnují finančnímu zajištění rodiny (Renzetti a Curran, 

2003). 

  

2.2 Manželství, rozvod a následná péče o dítě  

2.2.1 Manželství  

Z pohledu samotné problematiky matek samoživitelek a výživného je nutné se 

pozastavit na samém počátku, tedy u rozhodnutí založit si rodinu či pořídit si dítě. Podle 

zákona o rodině (zákon č. 210/1998 sb.) je hlavním účelem manželství založení rodiny a 

řádná výchova dětí. Ovšem dnešní pohled na manželství je již daleko vágnější a jeho 

vztah k rodině zřejmě rozvolněnější než tomu bylo v dřívějších dobách. Zřejmě ve 

skutečnosti byl tento pohled vždy vágnější než řeč zákona, který musí pracovat s jasnými 

definicemi. Přesto zůstává pravdou, že manželství dříve byla rigidnější a bylo jich více 

sezdaných než v současné době. Rodina v současné době může nabývat různých forem. 

Jednak v rámci manželství či v rámci tzv. nesezdaného soužití rodičů, anebo také 

můžeme hovořit o výchově dětí osamělými neprovdanými matkami, otci či dalšími 

příbuznými, kdy dítě žije jen s jedním z rodičů či s někým z příbuzných (Dana Hamplová 

a spol. 2007, 29).  

První dva případy jsou z pohledu některých odborníků pro řádnou a zdárnou 

výchovu dítěte optimálnější. Na druhou stranu jiné studie ukazují, že tyto závěry mohou 

být do značné míry zpochybnitelné, protože příčinu problémů u dětí, jež jsou 

vychovávány pouze jedním rodičem, vidí spíše v chudobě, kterou jsou neúplné rodiny 

ohrožovány, popřípadě konflikty mezi rodiči (Dudová, 2005c). Podle statistik se Česká 

republika řadí mezi zastánce netradičních forem rodinného soužití, nicméně manželství 

považuje za podmínku rodičovství stále 58% Čechů (Hamplová a spol. 2007). Ovšem 

také roste počet těch, kteří věří, že dítě může vychovat stejně dobře jeden rodič, jako 

když jsou dva. 
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2.2.2 Rozvodovost 

Pro naši současnou společnost je také charakteristická vysoká míra rozvodovosti. 

Podle údajů ČSÚ (2007a) se v současnosti rozvádí 49 % manželství, přitom ve srovnání s 

ostatními evropskými zeměmi patří Česká republika mezi země s nadprůměrnou 

intenzitou rozvodovosti. S rozvodem úměrně roste počet neúplných rodin. Národní 

centrum sociálních studií (2005) definuje neúplnou rodinu jako rodinu, ve které žije 

osamělý rodič s dítětem či vícero dětmi. Takovýchto rodin bylo v roce 2005 na našem 

území 11,3 % ze všech domácností2. A v čele těchto neúplných rodin bez ohledu na věk 

vysoce převládají ženy. Ženy také tvoří v každé věkové skupině tři čtvrtiny i více, jejich 

podíl se pohybuje mezi 74,8 % ve věkové skupině padesátiletých a starších až po 79,8 % 

ve věkové skupině 25-34 let (ČSÚ, 2007b).  

Nejvíce manželství se rozvádí ve třetím až pátém roce svého trvání, druhá, slabší, 

vlna pak přichází po deseti až dvanácti letech od sňatku (Možný, 2008). Neúplné rodiny 

častěji, než jiné, žijí společně s další rodinou v jednom bytě, zejména s rodiči matky. Ivo 

Možný (2008) hovoří o jakési mezigenerační výpomoci mezi matkami a dcerami. Mluví 

také o vzniku okrajové, ale posilující se subkultuře rodin, které se vyskytují již v druhé 

generaci. Také teorizuje, že dcery, které vyrůstají v takovýchto rodinách, se socializují do 

tohoto typu rodičovství a častěji pak samy takové rodiny zakládají (Možný, 2008).  

Rozvod ale není věcí jen manželů či partnerů, ale také dětí, které vychovávají. 

V první řadě vyvstává otázka, kdo bude děti vychovávat a komu budou svěřeny do péče. 

Jak již bylo řečeno, statistika o porozvodovém uspořádání poměrů k dítěti v naší 

republice napovídá, že děti jsou obvykle svěřovány do výhradní péče matek (asi 90%). 

Rozhodnutí o rozvodu může být ovšem vydáno až poté, co soud rozhodne o tom, komu 

budou děti svěřeny do péče, a jak bude upraven styk s dítětem či dětmi s druhým 

rodičem (Možný, 2008). Po rozvodu se mohou rodiče dohodnout na způsobu a četnosti 

styku s dítětem bez schválení soudu za předpokladu, že tedy jsou schopni se mezi sebou 

domluvit. Ovšem „v zájmu dítěte“ může soud styk s dítětem rodiči či rodičům omezit či 

jej úplně zakázat (§ 27).  

To, že je dítě ve většině případů svěřováno do péče matky více méně kopíruje 

rodinnou situaci ještě před rozvodem, kdy matka většinou zůstává doma na mateřské 

dovolené a v roli pečovatelky pokračuje i následně. Otec rodinu často zabezpečuje 

především po finanční stránce. Proto se také po rozvodu či rozchodu dostává osamělý 

rodič starající se o dítě či děti do finančních potíží. ČSÚ (2008) uvádí, že až pro 40% 

                                           
2 Celkový počet domácností v roce 2005 byl přes 4 mil. rodin, z toho (62,5 %) tvořily úplné rodiny, čtvrtinu 

(25,1 %) představovaly domácnosti jednotlivců a zbytek (1,1 %) byly nerodinné domácnosti. Dostupné z (ČSÚ, 

2007b)   
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neúplných rodin s nezaopatřenými dětmi jsou výdaje na bydlení velkou zátěží. Podle 

šetření ČSÚ nejvyšší podíl osob ohrožených chudobou žijících v rodinách žije v neúplných 

rodinách (39%)3 (ČSÚ, 2008). 

Na druhou stranu Dudová (2007a) také zmiňuje případy rodin, ve kterých se 

manžel či partner vůbec ekonomicky nepodílel na zajištění rodiny, v takovém případě pak 

může odchod takového partnera znamenat naopak velkou ekonomickou úlevu pro matku. 

Při rozhodování, komu bude svěřena péče o dítě, hraje svou roli také věk dítěte či 

dětí. U dětí v útlém věku sami otcové vesměs přiznávají, že by výchovu a péči nezvládli 

(Hastrmanová, 2007; Dudová, 2007a).  

Možný (2008) dále uvádí, že americké výzkumy poukazují na určitou souvislost 

mezi zaměstnaností žen a rozvodovostí. Jinými slovy, že žena, která uvažuje o rozvodu si 

nejdříve najde zaměstnání a stane se ekonomicky samostatnou. Možný (2008) dále 

uvádí, že určitý vliv má také vzdělání. Na základě demografických statistických dat 

Pakosta (podle Možný, 2008) dokládá, že v české populaci má vzdělání jiný dopad na 

rozvodové chování mužů a žen. Zatímco u mužů se stoupajícím vzděláním klesá 

pravděpodobnost rozvodu, u žen je tomu, alespoň v posledních dvou generacích, naopak 

- ženy s vyšším než základním vzděláním mají vyšší míru pravděpodobnosti rozvodu 

(Možný, 2008).  

Z jiného pohledu se na věc dívá Richard A. Warshak (1992). Díky skutečnosti, že 

ve většině případů jsou děti po rozvodu svěřovány téměř výlučně svým matkám, dochází 

podle něj k oslabení role otce, jakožto rodiče a tím pádem i jeho vlivu na výchovu. 

Warshak ve své knize Revoluce v porozvodové péči o děti tento genderový stereotyp 

nazývá „kultem mateřství“, přičemž kultem má na mysli, dva zažité předsudky, totiž že: 

1) ženy jsou od přírody lepšími rodiči než muži; 2) matky jsou pro děti důležitější než 

otcové. Jak říká: „Péče o děti a jejich výchova by neměly být výsadním právem žen o nic 

víc než práce mimo domov výsadní doménou mužů“ (str. 16). Jinými slovy říká, že muži 

by se měli (a možná i chtěli) podílet na výchově dětí stejně jako ženy, pracují-li ženy 

stejně jako muži.  

Nicméně s jeho pohledem na věc se dá snadno polemizovat, protože nezohledňuje 

současné nastavení genderových vztahů. Je například zřejmé, že ačkoliv ženy dnes 

pracují prakticky stejně jako muži, stále péče zůstává v mnohem větší míře na nich. Je 

také zřejmé, že se muži nedělí rovným dílem o péči o domácnost, ačkoliv jim v tom nic 

nebrání (Renzetti a Curran, 2003). Lze jistě přijmout nijak originální argument, že ženy 

nejsou lepšími rodiči od přírody, ale zároveň je nutné zohlednit skutečnost, že současné 

nastavení společnosti z nich v průměru dělá lepší rodiče a že je dělá důležitějšími pro 

děti.  

                                           
3 Pro srovnání, druhou skupinou nejvíce ohrožených rodin jsou rodiny s třemi a více dětmi s 30% (ČSÚ, 2008). 
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Související otázkou je, zda samy ženy by se chtěly vzdát určité mocenského 

postavení nad výchovou dětí. Marx Ferreeová říká, že jinému rozdělení práce 

v domácnosti brání hlavně fakt, že samy ženy považují domácí práce za nevhodné pro 

„skutečné muže” (podle Bourdieu, 2000). V tomto argumentu lze rozeznat obvyklou 

strategii obviňování obětí, kdy jsou ženy obviňovány za vlastní znevýhodnění. Je přeci 

zjevné, že stejné názory sdílí i většina mužů, kteří se nikterak nesnaží nést svou část 

starosti o domácnost. Je asi úsměvné tvrdit, že by jim v tom ženy mohly nějak výrazně 

„bránit“. 

 Vrátíme-li se však ještě k rozvodu, bylo řečeno, že rozvod s sebou většinou 

přináší psychickou újmu pro všechny aktéry. Pozitivní roli v případech sporných rozvodů 

by ovšem mohla sehrát mediační služba. Hastrmanová (2007) na toto téma uvádí 

„mediace konfliktů rozvádějících párů by tedy mohla plnit smírčí a konzultační roli pro 

rozvádějící se pár. Její úspěšnost je ale jednoznačně vázána na aktivní účast rodičů a 

jejich snahu problémy řešit“ (str.9). Hastrmanová (2007) výzkumem mezi soudci zjistila, 

že sami soudci a soudkyně samotnou mediaci považují za velmi funkční, bohužel ale 

v České republice tato služba ještě není nijak rozšířená a ani si nezískala větší důvěru 

mezi rodiči, z toho důvodů tedy tuto roli na sebe přebírají sami soudci. 

2.3 Samoživitelky a Výživné  

2.3.1 Ekonomické postavení samoživitelek 

Bylo tedy řečeno, že rozpad manželství či partnerství má nepříznivý dopad na 

všechny členy rodiny. U žen, pomineme-li psychickou újmu, však také zpravidla přichází 

tzv. ekonomický šok. Když rodina přijde o jeden příjem, pak na ženě leží jednak břímě 

obstarávaní financí, a jednak péče o děti a domácnost. Zároveň platí, že ženy, které 

pečují a vychovávají nezletilé děti, mají obecně méně času na placenou vydělečnou 

činnost či plněji se věnovat své profesionální kariéře, čímž se dostávají do daleko horší 

pozice při hledání dobře placeného zaměstnání, které je zpravidla časově náročnější. 

Navíc nesmíme zapomínat na překážky společné pro všechny ženy (tedy nejen 

samoživitelky), jímž jsou vystavovány na pracovním trhu: nižší platové ohodnocení 

vzhledem k mužům, horizontální i vertikální segragace na pracovním trhu a vyšší úroveň 

nezaměstnanosti žen (Radimská, 2003). 

Výsledkem všech těchto skutečností je tzv. feminizace chudoby, kdy stále větší 

podíl obyvatel ohrožených chudobou jsou ženy a jejich děti4. To potvrzuje i Obadalová 

(2001), která navíc upozorňuje, že z hlediska přístupu k bydlení osamělí rodiče patří do 

sociálně ohrožených skupin obyvatel. Podle autorky jsou osamělí rodiče s dětmi vystaveni 

                                           
4 Viz podkapitola Rozvodovost. 
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materiální deprivaci více než ostatní skupiny (Národní koncepce, 2005).  

 

Radimská (2003) vidí, jako určité řešení pro tyto osamělé matky, jak se dostat 

z takovéto nepříznivé ekonomické situace buďto nalezením lépe placené práce anebo 

uzavřením nového sňatku, což jsou dost nepravděpodobné možnosti. Jak Radimská 

(2003) píše: „Tyto dvě eventuality se ovšem často kumulují: žena s vyšší kvalifikací a 

vyšším sociálním kapitálem má větší šance nalézt dobře ohodnocené zaměstnání a 

zároveň má větší pravděpodobnost nového sňatku. To znamená, že zatímco jedna část 

rozvedených a svobodných matek se nachází ve špatné situaci jen dočasně, skupina 

nekvalifikovaných a izolovaných osamělých matek se dostává do ještě větší izolace a 

nedokáže svou situaci ani dlouhodobě významně zlepšit“ (s. 6). Zdá se však zjevné, že 

v českém kontextu bude první skupina poměrně malá. Nicméně jako dlouhodobé řešení 

ekonomického postavení matek samoživitelek podle ní spočívá ve zrovnoprávnění žen 

s muži na pracovním trhu a v podpoře slaďování pracovní aktivity a péče o děti 

(Radimská, 2003).  

2.3.2 Výživné  

Povinnost otců platit výživné po rozvodu svým bývalým manželkám se poprvé 

objevuje začátkem 20. století, kdy šlo o ulehčení tíživé finanční situaci bývalých 

manželek. V této době se také mění pohled na děti a jejich výchovu, začíná převládat 

názor, že rodina je tu proto, aby o dítě pečovala. Navíc průmyslová revoluce znemožnila 

ženám přístup k práci, ženy tak byly vykázány do svých domácností a k péči o dítě 

(Warshak, 1992).  

 Podle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. (dále jen ZOR) mají rodiče vyživovací 

povinnost vůči dítěti až do doby, než je dítě schopno samo se živit. Tuto povinnost mají 

oba rodiče a to v takové výši, v jaké jim to dovolují jejich schopnosti, možnosti a 

majetkové poměry. Dále zákon říká, že „dítě má právo podílet se na životní úrovni svých 

rodičů“, přičemž soud při určování výše výživného přihlíží k tomu, v jaké míře který rodič 

osobně pečuje o dítě (ZOR §85).  

Kritériem pro stanovení výživného by měly být odůvodněné potřeby dítěte. Za 

odůvodněné potřeby lze považovat potřeby nutné pro život každého člověka a s ohledem 

na možnosti, schopnosti a majetkové poměry obou rodičů. Potřeby dětí jsou individuální 

a liší se podle věku dítěte, jeho zdravotního stavu či jiných specifických potřeb s ohledem 

k jeho zájmům. Jedná-li se o rodinu, kde to povolují majetkové poměry, považuje se za 

odůvodněné potřeby dítěte i tvorba úspor zabezpečujících zejména přípravu na budoucí 

povolání dítěte (Dudová, 2007c). Nepečující rodič (povinný rodič) má povinnost platit 

výživné pravidelně (ZOR §97) a toto právo na výživné se nepromlčuje (ZOR §98).  

Při stanovování výše výživného se musí soud také zabývat možnostmi povinného 
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rodiče výživné platit. Musí prozkoumat nejen jeho majetkové poměry a výdělky, ale i 

výdělkové schopnosti a možnosti. To například znamená, zda se dobrovolně nevzdal 

výhodnějšího zaměstnání. v případě, že se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, 

je soud povinen jeho veškeré příjmy věrohodně prověřit. Zároveň také soud přihlíží 

k tomu, zda rodič nemá jinou vyživovací povinnost. Výše výživného se v průběhu doby 

může měnit, jednak může být zvýšeno na základě potřeb dítěte, ale také na žádost 

povinného rodiče může být sníženo (např. z důvodů dlouhodobé nemoci apod.).  

Bohužel v reálném životě se dítě v drtivé většině podílí jen na úrovni jednoho 

rodiče, se kterým žije ve společné domácnosti. Proč tomu tak je, se děje z několika 

důvodů. Jak vyšlo z výzkumu Trlíčkové (2008) částečnou příčinu lze hledat již 

v uvažování soudců a soudkyň při zjišťování poměrů rozvádějících se rodičů. Pouze jedna 

z devíti soudkyň reflektovala obtížné postavení samoživitelek ve společnosti. Přesto, že 

soudci a soudkyně se v práci Trlíčkové shodují na tom, že zájmy dětí převládají nad 

zájmy rodičů, vesměs očekávají, že tyto ústupky budou dělat matky spíše než otcové. 

Trlíčková zjistila, že u otců soudci a soudkyně spíše zvažují, jak přijmou určenou částku, 

popřípadě jaký dopad bude mít na jejich životy (Trlíčková, 2008). Soudci a soudkyně 

apriori předpokládají určitou neochotu otců platit výživné, proto už při určování výše již 

zvažují výši tak, aby byla pro otce přijatelná. Z čehož vyplývá, že soudkyně jednak 

připouští již od začátku možnost nedodržování své povinnosti otce, a za to jej paradoxně 

staví do výhodnější pozice než matky. U matek stereotypně očekávají, že budou i nadále 

plnit svou roli a zajistí své děti, takže slovy Trlíčkové „hlavní zodpovědnost (…) zůstává 

zejména na pečujících rodičích, tedy matkách, u kterých se implicitně předpokládá, že si 

se svou životní situací samy poradí“ (str. 63). Navíc, matky si většinou nestěžují na 

finanční nouzi, byť podle statistik, právě samoživitelky s dětmi jsou nejvíce ohroženy 

chudobou. Soudkyně si tíživou situaci ve většině případů ani neuvědomují či snad 

nepřipouští, proto si ani nemyslí, že by někdo bylo zvýhodňován.  

Dalším důvodem může být určitá nejednotnost soudních rozhodnutí v oblasti 

výživného. Tato nejednotnost má negativní dopad zejména na děti, ale i rodiče. Trlíčková 

(2008) ve své práci opět upozorňuje, že určování výše výživného založené na volné 

úvaze soudu, sice sebou nese možnost důkladně zohlednit všechny aspekty jednotlivých 

případů, ale na druhé straně zvyšuje nároky na soudní praxi a zejména pak vede 

k nejednotnosti rozhodnutí. Jak se Trlíčková sama přesvědčila ve svém výzkumu, soudci 

a soudkyně při určování výše výživného vychází ze svých zkušeností a svých 

subjektivních předpokladů. Určitým řešením této nejednotnosti by molo být zavedení 

tabulek5. V samotném výzkumu se Trlíčková dozvěděla, že jí zkoumaní soudci a 

                                           
5 5 Trlíčková (2008) například uvádí praxi v Rakousku, kde tabulky mají formu procentních sazeb. Podle tabulek 
z roku 2002 „u dítěte do 6 let činí výživné 16% příjmu povinného rodiče, u dítěte od 6-10 18%, u dítěte od 10-
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soudkyně více méně tabulky odmítají, podle nich je výše výživného spíše věcí zkušeností, 

než existencí závazných pravidel. Jedním z hlavních argumentů soudců a soudkyň 

zkoumaných Trlíčkovou proti je strach ze ztráty či omezení prostoru pro soudcovské 

úvahy a nezávislost rozhodovacího procesu. Ovšem je nutné zde říct, že určování výše 

výživného by na prvním místě mělo zohledňovat potřeby dítěte, tudíž tyto tabulky by 

mohly sjednocovat soudní praxi a zajistit větší předvídatelnost práva.  

Jedna ze soudkyň připouští, že tabulky by zejména mohly pomoci při určování 

výživného u samostatně vydělečně činných a podnikajícíh, kde je velmi obtížné zjistit 

skutečné příjmy. 

Co se týče samotné výše výživného, tak v praxi soudem určená částka v mnoha 

případech nedosahuje skutečných nákladů na nezletilé dítě. Například v roce 2004 

průměrná výše výživného činila 1 632 Kč (Dudová, 2007c), přičemž podle ČSÚ náklady 

na jedno dítě činily 6 352 Kč (ČSÚ 2004). Slovy Dudové (2007a): „částka, která bývá 

otci vyměřena soudem, totiž zdaleka nemůže pokrýt potřeby rodiny a ani samotných 

dětí, navíc se zdaleka nevyrovná tomu, čím otec přispíval před rozchodem“ (str. 9).  

Je pravda, že jak Hastrmanová (2007), tak i Trlíčková (2008) ve svém výzkumu 

zjistily, že se rodiče často na výši výživného dohodnou sami, ještě před soudem. 

