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Anotace

Moje diplomová práce se zaměřuje na problematiku neúplných rodin v České 

republice a ve vybraných státech Evropské unie z hlediska sociální politiky. Vybrala jsem si 

státy, které sousedí s Českou republikou - Slovensko, Německo, Rakousko a Polsko. 

V teoretické části mé diplomové práce definuji rodinu jako instituci, její hlavní funkce, 

historický vývoj a její proměnu v současnosti. Dále se zabývám problematikou osamělého a 

rozvedeného rodiče také z hlediska psychosociálního. Dotkla jsem se rovněž tématu neúplné 

rodiny z pohledu církve. V závěru teoretické části se zabývám sociální politikou jednotlivých 

států. Praktická část obsahuje dva výzkumy. Cílem prvního výzkumu bylo vyhodnotit a 

následně porovnat statistické údaje ze sociální oblasti výše uvedených zemí s Českou 

republikou. V druhém výzkumu jsem formou ankety zjišťovala názory budoucích zakladatelů 

rodin na problematiku neúplných rodin.

Annotation

My diploma work focuses on the issues of single-parent families in the Czech 

Republic and selected countries of the European Union from the perspective of social policy. 

I have selected those countries that border the Czech Republic, i.e. Slovakia, Germany, 

Austria and Poland. In the theoretical part of my diploma work I define family as an 

institution, its main functions, its historical development and its present changes. Further, I 

address the problems of single-parent and divorced parents from the psychosocial view, 

touching also on the subject from the perspective of the church. In conclusion to the 

theoretical part I address the social policies of individual countries. The practical part involves 

two pieces of research. The objective of the first piece of research has been to evaluate and 

compare statistical data from the social environments of the above mentioned countries with 

that of the Czech Republic. In the second part of research, by means of a questionnaire, I have 

sought the opinions and views of future family founders with regard to the issues of single-

parents families.



Klíčová slova:

rodina, funkce rodiny, rozvod, neúplná rodina, sociální práce, sociální pomoc neúplné rodině, 

životní podmínky neúplné rodiny

Keywords:

Family, function of family, divorce, single-parent family, social work, social help for single-

parent families, living conditions  of single-parent families



Obsah

1 ÚVOD 8

2 TEORETICKÁ ČÁST 9

2.1 Rodina 9

2.1.1 Definice pojmu rodina 9

2.1.2 Hlavní funkce rodiny 10

2.1.3 Typologie soužití 11

2.1.4. Rodina z historického hlediska 12

2.1.5 Rodina v současnosti 14

2.2 RODIČOVSTVÍ 16

2.2.1 Základní potřeby dítěte 16

2.2.2 Výchova v rodině 17

2.2.3 Základní role v rodině 20

2.3 Neúplná rodina v České republice 21

2.3.1 Definice pojmu neúplná rodina 21

2.3.2 Neúplná rodina jako důsledek rozvodu 22

2.3.3 Neúplná rodina tvořená jedním rodičem 29

2.3.4 Vliv absence otce na vývoj dítěte 34

2.3.5 Organizace na podporu neúplných rodin 36

2.3.6 Společenské problémy neúplné rodiny 40

2.3.7 Neúplná rodina z právního hlediska 42

2.3.8 Neúplná rodina z hlediska sociálních služeb 51

2.3.9 Neúplná rodina z církevního hlediska 53

2.4 NEÚPLNÁ RODINA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EROPSKÉ UNIE 55



2.4.1 Dávky státní sociální pomoci na Slovensku 55

2.4.2 Dávky státní sociální pomoci v Německu 58

2.4.3 Dávky státní sociální pomoci v Rakousku 60

2.4.4 Dávky státní sociální pomoci v Polsku 62

2.4.5 Srovnání poskytování sociální pomoci v České republice a v sousedících zemích 

Evropské unie 65

3 PRAKTICKÁ ČÁST 68

3.1. Výzkumná část 1 68

3.1.1. Vyhodnocení tabulky č. 1 Rozvody v jednotlivých zemích 68

3.1.2 Vyhodnocení tabulky č. 2  Rozdělení rozvodů podle počtu dětí v % 69

3.1.3. Vyhodnocení tabulky č. 3 Podíl neúplných rodin na typech domácností    v % 70

3.1.4 Vyhodnocení tabulky č. 4 Zaměstnanost v neúplných rodinách 72

3.2. Výzkumná část 2 73

3.2.1 Vymezení cílů výzkumu 73

3.2.2 Formulace hypotéz 74

3.2.3 Metody výzkumné práce 75

3.2.4 Charakteristika výzkumného vzorku 75

3.2.5 Zpracování výzkumu a jeho shrnutí 76

4 ZÁVĚR 84

5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ 87

6 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 92

7 PŘÍLOHY 94



8

1 ÚVOD 

Téma neúplných rodin je v současné době velmi aktuální. Je předmětem zájmu 

psychologů, sociologů a stále více i médií. Neúplných rodin stále přibývá a zřejmě                  

i v budoucnu bude mít jejich počet stoupající tendenci. Důkazem toho je odstrašující počet 

rozvedených manželství, který v České republice v roce 2008 činil rekordních 49,6 %. 

Dalšími alarmujícími údaji jsou i skutečnosti, že v ČR vyrůstá v neúplné rodině téměř čtvrtina 

dětí a v dnešní době jen něco málo přes 60 % dětí se rodí v manželství. Děti vyrůstající 

v rodině s vlastními rodiči budou v blízké době v menšině. Roste také počet rodičů 

samoživitelů. Česká republika je s 22 % na třetím místě v Evropě. Z uvedených údajů není 

pochyb, že neúplná rodina bude v budoucnu velmi rozšířeným typem rodiny. Stát i společnost 

by se proto měly touto problematikou hlouběji zabývat a vytvářet dobré podmínky pro vývoj 

dětí v těchto rodinách.

Impulsem k věnování se této problematice bylo zjištění, že v okruhu mých známých a 

přátel je minimum těch, kteří vyrůstali nebo vyrůstají v úplné rodině.

Počet rozvodů a rodičů samoživitelů nestoupá pouze v České republice, ale roste 

v celé Evropě. Proto jsem se rozhodla srovnat životní a sociální podmínky neúplné rodiny      

u nás s vybranými zeměmi Evropské unie. Mým cílem je, aby moje práce a její závěry jak         

v teoretické části, tak i ve výzkumu pomohly zaktualizovat dostupné údaje o neúplných 

rodinách v České republice a srovnaly sociální podmínky rodin s našimi sousedy, tedy se 

Slovenskou republikou, Polskem, Rakouskem a Německem. Věřím, že získané informace by 

mohly být inspirací pro zlepšení sociálních podmínek neúplných rodin u nás.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Rodina

2.1.1 Definice pojmu rodina

„Rodina je zajisté nejstarší lidskou společenskou institucí.“ (Matějček, O rodině 

vlastní, nevlastí a náhradní, 1994, s.15) Tato instituce nevznikla jen díky přirozené a pudové 

potřebě jedince, ale také z potřeby své potomstvo chránit, učit, vychovávat, být mu oporou, 

zkrátka připravovat ho na život. Pro každého rodiče by měla být tato potřeba tou životní.

Rodina pro dítě znamená hlavně domov. Pojem domova je pro dítě jedna 

z nejdůležitějších věcí v jeho vývoji a tento pojem se u něj vytváří velmi brzo. Pro malé dítě 

domov znamená především místo, kde žijí jeho rodiče. Dítě za své rodiče přijímá ty, kdo se 

k němu chovají jako matka a otec a je pro něj zcela bezpředmětné, zda na to rodiče mají 

nějaké formální potvrzení či ne. Pro dítě je rozhodující tzv. psychologické rodičovství, 

založené na vnitřním, psychickém, citovém přijetí dítěte a ne biologické rodičovství. 

Až později si dítě domov spojuje i jako místo, kde se nemusí přetvařovat, kde ho 

berou takové, jaké je, kde najde oporu, zkrátka místo, kam patří a kde žijí lidé, kteří patří 

k němu. 

Rodina samozřejmě nebude jedinou institucí, která bude vývoj dítěte ovlivňovat. Do 

jeho života vstoupí škola, kamarádi, příbuzní, kroužky a i tyto faktory sehrají svoji důležitou 

roli a budou se podílet na výchově, vzdělání a na jeho celkovém utváření osobnosti. Jeho 

rodina má však mezi těmito všemi faktory své privátní a základní postavení hned z několika 

důvodů.  Prvním aspektem je, že rodina stojí na samém začátku života dítěte. Je to právě ona, 

kdo na dítě působí od prvního dne, kdy se narodí. Má tedy možnost ovlivňovat ho 

v nejcitlivějších fázích, kdy se učí základním hygienickým a společenským návykům              

a celkově se vyvíjí jeho osobnost. Za druhé rodiče uspokojují hlavně psychické potřeby dítěte.

Dávají mu lásku, oporu, pocit bezpečí, jistoty a jsou mu nablízku vždy, když potřebuje. 

Nejdůležitější však je, že mu toto poskytují nejpřirozenějším a nejvíce efektivním způsobem 

jakým lze. Dále je rodina pro dítě vlastně základním modelem mezilidských vztahů. Dítě si 

zapamatuje, jak rodiče jednají a mluví ve svém okolí a napodobují je. To, co děti okoukají, 
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ponesou dále do svého života a podle tohoto modelu budou posuzovat všechny svoje další 

vztahy, do kterých v budoucnu vstoupí.

Rodina by měla také přinášet pocit jistoty a bezpečí. Dítě poznává, na koho je 

spolehnutí a s kým mu je dobře. „A právě podle úrovně jistoty, kterou zažívá v celém svém 

rodinném společenství, vytváří jistotu svou, tedy sebevědomí.“ (Matějček, 1994, str. 16) Je 

zřejmé, že jsou rodiny, ve kterých jsou podmínky pro vytvoření sebevědomí dítěte lepší,       

a jsou rodiny, kde jsou tyto podmínky horší. V každé rodině se někdy objeví situace, že se 

rodiče pohádají. Aby dítě tyto rodinné konflikty zvládlo bez psychické újmy, musí mít 

zakódované z dřívější doby, že rodiče se přes to všechno mají rádi a že k sobě patří. Dítě 

zvládne lépe hádku mezi rodiči v tom případě, když má zkušenost, že se dovedou opět 

usmířit. Pokud jsou tyto podmínky splněny, nemusíme se bát, že by hádky dítěti způsobily 

psychickou újmu.

Rodina se tedy pro dítě rovná domov. Domov, který rodiče vytváří pro dítě, je obvykle 

předznamenán domovem, který oni sami měli a hlavně zkušenostmi, které si odtamtud 

odnesli. Pro dítě jsou zásadní lidé, kteří domov tvoří a vztahy, které v rodině panují. Co ve 

svém domově děti získají, to budou totiž přenášet dál. A věřím, že každý z nás by chtěl, aby 

se dobrý domov předával z generace na generaci.                                                                                                                                          

2.1.2 Hlavní funkce rodiny

Pod funkce rodiny spadají obecně úrovně plnění společenského očekávání a také 

potřeby1, které rodina má. Hlavní funkce rodiny jsou výchovné, vyživovací, emocionální a 

zajišťující pocit bezpečí.  Rodina prostřednictvím školy a jiných institucí předává vzdělání a 

kulturní hodnoty. V dnešní době je nutné zmínit také média, která podstatně více než dříve 

zasahují do předávání hodnot a ovlivňují tak nejen děti, ale i jejich rodiče. V rodině by mělo 

jít především o výchovu dítěte, v této roli je totiž rodina jako instituce nezastupitelná. Dále by 

měla rodina sloužit jako místo uspokojování nejen citových potřeb, ale také ekonomických a 

konzumních. V poslední době se v moderní rodině objevuje ještě jeden její velký význam. 

Rodina slouží jako útočiště před veřejným světem. Člověku by měla sloužit i jako místo klidu 

                                               
1 Základní druh motivu. Je to subjektivně pociťovaný nedostatek nebo nadbytek něčeho nezbytného pro život 

jedince.  Gillernová I. a kolektiv. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha:  Fortuna 2000, s. 43
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a odpočinku před veřejným životem. Rodinné vazby jsou v jistém smyslu nezrušitelné a 

nesměnitelné. „Rodina je společenství, které dává příležitost k uplatnění trvalých hodnot –

protilehlých konzumnímu těkání od věci k věci, od místa k místu, od osoby k osobě.“                

(Matoušek, 1993, s. 23-24)

2.1.3 Typologie soužití

Existuje velké množství různých rodinných soužití, se kterými se setkáváme ve všech 

typech společností. Nejčastější a nejvíce v průmyslově vyspělých zemích je viděna forma 

soužití monogamická, tedy legitimní soužití muže a ženy. Existují ale i typy soužití, která jsou 

tzv. asymetrická a můžeme je rozdělit do dvou typů. První z nich nazýváme polygynií, tedy 

jeden muž má více žen a druhým typem je polyandrie, kdy má jedna žena více mužů 

současně. Souhrnně těmto typům soužití říkáme polygamie. Stále více se rozvíjí soužití muže 

a ženy, které není legitimně sezdané, proto z něj nevychází žádné závazky jako z oficiálního 

sňatku, ale způsobem života se manželství toto soužití velmi podobá. Mezi nejnovější formy 

společného soužití patří společná domácnost dvou lidí stejného pohlaví. Ve vyspělých státech 

je legitimita tohoto typu soužití stále více akceptována. V některých státech má tato forma 

soužití legitimitu plnou, neboť partneři stejného pohlaví mohou uzavírat sňatek formou 

registrovaného partnerství. 