Hastrmanová (2007) například ve své práci uvádí, že 70% až 90% rozvádějících rodičů 

přichází k soudu s již určenou dohodou o výši výživného. Je ale otázkou, zda tento 

postup je spravedlivý, jak sama upozorňuje Trlíčková (2008) tato dohoda nemusí být 

oboustranně dobrovolná: „rodič v nevýhodnějším postavení může s dohodou souhlasit 

pod určitým nátlakem či nedostatkem prostředků oponovat a prosazovat svoji představu“ 

(str. 78) 

2.3.3 Neplnění vyživovací povinnosti  

Dalším palčivým problémem je neplnění vyživovací povinnosti. Neplní-li povinný 

rodič svou vyživovací povinnost, pak kolizní opatrovník může podat soudu návrh na 

exekuci, popřípadě podat trestní oznámení. Neplacení výživného je trestným činem 

zanedbání povinné výživy, který je upravený v ustanovení §213 trestního zákona. 

V tomto ustanovení jsou chráněny vyživovací vztahy, jež pramení ze zákona o rodině. 

Podle tohoto zákona lze postihnout jako pachatele každou osobu, která neplní svou 

vyživovací povinnost a to bez ohledu, zda se jedná o poskytování peněžitého plnění či jde 

o faktickou péči. Podle zákona jsou trestné dvě formy jednání, jednak neplnění vyživovací 

povinnosti, a to i v případě, že se jedná o nedbalostní jednání (do jednoho roku odnětí 

                                                                                                                                    
15 let 20% a u dítěte nad 15 let 22%. Z uvedených hodnot je doporučeno odečíst 3% na manželku bez 
vlastního příjmu a 1-2% na manželku s částečným příjmem. Z čistého příjmu povinného je doporučeno odečíst 
1% na každé další dítě do věku 10 let a 2% na každé další dítě ve věku nad 10 let, ke kterým má povinný 
vyživovací povinnost“ (str.26) 
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svobody nepodmíněně) a úmyslné vyhýbání se plnění této zákonné povinnosti (do dvou 

let odnětí svobody nepodmíněně). §214 trestního zákona o účinné lítosti ovšem 

umožňuje, splní-li pachatel dodatečně dobrovolně svou vyživovací povinnost v plné výši a 

to dřív než soud prvního stupně počne vyhlašovat rozsudek a za předpokladu, že 

zanedbání povinné výživy nebude mít trvale nepříznivé následky, zánik trestního 

pachatele (Dudová, 2007c). 

Jenže vymahatelnost práva je v České republice obecně na nízké úrovni. Zejména 

pak v případech nezaopatřených dětí neplnění vyživovací povinnosti a její nedobytnost 

představuje závažný problém, který spočívá v ohrožení řádného vývoje dítěte. Takové 

dítě je ochuzeno z finančních důvodů o vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity, jež jsou 

nutné k rozvoji dítěte, a také o čas strávený s matkou z důvodů její pracovní vytíženosti 

(Čurdová).  

Zanedbávání povinné výživy má bohužel vzestupný trend. Domoci se placení 

výživného prostřednictvím soudu je pro osamělého rodiče téměř beznadějné. Podle údajů 

Ministerstva spravedlnosti ČR bylo v roce 2007 stíháno za trestný čin zanedbávání 

povinné výživy celkem 8 519 osob, z toho 724 žen (Ministerstvo spravedlnosti, 2008). 

Ovšem kolik je ve skutečnosti těch, co víc jak půl roku neplatí a nikdo si na to oficiálně 

nestěžuje, o tom statistiky neexistují. Navíc podle Dudové (2007c) jsou ve většině 

případů pachatelům či pachatelkám ukládány spíše podmíněné tresty a povinnost uhradit 

dlužné výživné.  

V současnosti tíživou situaci rodičů (v případě neplnění vyživovací povinnosti 

povinný rodičem) řeší zákon o hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. Tento zákon je určený 

osobám s nedostatečnými příjmy, tedy osobám, jejíž celkové sociální a majetkové 

poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Dávky v hmotné nouzi 

mohou být: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. 

Dudová (2007c) uvádí, že otázka, co si představit pod pojmem vystavení stavu nouze, je 

hojně diskutovaná, zejména v ohledu, zda by měl stát doplácet dítěti výživné v případě, 

že jej neplatí povinný rodič a to i přes existenci pravomocného a vykonatelného 

rozhodnutí (Dudová, 2007c)6. 

 V roce 2007 pak byl poslán do sněmovny návrh zákona o náhradním výživném. 

Tento návrh Anny Čurdové, poslankyně ze strany ČSSD, sice neprošel třetím čtením v 

poslanecké sněmovně v roce 2007, nicméně považuji za důležité jej zde zmínit, neboť 

podle mého názoru by měl být neustále předmětem veřejné diskuze. Jedná se o 

alternativní řešení situací matek či otců a jejich dětí, do kterých se nedostaly vlastním 

                                                                                                                                    
 
6 Do 31.12. 2006 přitom platil zákon č. 482/1991 Sb., podlle nějž nezaopatřenému dítěti, které je považováné 

za sociálně potřebné, a ke kterému povinná osoba neplní vyživovací povinnost, náleželo výživné, nejvýše však 
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přičiněním. Předkladatelé a překladatelky tohoto návrhu argumentují tím, že pokud by v 

případě nedodržování vyživovací povinnosti druhým rodičem, zasáhl stát, byla by to 

zejména a především velká pomoc pro toho rodiče, kterému je péče o dítě svěřena a 

kterému dlouhodobě není výživné vypláceno, což jej nezřídka staví do tíživé finanční 

situace. Dalším argumentem pro tento návrh bývá nízká vymahatelnost plnění vyživovací 

povinnosti.  

Oprávněná osoba (tedy dítě) by měla podle tohoto návrhu nárok na náhradní 

výživné v případě neplnění vyživovací povinnosti po dobu alespoň dvou po sobě jdoucích 

měsíců. Výše náhradního výživného by pak byla tři čtvrtiny výživného stanoveného 

soudem, jde-li o oprávněnou osobu do 15 let věku či celé výživné, jde-li o oprávněnou 

osobu od 15 let věku. Nejvýše však ve výši 2,5 násobku částky životního minima 

oprávněné osoby (Čurdová, 2007). Zastánci a zastánkyně takového návrhu argumentují 

tím, že je základní úlohou státu pomáhat těm občanům, kteří tu pomoc nejvíce potřebují, 

a v tomto případě se jedná o děti.  

Podle Čurdové (2007) může matce, která se ocitne v nezaviněné nouzi, nabídnout 

pomocnou ruku jedině stát. Kritici a kritičky zde naopak argumentují tím, že je 

odpovědností každé ženy či muže výběr životního partnera, nicméně tento argument není 

podle mne velice přesvědčivý, vždyť nikdo neví, do jaké situace se může v životě dostat. 

Stačí úraz, ztráta zaměstnání a z kohokoliv se může stát člověk bez prostředků. Proto 

podle Čurdové by stát měl, v rámci svých možností, zabezpečovat potřeby těchto dětí 

pravidelně. Avšak to to neznamená, že by stát na sebe přebíral zodpovědnost za 

vyživovací povinnost rodičů na sebe. Stát by totiž zpětně vymáhal vyplacené částky zpět 

po dlužících, neboť stát je vůči dlužníkovi vždy v lepší pozici než osamělý rodič, většinou 

žena, která nemá ani prostředky ani většinou psychickou sílu dlužné částky vymáhat. V 

Evropě podle Anny Čurdové existují dvě možnosti, jak problém dlužného výživného řešit 

– buď vytvořením alimentačního fondu, nebo dávkou zvláštní povahy. Tato zvláštní dávka 

by byla vyplácena jako dávka vrátná, to znamená, že byla zálohou na výživné určené 

soudem. Návrh zákona, který sociální demokracie předložila, podle jejích slov přesně 

stanoví podmínky vzniku nároku, poskytnutí i zániku nároku na náhradní výživné a 

omezuje okruh příjemců (Čurdová, 2007). 

Čurdová argumentuje tím, že podle ní je lepší investovat do dětí a zabránit tak 

propadu neúplné rodiny do chudoby či sociálního vyloučení, než následně investovat 

obrovské částky například do léčby drogových závislostí či řešení dalších sociálně-

patologických jevů. Předkladatelé zákona se odvolávají též na Doporučení Rady Evropy, 

jež nabádá státy garantovat dávky výživného pro nezaopatřené děti, pokud povinná 

osoba tuto povinnost neplní.  

                                                                                                                                    
ve výši rozdílu mezi příjmem dítěte a jeho životním minimem (taktéž Dudová, 2007c). 
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Účelem tohoto návrhu zákona není to, aby stat přebíral odpovědnost 

nezodpovědného rodiče na sebe, stat by by posléze dlužné výživné na neplatičích zpětně 

vymáhal. Ano, bude to velmi těžké, to přiznávají i sami tvůrci a tvůrkyně tohoto návrhu. 

Ovšem není lehké ani to, když dlužné výživné nevymáhá stát. Prostě skutečnost, zda stát 

rodiči, který má dítě v péči, zaplatí, nebo nezaplatí, nemá vliv na vymahatelnost dluhu na 

dlužícím rodiči. Pro stát by ale mělo být o hodně snazší vymáhat dluh než pro 

samoživitelku. Mimochodem již šestnáct států EU dokáže výživné dětem garantovat.  

Na druhou stranu je také potřeba vzít v potaz kritiku takového řešení. Mezi hlavní 

argumenty proti přijetí tohoto zákona patří tvrzení, že pokud stát převezme odpovědnost 

za neplatící rodiče, pak tímto sejme tuto odpovědnost ze samotných rodičů, kteří neplní 

svou vyživovací povinnost, a dojde k navýšení státních nákladů. Také argumentují tím, 

že tyto tíživé finanční situace řeší zákon o hmotné nouzi, a že by tímto zákonem mohlo 

docházet k diskriminaci úplných rodin a zvýhodňováním neúplných rodin, respektive dětí 

z těchto rodin7.  

Je tedy otázkou, na kterou stranu se přikloníme a z jakého pohledu se na tuto 

problematiku podíváme, vidíme, že takový názor má své zastánce i odpůrce. Podle mne 

není pravdou, že stát z někoho sejme odpovědnost. Stát může naopak vymáhat 

neplacené výživné mnohem účinněji, má na to lidi i zákony. Zákon o hmotné nouzi to 

neřeší, což uvádí i návrh zákona. Přinejmenším je sporné, že rodiče, kterým někdo 

neplatí, a kteří situaci nezavinili, musí žádat o dávky a být v pozici prosebniků a 

prosebnic. Navíc dávky v hmotné nouzi jsou nedostačující.Každopádně je potřeba zvážit, 

komu je taková pomoc určena, zda pomůže neplatícím a neodpovědným rodičům či 

oprávněným dětem a jejich matkám (či jiným osobám, jímž je péče o dítě svěřena) v 

jejich tíživých životních situacích. Nelze totiž přehlížet fakt, že tato skupina osob se řadí 

mezi skupiny nejohroženější chudobou.  

Rodičům samoživitelům by také mohlo pomoci zavedení automatické valorizace 

výživného. Znamená to, že by se v mnoha případech (tam, kde je pravidelně výživné 

placeno) zjednodušil život rodičům samostatně se starající o dítě či děti, mohlo by totiž 

odpadnout soudní řízení o změně výživného na základě změny poměrů, protože částka 

výživného by byla navyšována automaticky (Dudová, 2007c). Ve skutečnosti by to 

znamenalo určitou úlevu pro ty rodiče, kterým je péče o dítě svěřena, neboť by jim 

odpadl jeden z nepříjemných kroků žádat pravidelně o navyšování výživného, tak jak 

s věkem dětí rostou jejich náklady na vzdělání, zájmové kroužky atd. Protože i 

z výzkumu Trlíčkové (2008) lze vyčíst, že jsou to opět matky, kdo nese hlavní zátěž 

spojenou s vyživovací povinností. 

                                           
7 Více o důvodech zamítnutí tohoto návrhu lze najít na www.mpsv.cz/cs/4735 v „Ministr Nečas nesouhlasí 

s návrhem na tzv. státní alimenty“. 
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2.4 Otcové a porozvodová péče o dítě 

Dudová (2004a) tvrdí, že otcové po rozvodu nejvíce trpí ztrátou každodenního 

kontaktu se svými dětmi, matky se zase potýkají s razantním snížením životní úrovně a 

musí se naučit žít s novou rolí, jakožto hlavou rodiny. Pro obě strany se jedná o velkou a 

stresující změnu v jejich životě, jež je spojena s hledáním nové životní cesty a nové 

identity. 

Pro mnoho otců je placení výživného negativní záležitostí, nesouhlasí s ním či jej 

dokonce odmítají platit, zejména v případech, kdy rozvod či rozchod byl iniciován ze 

strany ženy. Podle Dudové výzkum ukazuje, že hlavním důvodem tohoto odmítavého 

postoje mužů je pocit, že žena tímto získává kontrolu nad jeho finančními prostředky 

určenými pro jeho dítě či děti. Mnoho mužů by dalo přednost hmatatelnější a 

kontrolovatelnější formě materiální podpory pro své děti (Dudová, 2007b). Jak již bylo 

řečeno, otcové rozpadem rodiny přichází o svou pozici jakožto živitele rodiny a stávají se 

pouhými přispěvovateli do rozpočtu matek svých dětí. Soudy i nadále ve většině případů 

svěřují výhradní péči o děti matkám. Tato rozdělení otce od dětí vede v drtivé většině k 

narušení vztahu mezi otcem a jeho dětmi. 

 To, jakým způsobem po odluce rodičů pokračuje vztah dětí s jejich otcem ve velké 

míře závisí na samotném vztahu otce s matkou dětí, jeho finanční situaci, podmínkách 

bydlení či jeho nové rodinné situaci. Dudová (2005a) ve svém výzkumu identifikovala tři 

základní modely otcovství – tradiční, vzdálený otec živitel, pomáhající otec a 

pečovatelský a přítomný otec. Každý tento typ otce se vypořádává s novou situací 

rozličně. Zatímco jednomu modelu otcovství (tradiční, vzdálený otec) chybí ztráta 

zprostředkování vztahu s dětmi a jejich matkou, druhým, pečujícím otcům chybí jejich 

každodenní styk s dětmi. Velkou roli také hraje to, jak po rozchodu rodiče dokážou spolu 

i nadále komunikovat, a protože většina rozchodů je konfliktních, přerůstá tento konflikt i 

do oblasti péče o děti, kdy jejich výchova se stává předmětem vzájemného citového 

vydírání a slovy R. Dudové (2005a): „rodičovství po rozchodu se pak stává předmětem 

mocenských střetů“. 

 Přitom například Selma Sevenhuijsen (1998) ve své knize věnující se etice péče 

říká, že přínosem otcova podílu na výchově dítěte je, že i muž si v sobě vybuduje cestu 

k etice péče a empatii k druhým a jejich potřebám. Etika péče je založena na morálních 

konceptech, jako je zodpovědnost. Její ústřední otázkou je, jak zacházet se závislostí a 

zodpovědností. A právě tento přístup může přinést nový pohled na řešení další výchovy 

dítěte po rozvodu. Tím, že bude panovat shodný pohled na výchovu dítěte u obou rodičů, 

nebude podle Sevenhuijsen už takový problém, dohodnout se na další, byť již oddělené 

výchově dítěte. Ovšem je nutné, aby k takovému přístupu byli nakloněné obě strany, 

tedy i ženy. 
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 Mnoho odborníků si zase klade otázku, zda a jak je důležitá přítomnost otce 

v rodině, respektive při výchově dětí. Mezi samotnými psychology a sociology ale 

neexistuje jednotný názor. Podle Dudové (2005d) nelze toto téma omezovat pouze na 

dvě role otce - zanedbávajícího své děti, či naopak, diskriminovaného ve svých 

otcovských právech. Navrhuje proto následující řešení: „Měla by na otce pohlížet jako na 

sociální aktéry, kteří v dané situaci za pomoci vědomých a nevědomých strategií 

konstruují a rekonstruují svou vlastní verzi otcovské role a zároveň s ní svou osobní 

identitu, mají svou vlastní sociální realitu a nemohou být redukováni jen na faktory 

vhodné či nevhodné pro blaho dětí“ (str. 6). 

Radimská (2002) uvádí, že za určité řešení, jak řešit výchovu dětí po rozvodů 

rodičů a zajistit rovné postavení muže a ženy ve výchově po rozchodu či rozvodu rodičů 

lze považovat společnou či střídavou péči. Společná péče spočívá v tom, že se oba rodiče 

podílí na výchově svého dítěte či dětí ve stejném rozsahu, u střídavé péče navíc dle 

stanovených časových úseků, během nichž je dítě či děti vychováváno vždy jedním 

z rodičů. Radimská (2002) se odkazuje na francouzské sociologické studie, které 

dokazují, že toto řešení nijak apriori neohrožuje zájem dítěte. Nicméně je důležité mít na 

zřeteli, že instituce střídavé péče není aplikovatelná všeobecně na všechny případy, 

naopak je třeba mít v potaz potřeby, charakter, věk konkrétního dítěte a také možnosti 

obou rodičů.  

. 
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3. Empirická část 

3.1 Metodologie 

3.1.1 Výzkumná strategie 

 Můj výzkum je zaměřen na zmapování problematiky samoživitelek, na 

jejich pohled na funkci a výši výživného a jejich vztah s druhým rodičem. Cílem výzkumu 

bude poodhalit prostřednictvím osobních zkušeností matek samoživitelek, jak je nastaven 

současný systém výživného a zda pomáhá ženám v jejich těžké situaci, kdy samy musí 

pečovat o děti. Co vše obnáší být matkou samoživitelkou, zda jsou touto situací nějak 

omezovány jak v jejich volném čase, tak v hledání zaměstnání či po finanční stránce. Zda 

danou výši výživného považují za spravedlivou a přiměřenou. Jak ony samy posuzují 

práci soudů či jiných státních orgánů, jaké jsou jejich osobní zkušenosti, jak se dívají na 

možnosti v případě neplacení výživného druhým rodičem. Budu chtít vědět i to, jakou roli 

hraje otec v porozvodové péči o dítě, jak se podílí na výchově dítěte či dětí a na jejich 

finančním zaopatření a jaký je vzájemný vztah mezi rodiči, zda jsou obě strany schopné 

zapomenout na někdy možná bolestné vzpomínky, na vzájemnou řevnivost, a opravdu 

dát na první místo svůj vztah s dítětem a jeho finanční zaopatření.  

Pro získání dat využívám polostrukturovaných rozhovorů dle návodu Jana Hendla 

(2005)8. Tuto formu rozhovoru jsem si zvolila proto, že umožňuje získat poměrně 

podrobné informace o předmětu zájmu a je flexibilní, neboť dává prostor pro vyjádření 

respondenta či respondenky a na druhou stranu tazateli či tazatelce zůstává volnost 

přizpůsobovat formulace otázek podle situace (Hendl, 2005). Pro následnou analýzu 

těchto rozhovorů jsem využila kódovacích postupů zakotvené teorie podle Strausse a 

Corbinové (1999). Strauss a Corbinová (1999) tvdí, že základní jednotky teorie lze získat 

pouze porovnáváním událostí a pojmenováváním podobných událostí stejným označením. 

Zakotvená teorie vychází ze tří typů kódování: otevřeného, axalního a selektivního, 

přičemž během otevřeného kódování se odhalují v datech určitá témata, která jsou 

uspořádávána do obecnějších a abstraktnějších kategorií. Axiální kódování znamená 

hledání dalších kategorií a konceptů. Během selektivního kódování pak dochází 

k selektování hlavních témat a kategorií a integraci výsledku (Strauss a Corbinová, 

1999). 

 Svůj výzkum bych nazvala kvalitativním výzkumem, byť jsem si vědoma, že rozdíl 

mezi kvalitativním a kvantitativním typem výzkumu je velice diskutabilní. Morrow (1994) 

například argumentuje, že jde o zavádějící binaritu, protože ve většině výzkumů se 

                                           
8 Hendl (2005) ve své knize polostrukturovaný rozhovor nazývá rozhovor pomocí návodu.  
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používají data kvantitativní i kvalitativní. Naopak na základě odlišných cílů rozlišuje dvě 

logiky výzkumu: sociální teoretizování, jehož cílem je pochopit a někdy i změnit sociální 

řád pomocí hloubkové studie určité skutečnosti, a model sociálního inženýrství a kauzální 

modelace, který má za cíl kontrolu a reprodukci určitého jevu a schopnost předvídat.  

 Nicméně, já osobně budu ve své práci vycházet zejména z textu Jana Hendla 

(2005), který s touto binaritou pracuje. Podle Hendla (2005): „Kvalitativní výzkum 

používá induktivní formy vědeckých metod, hloubkové studium jednotlivých případů, 

nejrůznější formy rozhovorů a kvalitativní pozorování. Cílem je získat popis zvláštností 

případů, generovat hypotézy a rozvíjet teorie o fenoménech světa. Kvalitativní výzkum je 

orientován na explorování a probíhá nejčastěji v přirozených podmínkách sociálního 

prostředí. Plán výzkumu má pružný charakter. To znamená, že plán výzkumu se 

z daného základu rozvíjí, proměňuje a přizpůsobuje podle okolností a dosud získaných 

výsledků“ (str. 63). Dále Hendl poukazuje na to, že pro kvalitativní výzkum jsou 

charakteristické volné otázky, které je možno v průběhu samotného výzkumu 

modifikovat či doplňovat. Dá se říct, že je pravidlem, že v tomto typu výzkumu jsou 

badatelé a badatelky neustále konfrontováni nejen s novými otázkami, ale i hypotézami a 

novými rozhodnutími. Konečný výsledek zpravidla nelze u kvalitativního výzkumu 

předpokládat, naopak vynořuje se až v průběhu bádání. Cílem se tedy stává podrobné 

popsání toho, co bylo pozorováno a zaznamenáno za účelem pochopení daného 

problému.   