Rodiny můžeme dělit podle počtu generací v domácnosti. Rodina, kdy pod jednou 

střechou žije více generací dohromady, se ve vyspělých státech stále více vytrácí a je 

nahrazována jednogenerační rodinou.

Matriarchálním typem rodiny nazýváme takovou, kde rozhoduje o základních 

rodinných věcech matka. Naopak patriarchálním typem rodiny nazýváme rodinu, kde je její 

hlavou muž. V dnešní době jsou síly ženy a muže v rodině rozděleny stejnou měrou a typicky 

matriarchální nebo patriarchální typ rodiny se vyskytuje hlavně v zemích, kde tento typ 

rodiny úzce souvisí s kulturními a společenskými tradicemi.

Rodinu jako celek můžeme rozdělit na několik typů. V současné moderní literatuře se 

uvádějí čtyři základní typy.

Prvním z nich je rodina vlastní, kde jsou děti pokrevně spojeny se svými rodiči. 

Rodinu, kde děti nejsou pokrevně spojeny s rodiči, nazýváme jako nevlastní. V tomto případě 
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je ale nutné zmínit, že i v této rodině rodiče své děti milují jako své vlastní, i když je 

nepřivedli na svět. Pro dítě stejně jako pro výchovu je fakt pokrevnosti v podstatě nedůležitý. 

Dítě vnímá za rodiče ty osoby, které mu dávají pocit lásky a bezpečí, proto i nevlastní rodina 

může poskytnout dítěti dokonalou péči. Tento typ rodiny vznikne za okolností, kdy 

nebiologičtí rodiče dítě adoptují nebo kdy je dítě svěřeno do pěstounské péče. 

Dalším typem je rodina úplná. V dnešní době, kdy stoupá počet neúplných rodin a 

rozvodů, se tento typ rodiny stává pomalu vzácností. Jde o rodinu, která je tvořena rodiči 

s dítětem nebo s více dětmi. I když je úplná rodina nejideálnější formou, i v ní může docházet 

ke konfliktům, které mohou ve vývoji hrát roli. Nemůžeme tedy říct, že když dítě vyrůstá 

v úplné rodině, znamená to automaticky uspokojení všech jeho potřeb.

Posledním typem je rodina neúplná, která je tvořena pouze jedním rodičem a alespoň 

jedním dítětem. Absence druhého rodiče je obvykle ze tří důvodů: osamělá matka, rozvod 

nebo úmrtí.

2.1.4. Rodina z historického hlediska

V dnešní době si pod pojmem rodina představíme manželský pár a děti. Význam 

pojmu rodina se však po staletí měnil a dříve se tento pojem používal v zcela jiném kontextu. 

Zásadní rozdíl v chápání tohoto pojmu ve starověku a středověku si můžeme vymezit hned na 

začátku. Ve středověku byla společnost rozdělena podle stavů. Modely rodiny závisely na 

postavení jedince ve společnosti. Elita měla jiný způsob chápání rodiny než rolnictvo. Proto 

ve středověku pojem rodina znamenal dvě odlišné věci. Pojetí rodiny, která byla chápána 

v úzkém smyslu s pojmem rod, se udržovala ve vládnoucích třídách, u patricijů a šlechticů. 

Rodina tedy představovala větší skupinu lidí, která byla svázána pokrevním příbuzenstvím. 

Chápání rodiny u rolnictva naopak závislé na pokrevním příbuzenství nebylo. Rodinou bylo 

myšleno větší společenství lidí, které spolu žilo pod jednou střechou a veškerou autoritu měla 

tzv. hlava rodiny. Spíše než rodina by se tedy hodil výraz domácnost, který vyjadřuje, že do 

rodiny nepatřili pouze pokrevní příbuzní, ale i všichni lidé, kteří s nimi žili pod jednou 

střechou. Důležité pro definici této jednotky není pokrevní příbuznost, ale společné 

hospodaření a stolování. „V jádru sítě společenských vztahů byl vždy manželský pár, který 

tvořil základ nukleární rodiny nebo domácnosti.“ ( Goody, 2000, s. 73). 
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Jan Hajnal rozlišil dva základní historické modely rodiny – severozápadní a 

jihovýchodní, které se podle něj stabilizovaly někdy počátkem 16. století.

Pro severozápadní model, kam patřila také dnešní Česká republika, byly 

charakteristické určité znaky. V rodinách byl menší počet členů, v rodinách se vyskytovala 

nižší míra pokrevního příbuzenství a do manželství se vstupovalo poměrně ve vysokém věku, 

kolem pětadvaceti let. Souviselo to se společenským ustanovením, kdy k uzavření sňatku bylo 

potřeba vlastnit půdu, na které by se mohla nová rodina usadit a která by jí zajistila také 

obživu. V dědickém právu platilo, že majetek dědil prvorozený syn, musel však vyplatit 

matku i sourozence.

Jihovýchodní model charakterizovaly naopak mnohočlenné rodiny a vysoká 

sňatečnost. Do manželství se vstupovalo také dříve než v severozápadním modelu, již okolo 

dvaceti let. Co se týče dědického práva - nebylo přesně zjištěno - kdo přesně z rodiny měl na 

co nárok. Tím, že se sourozenci nestěhovali, ale zůstávali na rodinném statku, bylo běžné, že 

pod jednou střechou dlouhodobě žily dva a více manželských párů. 

Fáze vývoje lidské rodiny uvádí ve své knize Rodina a společnost Ivo Možný. Vývoj 

rodiny staví opravdu na úplný počátek lidské párové rodiny. V této první fázi vývoje je 

charakteristická silná sexuální vazba heterosexuálních párů, která je doprovázena společnou 

výchovou potomků. V druhé fázi se již objevují složitější příbuzenské systémy v kmenových 

společenstvích, a to v období 8 000 let před naším letopočtem. Tato společenství mají 

rozšířenou příbuzenskou síť a vládnou tam složitá pravidla v ekonomické a snubní výměně 

jak uvnitř kmenu, tak i v příbuzenských velkorodinách. Některé příbuzenské systémy jsou       

i matrimoniální, ale většina z nich je patrimoniální. Mohou se však vyskytovat i jiné formy. 

Dalším důležitým obdobím pro vývoj rodiny bylo období 3000 let před naším letopočtem 

v Mezopotámii a Egyptě a asi 600 let před naším letopočtem v Řecku a v Číně. Tam totiž 

začaly vznikat první státy jako organizace nad rodinnými sítěmi. Postupně upadají kmenové 

systémy a jsou nahrazovány domácnostmi se služebnictvem, kde vládnou muži, kteří drží 

v rukou celý její majetek. 

V 17. a 18. století se v Evropě a v severní Americe formuje byrokratický stát a na 

vzestupu je kapitalistická ekonomika. „Domácnost přestává být zároveň místem zaměstnání a 

její obranu přejímá obec a stát.“ (Možný, Rodina a společnost, 2008, s. 17). Nukleární rodiny 
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se ukazují jako ideální typy rodin, kde muži zajišťují rodinu po ekonomické a sociální stránce 

a ženy se starají o domácnost. Doba, kdy sňatek dětí sjednávali rodiče, je pryč a nastupuje 

individualizovaný sňatkový trh. Druhá polovina dvacátého století v bohatých průmyslových 

společnostech je charakterizována diverzifikací způsobů párování, domácností a různorodostí 

rodinných forem. V této době je hluboká změna v mužské a v ženské sociální roli, 

doprovázena hlavně všeobecnou zaměstnaností žen a tendencemi k rovnoprávné pozici ženy a 

muže ve vyjednávání o vztahu a rodině. Zásadním společenským ukazatelem je také vzestup 

rozvodovosti a nesezdaných soužití a významnou sociální skupinou začínají být také singles.

V původním smyslu byla rodina větší seskupení lidí, kteří nemuseli být pokrevně 

spojeni. Proto se užíval vhodnější pojem domácnost, který lépe vystihoval konkrétní podobu 

soužití. Do vývoje rodiny v novověku zasáhlo mnoho společenských faktorů. Mezi základní 

patří industrializace, průmyslové revoluce a války. Velkou změnou bylo postavení ženy.          

I když byly společnosti popisovány jako patriarchální, nešlo podceňovat stále větší význam 

ženy. K dalšímu společenskému faktoru, který se po staletí měnil, patřily také mezigenerační 

vztahy. Postupem času se ukazuje, že starší generace již nemá takovou autoritu, jakou měla 

dříve. Na proměnu rodiny mělo velký vliv také povolení rozvodů a míra plodnosti a mortality. 

K podstatnému rozdílu mezi tradiční a moderní rodinou přispěla existence masově rozšířené 

regulace porodnosti v moderní společnosti. Tento rozdíl se uvádí jako zásadní, protože jako 

jediný dokáže vypovídat jak o morálních normách a náboženských představách, tak i o 

stávajícím postoji k životu a představách o životním standardu. Na závěr tedy můžeme říci, že 

pojem rodina tak, jak jí známe nyní, prošel dlouhým vývojem. Rodina se postupně formovala 

do dnešní podoby nejen formou soužití, ale i proměnami citových vztahů.

2.1.5 Rodina v současnosti

Vlnou kritiky prošla rodina především v druhé polovině 20. století. Ukázalo se, že 

rodina, která byla po léta považována za nejstabilnější výtvor lidské civilizace, se podstatně 

změnila a dále se mění. Změna však nenastává pouze okrajově, ale zasahuje rodinu v jejích 

základních charakteristikách. První dvě velké změny se dotýkají především křesťanského 

smýšlení, ale i předávání tradičních rodinných pravidel. Po staletí měla rodina monopol na 

legitimní sex a na plození dětí. Tolerance k předmanželskému sexu a také k nesezdaným 

soužitím stále rostla. V dnešní době je sex mezi mladými páry společensky uznávaný a počet 

nesezdaných soužití s dětmi stále stoupá. Další změnou, která viditelně zasáhla do proměny 
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rodiny, je možnost rozvodu. Křesťanství pojímalo manželství jako nezrušitelnou dohodu –

„Co Bůh spojil, člověk nerozdělí.“ Toto pojetí však vzalo za své, když se manželství začalo 

pojímat i jako občanská smlouva. Ta zaručovala možnost vypovězení z kterékoliv strany. 

Této alternativy začalo využívat stále více manželství v krizi a postupně se rozvody staly 

společensky tolerovanými. Počet rozvodů každoročně roste, a to v celé Evropě. Dále v rodině 

začaly ubývat tradiční rodinné funkce, které začaly být nahrazovány společenskými 

organizacemi a sociálními zařízeními. Na jednu stranu to rodině pomohlo, na druhé straně i 

uškodilo. Podle mého názoru negativní dopad vidíme nejlépe na velkém počtu starých lidí 

umístěných v domovech důchodců nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Dříve bylo 

samozřejmé postarat se o své příbuzné v domácí péči, pokud to bylo možné. Dnes velmi často 

raději spoléháme na instituce, které jsou určitě nepostradatelné, když se o člověka nemá kdo 

jiný postarat nebo když pečující potřebuje pauzu, ale zapomíná se na sílu osobního kontaktu a 

rodinných vazeb. Masivní užívání antikoncepce je další jev, který má velký podíl na proměny 

rodiny. V posledních letech se zvyšuje také počet párů, které chtějí zůstat doživotně 

dobrovolně bezdětní. Zásadní změnou, kterou nemůžeme opomenout, je jiné chápaní 

postavení ženy nejen v rodině, ale i v celé společnosti. Žena během dvacátého století získala 

značnou samostatnost osobní, ekonomickou a společenskou. Profesní růst a kariéra začínají 

být pro ženu stejně důležité jako pro muže. S tím souvisí měnící se ekonomická funkce 

rodiny. Dnešní společenské uspořádání vyžaduje ekonomickou aktivitu obou partnerů a často 

vytlačuje v rodinných prioritách péči o děti. Především pokud chtějí profesně uspět právě 

ženy, musí někdy rezignovat na své mateřství anebo se mu nemohou věnovat v takové míře, 

jak by chtěly. Kariéra dnešních mladých lidí tedy velmi konkuruje rodičovským plánům. 

Bohužel se zdá, že v některých případech hodnoty, které jsou pro rodičovství a fungující 

rodinu stěžejní, jsou v dnešní době často opomíjeny a zaměřeny na pracovní úspěch. Napadá 

mě, že i v tomto případě se projevila změna rodinných funkcí, kdy je výchova a trávení 

volného času s dítětem nahrazována společenskými institucemi a moderními technologiemi.  

Tato lavina změn hluboce zasáhla do sociální struktury společnosti a rodina se 

znatelně vzdálila ustálenému tradičnímu modelu. Po rodině moderní přichází rodina 

postmoderní. „Ukázalo se, že tyto změny zasahují rodiny různých sociálních vrstev a různých 

subkultur v různém stupni a v různé podobě.“ (Možný, 2008, s. 24) Rodina už není pouze 

rodinou monogamní. Nemůžeme opomenout stále rostoucí tendence zakládat různé rodinné 

varianty a odchylky od tohoto tradičního modelu rodiny. Přibývá domácností tzv. singles, 
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neboť lidé bez rodinných závazků mohou činit více svobodných rozhodnutí. Dále se stále 

častěji setkáváme s různými typy nesezdaných soužití, života mimo rodinný život anebo         

s manželstvím homosexuálů a lesbiček s adoptovanými dětmi. V dnešní době tedy nemůžeme 

mluvit o jednotné teorii rodiny, protože postmoderní rodina se vyznačuje především pluralitou 

lidského soužití. 

2.2 RODIČOVSTVÍ

2.2.1 Základní potřeby dítěte

Každý člen v rodině zastává svojí roli a tím naplňuje potřeby dítěte. „Pokud některý 

základní člen v rodině chybí, hrozí, že potřeby, které vychází z jeho role, budou opomenuty, 

což může negativně ovlivnit vývoj dítěte.“ (Langmeier, Matějček, 1974, s. 192- 193) Pokud 

rodina splňuje funkce a potřeby dítěte optimálním způsobem, zajišťuje tak potřeby, stabilitu a 

zájmy budoucí společnosti. 

Je zřejmé, že existují životně důležité potřeby biologické (potrava, teplo, ochrana), 

které musí být maximálně uspokojeny, aby malé dítě vůbec přežilo. Vedle potřeb 

biologických existují také základní životně důležité psychické potřeby, které musí být ve 

správnou dobu náležitě uspokojovány. Díky spojením těchto základních potřeb z dítěte 

vyroste osobnost psychicky zdravá.

Základní funkce rodiny by měla spočívat především v tom, aby rodina pro dítě 

znamenala základní životní jistotu. „Jestli se dítě může spolehnout na své rodinné příslušníky 

anebo ne, je základní pro jeho vývoj a budoucí život. Tato úroveň důvěry vytváří základ pro 

vztah dítěte k širšímu sociálnímu okolí.“ (Matějček, 1995, Co děti nejvíce potřebují, s. 15) 

Další nezbytná potřeba, kterou dítě nutně potřebuje cítit, je potřeba lásky a bezpečí. 

Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce v osobnost zdravou a společnosti 

užitečnou, potřebuje vyrůstat v prostředí stálém a citově příznivém, vřelém, přijímajícím.     

„A takovým životním prostředím by měla být právě rodina.“(Matějček, 1994, s. 16) Ochranu 

a s ní spojený pocit bezpečí by měla přinést dítěti jak mateřská tak i otcovská láska. Tento 

základní lidský vztah funguje už od pravěku. Stručně tento vztah můžeme popsat jako od 

nepaměti fungující mechanismus, který zajišťuje vzájemné uspokojování psychických potřeb. 

Důležitost této potřeby potvrdil izraelský výzkum. Zjistilo se, že děti, které vyrůstaly 
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v prostředí bez lásky, porozumění a vřelosti, tedy děti psychicky deprimované, se dovedly 

někomu posmívat, ale už se nedovedly s druhými radostně a nezávazně smát.

Dále dítě potřebuje vidět tzv. smysluplný svět. Do tohoto pojmu se zahrnuje potřeba 

určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech. Pokud bude dítě vyrůstat dlouhodobě v chaosu, 

bude to v něm zvyšovat pocit úzkosti. Aby se z podnětů, které se k dítěti postupně dostávají, 

staly zkušenosti a poznatky, potřebuje mít pocit stálosti, a ne chaosu. Tato potřeba je 

nesmírně důležitá z hlediska učení. 

K zdravému vývoji patří také potřeba identity. Z této potřeby vychází zdravé vědomí 

vlastního já. Na základě vědomí vlastního já se rozvíjí socializace, tedy osvojování 

společenských rolí a umění stanovit si dostupné životní cíle. Díky poskytnutí této potřeby a 

zdravému vývoji vlastního já bude mít dítě v budoucnu pocit společenského uplatnění a 

společenské hodnoty.

V předškolním a hlavně ve školním věku dítěte je nezbytné poskytovat mu potřebu 

určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů. Dítě se tak nebude nudit a bude 

mít pocit neustálého dění a aktivity. Na druhou stranu nesmíme těmito podněty dítě zahlcovat, 

aby nebylo přetěžováno. 

Poslední v žebříčku hodnot je potřeba otevřené budoucnosti neboli životní 

perspektivy. Uspokojení této potřeby dává našemu životu časové rozpětí. V psychologii se 

tímto rozpětím myslí rozpětí mezi otevřeností a uzavřeností osudu, mezi nadějí a beznadějí, 

mezi životním rozletem a zoufalstvím. Důležitá ale není pouze budoucnost, ale veškerý čas. 

Do něj patří samozřejmě přítomnost, ale také minulost. Časové rozpětí mezi minulostí a 

budoucností je tedy další a poslední potřebou pro zdravý duševní život lidského jedince. 

2.2.2 Výchova v rodině

„Výchovný postoj je emocionálně a kognitivně strukturovaný vztah vůči dítěti a jeho 

činnostem, který obsahuje negativní a pozitivní hodnocení. Je to určitá představa, jak 

vychovávat. Každá rodina má svůj výchovný styl, který obsahuje tři výchovné postoje: 

výchovný postoj matky; výchovný postoj otce; výchovný postoj obou rodičů.“ (Rollová, 

1997, s. 60-61) Rodiče by si měli přednostně uvědomit, čeho konkrétního chtějí ve výchově 

dosáhnout a zvolit si adekvátní výchovné prostředky. Výchovné prostředky se charakterizují 
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jako podněty z okolí, které uvádíme v činnost a tím dospějeme k dosažení vytyčených cílů. 

Při výchově dítěte samozřejmě existují cíle dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé cíle 

odpovídají tzv. cílům životním. Krátkodobé cíle používáme tehdy, když chceme dítěti vštípit 

nějakou povinnost, která se pro něj do budoucna stane samozřejmostí. Nejdůležitější je však, 

aby si vychovávající rodič ve svém výchovném působení našel jednotný řád a ten dodržoval. 

Rodiče by se proto měli domluvit na jednotném výchovném stylu. Některé výchovné cíle se 

plánují dlouhodobě a označujeme za velké, některé se automaticky vyvinou z každodenních 

povinností a radostí.

Výchova však není pouze jednostranný vztah, ale především vztah vzájemný. 

Prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, jej formuje a ovlivňuje. Dítě samo potom do tohoto 

prostředí zasahuje svou přítomností a také si svoje prostředí svým způsobem utváří a přetváří. 

V rodinném zázemí se člověk cítí bezpečně, proto se lidé doma chovají otevřeněji                   

a uvolněněji než na veřejnosti a díky tomu se také poznají více do hloubky. Pro dítě se rodina 

stává vlastně první školou života.

Žádná rodina se nevyhne nějakému rodinnému konfliktu či problému. I ty mají ale 

svojí výchovnou hodnotu. Před dětmi bychom měli konflikt vždy ustát tak, aby pochopilo, že 

konflikty existují, ale dají se řešit. Dítě musí mít pocit, že konflikty se v rodině řeší a že i ono 

se může kdykoliv svěřit se svým problémem. 

Rodinná výchova se vyznačuje charakteristickými znaky. Základním znakem je 

společná budoucnost. Vychovávající rodič má totiž velkou zodpovědnost za osud dítěte. 

Dalším typickým znakem pro rodinu je udržovat dlouhodobé, trvalé a hluboké citové vztahy. 

Posledním znakem je prolínání soukromí. Rodina spolu tráví i volný čas, společně plánuje     

a sdílí společný prostor pro život. 

Výchovné styly se dělí na dva základní – autoritativní a liberální.

Autoritativní vedení by mělo spočívat v tom, že dítěti dává oporu a životní jistotu. 

Určuje jasně dané nároky, sankce a vyznačuje se silnou kontrolou. Pokud má volnější 

působení, může tento styl výchovy pomoci dětem, které jsou úzkostné a citlivé. Autoritativní 

vedení ukazuje cestu, kterou děti mají jít dál a vzory, které mohou následovat.

Naopak pokud se autoritativní výchova přežene, má vždy neblahé následky. Pokud 

výchova vzbuzuje strach a slepou poslušnost, u citlivých dětí to vyvolá útlum a neurotické 
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potíže. U dětí s tvrdší povahou vyvolá aktivní odpor, který končí hledáním vlastní cesty. 

Způsobů, jak se vyprostit z tvrdého obklíčení, je mnoho. Většinou však bohužel převládají ty 

negativní, které mohou vést i ke kriminalitě.

Liberální výchova má základní úskalí v tom, že když se přežene, tak dítě získá dojem, 

že si může v podstatě dělat, co chce, protože bude mít nulovou kontrolu a velmi slabé sankce 

za špatné chování. U citlivějších dětí to vyvolá pocit, že se musí pořád samy k něčemu 

rozhodovat a odhodlávat se k tomu. Obvykle to pro tyto děti znamená větší výskyt stresu. 

Větší volnost paradoxně přináší zmatenost, nestálost a nespokojenost. Děti nejsou schopny 

unést tak velkou zátěž a samy si hledají nějaký pevný bod, což může být v dnešním světě 

nebezpečné.

Z. Matějček (1992) upozorňuje na dva negativně laděné způsoby výchovy. Prvním 

z nich je výchova zavrhující a druhá výchova zanedbávající. Další problémové výchovné 

styly, které se v budoucnu projeví negativně, jsou rozmazlující, úzkostný, protekční a 

perfekcionistický.

Do výchovy by měl patřit také systém odměn a trestů. Tresty bychom měli dávat 

opravdu pouze v těch situacích, kdy dítě něco provedlo a kdy se dítěti vysvětlí, co udělalo 

konkrétně špatně. Dítě vždy musí vědět, za co přesně trest přišel. Trest má tři základní 

významy – napravení škody, poučení se z chybného jednání a sejmutí viny. Z. Matějček 

(2004) trest označuje tak, že to není to, co jsme si jako trest pro dítě vymysleli, ale to, co jako 

trest prožívá. Je to nepříjemný, tísnivý, zahanbující a ponižující pocit, na který chce dítě co 

nejdříve zapomenout a kterému se chce do budoucna vyhnout.

U odměn to funguje obdobně. Odměna není to, co jsme si pro dítě vymysleli, ale to, 

jak dítě odměnu prožívá. Je to pocit příjemný, upokojivý, který by si dítě naopak chtělo udržet 

co nejdéle. Odměna by pro dítě měla být spojena také s tím, že udělalo radost těm, kteří ho 

mají rádi a i to by mu měl dát pocit uspokojení. Pokud dítě naučíme přijímat systém odměn, 

bude pracovat a plnit úkoly naplno a s větší chutí. 
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Ve způsobu výchovy2  by si měl každý rodič najít tzv. zlatou střední cestu a té se držet 

po celou dobu své výchovy. Nebezpečí hrozí, když se jeden nebo druhý způsob výchovy 

přehání a vede ke krajnosti. 

2.2.3 Základní role v rodině

Pro pochopení vnitřních mechanismů v rodině je velice užitečné pochopit, jaké role 

v ní figurují. Dítě v rodině poznává velký počet sociálních vztahů a poté je modeluje 

prostřednictvím vlastních vztahů do svého okolí. Velmi důležitým činitelem je citová 

angažovanost vychovávajícího rodiče na osudu dítěte. Znamená to především vzájemné 

předávání citových podnětů a vzájemné citové zaujetí a uvědomění si, že je vychovávající 

rodič součást interakce. Jedinec nemá v rodině pouze jednu roli, ale celou řadu rolí, které se 

vzájemně doplňují a podporují. Kromě role v rodině má každý svoji společenskou roli             

a v dnešní době se často stává, že si tyto role konkurují.

Bezpochyby jednou z nejdůležitějších osob pro dítě je jeho matka. Ta nejvíce 

ovlivňuje život dítěte. Matky mají dar porozumět dítěti a tím získávají úctu a jejich autorita 

vychází spíše z citového hlediska.  Matka je pro dítě důležitá ve všech životních obdobích, 

zvláště tehdy, kdy má dítě obtíže a potřebuje nejen radu, ale i něhu.

Otec je pro dítě hned druhým nejvýznamnějším člověkem a dítě ho potřebuje stejně 

jako matku. Dítě ale roli otce vnímá jinak nejen tělesně, ale i psychicky. Matka má pro dítě 

hodnotu něhy, otec hodnotu rozumu. 