Kvalitativnímu výzkumu bývá vytýkáno, že je příliš subjektivní, že pro svou 

specifičnost jej lze jen těžko zobecňovat. Jedná se totiž zpravidla o případové studie 

zahrnující jen několik jedinců či omezený počet lokací. Z těchto důvodů, lze údajně velmi 

těžko testovat získané hypotézy a teorie. Tento pohled však vychází z mylného 

pochopení podstaty kvalitativního výzkumu, jehož cílem není zevšeobecňování, ale 

pochopení konkrétních případů v jejich komplexitě (Hendl, 2005). 

 

3.1.2 Navrhované techniky sběru dat 

Pro svou práci jsem použila techniku polostrukturovaného rozhovoru. Jedná se o 

aktivní a otevřený rozhovor, během kterého jsem měla pod kontrolou témata diskuze. Na 

začátku svého výzkumu jsem si vybrala témata. Tyto témata lze rámcově rozdělit do tří 

oblastí - samoživitelky, výživné a otcové, které jsem následně rozdělila do šesti 

stěžejních otázek, k nimž jsem si pak připravila další doplňující otázky (viz příloha č. 2). 

Při přípravě rozhovoru jsem se držela doporučení J. Hendla (2005). U tohoto druhu 

rozhovoru bylo vyloženě na mně a na vývoji rozhovoru, jaké pořadí kladení otázek 

zvolím, jakým způsobem budu otázky pokládat či jaké doplňující otázky položím. Tento 

typ rozhovoru také dal dostatek prostoru pro vyjádření mým respondentkám. 
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Respondentky tak dostaly možnost k vyjádření svých názorů, postojů či zkušeností svými 

vlastními slovy. 

Rozhovory probíhaly samostatně, vždy s jednou respondentkou. Rozhovory jsem 

nahrávala na diktafon a každý trval v průměru 30 až 45 minut. Během všech jsem také 

měla na zřeteli etické otázky. Před začátkem každého rozhovoru jsem všem svým 

respondentkám představila sebe a téma mého výzkumu a upozornila je na možnost 

neodpovídat na jakoukoliv z otázek, nebudou-li chtít, i na možnost ukončit kdykoliv 

rozhovor. Žádná z respondentek tuto možnost nevyužila.  

V průběhu samotných rozhovorů jsem se pak snažila dát respondentkám, co 

největší prostor k vyjádření. Proto jsem nejdříve představila téma a nechala 

respondentky hovořit a až poté jsem přistoupila k doplňujícím otázkám. Před začátkem 

výzkumu jsem si také od respondentek zajistila informovaný souhlas. Všechny osoby 

účastnící se mého výzkumu zůstaly v anonymitě. 

  

3.1.3 Výběr vzorku; prostředí výzkumu 

 Pro účel svého výzkumu jsem oslovila osm matek samoživitelek dětí ve věku od 

čtyř do 22 let. Jak je již patrno z názvu, jedná se o matky, které vychovávají jedno či 

více dětí bez přítomnosti otce dětí či jiného partnera, to znamená, že v domácnosti žijí 

sami s dětmi (v tzv. neúplné rodině). Doba, po kterou jednotlivé matky zakouší osamělou 

péči, se různí, nicméně při výběru svých respondentek jsem měla na zřeteli, aby jejich 

zkušenost se samoživitelstvím byla minimálně roční, a aby tyto zkušenosti nebyly jen ze 

vzpomínek. Všechny samoživitelky byly ekonomicky činné. Ovšem je nutné podotknout, 

že rozsah věku dětí u jednotlivých matek se různil, což znamená různé náhledy na 

potřeby jednotlivých dětí. Všechny respondentky měly děti starší čtyř let, tudíž žádná 

z matek již nebyla doma na rodičovské. Všechny respondentky měly zaměstnání, z toho 

tři pracovaly na směny, další měly denní zaměstnání a jedna respondentka je 

podnikatelkou.  

Respondentky se mi podařilo získat z okruhu mých přátel a známých a na jejich 

doporučení či další doporučení respondentek. Zde jsem využila tzv. metody sněhové 

koule (Hendl, 2005). Rozhovory ve čtyřech případech probíhaly v domácnostech 

respondentek, ve dvou případech pak na pracovišti respondentek a dvakrát v kavárně. 

Držela jsem se tak doporučení Jana Hendla (2005) a rozhovory jsem provedla vždy 

v prostředí, které si daná respondenta zvolila.  
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3.1.4 Metody vyhodnocení a interpretace získaných dat 

 Pří vyhodnocení a interpretaci získaných dat jsem se inspirovala přístupem 

zakotvené teorie podle Strausse a Corbinové (1999) a Hendla (2005). Pro samotnou 

analýzu dat jsem pak využila postupu otevřeného kódování podle Hendla (2005). 

Nejdříve jsem provedla transkripci získaných dat z rozhovorů, poté jsem přistoupila k 

procesu otevřeného kódování. Po přepisech rozhovorů jsem nejprve vytvořila koncepty, a 

to tak, že jsem při důkladném čtení rozhovoru relevantním segmentům dat, větám, 

přisoudila abstraktnější pojmy, abych tak docílila „tematického rozkrytí textu“ (Hendl, 

2005). Poté jsem navrhovala stále abstraktnější kategorie, které jsem posléze využila při 

interpretaci dat. Při rozklíčování textů jsem si také po celou dobu analýzy empirických 

dat dělala poznámky a neustále jsem využívala tzv. metodu nepřetržitého porovnání dle 

Hendla (2005). Aby výsledky mého výzkumu byly, co nejhodnověrnější, snažila jsem se 

získaná data nehodnotit, popřípadě na své východiska zřetelně poukazovat.  
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3.2 Analýza rozhovorů 

 V této kapitole prezentuji výsledky analýzy provedených rozhovorů. Celou kapitolu 

jsem rozdělila do 6 podkapitol. Jako první představím téma samoživitelek, jak tuto roli 

hodnotí samotné matky a co vlastně tato role obnáší. V další podkapitole pak uvedu 

dopady samoživitelství na matky a jejich děti. Třetím tématem bude výživné a jeho 

význam pro samoživitelky. Dále se zaobírám tím, jak samoživitelky hodnotí proces 

určování výživného a své zkušenosti se soudy, v páté podkapitole pak poodhalím jejich 

zkušenosti s neplněním vyživovací povinnosti a na to naváží poslední podkapitolou, ve 

které se zaobírám vztahem otce ke svému dítěti či dětem. 

 

3.2.1 Co obnáší být matkou samoživitelkou? 

Vesměs všechny respondentky charakterizují tuto roli jako časově náročnou, 

vyžadující od nich dělání kompromisů, jak vůči sobě, tak vůči dětem, omezování či 

obětování se, ekonomické problémy a zvýšenou zodpovědnost a starost o dítě či děti. 

Samoživitelství je především spojeno se starostmi a stresem: 

 

No, obnáší to no, starosti, jenom starosti, protože počítáte každou korunu, 

že. Jste na to sama, musíte, jo rozpočítat ten rozpočet, co mám na ten 

měsíc, na to abych zaplatila nájem, aby to dítě bylo zabezpečené, že. Sebe 

zabezpečila, že. Je to celkem takové náročné. (R1, str. 1) 

 

Starost o dítě, to znamená od nevidím do nevidím, včetně kroužků. O to, 

aby řádně chodila do školy, aby prosperovala. (R2, str. 1) 

 

Asi větší míru zodpovědnosti, být matka a taťka v jedné osobě, někdy pocit 

beznaděje, no…. Počítání peněz, že člověk musí na to myslet, přemyšlení o 

budoucnosti dětí. (…) No, zvládnutí daleko více úkolu v domácnosti, tím 

myslím i technickou stránku. I plánování. (…) Dělat rychlejší rozhodnutí. 

(R8, str. 1) 

 

Z citací je patrné, že se starosti týkají jak finančních záležitostí, tak výchovy dětí. 

Respondentky tak subjektivně potvrzují to, co bylo řečeno v teoretické části ohledně 

ekonomické situace samoživitelek (viz 2.3.1.), ale rozhovory zároveň ukazují i tíhu 

zodpovědnosti za péči o dítě.  

Dalším aspektem, který samoživitelky tématizují, je nedostatek volného času. Dá 
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se hovořit o obětování času matky dětem, starostem o rodinu a domácnost. Z tohoto 

pohledu ovšem také velice záleží na přístupu matky k výchově a péči o dítě a zejména 

také na věku dítěte a jeho specifických potřebách: 

 

No já nevím no, od narození tak (…). Já se spíš teďko vlastně učím jako si 

ukrádat nějaký čas pro sebe (…). No sportovat, ale ono toho času moc 

není, když já nemám hlídání, takže (…) jenom v tejdnu, když děti chodí na 

sport, tatínek je tam vodí, takže já mám 1,5 hoďky, takže v tom čase. 

Doběhnu domů a stihnu to, jinak teda ne, no. (R3, str. 2) 

 

(…) musím celý čas věnovat malýmu, takže i kdybych měla čas, tak 

nemůžu ho nechat sama doma, že. Chtěla bych mít víc času na sebe, ale 

nejsou lidi.  

(R7, str. 1) 

 

(…) člověk nemohl dělat úplně vše, protože nebyl vždy někdo, kdo by ty 

děti pohlídal, takže v aktivitách jsem musela dělat kompromisy. (R8, str. 2) 

 

Tak na ty (koníčky) vůbec nezbývá moc čas, jako tamhle, takže koníčky ne. 

(….) Nejde to prostě kombinovat, no. Volný čas? To velice málo, no. (R1, 

str. 2) 

 

Ono to bylo přímo úměrný k tomu věku. Takže u toho malýho dítěte to byla 

většina toho času, ale já to dělala ráda. Já jsem se cítila dobře. No a pak 

samozřejmě s těmi školními povinnostmi, že a různými zájmy a zájmovými 

kroužky, tak se to jako trošičku zmenšilo ten požadovaný podíl. Já bych 

řekla tak v tom druhém stupni se to zlomilo. (R5, str. 1) 

 

Ve třech případech si respondentky čas na své koníčky či zájmy našly. Je nutné 

ovšem zmínit, že jejich děti již byly spíše samostatnější (respondentka 5 považuje za 

zlom v samostatnosti dítěte druhý stupeň základní školy). Je tedy patrné, že 

s přibývajícím věkem jsou dítě samostatnější a vyžadují menší péči: 

  

No tak já jsem se naučila jako že si udělat na sebe čas, jednou dvakrát 

týdně chodím cvičit, nebo potom už večer u té televizi. (…) i na sebe mám 

čas, to musím říct, že jo, že dřív to nebylo. (R4, str. 1) 
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Samoživitelky, jak již bylo řečeno, jsou vystavovány riziku chudoby. I v mém 

výzkumu byla finanční stránka skloňována samotnými aktérkami více méně v souvislosti 

se všemi tématy rozhovorů. Jak již bylo řečeno v teoretické části, pro většinu osamělých 

matek se po rozchodu či rozvodu stává ekonomická situace nejtíživějším problémem 

v jejich nové roli. Hlavním důvodem je skutečnost, že rodina přechází z modelu 

dvoupříjmové rodiny, na jednopříjmovou s obvykle jen symbolickým výživným (Radimská 

2003). Vedle péče o děti, tak na matkách zůstává zajištění ekonomické stability rodiny:  

 

Největší kompromisy byly po té materiální stránce. (R8, str. 2).   

 

(…) ale po finanční stránce je to strašně složité. (R4, str. 1) 

 

(…) protože počítáte každou korunu, že, jste na to sama, musíte, jo 

rozpočítat si ten rozpočet, co mám na ten měsíc, na to abych zaplatila 

nájem, aby to dítě bylo zabezpečené, že sebe zabezpečila, že je to celkem 

takové náročné. (R1, str. 1) 

 

Hodnocení životní úrovně rodiny však závisí i na tom, jak do rodinného rozpočtu 

přispíval otec před rozchodem či rozvodem. V jednom případě například respondentka, 

přes velkou finanční a psychickou zátěž, kterou jí osamostatnění přineslo, vnímala 

odchod od partnera jako pozitivní, protože pro ni znamenal nejen psychickou, ale i 

ekonomickou úlevu. O stejném jevu také hovoří Dudová (2007a) a Hastrmanová (2007)9. 

Ovšem s tímto přístupem jsem se setkala v jednom případě, kdy respondentka několikrát 

během rozhovoru tuto úlevu (jak finanční, tak psychickou) zmiňovala:  

 

Pro mne to není nic novýho, protože celou tu dobu, co jsou děti na světě, 

tak jsem to vlastně dělala sama akorát, že jsem měla toho chlapa navíc, 

takže byla péče navíc, teď si to víc užívám, protože mám jenom dvě děti. 

Pro mne je to teď míň práce. Organizačně to všechno zůstalo všechno na 

mně jako vždycky. My jsme tam měli finanční problémy, že jo. Z finančních 

důvodů jsem se trhla, protože ještě jako živit chlapa to mi přišlo hloupý, 

takže teď jsem na tom částečně líp, protože živím jenom sebe a děti, že jo, 

takže je to lepší. (…) Předtím no, to jsem byla taky vlastně jako matka 

samoživitelka, akorát, že jsem nebyla matka samoživitelka, že jo. Protože s 

tím chlapem to bylo těžší, tím, že mate chlapa, tak jste všude posuzována 

jako partneři. My jsme nebyli manželé, jako partneři, a tím že vám vlastně 

                                           
9 Viz také podkapitola 2.2.2 
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nepřidával na život a na děti na nic, tak to nikoho nezajímalo. Já jsem 

vlastně žila pod úrovní životního minima ty asi 3 roky a to bylo dost 

špatný. Ale jako proto jsem teď tak v klidu a vše je dobrý. Podařilo se mi 

odtrhnout, takže pro mě je to teďkom lepší. (R3, str. 1) 

 

Respondentky intenzitu starostí a problémů vnímají různě s ohledem na věk 

dítěte/dětí. Vesměs se shodují, že čím je vyšší věk dítěte, tím je sice méně starostí 

ohledně péče (od určitého věku se také děti podílí na úklidu domácnosti, nevyžadují 

nepřetržité hlídání atd), ovšem přichází finanční nedostatek či popřípadě výchovné 

problémy. Opět se zdá být palčivější otázka financí. Respondentky vyjadřovaly lítost nad 

tím, že nemohou svým dětem dopřát materiální výhody, které vyžadují, a to zejména 

v oblasti oblečení. Z jejich výpovědí vyplývá, že opatření typu automatické valorizace 

výživného s přibývajícím věkem dítěte by byla opodstatněná.  

Respondentky měly různé strategie, jak čelit finančnímu tlaku. Vesměs bylo běžné 

nakupování tzv. second handech, jak pro sebe, tak pro děti, ale s přibývajícím věkem 

dětí rostly i jejich nároky na oblékaní a tudíž i na finanční stránku:  

 

Čím to dítě je starší, tak už jen tak s ničím nespokojí, je to tou dobou, když 

přijde do školy, tak chce to, to, co mají ostatní a je těžké mu vysvětlit, že 

to nejde, že, a on to chce taky, že. (R7, str. 1) 

 

Člověk se snaží si odříct spoustu věcí, hlavně odříct, no. Tak já nevím, tak 

třeba raději koupím jí než sobě. Jo, omezíte se v tom. Třeba když vezmu 

konkrétně tak v tom oblečení, jo, protože tam máte ty nejdražší položky, jo 

ať už je to spodní prádlo, ať už že to jsou boty nebo já nevím, jo nebo ať už 

je to já nevím třeba na to jídlo, jo. To si člověk řekne, radši koupím jí tohle 

to a já si raději odepřu. Jo. (R1, str. 2) 

 

Jedním z kompromisů v tíživých finančních situacích také bylo eliminování 

dovolených a výletů. Respondentka 4 ovšem jako důvod k takovému omezení také uvádí 

časovou tíseň, neboť tento čas využívá k domácím pracím a zajištění chodu domácnosti. 

Zde lze tedy hovořit o určitém obětování matek samoživitelek pro rodinu a koneckonců i 

obětování času rodině. Čas, který by mohly strávit se svými dětmi, tak vynakládají na 

zajištění chodu domácnosti: 

 

(…) třeba dovolená by se měla třeba ročně aspoň jednou za rok s tím 

děckem někam vyjet. To jsme nikam nejely, to jsme byly doma, šly jsme 
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třeba na koupaliště, tak možná teda omezení té dovolené (…). (R6, str. 2) 

 

Nebo, taky s těma volnočasovýma aktivitami o víkendech. Já jsem si 

nemohla dovolit jít třeba v sobotu na víkend, jo. Protože pro mě ta sobota 

neděle byla uklidit, nachystat všechno, protože pak už zase bylo pondělí, 

jo. (…) Takže pro mě třeba to znamenalo to, co neudělám v sobotu musím 

dohnat v neděli, jo. takže raději jsem si rozmyslela, jestli někam s 

děckama pojedu na výlet nebo zůstanu doma a udělám vše, co se ode mne 

očekává, co je potřeba udělat v té domácnosti aby se udělalo, že. V tomhle 

směru teda asi taky ty volnočasové aktivity, nebo zájezdy jo, nebo za 

rodinou a tak, no. (R4, str. 2) 

 

V jednom případě, právě z důvodů finančních problémů byla matka nucena zrušit 

anglickou výuku dítěte ve škole.  

 

(…) protože chodí do školy, kde mají angličtinu, a protože je to 

nadstandard, tak se to platí. 2 tis měsíčně, to jsem zvládala v první třídě 

platit, jakž takž, to jsem měla ještě nějaké rezervy. A ještě teď do pololetí, 

ale teď jsem byla nucena teda to úplně zkrouhnout. Fakt už jsem si to 

nemohla dovolit a já si opravdu nemůžu dovolit jít úplně do nuly.  

(R3, str. 3) 

 

Jiná respondentka si zase musela najít druhé zaměstnání:  

 

Byla jsem nucena si najít druhé zaměstnání, protože jednak nemám tak 

velký příjem, aby pokryl všechny ty náklady, že, dcera mi dospívá, takže to 

člověk tak nějak musí, jo jsou ty náklady čím dál větší, když byla malinká, 

tak to nebylo tak, to víte, že škola, teď do toho ten věk, holky se chtěj 

oblíkat, člověk ji chce dopřát, že, jako zas, aby se měla dobře, že.  

(R1, str. 1) 

 

Těžkou finanční situaci respondentky v některých případech řešily za pomoci 

rodiny či známých. Například v jednom případě respondentka bydlela se svou matkou 

v rodinném domě. Další respondentce například vypomáhaly kamarádky tím, že jí 

poskytovaly oblečení po svých dětech. V dalších pěti případech vypomáhaly 

respondentkám jejich rodiče, respektive matky, a to zejména hlídáním dětí v mladším 

věku. Ve dvou případech pak respondetnky zmiňovaly vzájemnou pomoc mezi 
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kamarádkami či rodiči jejich spolužáků či spolužaček při vyzvedávání ze školy či kroužků.  

Obecně se respondentky shodují v tom, že po příchodu domů ze zaměstnání se 

musí věnovat dětem, respektive činnostem, které jsou spojené s péčí o dítě, popř. 

s domácností. Tedy jinými slovy nastupují druhou směnu: 

 

(…) protože přijdeme domů s dětmi, úkoly a to, tak do těch 8-9 než je 

uložím, to se týká jen dětí. Jsem s nimi tak od 17:15 co přijdeme, já už je 

vidím od 16:30 co je vyzvednu ze školy. Do 21:00 je to s dětmi, pak si 

dám kafe chvíli, že jo, no a pak do půl noci stíhám to, co jsem potřebovala 

udělat za ten den. Uklidit, prádlo vyžehlit. (R3, str. 1) 

 

No nevím, to odpoledne je už vlastně pro domácnost, že. Ve svý podstatě, 

když si vezmete, jdete z práce, stavíte se pro nákup, donesete ho, vybalíte 

ho, pak trochu nějaký odpočinek, a pak už já nevím od těch pěti do osmi se 

staráte, no já nevím děláte svačiny, já nevím vaření večeře anebo takové 

věci, že vlastně dejme tomu tři hodiny strávíte jen pro tu domácnost, že. 