Pokud jsou v rodině sourozenci, vzniká mezi nimi osobité společenství. Vnitřní vztahy 

tohoto společenství jsou dány povahovými vlastnostmi a dalšími činiteli. Toto společenství se 

mění a vyvíjí, jak sourozenci dospívají. Charakteristickým znakem života sourozenců je 

danost a jednotnost jejich životních podmínek. Jeden sourozenec je druhému také 

významným výchovným činitelem. Sourozenci jsou si obvykle věkově blízcí, a proto i jejich 

zájmy a potřeby si jsou podobné. Tím se formuje jejich souznění, soucítění a vzájemná 

                                               
2 Vyjadřuje celkovou interakci a komunikaci dospělých s dítětem. Projevuje se volbou a způsobem užití 

výchovných prostředků a metod a tomu odpovídajícím prožíváním a chováním dítěte, které opět ovlivňuje 

prožívání a chování dospělého. Gillnerová I. a kolektiv.  Slovník základních pojmů z psychologie. Praha:Fortuna 

2000, s. 78
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spolupráce. Sourozenecký vztah také napomáhá diferenciaci osobnosti. Sourozenec chce být 

víc sám sebou a imponovat něčím osobitým. Sourozenecká rivalita, ke které čas od času 

dochází, je svým způsobem přirozená a zdravá. 

Role prarodičů je pro dítě významná nejen v oblasti citové, ale hlavně z toho důvodu, 

že se dítě setkává s jiným světem - se stářím. Pokud je dítě odmala konfrontováno i s obdobím 

stáří, které k životu zkrátka patří, buduje se v něm pozitivní přístup ke starší generaci. Myslím 

si, že obzvláště v dnešní době je velmi důležité, aby se v dětech tento přístup budoval již od 

dětství. Tam, kde mají děti úctu ke starým dětem a vztahy s prarodiči jsou dobré, tam se 

vytváří základ pro budoucí výchovu vlastních dětí k úctě ke starým lidem.

Celý systém rolí v rodině je pevně propojen, kdy jedna role ovlivňuje druhou.  

Abychom rodinné role pochopili, musíme brát v potaz i ostatní role, které máme a které se do 

rodinného života také promítají svou měrou. Každá role naplňuje jinou potřebu dítěte             

a specifickým způsobem jej ovlivňuje, protože čím více kvalitních rolí v rodině, tím více má 

dítě podnětů k učení a rozvíjení své osobnosti.

2.3 Neúplná rodina v České republice

2.3.1 Definice pojmu neúplná rodina

Neúplné rodiny existovaly odedávna. V dřívějších dobách vznikaly hlavně z důvodu 

úmrtí jednoho z rodičů. I v minulosti společnost měla tyto situace právně ošetřeny a uměla se 

k tomuto problému postavit tak, aby pomohla rodiči i dítěti toto těžké období překonat. 

Rozvody také existují od nepaměti, i když nebyly nikdy tak časté a rozšířené jako 

v posledních desetiletích. Posledním typem neúplné rodiny se rozumí taková rodina, kterou 

tvoří jen jeden z rodičů spolu s nejméně jedním dítětem. Tento typ rodiny vzniká za okolností, 

kdy úplná rodina vůbec nevznikne a neprovdaná matka žije sama s dítětem.  Další okolnosti 

vzniku neúplných rodin jsou, když úplná rodina přestává dočasně nebo trvale plnit svou 

funkci z důvodu, kdy druhý rodič rodinu opustil nebo žije s jiným partnerem, je dlouhodobě 

na služební cestě anebo ve výkonu trestu.
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2.3.2 Neúplná rodina jako důsledek rozvodu

Rozvod manželství a rozpad rodiny představují jedno z nejvíce obtížných období 

nejen pro rodiče a děti, ale i pro celou širší rodinu. Rozvod má nejen sociální a etický dopad, 

ale zahrnuje i aspekty právní, emoční a psychologické. Fáze rozvodu je období naplněné 

stresem a frustrací důležitých lidských potřeb. V tomto období může dojít ke změnám, které 

budou jeho účastníky pronásledovat celý život. Proto by se manželé měli, pokud je to alespoň 

trochu v jejich silách, na realizaci tohoto procesu připravit a nedělat ukvapené závěry.

Rozvod má rozporuplné charakteristiky. Na jednu stranu může být považován za 

projev sociální patologie, na druhou stranu může být považován za základní společenské 

sanační opatření, které má zamezit nesouladu a těžkým konfliktům mezi manželi. Rozvod má 

skončit problematické soužití a umožnit lepší životní perspektivy. Tyto základní předpoklady, 

pro které je obecně tolerován, se však vyplní jen v malém procentu případů. Mnohem

častějším případem je, že očekávané pozitivní změny se nedostaví a naopak dochází k další 

frustraci, stresu a konfliktům i po rozvodu.

Rozvod rozdělujeme do třech teoretických stádií. Prvním je tzv. manželský nesoulad. 

Vzniká z více či méně podstatných rozporů, ve kterých se prokazuje snížená schopnost 

partnerů najít vhodné kompromisy a rozpory řešit. Tento nesoulad bývá běžný v partnerském 

soužití, často ale nekončí a graduje poté do manželského rozvratu. V tomto případě jde již     

o podstatnější postižení některých ze základních rodinných funkcí (emoční, ekonomické, 

výchovné). Rodinný rozvrat může být akutní nebo dlouhodobý, v některých případech, kdy se 

situace ani po čase nezlepší, dochází k samotnému rozvodu. Rozvod je formálně právním 

ukončením manželského vztahu dvou jedinců. „Rozvod na rozdíl od rozvratu manželství je 

deklarován, a to tím, že je podán návrh na rozvod, že proběhne rozvodové řízení a do celého 

děje, který byl předtím pouze součástí rodinného života, vstupují úřední instituce jako 

například soudy, právníci, oddělení péče o dítě aj.“ (Matějček, Dytrych, Krizové situace 

v rodině očima dítěte, 2002, s. 40) Vedle rozvedených rodin však existují také rodiny, které 

žijí v trvalém rodinném rozvratu s výrazným narušením rodinných funkcí, ale o rozvod 

z různých důvodů nepožádají. V tomto případě potom můžeme mluvit o rozvodu 

nedeklarovaném. Počet těchto rodin je však velmi těžko zjistitelný.
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Jen výjimečně nahrají okolnosti k tomu, aby v době rozvodu aspoň jeden z partnerů 

citově nestrádal. Faktem ale bezpochyby je, že rozvodem je výrazně ohrožen zdravý vývoj 

osobnosti dítěte, které rozpad manželství rodičů vnímá a prožívá citlivěji, než by sami rodiče 

očekávali. Výzkumy potvrdily, že v podstatě neexistuje věk dítěte, kdy by rozvod dítě 

nějakým způsobem nezasáhl. Liší se pouze reakce na vzniklou situaci podle vývojového 

období, ve kterém se dítě v době rozvodu nachází, a také podle pohlaví dítěte. 

Dítě je vystavováno zvláštnímu druhu psychické zátěže. Velmi často tyto důsledky 

nejsou rozpoznány vlastními rodiči ani okolím. Rozpoznání toho, že dítě situace trápí, je 

přitom velmi důležité. Následky se totiž nemusí projevit ihned, ale mohou vyplout na povrch 

až v pubertě nebo až na prahu dospělosti dítěte. 

Příkladem neřešení takové psychické zátěže může být to, že do manželských svazků 

velmi často vstupují mladé dvojice, které se zhruba do pěti let rozvádějí. Jeden z dvojice 

obvykle pochází z rozvedené rodiny, kde se matka sama vdávala velmi brzo. Hovoří se o 

zvláštním psychosociálním epidemiologickém fenoménu. S tímto fenoménem souvisí řada 

okolností (např. únik z rozvrácené rodiny a založení vlastní rodiny, tlak k založení rodiny 

graviditou partnerky). V dnešní době je již běžnější, že mladí lidé s uzavřením manželství 

příliš nespěchají a nemají zkreslené ani naivní představy o ekonomických aspektech nové 

rodiny. Dávají přednost kariéře, projevují větší citovou a společenskou vyzrálost a 

ekonomickou odpovědnost za osud nově založené rodiny.

Po rozvodu se očekává zásadní obrat v permanentně konfliktní situaci ve formě 

uklidnění, obnovení duševní rovnováhy a zlepšení podmínek psychického zdraví celé rodiny. 

Rozvodová praxe však ukazuje, že ve většině manželství pokračuje atmosféra plná napětí a 

stresu a neustále se opakujících soudních procesů. V tomto procesu dochází k opakovanému 

frustrování dítěte. A bohužel bývá často pravidlem, že dítě je jakýmsi prostředníkem, přes 

kterého si rodiče vyřizují své účty.

Následky rozvodu se na dítěti podepíší v různých oblastech. Jako první signál, že něco 

není v pořádku a dítě něco trápí, je zhoršený prospěch ve škole, přestože dítě dříve dobře 

prospívalo. V důsledku frustrace se v dítěti hromadí úzkost a napětí, které vede ke zhoršení 

schopnosti soustředit se a to končí špatným školním výkonem. Dítě je za zhoršení svého 

školního prospěch ještě trestáno od rodičů. Rodiče si vzájemně vyčítají, kdo za to může, 
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házejí na sebe vzájemně vinu, a tím situaci ještě zhoršují. Dítě ztrácí zájem o školu, protože se 

mu stává zdrojem utrpení.  Rozdíly ve zvládání školního prospěchu v tomto období jsou mezi 

dívkami a chlapci. Zhoršení školního prospěchu u chlapců bývá doprovázeno nekonformním, 

agresivním chováním, které je přirozeným výsledkem dlouhodobé frustrace. U dívek probíhá 

zhoršení prospěchu jinak, mnohem méně nápadně. Dívky z rozvedených rodin jsou uzavřené 

do sebe, ale úzkost a s ní spojené poruchy koncentrace se projevují také.

Další frustrující okolnost pro dítě z rozvádějící se rodiny je, že už tak často nevídá 

širokou rodinu, kam patří babičky, dědečkové, strýčkové a tetičky. Rozvodem rodičů se velice 

často ruší tyto vnitro-rodinné vztahy, které dítě potřebuje pro svou identifikaci s dospělými. 

Ruší se pro něj zázemí, které má nejraději a kde nalézá největší pocit jistoty a bezpečí. 

Můžeme být potom svědky nepříjemných situací, kdy se prarodiče po rozvodu svých dětí 

začnou navzájem nenávidět a nejvíc tím trpí právě jejich vnoučata. Nastat ale může i situace, 

že své vnouče budou nadále chtít vídat, ale jeden z rozvedených rodičů jim v tom bude bránit. 

Dalším stresorem pro dítě může být nový partner matky či partnerka otce.

Tyto následky se týkají dětí, které se před rozvodem rodičů projevovaly jako 

bezproblémové. Pokud dítě ještě před rozvodem trpělo některou poruchou psychického 

vývoje, o to komplikovanější je pro něho rozvodové období. Všechny stresové situace, které 

dítě zažívá v období rozvodu nebo po něm, mohou vést nejen k psychopatologickým 

poruchám v jeho vývoji, ale zvláště u chlapců k antisociálnímu chování.

Každá rodinná situace je individuální, a proto je těžké poskytnout rodičům návod, 

který by byl platný stoprocentně na jejich osobní situaci. Výzkumy nicméně ukazují, že 

většina rodičů dělá opakovaně ty samé chyby, které zhoršují ve svých důsledcích psychický 

stav dítěte. Je velmi důležité, aby si rodiče tyto chyby uvědomovali a vyvarovali se jim.

Základním a prvním doporučením je, aby si rodiče nadále zachovali vědomí svého 

rodičovství a nezapomínali na povinnosti, které k dítěti mají. I po rozvodu jsou oba odpovědni 

za výchovu svého dítěte. Rodičovství totiž zrušit nejde, ač se o to jeden z rodičů snaží 

sebevíc. Jednou se rodičem stal a pouhým rozvodem nemůže odepsat minulost a žít dál tak, 

jakoby dítě neexistovalo. Velmi časté a nejvíc nebezpečné pro dítě jsou dva druhy postoje. 

Pokud se jeden z rodičů pod tlakem pocitu zklamání a osamocení na dítě moc upne a dítě je 

pro něj doslova vším. Tento postoj je častý hlavně u rozvedených matek, u otců se tento 
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postup vyskytuje jen výjimečně. Rozvedené matky se přepjatě zaměřují na dítě a zahrnují je 

přílišnou péčí a obětavostí. Tento postoj často přerůstá v postoj vlastnický. Matka si 

neuvědomuje, že dítě tím brzdí ve vývoji. Aby totiž dítě jednou dospělo a mohlo žít po svém, 

musí se postupně odpoutávat a od takové matky to jde těžko. V tomto případě je tedy na místě 

heslo: obětavost ano, ale ne obětování! Druhým častým příkladem je, když u partnera 

převládne nenávist a jeho jediným smyslem života se stane odstranění druhého partnera ze 

života dítěte. Katastrofou bývá, když tento postoj zaujmou oba bývalí manželé. Z toho 

vyplývá další doporučení, které by měli rodiče brát na zřetel. Oba by se měli starat o to, aby 

mezi nimi nevzniklo akutní nepřátelství. Pokud už nějaké nepřátelství vzniklo, mělo by být 

pro oba samozřejmostí nepřátelství neprohlubovat a snažit se co nejdříve z něho vymanit 

v zájmu svého dítěte. Pro dítě je neocenitelnou hodnotou a výhodou, když mu jsou oba rodiče 

i po rozvodu zachováni.

Další častou a stále opakovanou chybou je situace, kdy rodiče mají sklon zaměňovat 

citové potřeby dítěte těmi materiálními. Zahrnují je hračkami, drahým oblečením a podobně. 

Je jasné, že to zdaleka není to, co dítě v tomto složitém období potřebuje. Dárky jsou milé a 

rozhodně nejsou zavrhovány, ale nesmí jich být moc a dítě v nich nesmí cítit závazek, ale 

upřímnost z obdarování. Rodiče si často myslí, že dítě bude mít radši toho, kdo ho bude víc 

uspokojovat po materiální stránce. To je ale mylná představa, citový vztah dítěte se vždy 

zakládá více na pocitu jistoty a bezpečí, které cítí v přítomnosti rodiče. Platí tedy zásada dítě 

nepodplácet a nekupovat si jej. Rodič se podplácením dárky často nevědomky uvazuje 

k tomu, že dárky už budou nedílnou součástí jejich vztahu, protože dítě si na obdarovávání 

zvykne, bude je chtít dál a velmi často bude své nároky na dary zvyšovat. 

Další mylná představa rodiče, že tím získá náklonnost dítěte, je způsob navádění a 

popouzení dítěte proti bývalému partnerovi. Rodič chce očerňováním druhého rodiče u dítěte 

vzbudit odpor. Je pravda, že s dítětem až do devíti let se dá lehko manipulovat. Není těžké u 

něj vzbudit například strach z otce či matky, zkreslit vzpomínky na babičku, dědečka nebo 

popudit ho proti novému matčinu partnerovi nebo otcově partnerce. Naštěstí tato manipulace 

nijak spolehlivě nevychází, zvláště ne dlouhodobě. Takovéto vítězství je totiž velmi vratké. 

Dítě, které je zahrnováno nepravdami nebo polopravdami, je uváděno do role, která mu ještě 

nepřísluší a kterou nemůže chápat. Taková situace dítě nemůže natrvalo uspokojovat, a proto 

se z ní co nevidět bude snažit osvobodit. „Navíc v této spojitosti platí další psychologická 
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poučka, a to - že vstoupí-li jednou do výchovy dítěte lži a polopravdy, mají tendenci v ní 

setrvat a množit se.“ (Matějček, Dytrych, 2002, s. 51) Tuto situaci můžeme přirovnat 

k přísloví vyrážení klínu klínem. Výsledkem může být narušený charakter dítěte. A následky 

dolehnou právě na toho rodiče, který si myslel, že díky těmto neblahým praktikám vyhraje. 

Zachovat dítěti příznivý obraz obou rozvedených rodičů je další velmi důležitá zásada. 

Nestačí ale jenom nepopouzet dítě, ale i aktivně a záměrně ho vést k tomu, aby o svém otci 

nebo matce mělo nadále dobré mínění. V některých případech je obrovský krok jenom to, že 

rodič o tom druhém mlčí a tváří se neutrálně. Ideální je, když rodič přidá na stranu druhého i 

něco dobrého. Ve hře je totiž identita dítěte a celý další vývoj jeho osobnosti. Aby se jeho 

sebevědomí rozvíjelo bez problémů, potřebuje mít jistotu, že jsou rodiče v pořádku a že si jich 

může vážit. Rodiče si často neuvědomují, jak moc se může zdravé sebevědomí dítěte 

snižovat, když neustále poslouchá, jak je jeho druhý rodič špatný, neschopný atd. Dítě si pak 

může vydedukovat, že i on je špatný, když je špatná jeho matka nebo otec. Je potřeba dítěti 

vysvětlit, že i když se rodiče rozvedli, není to jeho chyba a oba ho mají rádi. A toto je potřeba 

opakovat dítěti pokaždé, když se k tomu naskytne příležitost.

Další problematickou otázkou bývá otázka styku dítěte s rozvedenými rodiči. Rodič, 

který má dítě ve své péči, často promrhá spoustu zbytečné energie, aby dítě druhého rodiče 

vidělo co nejméně. Budeme vycházet z toho, že v dnešní době je v devadesáti procentech 

případů dítě svěřeno do péče matky a otci jsou stanoveny tzv. návštěvy. Je vědecky 

podloženo, že dítě přijme dva různé světy, dvě různá prostředí (a zvykne si v nich žít bez 

větších problémů), ale jen pokud se mu nepřátelsky nemíchají. Optimální formou styku je 

volné pokračování rodinného vztahu. Manželství se rozešlo, ale oba rodiče nadále berou svoje 

rodičovství na vědomí. Časový rozsah a forma schůzek otce s dítětem se domluví podle 

potřeby obou rodičů a respektují se. Soud v tomto případě nemusí nijak zasahovat a účastníci 

si tímto ušetří spoustu starostí a napětí. Do tohoto rámce spadá i dnes populární střídavá péče, 

které se budu více věnovat v kapitole zabývající se právní stránkou neúplné rodiny. Další 

forma styku, která je psychologicky výhodná pro všechny tři strany, je převažující forma 

jednoho z rodičů kombinovaná s opakujícím se delším pobytem dítěte u druhého 

z rozvedených manželů. Tyto pobyty si bývalí manželé domluví individuálně nebo je 

doporučí soud na základě věku dítěte a okolností. Tato forma oslabuje možnost prohlubování 

nepřátelství mezi rodiči a dítě neztrácí pojem domova a hlavně svého druhého 

vychovávajícího rodiče. Důležité také je, že i druhý rodič má možnost žít s dítětem obyčejný 
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denní život. „To je totiž nutná podmínka, aby si rozvedený rodič udržel pravý mateřský či 

otcovský vztah k dítěti a dítě, aby si udrželo citový vztah k němu.“ (Matějček, Dytrych, 2002, 

s. 54) Poslední, nejmíň vhodné, ale převažující a spravedlivé, je řešení, kdy styk dítěte 

s druhým rodičem probíhá podle přesně stanovených pravidel a časového rozvrhu, který musí 

všichni dodržovat. Toto uspořádání je citově chladné a z hlediska psychologického pro dítě

hůře přijatelné. Pokud však manželský konflikt nadále trvá, pak je pro dítě situace krajně 

nepříznivá a jakékoliv soudní nařízení styku nepomůže.

Další stresující faktor, který může přijít, je nový přítel matky nebo přítelkyně otce. 

Vědecké výzkumy dokazují, že na dítě nejlépe působí, když je rodič, který ho v má v péči, se 

svou životní situací vyrovnaný a je spokojený. Tak tomu často bývá, když po rozvodu najde 

nový citově uspokojivý vztah. Děti ale nezapomínají tak lehce, jak by si bývalí manželé 

mnohdy přáli. I po několika letech, kdy s rodičem jeho nový partner žije, dávají děti více 

pozitivních voleb svému otci nebo v opačném případě matce. Obzvlášť matky mají tendence 

přeceňovat kladné projevy dítěte k novému partnerovi a přehlížet projevy negativní. To, jak 

přijme dítě nového partnera, záleží na mnoha okolnostech. Obecně platí, že nového partnera 

přijímají lépe mladší děti než starší a lépe dívky než chlapci. Z toho vyplývá, že záleží na 

věku a pohlaví dítěte. Dále záleží na spokojenosti rodiče v novém partnerském vztahu. 

Následuje osobnost matky a otce, jejich vztah k dítěti a osobnost nového partnera. Klíčová je 

také doba od rozvodu do příchodu nového partnera do rodiny. A poslední je tu druhý rodič a 

otázka, jak se k této nové situaci postaví on. Každé dítě tento zásah do jeho života prožívá 

individuálně. Aby ale každé dítě prožívalo tuto situaci co nejlépe, pomůže pár zásad, kterými 

by se měl rodič a jeho nový partner řídit. Důležité je, aby dítěti dali dostatečně času si 

zvyknout a nespěchali na něj. Dítě potřebuje obvykle více času, než by dospělý chtěl, ale 

trpělivost se v tomto směru vyplatí. Matka ani otec by neměli vyzvedávat pozitivní vlastnosti 

nového partnera více, než je třeba. Nový partner nebo nová partnerka by se dítěti neměli 

v žádném případě vnucovat. I malé dítě pozná, že si ho dospělý kupuje nebo že ho podplácí. 

Toto jednání by mělo totiž stejný efekt, jako když si jeden z rodičů po rozvodu dítě kupuje 

dárky. Velkým problémem bývá to, jak má dítě oslovovat novou partnerku či nového 

partnera. Dospělým obvykle tento problém nedochází, ale děti ho řeší a obvykle si s ním neví 

rady. Oslovení by měl vyřešit rodič dítěte podle závažnosti citu, který k partnerovi chová. 

Dítě by nemělo žít v nejistotě, co si má o novém příchozím myslet. Za žádnou cenu by ale 

rodiče po dítěti neměli chtít, aby hned od začátku říkali novému partnerovi mami či tati. 
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Problém oslovování se týká dalšího doporučení. Nový partner by měl brát jako samozřejmost, 

že by nijak zvlášť neměl dítěti nahrazovat matku nebo otce.

Všechna tato doporučení, čemu se v této složité situaci vyhnout, by měla působit 

preventivně a pomoct rodičům i dětem rozvod co nejlépe zvládnout. Veškerá snaha rodičů 

dítěte by se měla soustředit na to, aby manželský konflikt (pokud se nedá vyřešit jinak) 

skončil rozvodem a dále už nepokračoval.

Rozvodů a nových partnerů rozvedených rodičů se týká rozrůstající nový model 

rodinného soužití. Jde o tzv. „ patchworkové“3 rodiny, které jsou označované jako 2+2+1. Jde 

o nově vzniklá manželství s dětmi z více vztahů. Čeští sociologové dali novému jevu 

v českých rodinách název „znovu složená rodina“. Časté je také příznačné označení: „moje 

děti, tvoje děti, naše děti“. Zajímavá je informace, že sami rodiče z těchto zrekonstruovaných 

rodin označují svoji rodinu jako druhou partu. Označení vyjadřuje výstižně to, že je tato 

rodina na druhý pokus, protože ten první z různých důvodů nevyšel. V časopisu Respekt vyšel 

článek Sešívaná rodina, kde se uvádí, že zhruba každé desáté dítě v České republice má 

nevlastního rodiče a do druhého manželství vstoupí ročně téměř třicet tisíc žen a mužů. 

S přibývajícími rozvody tedy přibývá i počet lidí, kteří po něm vstupují do nových vztahů a 

manželství. Klasický rodinný trojúhelník matka – otec – dítě doplňují další lidé. Již dříve 

existovali macechy a otčímové, ale především z důvodu smrti jednoho z rodičů. Psychologové 

upozorňují na to, že v tomto typu rodiny hraje klíčovou roli na jejím fungování nekonkurovat 

si a uznávat se, což se stává kamenem úrazu a je to nejtěžší úkol, se kterým se rodina musí 

vypořádat. Doba trvání adaptace na nový model soužití a srůstání nové party trvá minimálně 

okolo dvou let. Až po čase lze hovořit jako o nové rodině.  Nová situace nastává také pro děti, 

musí se naučit poslouchat více dospělých a i ony potřebují čas, aby si na situaci zvykly. Noví 

partneři by se měli na začátku spíše držet zpátky, nesnažit se projevovat jako autorita nebo si 

vynucovat citovou náklonnost dítěte k sobě. Obzvlášť pozor si musí dát na očerňování 

biologických rodičů, naopak by k nim měli mít před dětmi kladný postoj. Pozornost by se 

měla klást na chování staršího dítěte, pokud se narodí do této rodiny nový potomek. Starší 

dítě může žárlit, a proto si rodiče musí více všímat jeho chování, aby mohli včas problém 

                                               
3  Slovo patchworková je odvozeno z anglického slovesa patchwork. Toto slovo vyjadřuje ruční práci, při které 

se sešívá celek z malých kousků. Má to vyjadřovat rodinu sešitou z více kusů. Název je inspirovaný přehozy 

sešitými z různých pestrobarevných látek.
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vyřešit. Typickým znakem patchworkové rodiny je ustupování biologických vazeb do pozadí 

a jejich nahrazování sociologickou stránkou rodičovství. Zkrátka by se dalo říci, že v tomto 

novém modelu rodiny se musí všichni snažit. Stejně tak jako u rozvodů zde platí, že čím 

menší dítě, tím lépe se do nové situace adaptuje. Sešitá rodina se pomalu stává častým typem 

rodiny a vzniká přirozeným přizpůsobováním realitě. „Patchwork je veselá sešívaná deka, ale 

pokud se jedná o soužití, je v ní vždycky zašitý i kus výbušniny.“ (Vránková, 2011) Tento 

výrok velmi trefně vyjadřuje situaci patchworkové rodiny, kde musíme počítat s tím, že tato 

velká rodina sebou přináší nejen radosti, ale aby se stala funkční rodinou, je mnohdy třeba 

překonat i překážky. 