(R4, str. 1) 

 

(…) od momentu, co přijdeme s dcerou domů, se jí věnuji, no, její přípravě 

do školy, dělání domácích úkolů, příprava večeře, údržba domácnosti a tak, 

no. (R2, str. 1) 

 

Od jejího narození jsem v zápřahu pořád. Jinak od malinka, fakt jako teda 

(…) no ale furt v tom obchodě, takže to je takové, to tak člověk až večer 

stíhá ty domácí práce jako žehlení že a takto. (R1, str. 1) 

 

Vytíženost samoživitelek a hlavně jejich časová neflexibilita, zejména jedná-li se 

o menší děti a jejich vodění a vyzvedávání ze školy, školky, různých zájmových kroužků, 

mají velký vliv na hledání vhodného zaměstnání. Většina respondentek si uvědomuje 

svou ztíženou situaci na pracovním trhu právě z důvodů časové neflexibility. 

Respondentky jsou nuceny odmítat časově náročnější zaměstnání, jež jsou zpravidla lépe 

platově ohodnocena, jak jsem již zmiňovala v kapitole 2.3.1 (také viz Radimská, 2003; 

Možný, 2008):  

 

To určitě, když byly menší, tak jsem musela hledat práci dle pracovní doby. 

Myslím, že by se člověk mohl lépe přizpůsobit. (R8, str. 1) 
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No jasně, já jsem limitována v tomhle směru. (R3, str. 2) 

 

No určitě, kdybych mohla dělat normálně, tak bych si mohla najít určitě 

lepší práci, v normální restauraci za lepší peníze. Ale jsem ráda, že aspoň 

něco mám. (R1, str. 1) 

 

No každopádně vám můžu říct, že v práci co se týče finančního ohodnocení 

jsem byla nespokojená, protože tvrdím, že prostě je diskriminace žen ve 

společnosti a nejednou jsem uvažovala nad tím, že odejdu prostě jo, ale 

vždycky to, že tam mám skutečně tu osmihodinovou pracovní dobu, že 

skutečně můžu jít na těch sedm hodin, když byly děcka malé. Můžu skončit 

ve dvě a můžu se věnovat té rodině, vždycky rozhodlo o tom, že jsem tam 

skutečně zůstala. Myslím si, že kdybych neměla ty děcka, tak jsem úplně 

někde jinde jako jo. (R4, str. 2) 

 

Přizpůsobila jsem se tomu, té situaci, no. Protože měla jsem třeba nabídky, 

který jsem věděla, že bych jako nemohla zvládnout, no. Hlavně časově. Já 

jsem totiž tady hlavně v Praze byla sama, maminka vždycky dojela kvůli té 

nemoci z Brna. Že to nebylo jako že já bych přijela z práce v šest sedum 

z práce a někdo se postaral. (R5, str.1). 

 

Ovšem překážkou nemusí být jen časová neflexibilita, jedna z respondentek si 

také uvědomuje další případnou fyzickou a psychickou zátěž, která by jí pravděpodobně 

čekala, kdyby si našla lépe placenou práci, ale náročnější. To znamená, že by kromě 

klasické pracovní doby a všem těm domácím pracím přibylo ještě časové náročnější 

zaměstnání, na úrok času, který má určený pro sebe samou, pro svůj odpočinek 

a potažmo pro celou rodinu:  

 

Teďka už, i dneska ve svý podstatě ty děcka ještě jako na jedné straně, se 

o tom třeba bavíme, že třeba já nevím, bych šla do hospody, ale říkám, to 

je já přijdu domů ráno a pro mě je to druhá šichta (…) Nehledě na to, že 

tam mi vychází třeba i vstříc, že když mám nějaký paragraf nebo tak něco, 

nebyl problém, že. (R4, str. 2)   

 

Výjimkou je případ respondentky – podnikatelky, která si mohla zvolit pracovní 

dobu podle potřeb, případně pracovat z domu a nebyla tedy nucena dělat žádné 

kompromisy ve vztahu k zaměstnání: „jsem podnikatelka, mám své s.r.o.čko, (…) díky 
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tomu, že pracuji na sebe, si můžu práci přizpůsobit svým potřebám a potřebám dítěte“ 

(R2, str. 1). Je ovšem opět nutné zdůraznit, že se jednalo o výjimku, která, zdá se, 

potvrzuje pravdilo.  

Z výše uvedeného vyplývá, že matky samoživitelky svou roli vnímají jako 

nepřetržitý zápřah především z hlediska časové náročnosti, zejména u dětí s nižším 

věkem, kdy děti vyžadují více péče od matky, a kdy je takové období časově a psychicky 

náročnější. S vyšším věkem se časová náročnost péče o dítě snižuje, ovšem matky se 

začínají o to více potýkat s finanční stránkou věci. 

Finanční potíže řeší samoživitelky různými způsoby. Například druhým 

zaměstnáním či společným bydlením s rodiči a v neposlední řadě také tím, že 

upřednostňují zájmy dětí nad svými. Ekonomická situace každé rodiny je jiná a závisí 

mimo jiné na vzdělání matky či její schopnosti se uplatnit na pracovním trhu (viz. 2.3.1). 

Nicméně v drtivé většině případů byla poměrně neutěšená a samoživitelky byly nuceny 

k celé řadě kompromisů, ať už pokud jde o zaměstnání, nebo nakupování oblečení atd. 

Ocitnou-li se v opravdu tíživé situaci, řeší ji například výpomocí v rodině, pokud je to 

možné, či dokonce druhým zaměstnáním.  

3.2.2 Dopady samoživitelství na matky a jejich okolí 

Během rozhovoru jedna z respondentek narazila na téma změny obrazu 

samoživitelství ve společnosti. Ve své odpovědi mimo jiné reflektuje vnímání svého 

sociálního statusu. Je pravda, že hovořila o době přímo po revoluci, zatímco v dnešní 

době již tento dojem nemá, nicméně považuji jej za důležitý zde zmínit: „Možná když 

kluci byli malí, tak to bylo po revoluci, tak jsem měla pocit, že na ženskou samou s dětmi 

se dívali tak trochu zpatra.“ (R8, str. 1) O této skutečnosti totiž hovoří i Radimská 

(2003), když tvrdí, že zejména v konzervativním pravicovém diskurzu mohou být matky 

samoživitelky přímo i nepřímo obviňovány za většinu společenských problémů. Přitom, 

pokud se tak děje, pak podle Radimské (2003) je příčinou spíš ekonomické postavení 

rodiny, než nepřítomnost otce. Což také potvrzují má zjištění, kdy vidíme, že matky jsou 

časově velice vytížené.  

Jedním z faktorů, proč je dnes situace v tomto ohledu lepší může být také vysoká 

míra rozvodovosti, díky níž je dnešní společnost na status rozvedené či svobodné matky 

přizpůsobená a nepovažuje jej za nepatřičný, byť někdy jej může vnímat jako 

problematický (viz výše Radimská 2003).  

To ovšem neznamená, že rozvod rodičů není i nadále velkou psychickou újmou 

pro děti. Krom dopadu na rodiče má rozpad rodiny a tím pádem samoživitelství také 

dopad, a zejména negativní, na děti. Během analýzy mých rozhovorů jsem narazila u 

jedné respondentky na tuto problematiku, respektive respondentka 4 konkrétně hovoří o 

negativním dopadu rozvodu na její dítě. Jak již bylo řečeno, jen jedna z respondentek 
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hovořila o této problematice, zejména proto, že tento problém v jejím případě je velice 

silný:  

 

Co se týče ty výchovy, no tak to tak nějak bojujeme s tím klukem, je to 

přímo tragické, puberta a takové ty problémy on asi úplně nezvládl přímo 

ten odchod otce, takže tam se to bije jedno s druhým dohromady, tam 

bych řekla jsou výchovné problémy, bych řekla. (…) ale co se týče syna, 

tak ne, protože tam ty vazby jsou úplně zpřetrhané, čili on (otec) není 

ochotný na něj přispívat nebo mu pomáhat a vycházet vstříc, jo. (…) Ale 

když řeknu třeba na kluka, na Patrika, jo, tak to prostě o tom se se mnou 

nebude ani bavit. (R4, str. 1) 

 

Další dvě z respondentek si uvědomují nepřítomnost otce v rodině a vyjadřují v té 

souvislosti lítost: „No, někdy mně mrzí, že se s nimi nemůžu bavit technicky, jako ten 

táta“ (R8, str. 1).   

 

Co se ale týká toho vztahu holka sama bez otce, tak vadilo ji to a hlavně 

chyběla jí a dodneška to tak vidím, jí chybí ta pevná ruka, jo. Člověk si 

říká, je to holka, a jak se říká, když se dva rozejdou je to oboustranné, tak 

pak jsem si myslela, že holce musím něc vynahradit, že ona nemá otce. 

Neříkám, že bych ji rozmazlovala, ale trochu jsem si jí hýčkala a svým 

způsobem jsem před ní ztratila respekt určitými věcmi, ona potřebovala 

pevnou ruku, no. (R6, str. 1) 

 

V návaznosti na finanční problémy a nedostatek času jsem u respondentek 

narazila na další zajímavé zjištění, totiž samoživitelství od svých aktérů či aktérek 

vyžaduje mít, popřípadě v sobě vybudovat, určité schopnosti jako například schopnost 

organizovat svůj čas či schopnost vyjít s napjatým finančním rozpočtem. Bez nich je, zdá 

se, velmi těžké samoživitelství zvládnout:  

 

No, já jsem si to prostě uměla zorganizovat, je fakt, že to bylo vždy na mé 

hlavě, bylo to těžké, ale zvládla jsem to, no. (R4, str. 1) 

 

(…) pak do půl noci stíhám to, co jsem potřebovala udělat za ten den. 

Uklidit, prádlo vyžehlit. (R3, str. 1) 

 

Samoživitelky jsou nucené poradit si a vlastními silami zvládnout ekonomické 
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nároky vedení neúplné rodiny. Dokážou v sobě zmobilizovat veškeré své síly, za cenu 

obětování svého času, perspektivní práce, svých zájmů a postavit se do čela rodiny a to i 

s možností, že kdykoliv díky své křehké ekonomické situaci, se mohou dostat do 

finančních problémů. Přesto, po počátečním krizovém období, se jim podaří dosáhnout 

určité životní úrovně a získat si sebedůvěru v sebe samu.  

 

3.2.3 Problematika výživného 

 

3.2.3.1 Výše výživného 

Pokud jde o výši výživného, sedm z osmi respondentek odpovědělo, že není 

dostatečná: „Já si to nemyslím, ale otec dětí si myslí, že je to až moc. (R3, str. 2) 

 

Myslím, že v žádném případě ne. Zaprvé si myslím, že není poměr mezi 

příjmem mým a tím, co do té domácnosti, nebo vlastně rodiny dávám já a 

příjmem té druhé strany vlastně, která má daleko větší příjem a dává jen 

vlastně tu část, která mu byla stanovena. (R4, str. 2) 

 

Je to strašně málo. (…) Nepokryje veškeré náklady. (….) Není, to určitě 

dostatečná, vzhledem k tomu, že se blíží to, že půjde na školu., takže to 

bude výdaj, za který určitě budu muset něco za to zaplatit.(R1, str. 2) 

 

No, tak že by to bylo adekvátní ohodnocení, tak to rozhodně není a 

vzhledem příjmu otce, tak to není, tak. (R8, str. 2) 

 

Jedna respondentka by s výší souhlasila v původní částce, která činila 8 000 Kč, 

což je vysoce nadprůměrné výživné, protože průměr se pohybuje okolo 2 000 Kč10. 

V současnosti ovšem otec dítěte podal žádost o snížení vyživovací povinnosti na 1500 Kč. 

Jako důvod uvedl finanční potíže: „Opět, pokud by byla výše uznána v původní výši, tak 

pak ano.“ (R2, str. 2) 

 Přestože drtivá většina respondentek se shodne na tom, že výše výživného není 

dostatečná, jeho funkce je vnímána různě podle toho, v jaké je výši a jakou roli hraje 

v celkovém rozpočtu. Tři respondentky považují jeho roli, a tím pádem i jeho funkci, za 

důležitou, respektive mají za to, že výživné plní svou funkci:  

 

No já si myslím, že více méně z výživného vlastně táhnu celý měsíc, jo. 

                                           
10 V roce 2004 činila průměrná výše výživného 1 632 Kč (Dudová, 2007), přičemž se dá očekávat, že 
v současnosti již může být vyšší, proto uvádím 2 000. 
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Protože příjem, který mám já a vlastně výdaje co mám měsíčně na bydlení, 

je nutné, že něco na rekonstrukci, takže mám nějaké úvěry, že, tak to je 

vlastně to, jo. Tohle vlastně jde vše z mého příjmu a výživné celé jde 

vlastně, a nemůžu říct, že ho využívám jen, co se týče dětí, jo ale skutečné 

domácnosti, jo, už na to není. (…) Je to pro mě hodně důležité, je fakt, že 

to není malá částka, že ten chlap mi platí 5 tis na ty děcka, ale že žiju z 

toho celý měsíc, no. (R4, str. 2-3) 

 

No, z toho vlastně tak nějak žiju, když je. Když není, tak jsem musela mít 

rezervu nebo jsem někomu řekla. Takže si spočítám příjem, odečtu nájem, 

který mám tady vysokej a zbude mi tisícovka, dva tisíce. Takže vlastně z 

toho výživného my žijem, že jo. (R3, str. 2-3) 

 

Další čtyři respondentky naopak považují roli výživného za minimální, respektive, že 

výživné svou funkci neplní, neboť nepokryje veškeré náklady na dítě:  

 

Při týhletý výši (jeho role je, pozn. autorky) minimální, je to nějakej 

příspěvek, ale není to gró mého příjmu, no jak říkám, není to žádná sláva, 

je to tak na jedny boty pro děti či jedno tričko. (…) Je to jedna ze složek 

mých příjmu, ale není to stěžejní složka, 3 tis dobrý, ale no tak. (R8, str. 2) 

 

Protože když všechno zaplatím (…), tam divadlo, kino a to a to, kde je 

oblečení. Myslím, že vůbec nesplňuje funkci, ne. Tam se platí to, tam se 

platí ono.  

(R7, str. 2) 

 

Byl to vlastně takový doplněk pro ni (pro dceru), no. (…) V mém případě 

bylo vcelku nízké, 12 let jsem to dostávala šest stovek kdysi to byla slušná 

částka, ale potom, když šlo všechno nahoru, to bylo málo. (R6, str. 2-3) 

  

 Nejnižší výživné, které respondentky uvedly, bylo 600 Kč, nejvyšší pak 8 000 Kč. 

Průměr výživného tedy činil 2 100 Kč na jedno dítě, což je v relacích uváděných 

Ministerstvem spravedlnosti jako průměrné výživné. Ve dvou případech pak otec na 

základě ústní domluvy přispívá 500 Kč nad rámec soudem stanoveného výživného 

měsíčně. V šesti případech respondentky uvedly, že otec také přispívá na dítě v případě 

větších výdajů: „Ale je to tak, že jsme se s otcem dohodli, že přispívá na oblečení a 

koníčky.“ (R8, str. 1). 
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A finančně, když náhodou bylo něco potřeba pro holku, tak nebyl problém. 

Když bylo potřeba něco, já nevím, třeba dobít kredit, tak nebyl problém. A 

že bych toho zneužívala, tak to ne. (R6, str. 2) 

 

Ale musím říct, že pokud už ty položky byly větší, platila jsem já nevím 

třeba ve škole měli nějaký výlet nebo měli třeba já nevím, teď jsem třeba 

platila já nevím volejbal, platila třeba, přihlásila se na vlastně přípravu na 

přijímací zkoušky, takže to se taky platilo, protože to byly hodiny navíc, 

takže jako zas byl ochotný  jako mi přidat jako třeba na tohle to. Tak 

částka jako pomůže. (R1, str. 2) 

 

V jednom případě respondentka uvedla, že otec nepřispívá, nicméně, později 

zmínila, že otec vodí děti (a také jim platí) na sportovní kroužek. Jedná se o poměrně 

novou věc (otec tak činil poslední čtyři měsíce), proto možná respondentka nebere tento 

jev jako stěžejní a ze samotného rozhovoru šlo vycítit, že nedoufá v dlouhé trvání 

zejména s ohledem na ekonomickou situaci otce. V dalším případě otec vůbec nepřispívá 

nad rámec, důvodem jsou také ekonomické problémy, naopak, v době rozhovoru žádal o 

snížení výživného z 8 000 Kč na 1 500 Kč.   

Jak již tedy byl řečeno, respondentky se v drtivé většině shodly na tom, že 

výživné není dostatečné, ideální výši výživného by se podle nich pohybovala od 2 000 Kč 

do 8 000 Kč (s tím, že rozmezí 2 000 Kč až 3 000 Kč uvedly tři respondentky, dvě 

respondentky 5 000 Kč a další respondentky uvedly 4 000 Kč, 7 000 Kč a 8 000 Kč). 

Ovšem na druhou stranu, jak uvidíme v další kapitole věnované zvyšování výživného, 

málokterá respondentka dosud žádala o jeho zvýšení či to má v plánu. 

3.2.3.2 Určování výše výživého 

Přesto, že na určování výše výživného jsem se dotazovala všech respondentek, 

pouze čtyři se zaobírají určováním výše výživného detailněji a dokonce navrhují způsoby, 

jak by mělo být určováno. Jedna respondentka zmiňuje, že při výpočtu výživného by se 

měl brát ohled zejména na příjmy otce: „Tak já myslím, že by výše měla vycházet z 

příjmu otce“ (R8, str.2). Druhá respondentka zase říká, že by se měly také posuzovat 

náklady na bydlení matky:  „takže podle mě finančně by to opravdu mělo být 

ohodnocené, roční bydlení a roční příjem tý matky, aby opravdu byla schopná všechno 

poplatit“ (R6, str.2). V dalším rozhovoru zase respondentka říká, že by výše výživného 

měla být poměrová, tedy, že výživné by mělo odpovídat platům obou rodičů: 

 

No, víte, co já si myslím, že by to mělo být uděláno poměrově právě tak, 
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že když já donesu 15 tis do té domácnosti, vydělím to třemi, když třeba 

žijeme tři, takže to znamená, že na každou osobu přispívám 5 tis, tak i by 

ta druhá strana aspoň tolik co já měla přispívat, jako pomohlo by mi to. Je 

to sice nesmysl, protože někdo může třeba vydělávat 70 někdo 120, ale 

tak nějak by se to mělo počítat, jo. (R4, str. 3). 

 

Respondentka 6 dále bere v potaz také rozličné finanční situace rodin před 

rozvodem. Zmiňuje, že by se měl také brát ohled na to, na jaký životní standard byla 

matka a dítě či děti zvyklé, a takový standard by jim měl být zachován i po rozvodu 

s otcem dítěte či dětí, což je vlastně základní zákonné právo dítěte - podílet se na životní 

úrovní obou rodičů (viz 2.3.2): 

 

No já nevím, jestli by to mělo být děláno podle výše toho platu, no já si 

myslím, že by to spíš mělo být dané podle potřeby té matky k tomu dítěti, 

jo. (…) Pokud to vlastně je taková náročnější rodina, která je trošičku víc 

zabezpečenější, je prostě na vyšší úrovni byla zvyklá, tak ta matka 

samozřejmě nebude chtít klesnout a bude se snažit prostě z toho táty, jak 

se říká lidově, vytřískat co to půjde, a kdo to má určovat. Já si myslím, že 

by to mělo být jako dohodou, a když se náhodou nedá domluvit, a že 

existují případy, jako že to nejde. Tak asi nějak, no, jako zas ten soud tam 

nemůže přijít do té rodině a by on nějak mohl vypočítat, no já nevím no, já 

bych na to nemohla odpovědět. (R6, str. 3) 

 

Vidíme tedy, že přesto, že názor na určování výživného se může u jednotlivých 

respondentek měnit, lze je interpretovat tak, že dítě má nárok podílet se na životní 

úrovni obou rodičů, tedy tak, jak určuje sám zákon o rodině. 

Respondentka 5 naopak kromě finančního přispívání povinným rodičem také 

hovoří o jeho právech. To znamená, že i otec má právo se podílet na výchově svých dětí, 

což je ve většině případech znevýhodněno tím, že jsou děti svěřovány do výhradní péče 

matky: 

 

Tak ale ono to není jen otázka toho placení měsíčního, ale třeba já nevím, i 

trávení času s tím dítětem, dovolený, přispívat na nějaký aktivity zájmový. 

To výživné to bych brala jako takový základ. Takže jako kdyby to mělo být 

půl na půl. Ale pak by musela být i ta péče, jo, jako veškerý povinnosti, ale 

i práva z toho. To je fakt, že ta druhá strana je v tom jako znevýhodněna. 

Ta strana, která nepečuje. Někdy se od nich očekávají ty povinnosti 
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v rámci toho placení, jo, ale ta práva, jako pokulhávají. (R5, str. 2)  

 

Co se týče samotného určení výše výživného, tak ve třech případech se rodiče 

dohodli na výši výživného, v pěti případech pak bylo určeno soudem, přičemž jen 

v jednom případě se otec odvolal proti výsledku určení vyživovací povinnosti. Tato 

skutečnost zcela nekoresponduje se zjištěními Hastrmanové (2007), k nímž došla ve své 

studii mezi soudci, advokáty a soudními znalci, a která uvádí, že až 70% - 90% rodičů se 

domluví na výši výživného. Ovšem protože nelze brát můj vzorek za reprezentativní, 

mohu předpokládat, že jde čistě o náhodu. Nicméně výpovědi soudců a soudkyň v práci 

Trličíkové (2008) také potvrzují spíše má zjištění. 

Pozitivním zjištěním mého výzkumu byla skutečnost, že všechny respondentky se 

shodly, že délka určování výživného byla v jejich případě přijatelná. V šesti případech 

k ní došlo během prvního stání. Ve dvou případech pak konečná částka byla stanovena až 

u odvolávacího soudu, částka byla schválena v původní výši:  

 

No, u soudu tady v Krnově, kde jsme byli, tak nám tady stanovili tu výši 

600 korun, s čímž on na začátku moc nesouhlasil. Pak jsme měli odvolací 

řízení, tak až na tom odvolacím řízení nám to stanovili teda, jako že mu to 

přiklepli, prostě budete platit tolik a tolik a basta. On chtěl platit vždycky 

míň, no. (R1, str. 3) 

 

Ano on se pak odvolal vlastně, pak vlastně taky čekáte, ale to už není 

taková doba, už si nevzpomenu jak to tam to, ale on pak musel zpětně 

doplácet ty měsíce, které to. Vlastně od té doby, co já jsem dala tu žádost 

k tomu soudu, tak vlastně od té doby on to musel doplácet, no. (R1, str. 3) 

 

Naopak negativním zjištění je skutečnost, že z odpovědí lze vyčíst určitou 

neochotu otců se vůbec podílet na finančním zabezpečení svých dětí, což tedy potvrzuje 

slova Dudové (2005e), že otcové si mnohokrát ani neumí představit, kolik takové dítě 

stojí. A jednak také skutečnost, že přesto, že některé z respondentek souhlasily s výší 

výživného, neznamená to, že by měly pocit, že částka byla určena spravedlivě. Důvody 

proč souhlasily s výší, byť se na ni obě strany domluvily, jsou různé: nedostatečné příjmy 

otce, strach z toho, co by mohlo nastat, kdyby nesouhlasily, či strach z konfliktů s otcem: 

 

Ale pokud oni vidí, že otec je stejně nezaměstnaný, jo, tak oni pak stanoví 

nějakou nejnižší tu. (…) Pokud on se brání, pokud on nemá, tak ten soud s 

tím stejně nic neudělá, on mu stanoví nějakou, nějakou částku, a to (…) 



 
 

 
39 
 
 

 

Bylo mi to vysvětleno, vzhledem k tomu, že jako jeho finanční prostředky 

nejsou jako dostačující, tak jako no. (R1, str. 3-4)  

 

No, bylo to na dohodě, protože, no, my jsme se vlastně dohodli napřed, 

tam jsme to jen řekli. (R3, str. 4) 

 

No protože jsme se dohodli, tak asi nic neřešili. Kdybych možná já něco 

namítla, že když si ten chlap nechá napsat malý plat anebo tvrdí, že 

nevydělává, že jo, tak z čeho oni to mají počítat, no já nevím, no. (R3, str. 

4) 

 

Já si myslím, že bylo určeno nespravedlivě, já si na tom trvám, že je to 

prostě nespravedlivé. Je jedno jestli bylo určené, že jsme se dohodli nebo 

ne (...). (R4, str. 4)  

 

No, ona se mně ptala, jestli s tím souhlasím (…) já jsem teda řekla, že jo. 

Ona si to spočítala ty náklady na školní docházku a mimoškolní činnost a 

to. No, pak se k němu otočila k otci dětí a řekla mu, že se jí to nezdá 

dostačující, a že by teda vyžadovala aspoň tedy jednou za čas ty dárky, 

nějaké to oblečení, nebo výlety s nimi absolvoval. No to on přislíbil. (R3, 

str. 4) 

 

Zde respondentka 3 poukazuje na zajímavý jev, kdy soudkyně namísto toho, aby 

určila vyšší sazbu výživného, dělá otci dětí určitou laskavost v tom směru, že mu jen 

jaksi doporučuje, že by měl přispívat nad rámec určeného výživného dárky atd., přičemž 

soudkyně toto dobrovolné financování nemůže nijak kontrolovat a ani matka jej nemůže 

účelně po otci vymáhat. Toto chování opět potvrzuje i zjištění Trlíčkové (2008), že soudci 

a soudkyně se při určování výše výživného spíše přiklání na stranu otců a mají pro ně 

větší pochopení. Tak nějak předpokládají, že matky situaci prostě zvládnou, což je podle 

mne nespravedlivé a neopodstatněné. 

U respondentky 7 vidíme, že s určenou částkou nebyla spokojená, jenže protože 

otec dítěte je samostatně výdělečně činný, ani soudkyně zde nic nezmůže: „No vůbec 

jsem nebyla spokojena (…) Ne, já jsem ji to prostě říkala, ale no, nic, že oni s tím nic 

nemůžou udělat“ (R7,str. 2). Opět zde můžeme rozpoznat stejnou tendenci soudců a 

soudkyň jako u Trlíčkové (2008), kdy pro soudce a soudkyně je tématem zejména 

povinný rodič, tedy otec, a jeho finanční a pracovní situace. A stejný postoj zaujímají i 

samotné respondentky, z některých jejich odpovědí lze vyčíst určitou rezignaci a 
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smířením se s tím, co otec uzná za vhodné.  

Trlíčková (2008) také zjistila, že soudci a soudkyně považují zjišťování skutečných 

příjmů samostatně výdělečných a podnikajících osob za velice obtížné. Jedním z hlavních 

zkoumaných dokladů jsou totiž daňová přiznání, ve kterých ale chybí mnoho potřebných 

údajů, neboť podnikatelé a podnikatelky se snaží prokázat co nejmenší příjmy a co 

největší výdaje. Soudci a soudkyně při výzkumu Trlíčkové (2008) také hovořili o 

možnosti využívání znaleckých posudků z oboru ekonomiky a účetnictví či na odhad 

majetku. Bohužel v praxi této metody nevyužívají, protože jí považují za finančně 

nákladnou, přičemž tvrdí, že tyto náklady by mohly být vynaloženy lépe, ve prospěch 

dítěte či dětí. Je ale otázkou, zda by zrovna tento způsob nemohl dopomoci 

k spravedlivějšímu rozhodnutí při určování výše výživného.  

Určitou výjimkou byl případ respondentky 4, která s částkou souhlasila, s tím, že 

počítala do budoucna i s možností žádat o navýšení, čehož podle jejích slov nakonec 

nebylo potřeba:  

 

No já jsem s tím souhlasila, a říkám, kdyby náhodou. No já jsem řekla, tak 

se obrátím na ten soud, že jo, nic jsem vlastně tehda nechtěla. No, pak 

jsem neměla tu potřebu, no a říkám pak, když holka něco potřebovala, tak 

jsme si o tom popovídali s tím tátou jako z očí do očí. Takže z mé strany 

právě nebylo za potřebí nic dělat. (R4, str. 3-4) 

 

Je také třeba mít na zřeteli, kdy byla výše výživného stanovena, je samozřejmé, 

že díky inflaci a také díky narůstajícím nárokům dětí, se může původní částka stát 

nedostatečnou. Což dokazuje i výrok respondentky 5:   

 

„no, na to nedokážu odpovědět, protože na tu dobu, tak zase málo nebylo. 

A ta soudkyně na mně působila jako, vlastně ona tu částku navrhla vlastně 

k mému prospěchu, no. To bylo v roce 93“ (R5, str.2) 

 

Výživné tedy hraje v rozpočtech všech mých respondentek různou roli. Dá se říct, 

že důležitost v celkovém rozpočtu přímo závisí na výši stanoveného výživného a také na 

schopnosti matky najít si dobře placené zaměstnání. Je-li částka výživného nižší, určitě je 

dobrým doplňkem finančních příjmů rodiny, ovšem nehraje žádnou důležitou 

roli. Z rozhovorů také vyplynulo, že přestože výživné může hrát velkou roli v rozpočtu 

matky, v žádném případě neznamená podle matek, že jeho výše je dostatečná. Jinými 

slovy, svou funkci může v některých případech plnit, ovšem podle respondentek by 

částka měla být vyšší a víc korespondovat s nároky dítěte. Zjištění z mého výzkumu tedy 
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potvrzují názory odborníků, že průměrná výše výživného je v České republice 

nedostatečná, ale také ukazují, jak se s tím samoživitelky vyrovnávají.  

 

3.2.4 Žádosti o zvýšení výživného  

 Je zajímavé, že přesto, že se většina respondentek shoduje, že výše výživného 

není dostačující, jen v jednom případě respondentka žádala o navýšení částky, dokonce 

byla jednou z pouze tří respondentek, které věděly o zákonné možnosti rodiče, kterému 

je svěřena výhradní péče o dítě, že může nárokovat každé tři roky navýšení výživného. 

Tato respondentka nárokovala navýšení každé tři roky. V prvním případě soud vyhověl a 

navýšil výši výživného o 1 000 Kč z původních 500 Kč, ale v druhém případě již tak 

neučinili z důvodů, které respondentka okomentovala následujícími slovy: „Řekla mi 

[soudkyně], že na podnikatele jsou krátký, že podle zákona na ně nemůže. No a teď má 

novou rodinu, takže to bude ještě horší.“ (R7, str. 2). 

Toto zjištění je podle mého soudu velice zajímavé, z mého výzkumu totiž vyplývá, 

že matky neznají svá práva, buď se o ně jednoduše nezajímají nebo na ně rezignují. Lze 

zde tedy rozpoznat určitou shodu s tvrzeními Radimské (2003), že matky samoživitelky 

díky své časové vytíženosti nemají sílu a možná ani chuť se o zlepšení své situace více 

informovat a zajímat. Toto tvrzení je ovšem pouze mou dedukcí, ve svém výzkumu jsem 

se podrobněji tímto tématem nezaobírala.  

Další dvě respondentky zvažují možnost žádat o zvýšení výživného. Ovšem, je 

těžko posoudit, zda opravdu o navýšení požádají. Respondetnky se vesměs shodují, že 

nechtějí uplatňovat navýšení zejména proto, že otcové přispívají nad rámec soudem 

určeného výživného a mají proto strach, že by tímto činem mohly o tuto ústní dohodu 

přijít (v některých případech dochází k jakémusi psychickému vydírání matek otci, kteří 

při zmínce o navýšení, vyhrožují ukončením styku s dětmi, či nepřispíváním nad rámec): 

 

My jsme jako vždycky nějak řešili mezi sebou, že jako jo, když měl 

možnost, tak mi řekl, já ti to zvednu o stovku dvě. Jo možná jsem hloupá, 

možná bych dostala víc, ale nechci ho prostě naštvat, jo. Možná, časem si 

řeknu, že jsem byla blbá, možná by mi to skutečně soud zvýšil, protože ty 

zvýšené nároky jsou, ale říkám zatím nechci, no zatím ne no. (R4, str. 4) 

 

Právě proto,že jsem měla to štěstí, že jsme se dohodli, že třeba když bude 

zapotřebí, že pomůže. Taky jsem to zvažovala, říkám, ale nebudu zbytečně 

chodit po soudech, a jak se říká prosit, když stačí ústně, jako osobně se 

domluvit. (R6, str. 3) 
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Ne, ale uvažuji o tom, po věčných problémech s jejich otcem. Protože 

pokud kluci půjdou na vysokou, tak asi jo. Protože představa, že s otcem, 

který nedodržuje podmínky, se budu dohadovat dalších 8 let, tak to fakt 

ne. Je to pro mě ponižující. (R8, str. 2) 

 

Neuplatňovala, to je to, co teď chci udělat. Protože my ještě nejsme tak 

dlouho samostatně, no (….) Řekla jsem si, že to nebudu řešit, protože pak 

si to děti přinášej od něho, že jo a tráví s ním ten čas, tak jsem se snažila 

to s ním neřešit. Ale teď už to musím řešit, protože jsem Jakubovi musela 

zkrouhnout tu angličtinu, že jo a kdyby to takhle šlo dál, že jo a ty náklady. 

(R3, str. 2) 

 

Nemluvě o tom, že už samotné žádání o příspěvek navíc pro dítě, je pro některé 

respondentky ponižující: „Že by on sám přišel a zeptal se hele, potřebuješ něco, teď 

začíná škola, tak to ne no. Člověk se pak cítí tak no, že se ho doprošuje, no.“ (R1, str. 3)  

Je pravděpodobné, že výše uvedené skutečnosti mají dopad na postoje matek k 

jejich zákonným právům, které jsou opravdu velice slabé. Jen tři respondentky věděly o 

možnosti nárokování navýšení výživného každé tři roky. Sedm respondentek pak 

připustilo, že jejich znalost zákonných možností je minimální, případně vůbec žádná:  

 

Minimálně samozřejmě (…). Protože v tom věku co jsem se rozhodovala 

jsem brala výrok soudu jako je nezpochybnitelný. Je možné, že bych teď 

jednala jinak. V té době jsem brala ten soud, jako autoritu, ani bych to 

nezpochybňovala. Dneska by to člověk asi bral jinak. Asi to udělám, už ze 

sebe nechci dělat blbce a stále ustupovat, už toho mám dost. (R8, str. 3) 

 

Vůbec, opravdu ne protože jak říkám, my jsme se vždycky nějak vyřešili, 

nebo jsme se třeba rozumě domluvili, takže nevím o tom něco lautr nic. 

Něco vím od kamarádek, takže no nemám tu potřebu. (R6, str. 4) 

 

Ne, právě jste mně překvapila, že můžu nárokovat o zvýšení každé 3 

roky. Ne, jako vůbec se skutečně o to nezajímám. Říkám, že myslím, že 

mám nějakou představu, možná je mylná, že prostě se tam přihlíží na ty 

děti a jedno s druhým, ale že bych se o to zajímala, tak to ne. Asi jsem 

neměla potřebu. Jako peněz je pořád málo, ale asi jsem neměla tu 

potřebu. (R4, str. 4) 
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To se přiznám, že teda jako moc přehled nemám. Většinou tak jako z 

doslechu, když vím, že někdo řeší nějaký problém, ale jinak, že bych byla 

nějak obeznámena, to ne. (R1, str. 4) 

 

Ve dvou případech pak lze rozpoznat určitou nedůvěru k soudům, nevíru v to, že 

by došlo k nějaké změně:  

 

No můžu to zase zkusit, že ale moc v to nevěřím, takže moc ne, moc se o 

to nezajímám. (R7, str. 2).  

 

Upřímně, moc se o to nezajímám, jsem podnikatelka, tudíž už mám nějaké 

zkušenosti s neplatiči a vím, že soudy jsou v tomhle bezmocné, když někdo 

nemá, tak nemá, a nikdo s tím stejně nic neudělá. Prostě beru to 

realisticky, no (…) (R2, str. 2) 

 

Tato skutečnost více méně odráží přístup respondentek k problematice výživného. 

Většina respondentek se snaží vyhnout soudním přím, snaží se o přímou dohodu s otcem 

dětí. Dobrý vztah s otcem považují za důležitý právě z pohledu výživného. Tím, že se 

s otcem domluví osobně a bez soudu věří, že otec bude přispívat na děti a také se jim 

bude věnovat. Ke zvažování využívání svých zákonných práv sahají opravdu až v případě 

nutnosti, tedy v případě, že jejich ekonomická situace je neúnosná. Většinou je to tedy 

spojeno s vyššími náklady na dítě, které přichází se školním věkem či různých koníčků 

atd.  

  

3.2.5 Neplnění vyživovací povinnosti 

3.2.5.1 Neplnění vyživovací povinnosti 

K problematice výživného se také váže problematika neplnění vyživovací 

povinnosti. Respondentky si víceméně jednohlasně stěžovaly na nedostatečnou výši 

výživného, nicméně dalším problémem a u respondentek, kterých se tento problém 

dotýkal, byl velice vážným, je včasné neplacení výživného, či v některých případech 

neplacení výživného vůbec. U několika případů jsem se setkala s tím, že respondentky 

nemohou na výživné spoléhat ve svém měsíčním rozpočtu. Musí tak vytvářet finanční 

rezervy pro případ, že druhý rodič nesplní svou vyživovací povinnost včas. Ve čtyřech 

případech respondentky potvrdily, že otcové platí pravidelně, v jednom případě, otec už 

platí pravidelně, ale zpočátku se tak nedělo, z čehož vyplývá, že v polovině případů tomu 

tak nebylo. Ve dvou případech pak respondentky uvedly, že otec neplatí pravidelně a 
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v jednom případě respondentka uvedla, že sice platí pravidelně, ale bohužel ne v určený 

termín, což respondentce působí nesnáze v jejím splátkovém kalendáři: 

 

Jo, to se stává furt. Jako třeba, že má zaplatit desátého, a on mi to zaplatí 

až osmnáctého. Já třeba vím, že mi má zaplatit desátého, tak já si dám 

příkaz na patnáctého. A bohužel on mi to nezaplatí. Třeba na vánoce mi dal 

až po svátkách, On mi to prostě dělá naschvál. Takž je to každou chvíli. Ho 

vůbec nezajímá, že musím platit, že tam pak musím letět doložit to a tak. 

no.takže platí furt, ale se zpožděním, takže platí. (R7, str. 2) 

 

Stalo se to, že mi no třeba vynechal, že mi třeba tři měsíce nezaplatil (…) 

pak poslal aspoň něco já nevím, aspoň třeba 300 korun aby se neřeklo. (…) 

Stávalo se to, když byla dcera malinká, jako když fakt byla malá, když 

nastoupila do školky, teď třeba v poslední době, nemůžu říct, že těch já 

nevím, tak zhruba posledních pět šest let, že by nějak zpozdil platbu, teď 

jako platí pravidelně. (R1, str. 4) 

 

V jednom případě respondentka na otce podala dokonce již dvakrát trestní 

oznámení. V prvním případě soud uzavřel obžalobu bez jakéhokoliv trestu pro dlužníka 

V druhém případě již soud odsoudil dlužníka k podmíněnému trestu na 4 měsíce a 

doplacení neplaceného výživného, nicméně ne v původní a stále platné výši výživného, tj. 

8 000 Kč měsíčně, ale soudkyně vycházela z nižší výše, o jejíž snížení otec žádal, tj. 

1 500 Kč, a které bylo v té době stále v řízení. Přesto, že respondentka nebyla spokojená 

s tímto rozsudkem, uvítala jej. Nicméně skutečnost je taková, že do dne rozhovoru 

nedošlo k doplacení určené částky otcem. Navíc, takovéto jednání soudu je vcelku 

zarážející:  

 

(…) moc velkou ne. Soudce první oznámení smetl pod stůl, u druhého již 

paní soudkyně přihlédla k této skutečnosti, že už jednou jsem to trestní 

oznámení podávala. On dostal 4 měsíční podmínku a dostal příkaz doplatit 

neplacené výživné zpětně. Soudkyně ale vycházela jen ze snížené částky, 

ale díky bohu za to. (R2, str. 2) 

 

V dalších dvou případech řešily respondentky nastalou situaci neplnění vyživovací 

povinnosti osobní domluvou s druhým rodičem, převážně telefonicky se mu snažily 

domluvit: „Telefonovala jsem, a pak jsem to z něho dostala. No to já zvládnu, že jo. 

Zvlažovala jsem trestní oznámení, ale protože mi tam vázla ta exekuce.“ (R3, str. 5) 
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No většinou telefonicky, že jako nezaplatil, že jako mi ty peníze chybí, 

třeba. Ale co s tím uděláte, když ten člověk stejně nemá, já ti to zaplatím 

příští měsíc, nebo když vám řekne vydrž, s tím stejně nic nenaděláte, no. 

(R1, str. 4) 

 

Přesto, že ve většině případech v rámci mého výzkumu otcové platí výživné 

pravidelně, tři responedntky vypověděly, že v jejich případech se tak bohužel neděje. 

Pozdní placení výživného případně neplacení výživného vůbec přitom může pro některé 

matky samoživitelky znamenat velkou finanční katastrofu, už tak musí uživit děti a sebe 

z jednoho příjmu a navíc, když příjdou o výživné snadno se mohou dostat do finančních 

potíží. Těmto nepříjemným eventualitám pak čelí tím, že například s touto částkou raději 

ve svém rozpočtu ani nepočítají. Výživné tak neplní funkci, kterou by mělo. 

 

3.2.5.2 Úroky ze zpožděného výživného 

Jednou z možností, jak eliminovat neplnění vyživovací povinnosti by mohlo být 

placení úroků ze zpožděného výživného, jak zmiňuje Trlíčková (2008). Opět 

respondentky nemají jednotný názor na tuto možnost. Pokud ale připouští takovou 

možnost, pak jen na obecné úrovni a i přesto preferují individuální přístup s ohledem na 

konkrétní situaci konkrétního neplatiče. Vidíme tedy, že i zde tak nějak berou v potaz 

možnou situaci druhého rodiče: „Bylo by to krásné, ale pochybuji, že by to k něčemu 

vedlo. Stačí, aby mi platil to, co má.“  (R2, str. 2) 

 

No, to je těžké, jako víte. V dnešní době, jako je fakt, že kdyby to nebylo 

jeho vinou, no tak asi já nevím neměl, fakt se to může stát komukoliv z 

nás jo, zase kdo určí, že je to jeho vina, že neplatil nebo není, že. 