2.3.3 Neúplná rodina tvořená jedním rodičem

Paradoxně z psychologického hlediska nejjednodušší, i když smutná, je situace, když 

jeden z rodičů zemře. Obvykle se o zemřelém mluví v superlativech a vzpomíná se na něj jen 

v dobrém. Dítě sice rodiče ztratilo, ale na druhé straně ho neztratilo díky tomu, že se o něm 

stále mluví a v mnohých případech se rodič i idealizuje. V této situaci to však není na škodu. 

Dítě na svého rodiče bude vzpomínat s dobrými pocity a bude si ho vážit. Jak už jsem zmínila 

na začátku, tato situace je sice smutná, ale lepší než situace, kdy dítě od rodiče poslouchá, jak 

byl jeho otec či matka špatný. V tomto případě je situace lehčí i pro celou rodinu. Vztahy 

s širší rodinou (babička, dědeček, strýc, teta) bývají v tomto případě zachovány a naopak ještě 

posíleny. Vztahy se nemusí přetrhat, jak tomu bývá často při rozvodu. Tyto vztahy jsou 

obvykle zachovány i po tom, co se ovdovělá matka nebo otec znovu vdá nebo ožení. Rodina 

je ráda, že si vdova nebo vdovec znovu někoho našli, že bude mít dítě druhý životní vzor, 

který potřebuje. Nový partner je přijímán přirozeněji než v případě rozvodu. Při výchově 

dítěte jsou tu nejpříhodnější podmínky pro naprosto pravdivé informace bez zamlčování, 

zkreslování nebo hanobení druhého rodiče. Není pochyby o tom, že smrt rodiče je velmi 

těžká, smutná a dítě utrpí obrovskou ztrátu, pravdou ale je, že výše uvedené okolnosti mívají 

méně překážek než při ostatních rozpadech neúplné rodiny.

V loňském roce činil podíl dětí narozených mimo manželství 34,5 %. Asi polovina se 

narodila osamělým ženám. Ať už je případ jednoho rodiče ten, že zůstal sám s dítětem 

z důvodu trvalého odchodu partnera nebo z důvodu, že je druhý partner dlouhodobě 

nepřítomen v domácnosti, důležité je, že zůstal na výchovu dítěte sám. Základní a nejčastější 

dilema osamělého rodiče je, zda o nepřítomném partnerovi, matce nebo otci dítěte 
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mluvit nebo nemluvit. Pro malé dítě je velmi důležité, aby vědělo, že otce nebo matku má, 

méně rozhodující je, kde se nachází. Podstatné pro něj je, aby dítě vědělo, že má matku a otce. 

Rodič, který zůstal na výchovu dítěte sám, má tři možnosti, jak řešit tuto situaci. Jedna 

z možností je předstírat, že bývalý partner vůbec není a nemluvit o něm, i když dítě ví, že žije. 

Druhá je snažit se vymazat bývalého partnera z paměti dítěte. Třetí možnost je ta nejtěžší, ale 

ta nejlepší v dané situaci. „Spočívá ve snaze vytvořit dětem představu obyčejného člověka, 

který odešel a měl své klady i zápory.“ (Márová, Matějček, Radvanová, 1975, s. 27) Mezi 

možnosti úskalí patří v prvním případě to, že vychovávající rodiče nepočítají, že děti rostou, 

nabývají rozumu a jednou si situaci vyloží po svém. Hlavně v době, kdy se dostanou do fáze 

kritického myšlení, je důležité, aby svého rodiče nemohli osočit ze zaujatosti a lži. Čím více 

se mu bude vychovávající rodič prezentovat jako poctivý a pravdomluvný, tím klidněji ho dítě 

přijme za přirozenou autoritu. Osamělý rodič má těžký úkol, musí se vypořádat se vším sám, 

bez opory druhé autority. V těchto případech je v roli osamělého rodiče až na ojedinělé 

případy matka. Proto se dále budeme zabývat situací matky samoživitelky, i když se 

nevylučuje, že v této roli se může ocitnout i otec, principy výchovy by byly samozřejmě 

stejné i v tomto případě.

Zhruba pětina dětí z celé populace se rodí osamělým matkám. Tento podíl je vyšší u 

matek se základním vzděláním, jejich děti nemají v rodném listě otce ve 44 % případů. Co se 

týče vysokoškolsky vzdělaných matek - 80 % z nich je při porodu prvního dítěte vdaných. 

Dnes má matka samoživitelka tuto úlohu o mnoho lepší než měla dříve. Její úloha se zlepšila 

díky emancipaci, ale také po druhé světové válce, kdy společnost byla nucena postavit ženu 

na úroveň muže i tam, kde se zaměstnávání žen doposud bránila.

Neúplná rodina má spoustu úskalí, i tak by se měla matka snažit vychovávat dítě bez 

pocitu sebelítosti. Dítě by se mělo vychovávat jako rovnocenný člen společnosti a ne jako 

zvláštní sociální případ. Je zbytečné stále připomínat, že tu není nikdo, kdo by s výchovou 

pomohl. Rodič by měl usilovat o to, aby dítě vyrůstalo v prostředí a atmosféře, kde bude 

nepřítomného rodiče postrádat co nejméně. Znamená to nejen dítě vychovávat, ale stát se mu 

rodičem i kamarádem za oba rodiče.

Tendence rozmazlování dítěte zvláště v dnešní době souvisí s finanční otázkou matky. 

Matky se snaží dopřát dítěti maximum z toho, co mají druhé děti. Dítěti se obvykle snaží celá 

rodina splnit první poslední, protože ho vidí jako chudáka, co žije bez otce. Není problém 
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splnit dítěti přání v předškolním věku. Horší to bývá, když dítě přijde do puberty. V tomto 

období už není v lidských silách naučit dítě skromnosti, protože je už zvyklé mít všechno. 

Proto by matka měla dítě postupně seznamovat se svými finančními možnostmi. Nemělo by 

se mu od malička vštěpovat do hlavy, co všechno nemůže mít nebo kam všude nemůže jet. 

Matka by měla umět vynahrazovat mu materiální věci jinými hodnotami. Není důležité, kde 

dítě zážitky a zkušenosti nasbíralo, ale to, že je má a může se s nimi pochlubit. Žádnou 

výchovou se nedá předejít tomu, aby dítě jednou nechtělo to, co v častých případech 

přesahuje finanční možnosti rodičů. V situaci osamělé matky je pravděpodobnější, že se         

s tímto jevem setkáme. Řešení nebude jiné než v ostatních případech. Tyto přání jsou obvykle 

již ve věku, kdy je dítě větší a může si na toto svoje přání vydělat samo brigádou. Pokud si 

opravdu peníze vydělá, měla by pak matka dítěti dovolit koupit si za ně to, co opravdu chce. 

Dítě si pak věci bude více vážit. Vychovat dítě k tomu, aby si věcí vážilo, není lehké a 

možnost zkusit si, kolik je za tím práce, je nejlepší způsob. Od mala je také dobré vést dítě 

k tomu, aby pomáhalo v domácnosti. Když si od mala zvykne po sobě uklízet, bude i později 

ve svých věcech schopno udržet pořádek. Pomoc v domácnosti by mělo dítě především dělat 

ve prospěch rodiny a ne jen za finanční ohodnocení. V tomto případě je lepší dítě ocenit 

pochvalou či uznáním a odměňovat jej dlouhodoběji.

„Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšné výchovy je vypěstovat u dítěte pocit 

odpovědnosti.“ (Márová, Matějček, Radvanová, 1975, s. 33) S tím by měl vychovávající rodič 

začít nejpozději v první školní den dítěte. Dítě přichází do nového světa, kde má trvalé školní 

povinnosti. Obzvláště v neúplné rodině je důležité, aby si dítě na plnění svých školních 

povinností zvyklo. Je samozřejmé, že rodič musí na tyto povinnosti dítěte dohlížet, ale čím 

méně nápadně do nich bude zasahovat, tím více se u dítěte pocit odpovědnosti vypěstuje. 

V budoucnu mu to pak umožní snáze zvládnout nároky, které na něj budou kladeny. 

Odměněn za tento způsob výchovy bude i rodič, protože se pak na svého potomka bude moci 

spolehnout i v situacích, kdy ho nemůže kontrolovat nebo mu pomáhat. A tento pocit je pro 

rodiče, který je navíc sám, v dospívání svého dítěte k nezaplacení. Od útlého dětství je také 

potřeba pěstovat pocit zdravé ctižádostivosti. 

Společenská výchova bývá větším problémem v neúplné rodině než v té úplné. 

Neúplná rodina má menší okruh známých a přátel. Je logické, že dva lidé, tedy dvě rodiny, 

mají více příbuzných a známých, než když je jen jeden rodič a jeho rodina. Matka 
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samoživitelka má méně času na přátele a svůj osobní život. Jak už jsem zmiňovala výše,         

i finanční situace neúplné rodiny může omezovat její společenský život. Dítě pak nemá tolik 

příležitostí k tomu, aby získalo společenskou jistotu a rozhled jako děti z rodin, které chodí na 

návštěvy nebo naopak návštěvy k nim domů. Dítě se pak může chovat buď zakřiknutě anebo 

naopak moc vyzývavě. Matka by se měla snažit dítě vodit mezi lidi, aby získalo zkušenosti 

z chování ve společnosti. Dítě by se také mělo učit přizpůsobovat různým situacím. Pokud 

dítě žije s matkou i otcem, mají oba obvykle jiné zájmy a jiné poznatky, proto tím budou své 

dítě přivádět do různých situací, z kterých se dítě bude učit. Jeden rodič obvykle nemůže 

zastat obě škály různých zájmů a poznatků. Řešením je rozšířit dítěti zájmy, i když je to velmi 

těžký úkol, mělo by se pamatovat na nebezpečí jednostrannosti a snažit se rozšířit dítěti 

spektrum zkušeností.

Matka by si neměla nechat ujít společnou dovolenou se svým potomkem. Společná 

dovolená je nejlepší příležitost, jak poznat své dítě jinak. Dítě i rodič mají o dovolené nejvíce 

volného času. Dítě se rodiči více otevře a řekne to, na co v předešlých měsících nebyl čas. 

Rodič a dítě prožijí společně nové zážitky a dojde k prohloubení vzájemného vztahu. 

Další problém, který se může objevit v neúplné rodině v horší formě než v té úplné, 

souvisí s autoritou rodiče. Autorita musí vycházet z celkového způsobu jednání, z postojů 

k problémům, z pravdomluvnosti a otevřenosti. V úplné rodině obvykle bývají autority 

rozděleny. Jeden rodič je pokládán za mírnějšího a druhý za přísnějšího. Matka, která zůstala 

s dítětem, musí umět skloubit obě tyto autority, což je nesnadný úkol. Každé dítě se v pubertě 

dostane do fáze zvýšené kritičnosti k okolí, která se nevyhne ani rodičům. „Dítě vyrůstající 

v neúplné rodině se stane více kritické, protože svou kritiku zaměřuje jen na jednoho rodiče. 

A přitom právě toto dítě potřebuje autoritu a úctu k vychovávajícímu rodiči více než kterékoli

jiné, a to nejen kvůli rodiči, ale hlavně pro sebe.“ (Márová, Matějček, Radvanová, 1975, s. 

40) Malé děti vidí ve své matce a otci vzor dokonalosti. Jejich další vývoj závisí na tom, jestli 

pro ně rodiče budou vzory i v kritickém období jejich věku. Poněkud časté jsou případy, kdy 

dítě ve starším věku začne vychovávajícímu rodiči vyčítat odchod druhého rodiče a vinit 

z toho právě jeho. Velmi důležité je vynechat emoce a dítěti vysvětlit okolnosti, za kterých 

k tomu došlo. Samozřejmě míru otevřenosti určujeme podle věku dítěte. 

Základ autority také tvoří, zda se dítě může spolehnout na to, co rodič řekl či slíbil. Ať 

už jde o slib, pohrůžku nebo příkaz. Obzvlášť se sliby by měl rodič zacházet rozvážně. Velmi 
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často se stává, že rodič dítěti něco slíbí a pak na to zapomene nebo slib nesplní, protože je to 

v danou chvíli nad jeho síly. Častou chybou rodiče bývá to, že neumí přiznat svou chybu.        