Rozhodně to může být skutečný lajdák, který si řekne, že nezaplatí, já 

prostě na to kašlu, ať se stará matka, že, na druhou stranu se může dostat 

do situace, kdy nemůže zaplatit. No já nevím, nechtěla bych nikoho soudit 

(…) myslím si ale, že asi, no myslím, že asi ne, no. Já si prostě myslím, že 

by vůbec neměla být připuštěna možnost, že neplatí, jednou tady ty děcka 

jsou, tak. (R4, str. 5)  

 

No, nebylo by to špatné, ale když ty peníze nemá, jo, ale záleží pokud ty 

peníze nemá a nebo si dělá s těmi penězi, co chce, no pak. Třeba pokud 

ten pán platí dejme tomu například 3 tisíce, plat má 13 tis. Něco se mu 

stane. Zdravotně na tom není dobře, nemůže chodit do práce, o polovinu 
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bude mít dejme tomu míň, málo kdo mu tu nehodu zaplatí, tak to ještě aby 

něco takového platil, říkám, měl by se hodnotit důvod, proč nemůže platit, 

jo. Pokud to nebude platit, protože má druhou paní a s ní má třeba další 

dítě, nestíhá to, tak to musí udělat něco on, třeba změnit práci, že lidově, 

co si udělá, tak to je jeho odpovědnost (…). (R6, str. 4) 

 

Ale myslím, proč ne. Protože každá matka počítá s těmi penězi. Možná by 

to byl takový bič na ty chlapy, že by se ta částka navýšila, tak by ti chlapi 

byli spolehlivější. Ta vidina toho, že by platili víc, by je k tomu donutila. I 

když, člověk je někdy rád, když vůbec platí. (R8, str. 3) 

 

No, měl, ale jak ho donutit, když neplatí ani ty alimenty, aby platil ještě 

úroky, no. No, je to hezký, dobře se to poslouchá, ale do budoucna, 

nevidím, že by to jako bylo reálný, no. Logický to je, ale pro ty chlapy to 

logický nebude a pochybuji, že by to kdy někdo schválil takovýhle věci. 

(R3, str. 5) 

 

Přesto, že respondentky jsou více méně takovému řešení otevřené, tak málo která 

takovému řešení věří. Důležitější pro ně je obdržet vůbec nějaké výživné.  

3.2.5.3 Automatická valorizace 

Podobný názor panuje mezi respondentkami i v otázce automatické valorizace 

výživného, tedy opatření, kdy by se výživné automaticky zvyšovalo po určitém čase s 

inflací. Respondentky argumentují tím, že náklady na dítě se různí jak podle věku, tak ale 

také podle individuálních a specifických potřeb dítěte, což se ale podle mého názoru 

nevylučuje. První dvě odpovědi se vyjadřují kladně k takovému opatření: „Určitě bych s 

tím souhlasila, to určitě jo. Kdyby nám to automaticky navyšovali, no.“ (R1, str.5) 

 

No to by se mi líbilo. To by bylo určitě lepší, protože třeba teď už vím, že 

můžu žádat o navýšení každé 3 roky, ale kdo si na to vzpomene. Je to zase 

práce navíc, takže kdekdo nad tím mávne rukou. Takhle by to bylo 

jednodušší. Myslíte, že by u na to přistoupili otcové? Těžko. (R3, str. 6) 

 

U dalších dvou odpovědí lze opět rozeznat neustálou potřebu matek samoživitelek 

brát ohled na finanční situaci otce. Opravdu mne tato starost o druhého rodiče 

překvapuje, když si uvědomuji, v jakých situacích se některé respondentky nachází: 

 

No tak zase, no automatická, nevíme do jaké situaci se otec dostane. 
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Takže ne paušálně, musí se vždy přihlídnout k tý druhý straně. 

Automatická spíš ne. (R8, str. 3) 

 

Moc tomu nevěřím, není to tak jednoduché, ty potřeby jsou individuální, 

taky je potřeba přihlédnout k situaci toho chlapa, že. (R2, str. 3) 

 

No byla bych pro. Ale každé dítě je jiné, každé má jiné potřeby, jo, takže 

nevím, jak by to nastavili. U nás to jsou třeba ty brýle, jo. (R7, str. 3) 

 

Přesto, že většina respondentek se shodne na tom, že náklady na dítě 

s přibývajícím věkem rostou, plošnému zavedení automatické valorizace se brání. Přitom, 

sami si požádat o zvýšení nejdou z důvodu strachu ze zhoršení vztahu mezi otcem a 

dítětem či jednoduše protože taková žádost je pro ně ponižující. Přitom Dudová (2007c) i 

Trlíčková (2008) se shodují, že právě zde by bylo zavedení automatické valorizace 

přínosem zejména pro matky samoživitelky, které jsou tak časově vytížené (viz, 2.3.3).  

3.2.5.4 Náhradní výživné 

Jak již zaznělo v teoretické části této práce, existuje návrh, který řeší 

problematiku neplnění vyživovací povinnosti druhým rodičem, tak, že došlo by-li 

k takovému případu, pak by tuto povinnost převzal na sebe stát, který by posléze 

vymáhal dlužné částky přímo po neplatících rodičích. Samy respondentky na zavedení 

takového zákona nemají jednoznačný názor. Tři z respondentek byly proti tomu, aby stát 

převzal odpovědnost za neplatící rodiče, ostatní se více méně vyjádřily pro přijetí 

takového zákona. Argumenty proti přijetí náhradního výživného svým způsobem kopírují 

názory kritiků tohoto návrhu: strach ze zneužívání systému neplatícími rodiči. Ovšem na 

druhou stranu se všechny respondentky shodují, že opravdu takové situace mohou 

nastat, a že zejména matky s malými dětmi se do takové situaci mohou dostat. Také 

většina připouští, že stát podle jejich názorů, má lepší prostředky na vymáhání dlužných 

částek než samotné matky samoživitelky, které navíc často pro přílišnou 

zaneprázdněnost nenajdou dostatek sil a vůle vymáhat dlužné částky soudní cestou. 

Navíc, jak je patrno z mého šetření, respondentky se snaží vyhýbat jakýmkoliv 

konfliktním situacím s otci svých dětí (například se vyhýbají žádosti o navýšení 

výživného), proto by jim toto řešení mohlo ušetřit těchto starostí: 

 

No je fakt, že víte co, ženská zaprvé nemá čas, má toho spoustu ve své 

hlavě, a za druhé už předem ví, jak to dopadne, jo, prostě ty chlapi jak 

většinou dělají tak, že ve skutečnosti žádný příjem nemají a co si na nich 

vezmou jako nic, že. (R4, str. 5) 
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No, to by mohl, no. No, tak to bylo kdysi, že když neplatili oni, tak platil 

stát, a ten si to od nich vymáhal, ale to zrušili, že oni nejsou povinni platit 

za ty chlapi. (R7, str. 3) 

 

No, já nevím, ale pro ty matky by to asi byla úleva, já si myslím. Že by jím 

to zaplatit stát, a pak by si to vymáhal od toho chlapa. Pro tu ženskou by 

to bylo míň starostí. Jo, ale nevím jak, bylo by to pro matku lepší. Myslím, 

že má stát větší páky to z něj dostat, že jo? Já nevím, já za sebe, že mám 

kolegyně v práci a ty to řeší se mnou, takže. Spíš si myslím, že to některá 

mamina vzdá a raději se smíří s menšími alimenty nebo vůbec bude ráda, 

že občas nějaký má anebo, že je ten tatínek ty děti vůbec navštíví, než 

aby, jako ty děti nároky nějaké mají a nechci říct, že je srab nebo nejde do 

plnejch, ale ten stát by mohl pro ty děti víc získat nebo to od těch chlapů 

vytáhnout, no.  (R3, str. 6) 

 
Názor, zda náhradní výživné podporovat či ne, z velké míry také závisí na 

osobních zkušenostech samotných respondentek. Pokud respondentka nemá zkušenost 

s neplněním vyživovací povinnosti, pak se k tomuto názoru staví rezervovaněji, naopak, 

prošla-li si matka takovou zkušeností, pak by takové řešení velice uvítala. Oceňovala by 

na takovémto řešení jistotu pravidelného příjmu. Je nutno ovšem podotknout, že výše 

náhradního výživného by podle tohoto návrhu činila pouze tři čtvrtiny stanoveného 

výživného u dětí do 15 let a až od věku 15 let, pak celou výši výživného (podrobnější 

informace viz 2.3.2): 

 

Určitě by to bylo dobré, protože fakt jako v tom rozpočtu, když počítáte s 

tím, že to výživné by vám mělo přijít, tak jako když najednou nepřijde, tak 

jsou to peníze, které vám chybí, jo. (…) Protože jak vidíte, je strašně moc 

případu, kdy prostě, pak ty peníze nepřijdou, jako a pak vám to chybí v 

tom rozpočtu. Takže jako kdyby to bylo tady řešené takhle, že to za vás 

opravdu zaplatí stát a ten si to pak s nimi vyřídí, tak bych to určitě uvítala, 

no. (R1, str. 5) 

 

No, úplně převzít jako zodpovědnost, to ne. Ale měl by aspoň nějakým 

způsobem ten sociální stát nějak pomoct, třeba nějakou půjčkou nebo 

prostě dotací s tím, že by to pak vymáhali po tom tátovi. Takový mám na 

to názor i já, že opravdu, ta žena ty peníze opravdu potřebuje, opravdu 

potřebuje zaplatit ten nájem, stačí, že nezaplatí měsíc, další máte dva a 
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třetí měsíc vás odpojí, jo. Tak co má ta ženská dělat, jo? Jako když nemá 

takové štěstí jako jsem měla já, jo. (R6, str. 4) 

 

To si nemyslím. To asi proto, že se mi to nikdy nestalo. No já nevidím 

důvod, proč by to, že někdo nechce platit, by měl za něj platit stát. Měly by 

být dané páky státem, aby ty peníze z toho chlapa dostali, ale nevidím 

důvod, aby to za ně řešil stát. Pro mě jde o princip, kdyby záleželo jen na 

mně, tak po něm ani nic nechci, (…) Nechápu, proč by to měl za ty 

nezodpovědný chlapi řešit stát, myslím si, že by měly být nastaveny páky, 

aby to bylo okamžitě vymáháno, ale chápu tu situaci, když má malý dítě, 

že nemůže jít dělat, to samozřejmě chápu. (R8, str. 3) 

 

Respondentka 5 se shoduje s pravicovějšími názory, že každý by měl být odpovědný za 

svůj život a jak s ním naloží: 

 

Ne. Jako dejme tomu, že ten druhý zemřel, jako tak to bych ještě chápala, 

jako že se to děje v rámci těch sirotčích důchodů, a podobně se to děje, že. 

Ale jestli se nedohodnou ti dva, tak si nemyslím, že to je otázka státu (…) 

jedině jako potom forma nějakých půjček, jo. Fakt si nemyslím, že by tu 

odpovědnost měl přebírat stát. je to sporný, protože vezmi si tolikrát jsou 

ty rodiny, mají x dětí a je to nad jejich poměry už od začátku, když si 

pořizují to třetí, čtvrtý pátý, jo, tak už v tom základu mají uvažovat, zda to 

uživí. A potom vlastně se stane, že jdou od sebe a stane se, že jsou z těch 

sociálně slabších vrstev, jako tak dávat tu zodpovědnost na někoho třetího, 

víš jako, no. (R5, str. 3) 

 

Dalším důvodem, proč otcové neplatí včas nebo jen směšně nízké částky také 

může být, jak ostatně zmiňuje respondentka 4 to, že otcové, díky tomu, že se starosti o 

děti a domácnost příliš nevěnují, sami ani neumí posoudit a uvědomit si, kolik dítě ve 

skutečnosti stojí:  

 

Víte, co já si totiž myslím, ty chlapi si vůbec neuvědomují jako co všechno 

ta ženská pak musí vlastně zvládat, když ti chlapi odejdou, buď žijou v 

jiných vztazích, nebo žijou sami, sami jsou jo! To je prostě, jestliže 

vyděláváte prachy sám pro sebe jo, tak je to úplně něco jiné než když 

vlastně, veškerý můj příjem vlastně jde těm děckám. (R4, str. 5) 
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(...) oni si ti otcové nebo chlapi neumí představit, co to obnáší, jako jo.  

(R1, str. 3) 

 

Jak lze tedy vyčíst z výše uvedených odpovědí, respondentky, i přesto, že se třeba 

ony sami nenacházejí v takové tíživé situaci, ve většině případů souhlasí s tím, aby i stát 

převzal určitou odpovědnost za zajištění dobrých podmínek pro nezletilé děti. Souhlasí 

s argumenty poslankyně Čurdové, že stát má větší páky na vymáhání těchto dlužných 

částek, a že takové opatření zejména pomůže matkám, které jsou ve svízelné situaci. 

Naopak, ty matky, které nesouhlasí, se přiklání k pravicově orientovaným názorům, že se 

jedná o osobní odpovědnost otců, kterou by na sebe neměl přebírat stát.  

3.2.5.5 Strach z mužů? 

Z témat věnovaných se výší výživného a jeho řádného placení, případného 

navýšení či v některých případech neplacení vůbec, jsem došla k zajímavému, a z mého 

pohledu alarmujícímu, zjištění, a totiž, že respondentky zaujímají v drtivé většině pasivní 

roli vůči druhým rodičům, v těcho případech tedy otců. Důvodem takového jednání je 

jednak strach z otců. Ovšem nejedná se o strach z fyzického napadení, ale spíše zde 

hovoříme o psychickém strachu. Ze strachu jednak nad tím, že budou-li na otce naléhat 

a požadovat například zvýšení výživného, pak možná vědomě či nevědomě jim bývalí 

partneři vyhrožují tím, že se přestanou stýkat se svými dětmi či že přestanou platit nad 

rámec výživného (přece jen, v tomto případě se jedná o dobrovolnou platbu). Ale je taky 

docela dobře možné, že otcové nijak matkám nevyhrožují, přesto se respondentky na 

základě svých předchozích zkušeností obávají jakéhokoliv činu, s nímž by otcové 

nemuseli souhlasit, jinými slovy, nechtějí je dráždit, neboť se obávají že jejich úsilí se 

obrátí proti dětem.  

 

Protože já věděla, že nic víc po něm nemůžu požadovat nebo bude zle, já 

bych mu odsouhlasila všechno, že. (R3, str. 4) 

 

(...) řekla bych, že v tomhle směru jsem podlehla, protože se bojím se 

ozvat, jo. (R4, str. 4) 

 

V tomto směru si myslím, že by těmto matkám velice pomohlo větší zapojení státu 

do této problematiky. Jak jsme výše viděli, matky se nedokáží úplně odprostit od své 

situace a nemají z jakýchkoliv důvodů sílu ani vůli v této oblasti uspět, proto by zde měl 

nastoupit stát a pomocí své autority nastolit spravedlivý řád. Nepomůže tak jen matkám, 

ale zejména dětem, o které jde v prvé řadě. 
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3.2.6 Vztahy rodičů a dětí po rozvodu  

3.2.6.1. Vztah rodičů po rozvodu  

Po rozvodu či rozchodu partnerů je i nadále potřeba komunikace mezi oběma rodiči 

a to zejména z důvodů dětí. Tak to vnímají i mé respondentky, s otci svých dětí udržují 

pokud možno dobrý vztah a to až na dvě respondentky, přičemž jedna hodnotila svůj 

vztah s otcem svého dítěte jako stále špatný: „Pořád špatný, už pět let špatný“ (R7, 

str. 3), druhá s ním vůbec nekomunikuje. Ostatní respondentky například přiznávají, že 

bezprostředně po rozchodu páru bylo pro ně těžké s druhým rodičem komunikovat, 

nicméně v zájmu dětí tak v současnosti už činí. V některých případech dokonce vztahy 

byly na takové úrovni, že dokonce dochází i k osobním setkáním: 

 

Teď můžu říct, že jako vycházíme jako spolu celkem přátelsky. Snažíme se, 

teda aspoň z mé strany, s ním řešit věci, protože on je celkem dost takový 

agresivní člověk a impulsivní, tak se snažím s ním řešit ty věci tak nějak v 

klidu a teda tou domluvou, takže teď celkem jako spolu vycházíme tak nějak 

dobře. (R1, str. 5) 

 

Je to otec mých dětí, vídáme se jako kvůli dětem, (…) Doma neřeším nic, co 

se týká táty, jako to, jestli je nezodpovědný, to ode mě moje děti neslyšej. 

(R3, str. 6) 

 

Neutrální. Není to ani negativní, ani pozitivní, opravdu neutrální. (R8, str. 3) 

 

Teď už dobrý. Zpočátku to bylo horší malinko, pak se to zklidnilo, pak jsme 

se už i stýkali. Prostě bavíme se, co bylo, to bylo.(…) tak mi si pokecáme, 

takže v pohodě. Já za ním třeba zajdu. Neříkám, že je to suprový, ale prostě 

co se týče komunikace, nemáme si co vyčítat, celou dobu. (R6, str. 4-5) 

 

Co se týče dětí, jako tak jsme v kontaktu, nebo jako komunikujeme spolu 

říkám ohledně těch financí. Je fakt, že můj citový vztah vůči němu je takový, 

že ten člověk je otcem mých dětí a to je všechno, prostě to je. jo on to 

možná nechápe, prostě já jsem mu říkala ve mně se to zlomilo a už jseš pro 

mě jen otec mých dětí. že já ho kontaktuji skutečně když potřebuji finanční 

pomoc s těma dětma, ani né když je nějaký problém,  protože já si říkám, 

podívej se ty jsi jednou odešel ty jsi nás prostě nechal na holičkách, a já si 

tě nebudu prosit o pomoc, to si já musím nějak vyřešit sama. Ale nemáme 
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problém, komunikujeme spolu. (R4, str. 5-6) 

 

Přesto, že náš zákon nepočítá s ničím takovým jako je mediační služba, 

považovala jsem za zajímavé se mých respondentek na takovouto možnost zeptat. 

Shodně mi všechny odpověděly, že ony konkrétně by tuto službu nepoužily, nicméně 

opět obecně jsou takové myšlence otevřené a věří, že některým bývalým párům, které 

nejsou spolu schopny komunikovat, by to mohla pomoci, zejména z hlediska dětí: 

 

No, to taky záleží, jak se k tomu staví i ten druhý člověk, jo. Že třeba se 

mezi vás někdo, nebo že někdo jiný řeší za vás.  No já nevím, já si to 

nedovedu představit, že bych přes někoho. (…) To je právě to, záleží, kdo 

se k tomu jak postaví, no. (R1, str. 6) 

 

Mi to přijde hloupý, ale když si ti dva to neuměj říct, tak asi ano. To je 

vlastně něco jako ten soud, že jo. Mne přijde, že pokud jsme byli schopni 

mít spolu ty děti, tak si o tom můžeme promluvit. Jako měli by ty lidi to 

vždycky zvládnout sami, bez prostředníka. Tam to vidím, jako až když je to 

v nevyhnutelných situacích, když to jinak nejde. Jsou situace, jinak to 

nejde. (R3, str. 8) 

 

Já si myslím, že určitě, protože kolikrát se ty dvě strany neumí domluvit a 

pak to má vliv vlastně na to dítě, jako jak by měli komunikovat já nevím,jo 

nevím, ale nedostanou tu informaci , tak jak jí myslel v tom formátu. 

Kdyby to bylo takové tragické, jako ta domluva mezi těmi rodiči, tak bych 

to aj schvalovala, protože by se to vyříkalo nebo tomu dítěti by se sdělilo o 

hodně víc, než nějakou agresí mezi těma dvěma, souhlasila bych s tím. 

(R6, str. 5) 

 

Já si myslím,že jo. Protože já si myslím, že ta komunikace hlavně zpočátku 

je strašně těžká, jo, ty cesty se hledají strašně těžko, takže jo. (R4, str. 7) 

 

Osobně ne, ale obecně jo, to je, to si myslím, že jo. Hlavně těm, kteří si 

řeší své problémy přes děti, aby se mohli oprostit od těch svejch, no. (R8, 

str. 4) 

 

Jak tedy vidíme, můj závěr se zde shoduje se závěry Hastrmanové (2007) 

prováděný mezi soudci a soudkyněmi (viz. 2.2.2). Přestože soudci a soudkyně považují 
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tuto službu za velmi funkční, sami rodiče ji moc využívat nechtějí. Můžeme tedy doufat, 

že se tato možnost dostane do většího povědomí rodičů, tak aby jim tato služba 

pomáhala překonávat počáteční velice těžké a psychicky náročné období bezprostředně 

po rozvodu. Protože z rozhovorů s matkami samoživitelkami můžeme vyčíst, že i přesto, 

že v současnosti mohou být vztahy mezi rodiči na vcelku dobré úrovni, většinou tak 

nebylo na počátku.  