I rodič se může zmýlit, a pokud se tak stane, měl by se ke své chybě přiznat. Každý rodič by 

měl mít zdravou sebekritiku, jinak si může podkopávat autoritu. Pokud rodič něco nezná nebo 

neví, dítěti bude více imponovat, když to přizná. Této situaci se matka, která sama vychovává 

syna, zajisté nevyhne. V oblasti technické se ženy spíše nevyznají, proto je jednodušší, když 

matka přizná, že tomu nerozumí a poskytne dítěti radu, kde se o této věci dozví více. Totéž 

platí pro otce, který zůstal sám s dcerou. Je-li rodič na dítě sám, dítě by k němu mělo mít 

plnou důvěru a nemělo by se bát přiznat se i k nepříjemným věcem. A přiznat se dokáže jen 

dítě, které se nemusí bát.

Velmi častá otázka týkající se tématu neúplné rodiny je, zda má právo osamělý rodič 

s dítětem na vlastní život. U muže, který zůstal s dítětem sám, společnost považuje za 

samozřejmé, že přivede dítěti novou matku, protože nemůže vydělávat a ještě pečovat o dítě a 

jeho výchovu. V případě matky společnost ne s úplnou samozřejmostí akceptuje hledání 

nového partnera. Dále se budu zabývat více situací, kdy s dítětem zůstane sama matka. Matka 

samoživitelka má beze sporu úplně jiné životní podmínky než svobodná nebo vdaná žena. Pro 

každou takovou matku je obtížné skloubit vlastní život a povinnosti. Cílem matky 

samoživitelky by mělo být vybudovat si vlastní život vedle života dítěte. Platí totiž pravidlo, 

že pokud je šťastná matka, je i dítě. Pokud matka věnuje veškeré své síly i čas pouze a jen 

dítěti, není to dobré pro ni ani pro dítě. V budoucnu se její výchova může projevit dvěma 

způsoby, z nichž ani jeden není pozitivní. V prvním případě dítě jednou odejde a postaví se na 

vlastní nohy. Matka pak zůstane sama s pocitem, že nemá svůj vlastní život, protože ho celý 

obětovala dítěti. V druhém případě se matce povedlo dítě k sobě připoutat tak, že od ní není 

schopno odejít a začít žít svůj vlastní život. Proto by měla část svého volného času věnovat 

svému osobnímu životu.  Díky tomu matka po odchodu dítěte nebude mít pocit prázdných 

rukou, ale bude mít ve svém životě na co navázat. 

Pokud si matka najde nového partnera, měla by věnovat dostatečné úsilí tomu, aby 

nedocházelo k zbytečným kolizím. Matka by měla představit nového partnera dítěti až 

v situaci, kdy si je jistá, že nový partner bude schopen nahradit otce. Měla by také pečlivě 

zvážit vhodnou dobu a způsob, jakým partnera představí. Pokud toto nebude dodržovat, může 

se stát, že dítě bude poznamenáno návštěvami různých strýčků, kteří se střídali, ale ani jeden 
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nezůstal. Pro malé dítě nebývá problém přijmout nového partnera matky. Obvykle cítí potřebu 

otce, a pokud je nový partner aspoň trochu přijatelný muž, často si ho brzo oblíbí. Nejtěžší 

pro matku představit nového přítele dítěti bude v období jeho puberty a dospívání. Dítě, které 

vyrůstá v neúplné rodině, je na svém rodiči více závislé. Dítě bude cítit podvědomý strach, 

aby ho rodič neopustil. Matka by na to neměla zapomínat, mít s dítětem trpělivost a dát mu 

dostatek času zvyknout si na nového člověka v jeho životě. Pokud matka pro sebe nenajde 

stálého partnera, měla by najít pro dítě náhradní mužský vzor jinde. Táta totiž není vitamin, 

který lze pořídit v lékárně, navíc se zárukou kvalitního působení. Dítě potřebuje předobraz      

i druhého pohlaví. Řešením osamělé matky je snaha podporovat u dětí jejich mužská 

přátelství a kolektivní aktivity- kroužky ve škole, sport. Velmi často dokáže nahradit otce také 

příbuzný v rodině, s kterým má dítě možnost se opakovaně scházet.

2.3.4 Vliv absence otce na vývoj dítěte

Při rozvodech manželů s dětmi stále ještě ve více než devadesáti procentech svěřuje 

soud dítě do péče matky. O zbytek procent se dělí otcové s příbuznými a různými 

výchovnými institucemi. „Otec může dítě dostat do své péče prakticky jen tehdy, pokud se 

prokáže, že je matka k výchově a péči o dítě absolutně neschopná, zatímco otec je naopak 

mimořádně schopný a má k tomu i vnější dobré podmínky.“ (Matějček, 1994, s.50) 

V poslední době se stále častěji objevují názory, že by se tato situace měla změnit. Otcové se 

čím dál více ukazují dobří ve funkci vychovávajícího rodiče a pečovatele, a tím si dobývají 

uznání nejen u soudu, ale i širšího okolí. 

V situaci matky samoživitelky, kdy otec nikdy nebyl, jsem zmiňovala případy, kdy 

musí matka nahradit i otce a být všestranná. Nechci pochybovat o tom, že bez otce se dítě 

nedá vychovat, ale chci ukázat situace v dětském životě, v kterých je otec nenahraditelný. A 

tím vyzdvihnout důležitost té situace, že pokud má dítě otce, který o něj má zájem, měla by se 

matka snažit, aby byl dítěti co nejvíc zachován a mohl svou roli plnit. Matka by měla mít 

vždy na zřeteli hlavně dobro dítěte a osobní spory s otcem by měly jít stranou.

Ať chceme nebo nechceme, dítě už od narození vnímá otce a on se pro něj stává 

zástupcem jedné poloviny lidstva. Svět je od pradávna ženský a mužský. A tak ho vnímá i 

dítě. Otec by měl být dobrým mužským vzorem. Muži a ženy jinak myslí, jinak jednají 

v životních situacích a jinak cítí. Na mužskost a ženskost se díváme jako na určitý životní 
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vklad či potenciál, který má být po svém a společnosti k užitku rozvíjen, kultivován a 

používán. Ztráta muže v rodině znamená, že se dítěti ztrácí základní příležitost k rozvíjení 

tohoto potenciálu daného jeho pohlavím. Toto překvapivě neplatí jen pro chlapce, ale i dívky 

mají potřebu mít na blízku mužský vzor. Výskyt mužského vzoru v jejich blízkosti znamená, 

že se naučí v interakci s ním kultivovat a osvědčovat svoji ženskost.

V období dvou až tří let dítěte je vědecky dokázáno, že si dítě vědomí vlastního já 

utváří lépe ve vztahu já-ty-on než pouze ve vztahu já-ty. Právě z rodinného trojúhelníku mu 

nejlépe vyplyne vědomí vlastní osoby. Dítě hledá u obou rodičů něco jiného, což souvisí 

právě s rolemi, které oba rodiče hrají. U matky dítě spíše hledá ochranu a prožívá více 

intimity. Od otce zase očekává více aktivity a zpravidla i více zábavy a legrace. S každým si 

povídá o něčem jiném a něco jiného jim svěří. Otec na dítě mluví jinak než matka, jiné věci 

mu kupuje a nosí do domova, dívá se na jiné programy v televizi, jinak ho i bere do náručí, 

ukazuje mu jiné věci a směje se jiným podnětům než matka. Dítě pozná, čím komu dělá 

radost a pochopí, kdo má v rodině roli otcovskou a kdo mateřskou. V období už školního 

věku dítěte od devíti do dvanácti let si dítě samo utváří ženskou a mužskou roli a pomalu se 

formují jeho rodičovské postoje. Dítě v tomto věku už naplno vnímá, jací jsou jeho rodiče       

a pomalu se mu utváří  představa o jeho  uplatnění v rodině v budoucnu.

Schopnost mužů postarat se o dítě vyplývá z řad výzkumů. Když půjdu úplně do 

biologického základu, je potvrzeno, že instinktivní chování k lidskému mláděti není 

zakotveno jen v ženách, ale ve stejné míře i u mužů. Není tedy biologického ani 

psychologického důvodu, proč by nebyli muži schopni postarat se přijatelně o velmi malé 

dítě. Je fakt, že ženy se umějí postarat zpravidla lépe, ale péče o dítě přece není soutěž. Jako 

vždy jde především o to, co nejvíce prospěje dítěti. Proto by měl každý otec, který o to stojí, 

dostat možnost rozvíjet svoje pečovatelské tendence a schopnosti. Toto téma bych zakončila 

podle mě velmi výstižným citátem od anglického filozofa Bertranda Russela: „ Kdyby muži 

neměli děti a kdyby neměli možnost láskyplných styků s nimi, nevěděli by, proč by je měli 

mít. Vyloučilo by to ze života mužů jedinečný cit, který se svou důležitostí vyrovná lásce 

k ženě, ba dokonce i láska by se tím znehodnotila.“
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2.3.5 Organizace na podporu neúplných rodin

Rodič v neúplné rodině se musí potýkat s řadou problémů, ať už se dotýkají právní 

záležitosti nebo společenského života. Myslím si, že pro osamělé rodiče, kteří se ocitnou 

v životní situaci, v které si neví rady, je velmi důležité vědět o možnostech pomoci, a kam se 

mohou v dnešní době pro radu obrátit. V této kapitole se budu zabývat organizacemi               

a sdruženími, které se v České republice věnují problematice neúplných rodin a tomu jakou 

pomoc těmto rodinám nabízejí.

Nejzákladnější pomoc nabízejí občanské poradny. Jejich cílovou složkou jsou vedle 

občanů v obtížných životních situacích právě i osamělí rodiče. Poradny pro rodinu poskytují 

nezávislé, odborné a bezplatné sociálně odborné poradenství v právních oblastech. Rodiče 

v poradnách najdou odpovědi na otázky týkajících se dávek, na které mají nárok a poradny je 

mohou odkázat také na další organizace, které by jim mohli pomoci v jejich situaci. Seznam 

poraden je veliký a konkrétní poradny ve městech lze dohledat podle krajů na internetu. 

Sdružení Linka bezpečí poskytuje služby telefonické krizové pomoci. Speciální linkou 

pro rodiče, kteří mají problémy s dětmi, je Rodičovská linka. Klienti se mohou pracovníkovi 

linky svěřit se svým problémem a poradit se o výchovných metodách. Tato služba je 

bezplatná a postavená na anonymitě. 

Nezisková organizace Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství funguje od roku 

2001 a je realizována ze státního rozpočtu ČR a spolufinancováno v rámci realizace 

Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice, který byl 

vyhlášen pro rok 2010. Osamělí rodiče nejvíce ocení poradnu pro rodiče, kde se na bezplatné 

online lince mohou dozvědět informace z oblasti právní, sociální, pracovně právní a 

psychologické. Dále Aperio nabízí vzdělávací a poradenské aktivity, které jsou zaměřeny 

především na podporu schopnosti sladit práci a rodičovské povinnosti a na pomoc osamělým 

rodičům navrátit se do práce. Přednášky a semináře jsou vedeny odborníky z praxe a jsou 

zaměřeny na různé oblasti. Některé jsou zaměřeny na sebepoznání a pomoci uvědomit si 

vlastní životní situaci, v jiných si klienti mohou zkusit např. konkrétní nácvik pracovního 

pohovoru. V seminářích se využívá práce ve skupině, kde účastníci mohou počítat i 

s individuálním přístupem. 
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Další neziskovou organizací, která nabízí různorodou pomoc pro neúplné rodiny je 

Centrum pro rodinu a sociální péči, které bylo zřízeno Brněnským biskupstvím a funguje od 

roku 1992. Tato organizace nabízí širokou škálu zajímavých programů pro neúplné rodiny. 

Klub sólo rodičů je podpůrná skupina vedená rodinným poradcem. Je otevřená pro všechny, 

kteří se těžko vyrovnávají se svou životní situací a potřebují nasměrovat na případnou pomoc.

Další skupinou je Rodičovská skupina pro osamělé rodiče, která je ale na rozdíl od 

klubu uzavřená. Zaměřuje se na rodiče svobodné, rozvedené, ovdovělé nebo v rozvodovém 

řízení. Moderátor pracuje především s emocemi a cílem je klienty dovést ke sdílení, 

odreagování, sebepoznání, posílení sebedůvěry a k zvládání své situace.

Kurz na rozcestí je určen pro rodiče bezprostředně a krátce po rozvodu. Kurz je 

zaměřen na zorientování se v nové životní etapě, kdy rodiče sdílí svoje příběhy a zkušenosti    

a společně hledají možná východiska. Všechny tyto služby jsou poskytovány zdarma a 

spadají do sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi. Paralelně se těmito programy 

probíhá dětský klub Klubíčko. Ten je určen pro skupinovou práci s dětmi. Je veden 

psychology a sociálními pracovníky, kteří s dětmi pomocí her a aktivit tráví čas tak, aby byl 

pro děti co nejpřínosnější. 