3.2.6.2. Vztah otce a dítěte 

Dalším vztahem, který je po rozvodu rodičů nabouraný a který v drtivé většině 

zaznamená změny, je vztah dítěte s otcem, o jehož každodenní přítomnost najednou 

přichází. V každé rodině tento styk probíhá jinak a s jinou četností, nicméně u sedmi 

z osmi rodin mých respondentek se otcové vídají se svými dětmi, a to od četnosti dvakrát 

do roka až po skoro každodenní kontakt. Nicméně, i tam, kde dochází skoro ke 

každodennímu styku, nelze podle subjektivních výpovědí respondentek hovořit o tom, že 

by se otcové podíleli na výchově svých dětí. Ani jedna respondentka tak nevypověděla. 

Jedna respondentka přisuzuje tento nezájem o výchovu svých dětí zejména tomu, že 

otcové s dětmi nežijí v jedné domácnosti, tudíž nedostávají se do výchovných situací: 

 

No tak on je spíš rozmazluje, než vychovává. Já osobně si myslím, že si 

jich jenom užívá, než aby je nějak vychovával. S dětmi komunikuje, ale 

nemyslím se, že by je nějak vychovával. Ale neovlivňuje jejich výchovu, 

protože se nedostává do konfliktů, to si myslím já, ale nejsem s nimi tak 

nevím. Ale kdykoliv jsem u něj hledala výchovnou pomoc, tak mi nikdy 

nevyšel vstříc. Když oni tam příjdou na večeři, nebo jdou bruslit, tak to se 

nedostávají do situací, kdy by měl jaksi nějak výchovně působit, když mu 

někdy říkám,co dělají, tak to mi ani nevěří. A mám taky pocit, že mají z 

něho respekt, no možná se ho i bojí, ale určitě by se mu nesvěřovali, tak 

jako mně. Ale to jsou jen mé subjektivní pocity, nevím, jestli by to tak 

viděli i ty děti, no. (R8, str. 3-4) 

 

No, myslím si, že on osobně ze své iniciativy ne. Jako že by se třeba zeptal 

co ve škole, třeba máš úkoly hotové? Holka tam k němu chodí, protože on 

jí koupil psa, tak tam dalo by se říct chodí denně, jo mimo dny, kdy má 

kroužky, tak to jí nevýjde, jo. Ale že by s ní třeba dělal ty úkoly, protože 

ona tam k němu jezdí s aktovkou, nebo že by od něho přicházela naučená 

ne, anebo, jak bylo ve škole, nebo třeba v sobotu byla na třeba na soutěži, 

vyhrála si něco, to ne. Jako z jeho iniciativy ne, si myslím. (R4, str. 6) 
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(…) vidí se každý týden. Jo, jo jezdí za nim vlastně na zápasy.ale že by ho 

vychovával, tak to teda ne, no. (…) Jo zajímá, když mu o nich malý řekne. 

Zajímá se, ale že by dělal domácí úkoly, tak to ne, to zůstává na mně. (R7, 

str. 3) 

 

Podílel se míň. Otec, on byl, ona u něj mohla všechno, jo žádné 

zakazování. Táta byl pro ni spíš kamarád. A co úkoly, tak jsme dělali doma. 

Výchova byla spíš na mně. (R6, str. 5) 

 

No, na výchově, jako s tatínkem je větší sranda, protože s ním se nemusí 

nic. Úkoly se dělají, když jsou o víkendu s tátou, tak se úkoly dělaj, až když 

se vrátí z víkendu domů. Takže se vlastně nedělají, neučí se nic, prostě je 

tam sranda. Ono to tak je asi ve všech rodinách. V každé rodině si myslím, 

že musí být vždycky jeden přísnější a u těch svobodných matek tam je to 

asi daný klasicky, že ta matka je taková. (R3, str. 6) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že matky účast otců na výchově vnímají jako 

minimální či vůbec žádnou. Proč se tak děje vychází pravděpodobně ze skutečnosti, že 

otcové s dětmi tráví daleko méně času než před rozvodem a jak zmínila respondentka 8 

do výchovných situací se tak ani nedostávají.  

Respondentka 1 současný vztah otce a její dcery hodnotí jako špatný. Příčinu 

podle respondentky lze hledat jednak ve vzdálenosti mezi bydlištěm otce a dcery, s čímž 

úzce souvisí finanční otázka a potažmo i nedostatečně častý kontakt dcery a otce a její 

dospívání. Výsledkem pak je narušený či téměř žádný kontakt mezi otcem a dcerou 

v současnosti. Vidíme tedy, že vztah mezi dítětem a rodičem ve velké míře závisí na 

čenostni návštěv:  

 

Za poslední 3 roky bych řekla, že se nepodílí vůbec. Předtím, třeba jezdíval, 

že si jí třeba brával třeba jednou za dva měsíce k sobě na víkend, nebo 

třeba když byly prázdniny, tak třeba i na ty prázdniny si jí brával v létě 

třeba na týden na 14 dní. No ale Vzhledem k tomu, že ten prostě vztah 

mezi nimi je takový trošku nabouraný, přece jen ona teď dospívá, jo, je teď 

v té pubertě, a on tyhle ty věci, jo protože když je člověk neprožívá každý 

den, jo, no nechápe to, no, můžete mu to vysvětlovat, ale on stejně, jo. 

Takže teďka už strašně málo, většinou jako to řeší jenom tak telefonem, 

jo, maximálně dvakrát do roka, že on si jí vezme, a ona jede k němu na 

víkend, nebo třeba o prázdninách na týden. (R1, str. 5) 
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V dalším případě podle výpovědi matky její syn psychicky špatně zvládnul odchod 

otce z rodiny. Otec se s ním nestýká, nekomunikuje s ním. Svou vyživovací povinnost 

plní, ovšem nad rámec stanoveného výživného matce na svého syna nepřispívá: 

 

(…) no tak to tak nějak bojujeme s tím klukem, je to přímo tragické, 

puberta a takové ty problémy on asi úplně nezvládl přímo ten odchod otce, 

takže tam se to bije jedno s druhým dohromady, tam bych řekla jsou 

výchovné problémy (…) Ale naštěstí máme dobré vztahy s otcem dětí, teda 

musím říct, oni mají jednoho otce, a co se týče holky,  tak vycházíme, ale 

co se týče syna, tak ne, protože tam ty vazby jsou úplně zpřetrhané, čili on 

není ochotný na něj přispívat nebo mu pomáhat a vycházet vstříc, jo. (R4, 

str. 1) 

 

Protože žádný z otců se podle výpovědí všech respondentek opravdu nepodílí na 

výchově svých dětí, lze tuto skutečnost považovat za důvod, proč se všechny 

respondentky negativně vyslovily pro střídavou péči, respektive se vyjádřily negativně 

pro své konkrétní situace, tedy až na jednu repondentku, která hodnotí své současné 

nastavení péče o děti na základě principu střídavé péče, i když ani tato respondentka 

nehodnotí přístup otce za dostatečně výchovný. Obecně si, až na jednu respondentku, 

dovedou představit takovou péči, byť v ní vidí své nedostatky, zejména z organizačních a 

technických důvodů. Střídavá péče spočívá v tom, že se oba rodiče podílí na výchově 

svého dítěte či dětí ve stejném rozsahu dle stanovených časových úseků, během nichž je 

dítě či děti vychováváno vždy jedním z rodičů (Radimská 2002): „S ním teda ne. Ve 

svém případě vůbec ne. Vím, že by se o něj nepostaral, je to jedno s druhým, ale 

výchovu ne.“ (R7, str. 3) 

 

U respondentky 1 ovšem můžeme vycítit, že jejím hlavním cílem není ani tak 

dobro dítěte, jako spíše neochota se vzdát vlastní kontroly nad výchovou:  

 

Ne. To si vůbec neumím představit. To je věc, nad kterou jsem právě 

nedávno přemýšlela, (…). nedovedu si představit, že bych jí neměla, že by 

jí vychovával on, to jako ne (…) protože si myslím, že by on nebyl dobrým 

příkladem zrovna pro ní. (R1, str. 6).  

 

U respondentky 3 například nepřipadá střídavá péče v úvahu z důvodů 

nevyhovujících životních podmínek otce, konkrétně jeho bytová situace nedovoluje, aby u 
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něj děti zůstávaly přes noc. O tomto jevu hovoří také Radimská (2003), která upozorňuje 

na skutečnost, že po rozvodu obvykle matce s dětmi zůstává původní byt a otec je nucen 

si hledat nové bydliště, což může mít na něj negativní dopad: 

 

Kdyby to fungovalo, tak jo, kdyby ten chlap byl spolehlivej, ale v mém 

případě to nepřichází do úvahy. Není, protože tam ani nemůžou bejt, na 

víkend chodí spát ke mně, protože on nemá ani podmínky na to, aby tam 

ty děti byly. (R3, str. 7) 

 

U respondentky 2 by nepřipadala střídavá péče v úvahu z důvodů neschopnosti 

ekonomicky zajistit sebe a své děti, navíc otec, podle slov respondentky, má problém 

s alkoholem. Respondetnka dále uvedla, že pokud dochází ke styku otce s dětmi, pak se 

tak děje jen v její přítomnosti, má strach ponechat děti o samotě s jejich otcem: 

 

Obecně ano, ale konkrétně v mém případě ani náhodou. Manžel má 

problém s alkoholem a najít si pořádnou práci, byť vzdělání na to má. Také 

bydlí mimo Prahu, tudíž to není možné. Dovedu si to představit, ale jen 

v případě, že jsou oba rodiče rozumní a domluví se, což považuji za velmi 

těžký úkol. (R2, str. 3) 

 

Z odpovědí těchto respondentek lze vycítit určitou nechuť vzdát se kontroly nad 

výchovou dětí. Respondentky v této oblasti mají tendenci hodnotit otce a jeho vztah 

k dítěti a způsob výchovy podle svých kritérií, přičemž jejich pohled na výchovu považují 

za stěžejní a za primární a správný. Dá se tedy říct, že tyto matky se přiklání k názoru, 

že matka je tím nejlepším pečovatel o dítě, čímž posilují genderové rozdělení společnosti 

(viz 2.1). Na druhou stranu jejich názory mohou být opostatněné například tím, že 

otcové se opravdu na výchově nepodílí a to z důvodů omezených možností pro styk se 

svým dítětem. 

Další respondentka zmiňuje negativní dopad nepřítomnosti otce na dítě. Ovšem na 

výchovu pohlíží tradičním vzorcem, kdy otec má zastupovat onu dominantní stranu. To 

znamená, že zde naopak lze rozpoznat určitý androcentrický pohled na společnost, kdy to 

mužské je chápáno jako norma (Bourdie, 2000; Renzetti a Curran, 2003): 

 

Obecně si myslím, že by se otec určitě měl podílet to určitě jo.(…) z 

pohledu toho dítěte je to určitě lepší, protože to děcko vlastně jako 

potřebuje i tu chlapskou péči, vlastně toho chlapa, určitě je to důležité. 

Protože ten chlap si asi většinou dokáže vybudovat větší respekt. Si 
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myslím, má jiný pohled. Takže jako určitě je to důležité a měl by ten otec u 

toho být, no. (R1, str. 6) 

 

Ovšem objevují se zde i názory, které berou v potaz i možné organizační 

problémy s tím vzniklé, a z jejich odpovědí lze vyčíst určitou nedůvěru v to, že by taková 

péče mohla fungovat a pomoci dětem. Respondentka 6 to spíš vnímá jako řešení pro 

rodiče, ale zdaleka ne pro děti. Respondentka 4 na druhou stranu dává do popředí 

potřeby a přání dětí, jenže ani přání dětí nevnímá jako bezproblémové, navíc taky 

zmiňuje důležitý předpoklad, aby mohla střídavá péče fungovat, musí panovat mezi rodiči 

dobré vztahy. V takovémto uspořádání také respondentka 4 vidí určité východisko pro 

situaci, ve které se ocitla ona sama, respektive její syn. Uvědomuje si, že takováto 

výchova by mohla udržet vztahy dítěte k oběma rodičům, aniž by došlo k jejich 

zpřetrhání. Respondentka 5 si takovou péči dovede představit za předpokladu, že lokalita 

obou domovů bude stejná a tudíž se dítě bude pohybovat ve stejném sociálním prostředí:  

 

Já si myslím, že to děcko musí trpět, to radši, aby se ta jedna strana 

obětovala, bud ta žena nebo ten muž, ale pokud by měla být střídavá péče, 

tak to si vlastně zacelují ty rány rodiče, ale to děcko, to. Možná když je 

větší, ale co je menší, větší děcko, to děcko chápe už od těch tří let, do 

těch 15 - 17 let to je vlastně to nejzákladnější ty roky, a když má lítat, 

vlastně to není dobré. (R6, str. 5) 

 

No já si myslím, že zaprvé by s tím nesouhlasily děcka, myslím si, že ani 

jeden by s nim asi nechtěl být, a za druhé já bych nechtěla, aby děcka byly 

s ním, protože já vím, jaký on je člověk, ale tohle je skutečně můj 

konkrétní případ, v jiným případě asi by s tím měly souhlasit děti, asi by se 

na to mělo přistoupit, protože ty děti mají právo na oba dva rodiče jako jo. 

(...)  takže asi možná jo, tam kde to chcou ty děti, no. (R4, str. 6) 

 

Takhle, dokázala bych si to představit, ale akorát si nedovedu představit 

vzhledem k tomu dítěti. Třeba bych si dokázala představit, že by bylo 

v jednom městě, takže kamarádi, škola, všechny zájmy by byly stejný. Ale 

nedovedu si představit, že by třeba dva týdny někde chodila do školy, a 

zase za dva týdny se tam vrátila. Takže po této stránce, ono to jako zní 

pěkně, ale, jo. S ohledem na tohle to si to nedokážu představit, jako 

návaznost v té škole a všechno, jo. Jako dovedu si představit, že ani to 

nemusí být nijak daný, prostě když se domluví, tak to si dokážu představit, 



 
 

 
58 
 
 

 

ale to dítě tam má nějakej styčnej bod stejnej, jo.“ (R5, str. 3) 

 

Přesto, že některé respondentky se obecně vyjadřují kladně ke střídavé péči, jen 

v jednom případě respondentka řekla, že si takovou péči dovede představit konkrétně ve 

svém případě, a to proto, že takový systém s otcem dětí více méně mají nastaven od 

začátku.  

 

No dovedu. Tak my jsme tohle to nikdy neřešili, oni jsou kluci hodně u 

něho, no dovedla. Z těchle principů vycházím. Já jsem nikdy svůj vztah k 

otci dětí přes něj neřešila, kdykoliv je chtěl, tak je měl. Já si to dovedu 

představit. (R8, str. 4) 

 

Vidíme tedy určité rozpolcení názoru na střídavou péči, kdy matky samoživitelky 

obecně souhlasí s takovou alternativou, ale v konkrétních případech pak jen jedna 

respondentka má s takovým systémem péče osobní zkušenosti, a to pozitivní. Je to určitý 

důkaz toho, že v některých případech může být tento způsob péče přínosný pro obě 

strany, nicméně tento způsob výchovy je z hlediska matek podmíněn spoustou podmínek 

proto, aby mohl řádně fungovat. Může fungovat za předpokladu, že oba rodiče jsou 

schopni a ochotni se na takové péči podílet, lokalita obou rodičů, přání dětí a další 

technické a organizační záležitosti.  

V otázce na výhradní péče otce se pak respondentky více méně shodují 

jednoznačně na tom, že v jejich případě takové řešení nepřipadá v úvahu, ale opět 

obecně takový systém výchovy neodsuzují, naopak často ze svého okolí znají případy, 

kdy buď výhradní péče otce již existuje, případně si takovou výchovu dokážou u nich 

představit. Respondentky se více méně shodují na tom, že primárně by péče měla být 

svěřena matkám, za předpokladu, že chtějí o své dítě pečovat a jsou schopny tak činit. 

Klasickými překážkami pro svěření dětí do výchovy matky jsou například alkoholismus, 

drogová závislost, neschopnost se o dítě postarat, vážné zdravotní potíže: 

 

Ne. Zaprvé si myslím, že on by je nechtěl, za druhé si myslím, že oni by to 

nechtěly. On na to nemá no, on je prostě voják z povolání, a on to má 

prostě v povaze, on je prostě generál, jo on neumí komunikovat, on neumí 

já nevím jednat s lidmi (…) takže ne. (…)  Jo, já můžu říct třeba, že já mám 

kamarádku, ona má přítele a on se o tu holku stará už odmalička víc než 

ona, jo že on by třeba vůbec neměl problém. Já bych vůbec řekla, že 

dneska už znám spoustu chlapů, kteří by se dokázali postarat. No jenom 

ten můj ne, no.  (R4, str. 7) 
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Co se týká úklidu nebo vaření, to by se postaral. Ale co se týká domácích 

úkolů nebo úkonů, tak to nevím. Možná třeba kdybych dejme tomu 

nechodila do práce, byla já alkoholička nebo byla psychicky jako na 

hromadě, nebo byla opravdu nemocná, tak bych s tím souhlasila, ale kdyby 

to zůstalo, tak jak to je, tak bych s tím nesouhlasila, nebo nedoporučovala 

bych to. … Určité věci by nedopadly dobře, jako základní potřeby říkám, to 

by zvládl, ale tu výchovu říkám, že ne. Tu by nezvládl. (R6, str. 5) 

 

Ne, jako když toho člověka znáte, a víte jaký je, tak jako. Já nevím, když 

byla malinká, tak prostě vidíte, jaký vztah má k tomu dítěti, no. (…) I když 

jsem se nikdy nesnažila, nebránila jsem nikdy dceři, že by se třeba nesměli 

stýkat, jo. Já si říkám, Nežijeme spolu, tak měla by s ním udržovat nějaký 

kontakt, jo. Když ale vidíte, že ten člověk vám tohle nabourá, tak to je 

složité, no. (R1, str. 6) 

 

Respondentka 8 například neuvádí jako hlavní argument proti svěření svých dětí 

do výchovy otce jeho potenciální neschopnost to zvládnout, ale zastává názor, že dítě 

primárně patří do péče matky, což vypovídá o stereotypním náhledu na muže a ženy, na 

to, že primární úlohou ženy je péče o děti a starost o domácnost (Bourdieu, 2000; 

Renzetti a Curran, 2003; Pavlík, 2006). Tímto názorem ovšem na druhou stranu brání 

otci podílet se na ýchově svých dětí, vždyť oba rodiče by přece měly mít stejný nárok na 

své děti, už jen z toho titulu, že k zplození je vždy potřeba obou a každý z rodičů by měl 

zastávat určitou roli při výchově dětí (viz 2.4). Respondentka 8 výchovu svých dětí 

považuje za svou odpovědnost a na tomto názoru se shoduje s respondentkou 5:  

 

Ne tak to ne. Tak to ani omylem. (…) Já si to nedovedu představit, děti 

jsou smyslem mého života. Vždycky jsem si je pořídila s tím, že se o ně 

vždycky postarám. Nedovedu si to bez nich představit. No, v době, kdy byli 

malí, tak nevím, jestli by to zvládnul, nemůžu říct, že by se o ně 

nepostaral, to ne. Spíš je to kvůli mne. A co bylo lepší pro děti? No 

samozřejmě, že každá máma ti řekne, že je lepší, když jsou s ní.  No já si 

myslím, že když bude mít problém, tak příjdou za mámou. Jejich otec byl 

takovej mužskej, nedokázal jim dát tu něhu no.  

(R8, str.4 ) 

 

Proč ne, ale já bych si to nedokázala představit. Ono je to dost tvrdý, no. 



 
 

 
60 
 
 

 

Ono taky záleží, když je třeba to dítě větší a třeba má k tomu otci lepší 

vztah, jako já nevím no. Ale já proti tomu nic nemám, jako. Protože já 

jsem si pořizovala to dítě, protože já jsem tou mámou chtěla být, jo. (R5, 

str. 4) 

 

Respondentka 7 naopak zmiňuje, že otec jejího dítěte takovou možnost zvažoval, 

dokonce o výhradní péči svého syna žádal. Soud až na odvolání svěřil výchovu dítěte 

jeho matce. Hlavním důvodem, proč v prvním případě soud svěřil dítě otci, byla 

skutečnost, že v době určování výchovy byla matka nezaměstnaná, tedy otec byl v lepší 

finanční situaci než matka dítěte: 

 

Ne, to vůbec ne. Vlastně u soudu on měl velkou šanci, protože já jsem 

nebyla zaměstnaná, takže to bylo těžké, on měl velkou šanci, jako jo, ale 

nakonec jsem to vyhrála. A obecně, dovedeš si to představit? Tak určitě jo, 

mám třeba kamaráda a ten má své dítě v péči, takže si to dovedu 

představit, ale ne v mém případě, u mě to nehrozí jako. (R7, str. 3) 

 

V návaznosti na teoretickou část, kde jsem zmiňovala, že výchova dítěte jedním 

rodičem může sebou nést jak výhody, tak také nevýhody (viz 2.1.), dochází ke stejné 

úvaze u respondentky 3. Ta si uvědomuje určitou výhodu, je-li dítě svěřeno do výhradní 

péče druhému rodiči, tou výhodou je totiž volný čas, který by tak mohla věnovat sobě, 

ale zejména své pracovní kariéře. Navíc si také uvědomuje jiný přístup k dětem, kdy by 

nebyla vystavována každodennímu tlaku na výchovu dětí, nebyla by vystavována 

každodenním konfliktním situacím a přítomnost dětí by si tak mohla opravdu užít: 

 

Ale když se nad tím zamyslím, že by celá péče byla na něm, že on by se o 

ně staral a já je měla na víkendy. Asi by mi to nevadilo, jako kdybych 

věděla, že ten chlap je spolehlivý, že se u něj mají dobře, a že děti u něj 

chtějí bejt, ale nevím, jestli bych to psychicky zvládla. Ale jako zase s tím, 

že se člověk může věnovat třeba svý profesi či čemukoliv jinýmu, tak to je 

úplně jiný vztah. Celý týden si dělám byznys, nebo co potřebuju a pak 

přijde víkend a já se těm dětem můžu věnovat stoprocentně. Já si myslím, 

že ta matka si to takhle nemůže užít, protože těch sil není moc…ale asi by 

mi vadilo, že přicházím o ty nejkrásnější chvíli, já bych to asi neudělala. 

Dovedu to pochopit, dovedu si to představit, ale nevím, jestli to bych byla 

schopna jako zvládnout. Já ty děti musím mít. (R3, str. 7) 
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Vidíme tedy, že ve většině případech se matky snaží uzdržet vztahy s druhým 

rodičem na dobré úrovni, a to zejména z důvodů svých dětí. Zajímavé zjištění je, že 

přesto, že matky v předchozí kapitole, věnované finanční otázce, se otců spíše zastávaly 

a měly pro jejich možné těžké životní situace snad i pochopení, v této kapitole spíše hájí 

své zájmy, a tím je péče o své děti. Zatímco střídavou péči si jsou ještě obecně a 

teoreticky představit, u výhradní péče otcem jsou již spíše negativní a mají tendenci 

hodnotit výchovu, či lépe řečeno, podíl otce na péči o dítě velice záporně, čímž sami sebe 

takto vlastně vházejí do generového stereotypu, totiž že žena se má v první řadě 

postarat o dítě a domácnost. Ovšem podle Dudové (2005f) důvodem také může být 

nacházení určité satisfakce v pocitu moci a kontroly nad tím, co se děje doma v rodině, 

čímž si tak získávají respekt a autoritu uvnitř svého domova. 

3.3 Shrnutí 

 Po důkladné analýze všech rozhovorů lze konstaktovat, že z mého výzkumu 

vyplývají následující zjištění. Všechny matky samoživitelky vnímají svou roli 

samoživitelky jako psychicky a fyzicky náročnou úlohu. Hlavním problémem většiny 

samoživitelek jsou finance a nedostatek volného času. Všechny zkoumané samoživitelky 

jsou pracovně aktivní, což znamená, že svůj čas dělí mezi zaměstnání, výchovu dětí a 

starost o domácnost, na sebe si stěží hledají volný čas, a pokud ano, tak až ve vyšším 

věku dětí, kdy jsou již samostatnější, anebo pokud mají v blízkosti rodiče, tak pak jim 

vypomáhají jejich rodiče, respektive jejich matky. Jejich časová zaneprázdněnost je navíc 

znevýhodňuje na trhu práce, vesměs všechny mnou zkoumané samoživitelky musely 

podřídit své zaměstnání rodině, tudíž dát přednost před lépe finančně ohodnoceným 

zaměstnáním, ale časově náročnějším, takovému zaměstnání, ve kterém si mohou vybrat 

jim vyhovující pracovní dobu. 

 Další problematikou, která bezprostředně ovlivňuje neúplné rodiny je výživné. 

Výše výživného u jednotlivých zkoumaných samoživitelek se různí od nejnižší částky 

600 Kč, až po výživné ve výši 8 000 Kč11. U jednotlivého výživného do velké míry závisí 

na době, kdy došlo k jeho určení. Koncem 80. let byly běžnými částkami hodnoty mezi 

500 – 600 Kč na jedno dítě, přičemž dnes mohou částky dosahovat až k deseti tisícům.  

Dnes se průměrná výše výživného pohybuje okolo 2 000 Kč (Dudová 2007a). Mnou 

zkoumaný vzorek samoživitelek tedy více méně kopíruje český průměr. Až na jednu 

respondentku, která jako jediná má dlouhodobé problémy s neplacením výživného, 

všichni otcové přispívají nad rámec stanoveného výživného, a to jednak ve dvou 

                                           
11 Nutno ovšem podotknout, že povinný rodič u nevyšší zmíněného výživného svou povinnost neplní, a dotyčná 
respondentka na tohoto otce již dvakrát podala trestní oznámení, v druhém případě již došlo k vyměření dlužné 

částky a vynesení rozsudku. 
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případech tak, že přispívá pravidelně měsíčně nad rámec stanoveného výživného a 

v ostatních případech se otec alespoň podílí na větších položkách, jako jsou například 

zájmové kroužky či škola v přírodě, oblečení apod.  

 Výše výživného hraje rozdílnou roli v rozpočtech jednotlivých matek 

samoživitelek, jeho role přímo úměrně závisí na samotných příjmech každé 

samoživitelky. Jedna skupina vnímá jeho roli jako velice důležitou, druhá skupina 

přistupuje k výživnému jako k velice okrajové položce a spoléhá se spíše na své finanční 

možnosti, tato skupina si vesměs nemyslí, že výživné plní svou funkci. Ovšem, co je 

zajímavé, je, že všechny respondentky, bez ohledu jakou roli výživné v jejich rozpočtu 

hraje, se shodují, že není dostatečné a nekoresponduje s potřebami dětí.  

Dalším důležitým zjištěním je skutečnost, že i přesto, že žádná respondentka 

nepovažovala stanovené výživné za dostatečné, také žádná z respondentek, až na jednu 

výjimku, nenárokovala navýšení výživného. Jednoznačným důvodem pro takové jednání 

je strach z nabourání vztahů s otci dětí, zejména v otázce financí, ale také strach z toho, 

že by se otec dětí přestal s nimi stýkat. Raději tyto finančně náročné situace řeší osobně 

přímo s otcem formou domluvy, byť tento způsob pro ně může být často ponižující a 

nepříjemný. Z toho také vyplývá, že mnou zkoumané samoživitelky se spíš nezajímají o 

své zákonné práva a soudní instance vyhledávají jen v nejnutnějších případech.  

Problém nedostatečného výživného by mohla částečně vyřešit automatická 

valorizace výživného, ale samy respondentky připouští, že je nutné především 

přistupovat ke každému dítěti individuálně a nelze podle nich ani výživné paušalizovat.  

V další oblasti, v otázce, zda by za zpožděné výživné měly být vymáhány úroky, 

se také respondentky jednoznačně neshodly. Pokud by to bylo úmyslné neplacení, pak 

ano, ale braly ohledy na povinné rodiče, tedy otce, kteří se mohou dostat do finanční 

tísně ne z vlastní vůle. Na samotnou otázku pak, zda by měl stát přebírat v okamžiku, 

kdy není plněná vyživovací povinnost, odpovědnost za placení výživného, taktéž nebyla 

jednotná. Argumenty respondentek se shodovaly s argumenty, které jsou pro a proti 

návrhu náhradního výživného. Tedy hlavním argumentem proti takovému zákonu byla 

námitka, že takovýmto způsobem by byla sejmuta odpovědnost z otců a navíc by to 

musel hradit stát. Na druhou stranu se respondentky shodovaly v tom, že stát má lepší a 

efektivnější prostředky pro vymáhání dlužných částek, navíc si uvědomují, že v opravdu 

v těch nejchudších neúplných rodinách, by tento systém mohl být velikou pomocí pro 

matky, nebo tam, kde matky vychovávají malé děti a obecně se předpokládá, že nemají 

sílu ani čas, aby si samy zajišťovaly pravidelné a včasné placení výživného.  

Co se týče samotné role otců u mnou zkoumaných samoživitelek po rozvodu či 

rozchodu, tak četnost a způsob návštěv se různí. Současný vztah otce se svým dítětem či 

dětmi velice závisí na věku dítěte, vzdálenosti bydliště otce a jeho dítěte a také od toho, 
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jak se dítě vypořádalo s odchodem otce od rodiny. Zjednodušeně lze konstatovat, že čím 

méně se otec s dítětem vídá, tím je jejich vztah chladnější, navíc v dospívání obecně jsou 

vztahy s rodiči komplikovanější. Naopak, tam, kde většinou funguje téměř každodenní 

kontakt, tam se dle výpovědí troufám říct, že jsou vztahy mezi otcem a dítětem lepší. 

Nicméně ani jedna z respondentek si nemyslí, že se otec dětí podílí na výchově svých 

dětí, veškerá péče a starost o děti zůstává na matkách samoživitelkách.  

Od toho se také odráží názor těchto matek na střídavou péči, případně na 

výhradní výchovu otcem. Až na jednu výjimku, si ve svém konkrétním případě 

nedovedou respondentky představit střídavou péči. U výhradní péče otcem ani jedna, 

především pochybují, zda by otec zvládnul výchovu dítěte či dětí. Obecně ale připouštějí, 

že se jedná o dobré řešení v případě, že matka není schopna se o výchovu svého dítěte či 

dětí sama postarat, primárně ale přisuzují instituci péče matkám, považují ji za 

přirozenou.  
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3.4 Závěr 

Neúplné rodiny se řadí mezi skupiny, které jsou nejvíce ohroženy chudobou (ČSÚ, 

2007a, 2007b, 2008; Radimská, 2003). Za příčinu této skutečnosti lze považovat několik 

faktorů: jednak v drtivé většině tyto neúplné rodiny tvoří matky s nezaopatřenými dětmi, 

s tím související diskriminace žen na pracovním trhu (nižší platové ohodnocení, spíše 

sekundární pracovní pozice či pozice s nižšími rozhodovacími pravomocemi), výchova a 

starost o děti a domácnost leží na bedrech pouze pečujícího rodiče, s čímž se pojí časová 

neflexibilita a tedy horší pozice pro hledání dobře placeného pracovního místa, které 

zpravidla bývá časově náročnější. Rodina se tak stává pouze jednopříjmovou, tudíž 

přichází o druhý příjem do rodinného rozpočtu. Všechny tyto faktory staví neúplnou 

rodinu, potažmo toho, kdo stojí v čele takové rodiny, tedy matku, do velice nevýhodné a 

obtížné sociální pozice. Zjistit, jak k této pozici přistupují samotné matky samoživitelky 

bylo cílem této bakalářské práce. Zajímalo mne, jak vnímají roli samoživitelky, jaký 

dopad a funkci v jejich rozpočtu má výživné a jak po rozvodu či rozchodu funguje vztah 

s otcem jejich dětí. V neposlední řadě mne také zajímalo, do jaké míry se otcové podílí 

na výchově svých dětí i po rozvodu či rozchodu. Kromě těchto otázek jsem ovšem také 

odhalila další zajímavá zjištění.  

Přes veškerou časovou tíseň, přes veškeré obětování a finanční a ekonomické 

problémy, vidí matky svůj smysl ve výchově dětí a svou roli vnímají jako přirozenou. 

Svým způsobem tak více méně potvrzují zažité stereotypní vnímání, že děti patří 

k matkám, že hlavní úlohou ženy – matky je péče o děti. Přes počáteční nesnáze se jim 

vesměs podařilo stabilizovat svou ekonomickou situaci, byť se nedá hovořit v žádném 

případě o uspokojivé ekonomické rovnováze. K dosažení této úrovně se nicméně musely 

naučit organizovat svůj čas, aby svou náročnou úlohu zvládly, a také vycházet 

s omezenými finančními prostředky.  

Díky své vytíženosti se musí respondentky smířit s hůře placeným zaměstnáním, 

tudíž o to víc musí spoléhat na výživné. Přesto, že výživné hraje různou roli u 

jednotlivých respondentek, věsměs se shodují, že je nedostatečné a nekorespondující 

s náklady a potřebami dětí. Zde bych tedy očekávala určitou iniciativu matek na zajištění 

vyšších částek, ale opak je pravdou. V drtivé většině se samy respondentky vyhýbaly 

možnosti nárokování navýšení výživného. Důvodem se zdá být obava z otců, z toho, aby 

se nenarušil jejich vztah s dítětem, aby platil i nadále nad rámec výživného, ale i jejich 

časová vytíženost a určitá rezignace vůči nastavenému systému a otcům. Matky jsou zde 

tlačeny do nezáviděníhodné role, ze které se z obav o dobro pro své děti, samy těžko 

dostanou. Zde by měl nastoupit stát a těmto potřebným matkám a dětem pomoci tím, že 

převezme na sebe částečnou odpovědnost za jejich tíživou finanční situaci. Jednak proto, 
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že v naší republice je velice nízká vymahatelnost práva, a jednak proto, že nízké výživné, 

pozdní placení výživného či neplacení výživného vůbec, ohrožuje zejména nezaopatřené 

děti a může tak ohrozit jejich řádný vývoj a budoucnost. Stát tak může ulehčit nejen 

dětem, ale zejména jejich zákonným zástupcům, tedy v tomto případě, matkám. Jak bylo 

argumentováno, může tak učinit na několika frontách: zavedením automatické 

valorizace, zavedením tabulek při určování výše výživného nebo při neplnění vyživovací 

povinnosti pak úroky ze zpožděného výživného nebo náhradním výživným. V každém 

případě si myslím, že by v této oblasti měl stát posílit svou roli. 

Na druhou stranu z výzkumu vyplynulo, že se matky nerady dělí o výchovu svých 

dětí a mají tendenci úlohu otce při výchově hodnotit spíše negativně, pokud vůbec nějak. 

Podle výpovědí respondentek otcové se na výchově dětí nepodílí a to i v případech, kdy 

dochází k poměrně častému styku mezi otecm a dětmi. Výchova tak padá na jejich hlavu. 

Možná je právě tento přístup důvodem, proč se spokojí s nižším výživným. Dalším 

možným důvodem podle Bourdieu (2000), proč se ženy samy nechtějí vzdát určitého 

mocenského postavení nad výchovou dětí může být skutečnost, že mnoho žen 

nepovažuje domácí práce za vhodné pro muže. S podobným tvrzením souhlasí i Dudová 

(2005f). Avšak nutno říct, že ani sami muži ve většině případech nemají potřebu se více 

podílet na péči o děti či starosti o domácnost. Možná je to tím, jak je současná společnost 

nastavena; totiž tak, že ženu dělá lepším a důležitějším rodičem pro děti. 

Dále jsem ve svém výzkumu zjistila překvapující zjištění. Totiž, že u některých 

matek můžeme rozpoznat určitý ohled, který berou na otce svých dětí a na jejich finanční 

situaci. Tato starost o druhého rodiče je pro mne překvapující, když vezmu v potaz, 

v jakých situacích se některé respondentky nachází. Přesto, že samy se nacházejí 

zejména v tíživých finančních situacích, otce omlouvají a mají pro ně pochopení.  

V neposlední řadě můj výzkum potvrdil závěry zjištěné mezi experty 

Hastramanovou (2007), že totiž, i přesto, že soudci a soudkyně považují využívání 

mediačních služeb za velice užitečné, pro samotné aktéry se jedná o okrajovou službu, 

kterou v České republice využívají pouze výjimečně. Z tohoto pohledu by možná stálo za 

zvážení hlubší výzkum v této oblasti a tím také pozvednout povědomí o tomto druhu 

služeb. Přece jen se jedná o službu, která je v prvé řadě určena rodičům nacházejícím se 

v jednom z nejhorších a psychicky velice náročném období svých životů.  

V průběhu práce na svém výzkumu jsem odhalila další zajimavá témata vhodné 

pro hlubší zmapování. Zajímavým tématem jistě například bude zájem otců o výchovu 

dětí po rozvodu. A to nejen z pohledu matek, jak bylo částečně nastíněno v mé práci, ale 

zejména z pohledu otců. Z mého výzkumu vyplynulo, že z pohledu matek se otcové 

nepodílí na výchově svých dětí vůbec, tedy je otázkou, jak tuto problematiku vnímají 

otcové. Jistě by bylo zajímavé zjistit, co podle otců výchova dětí znamená, co si pod 
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tímto slovem představují, zda se podílí na vzdělání svých dětí nebo si s nimi opravdu jen 

hrají? Zajímavým tématem pro hlubší prozkoumání se mi také jeví názory rodičů na 

střídavou péči a na mediaci. Jedná se o oblasti, které mohou zlepšit většinou již tak dost 

deprimující a problematické období po rozvodu, a hlavně pomoci zajistit dětem ty 

nejoptimálnější podmínky pro jejich růst. Navíc jsou obě tyto témata stále v pozadí 

zájmu věřejnosti. 



 
 

 
67 
 
 

 

4.  Přílohy  

Příloha č. 1 - Seznam respondentek 

 
Respondentka  Počet dětí Věk dětí Doba po 

kterou 
vychovávají 
dítě samy 

Místo 
bydliště 

Výše 
soudem 
stanoveného 
výživného  

1 1 14 13,5 let Krnov 600 Kč 

2 1 8 4 roky Praha 8 000 Kč 

3 2 5; 8 1,5 roku Praha 2 000 Kč 

4 2 10; 16 5 let Krnov  2 000 Kč 

5 1 22 18 let Okolí Prahy 600 Kč  

6 1 21 17 let Krnov 600 Kč 

7 1 8,5 5,5 let Krnov 1 500 Kč* 

8 2 16; 19 11 let Praha 1 500 Kč 

* Původní výživné 500 Kč, po podání žádosti o zvýšení, zvýšeno na 1 500 Kč. 
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Příloha č. 2 - Osnova rozhovoru 

 
1. Jste matkou samoživitelkou, co to obnáší? 

1 Kolik dětí vychováváte a jak dlouho je již vychováváte sama? 

2 Jak zvládáte zaměstnání a starost o domácnost a o děti? 

o Jak velký je váš úvazek? 

o Kolik hodin denně věnujete v průměru péči o děti a domácnosti? 

3 Pokud se mohu zeptat, jak zvládáte finanční stránku věci? 

4 Musela jste dělat nějaké kompromisy pokud jde o volbu zaměstnání v souvislosti 
s tím, že jste samoživitelka? 

5 Musela jste dělat nějaké další kompromisy? 

6 Pomáhá vám někdo s péči o dítě/děti, nebo je to vesměs jen na vás?  

 

2. Jaký význam pro vás má výživné? 

1. Jakou roli hraje ve vašem rozpočtu? 

2. Máte pocit, že plní svou funkci? 

3. Je podle vás jeho výše dostatečná? Jaká by případně měla podle vás být? 

4. Uplatňovala jste někdy možnost navýšení výživného? 

o Pokud ano, jak často a s jakým výsledkem? 

o Víte o tom, že lze nárokovat zvýšení výživného každé 3 roky? 

5. Přispívá otec Vašeho dítěte či dětí nad rámec stanoveného výživného? 

 

3. Jak probíhalo určování výše výživného? 

1 Dohodli jste se s otcem Vašeho dítěte/dětí na výživném dohodou nebo bylo určeno 
až u soudu? 

2 Jak dlouho trval proces stanovení výživného? Byla délka přijatelná? 

3 Jak hodnotíte proces stanovování výživného? 

o Na základě čeho bylo podle vás výživné soudem určeno? 

o Máte pocit, že bylo určeno spravedlivě a na základě jasných argumentů? 
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4 Jak moc jste seznámena se zákonnou úpravou vyživovací povinností rodičů? 

 
4. Dostala jste se někdy do situace, že otec svou vyživovací povinnost neplnil a 

případně, jak jste v takovém případě postupovala? 

1. Pokud jste se obrátila na odpovědné orgány, jaká je vaše zkušenost s nimi? 

2. Cítila jste z jejich strany podporu? 

3. Jaký je váš názor na to, že by neplatící rodič měl platit úroky ze zpožděného 
výživného? 

 

5. Myslíte si, že v případě neplnění vyživovací povinnosti druhým rodičem by 
měl odpovědnost za jeho vyplácení převzít stát? 

1. Jak se díváte na možnost automatické valorizace výživného? Byla byste pro nebo 
proti? 

 

6. Jaký je váš současný vztah s otcem Vašeho dítěte/dětí? 

1. Jak hodně se otec Vašeho dítěte/dětí podílí na jeho/jejich výchově? 

2. Zajímá se o své dítě/děti a jeho/jejich potřeby? 

3. Má otec Vašeho dítěte/dětí je vidět děti i mimo stanovené termíny? 

4. Dovedla byste si představit střídavou péči? 

5. Dovedete si představit, že by výchova Vašeho dítěte/dětí byla svěřena otci? 

6. Dovedete si představit, že byste pro komunikaci s druhým rodičem využívala 
mediačních služeb? 

7. Myslíte, že by tyto služby mohli pomoci v komunikaci mezi rodiči? 
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