Myslím si, že efektivnost těchto programů spočívá i v tom, že rodiče mají možnost 

hlídání dětí. Většina rodičů v neúplných rodinách si nemůže dovolit placené hlídání nebo si 

hlídání velmi těžko shánějí. Tento program, který je hlavně pro rodiče v tíživé životní situaci, 

myslí na to základní -  na umožnění jeho navštěvování. Rodiče mohou tento program navštívit 

s vědomím, že je o děti postaráno a navíc je tento čas využit smysluplně a ve prospěch dětí. 

Pro věřící občany se pořádají také setkání, která jsou zaměřena na téma život 

rozvedených v církvi a nabízejí také duchovní obnovu pro rozvedené a osamělé.

Občanské sdružení HoSt je další organizace, kde mohou rodiče v obtížné životní 

situaci hledat oporu. V Praze působí HoSt od roku 2003 a v roce 2007 byla nabídka služby 

rozšířena také do Brna a do Liberce. Poskytuje aktivizační služby rodinám s dětmi do šesti let 

v jejich přirozeném prostředí. Jeho hlavním cílem je podporovat celistvost i neúplné rodiny, 

posilovat její vlastní kompetence a pomáhat jí vytvářet harmonické a podnětné prostředí pro 

vývoj dítěte tak, aby byla posléze schopna plnit své funkce bez pomoci. Snaží se předcházet 

sociálně patologickým jevům, jako je rozpad rodiny, zanedbávání péče či týrání a zneužívání 
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dítěte. Specifickou podmínkou dobrovolnictví v HoStu je, že dobrovolník musí mít zkušenost 

s rodičovstvím. Tuto podmínku vidím jako výborný nápad v tom, že rodič dobrovolník si 

sebou může přivést také svoje dítě a rodič klient se tak může učit nápodobou, jak pečovat       

o své dítě, případně se rovnou zeptat a dostat zpětnou vazbu. Dobrovolníci jsou rodiči stejně 

jako klienti, což dle mého názoru u klienta může navodit pocit důvěry rychleji než                  

u dobrovolníka, který by s dětmi neměl zkušenost. Dobrovolníci pravidelně pomáhají 

v domácnosti klienta nejen s konkrétními věcmi a s praktickým nácvikem, ale jsou tu pro ně    

i v situaci, kdy se klient potřebuje svěřit.

Občanské sdružení KOK- Klub osamělých maminek, které hájí práva dětí z neúplných 

rodin, existuje od roku 1992 a nyní má centrum v Trutnově. Klub je určen především pro 

rodiče, kteří selhali v oblasti sociálního charakteru. Nabízí pomoc prostřednictvím bezplatné 

právní, psychologické a logopedické poradny, půjčovny knih odborné literatury nebo výuky 

cizích jazyků. Velká škoda je, že kvůli finančním důvodům musely být zrušeny hlídací služby 

v domovech rodičů, kteří byli zaměstnáni a tato služba jim pomáhala umožnit skloubit práci    

a péči o dítě. Tato pomoc byla rodiči velmi často využívána a myslím si, že by se měl tento 

typ služby zřizovat co nejvíce, protože pomáhá osamělým rodičům vrátit se do společnosti      

a k tomu, aby byli ekonomicky samostatní. Dále toto občanské sdružení nabízí víkendové 

pobyty a letní tábory. 

Český helsinský výbor nabízí velkou škálu pomoci a mezi nimi se věnuje i dětem, 

které se ocitly v rodičovských sporech. Cílová skupina nejsou pouze rodiče, kteří se ocitli 

v tíživé životní situaci z důvodu rozvodu, ale i rodiče, kterým hrozí sociální vyloučení. 

Projekt posilování rodičovských kompetencí má za cíl posílit povědomí o zájmech dítěte        

a významu stabilních vazeb mezi dětmi a rodiči. Vedle konzultačního centra a besed na toto 

téma mohou rodiče využít také mediaci, která je primárně zaměřena na rodiče v rozvodové 

nebo porozvodové situaci. Mediace je metoda rychlého řešení konfliktů za asistence neutrální 

třetí osoby-mediátora. Rodiče mohou díky mediaci vyřešit spory, s nimiž se setkávají při 

řešení neshod v pohledu na různé stránky jejich života - výchova dětí, finance, majetek a vše, 

co je trápí. Mediace může pomoci rodičům, kteří se potřebují dohodnout na tom, jak bude 

jejich život a život jejich dětí ve složitějších životních obdobích jejich rodin před rozvodem,  

v jeho průběhu nebo po rozvodu vypadat.
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Dům tří přání je občanská společnost, která je tu pro děti, které potřebují okamžitou 

pomoc. Jejím posláním, co se týče neúplných rodin, je zabránit ústavní výchově dítěte tam, 

kde se rodiče ocitli v dlouhodobé krizi. Poskytují služby sociálně-aktivizační, sociálně-právní 

a spolupráci s dětskou psychiatričkou a psycholožkou. Služby jsou pobytové, ambulantní i 

terénní.

Pro matky s dětmi, které se ocitly v opravdu těžké sociální situaci a nemají nikoho 

z rodiny, na koho by se mohly obrátit, jsou tu azylové domy. Jsou určeny zejména pro mladé 

osamělé matky s malými dětmi a jejich hlavním cílem je navrátit rodinu do běžného 

sociálního prostředí. 

Kolpingův dům na Praze 8 nabízí sedm garsoniér a tři tréninkové byty, pobyt může 

být až na tři roky. Klientky jsou odkazovány na další organizace, se kterými azylový dům 

spolupracuje. V azylovém domě se řeší aktuální existenční problémy klientek a podporuje se 

jejich rodičovství a nácvik v domácnosti. Klientky mají možnost pravidelných konzultací se 

sociální pracovnicí.

Dalším azylovým domem v Praze je azylový dům Otevřené srdce, kde naleznou 

osamělé matky obdobnou pomoc, avšak pouze maximálně na jeden rok.

Komunitní centrum Prahy 10 provozuje azylový dům, který poskytuje pobytovou sociální 

službu na dobu nezbytně nutnou: od jednoho dne do šesti měsíců, ve výjimečných                  

a odůvodněných případech max. do dvanácti měsíců. V zařízení je k dispozici devět 

ubytovacích jednotek. Cena za poskytnutí sociální sužby vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a 

platných prováděcích předpisů; činí 70,- Kč za den pro dospělou osobu a 40,- Kč za den pro 

dítě. 

Azylový dům Straní patří pod jedno z největších humanitárních sdružení Adra a 

nachází se v Novém Jičíně. Vedle ubytování poskytuje uživatelkám projekty, které jim 

pomohou k řešení jejich životní situace. Důležitá je motivace k hledání nového bydlení a 

práce, která napomůže k osamostatnění klientek. 

Další azylové domy pro matky s dětmi jsou v Kladně, Kolíně, Vsetíně, Jeseníku, 

Děčíně, Ostravě, Vyškově, Brně, Mostě, Ostravě, Plzni, Aši, Litoměřicích, Karlových Varech, 

Náchodě, Táboře, Roudnici nad Labem, Českém Těšíně, Kojetíně, Valašském Meziříčí, Zlíně, 
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Studénce, Plzni, Trutnově, Havlíčkově Brodě, Koclířově, Klatovech, Kroměříži, Hradci 

Králové, Kutné Hoře, Uherském Brodě, Teplicích, Trutnově, Šumperku a Jihlavě.

2.3.6 Společenské problémy neúplné rodiny

Neúplná rodina je příkladem rodiny, která sebou nese nejen právní problémy, ale         

i společenské. Je to dáno tím, že vedle neúplných rodin existují i rodiny úplné. Tak se rodině 

neúplné dostává svým způsobem určitého výjimečného postavení. Neúplné rodiny jsou 

považovány z hlediska životní úrovně za ohroženou společenskou skupinu. Je statisticky 

dokázáno, že ekonomická situace neúplných rodin je v mnoha případech neuspokojivá. 

Některé děti z těchto rodin mají menší šance uplatnění ve společnosti, protože v mnoha 

případech jim sám rodič nemůže dopřát nadstavbu ve vzdělání, sportovní a kulturní aktivity 

tak jako dětem s oběma rodiči. Rozlišení typů neúplných rodin se ukázalo jako oprávněné, 

především co se týče psychosociálního charakteru. Hodnoty a postoje k životu se                     

u jednotlivých typů liší, ale rozdíly nejsou tak výrazné, jak bychom mohli očekávat. Postoje 

osamělých rodičů jsou přímo úměrné jejich současné životní situaci. Většina osamělých žen 

vyzdvihuje hodnotu dítěte a hodnoty partnerských vztahů. V pohledu na manželství se však 

pohled liší. Ti svobodní, kteří žijí v nesezdaném soužití, zaujímají k legitimitě manželství 

liberální postoj. Část svobodných, kteří žijí bez partnera, vyzdvihuje význam manželství. 

Naopak druhou část svobodných občanů specifikuje značně tolerantní postoj k nevěře              

a k rozvodu. U rozvedených rodičů se pod tlakem vlastních životních zkušeností projevují 

pesimistické postoje k dalšímu uzavírání manželství a dítě je pro ně dominantní hodnotou. 

Vdovci a vdovy mají v podstatě stejné hodnoty a postoje jako jsou u příslušníků úplných 

rodin. I když spadají do neúplných rodin, uznávají tradiční rodinné hodnoty a význam 

manželství. 

Rozdíly v tom, jak se rodiče v neúplných rodinách dívají do budoucna v souvislosti 

nových vztahů, závisí především na tom, zda vznik neúplné rodiny zapříčinilo jejich vlastní 

rozhodnutí a jak dlouhá doba uplynula od rozpadu rodiny. Nový partnerský vztah zvyšuje 

sebevědomí těchto rodičů a také urychluje adaptaci na nové podmínky. Tam, kde se objeví 

nový partner, který je ekonomicky aktivní, se situace značně vylepší, a to v několika  

rovinách. Především jde o pocit rodiče, že na vzniklou situaci není sám a že se o povinnosti 

může s někým podělit. Osamělý rodič, který nemá partnera, má situaci mnohem složitější. 

S novou situací se hůře vyrovnává a cítí tíhu zodpovědnosti za své dítě nebo děti, která leží 
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celá pouze na něm. Tento rodič vnímá svou situaci negativně a uvádí zhoršení životních 

podmínek. V těchto případech velmi pomáhá podpora osamělého rodiče od širší rodiny, ať už 

je v pomoci péče o dítě nebo ve finanční pomoci. Na druhou stranu si myslím, že by se pomoc 

širší rodiny neměla přehánět. Úskalí vidím především v posilování závislosti na vlastní 

rodině, což může vést k tomu, že se potom tento rodič nebude umět o dítě postarat zcela sám. 

Další úskalí, která vychází z nepřiměřené závislosti na rodině, je omezená svoboda rodiče a 

jeho malá samostatnost, která by mohla v budoucnu přinést řadu problémů. 

Velmi významným faktorem, který ovlivňuje společenský život a který také způsobuje 

rozdíly mezi dětmi vyrůstajícími v úplné rodině a dětmi z různých typů rodinného uspořádání, 

je malý rodinný příjem. Společnost Aperio zveřejnila, že téměř 40 % neúplných rodin je 

ohroženo chudobou a že se příjmy zhruba poloviny neúplných rodin pohybují pod hranicí 1,5 

násobku životního minima. To dokazuje, jak je pro osamělé rodiče obtížné najít si práci. 

Výživné a sociální dávky pokryjí obvykle minimální potřeby neúplné rodiny. Samozřejmě pro 

všechny osamělé rodiče jsou sociální dávky nepostradatelné a dopad absence některé z dávek 

se na finanční situaci neúplné rodiny ihned projeví. Výdělečná činnost těchto rodičů, 

především osamělých matek, závisí na úrovni dosaženého vzdělání a na věku dítěte. Věk 

dítěte rozhoduje o časových možnostech a o výši výdělku osamělé matky. Sociální dávky 

rozhodně nestačí na to, aby sólo matky pokryly všechny potřeby a mohly dítěti dopřát vše, co 

potřebuje. Proto je pro mnoho matek zaměstnání životní nutností. Na českém pracovním trhu 

však naráží na časté překážky. V první řadě jim ztíží situaci fakt, že musí pečovat o dítě, ať už 

se jedná o samotné přijímání na pracovní post nebo o kariérní postup. Dalším problémem je 

málo pracovních příležitostí, kde je časová flexibilita nebo umožnění práce na zkrácený 

pracovní úvazek. Matka samoživitelka se nemůže podělit o péči o dítě s nikým dalším, a proto 

je často závislá na službách poskytující péči o dítě. Bohužel například pro věkovou skupinu 

dětí od jednoho roku do tří let je těchto služeb nedostatek. Podle sociologických průzkumů 

patří osamělé ženy s dětmi v České republice ke skupině, která nejhůře shání uplatnění na 

pracovním trhu. Myslím si, že je velmi důležité, aby těmto matkám byla podána pomocná 

ruka. Většina společenských problémů, s kterými se neúplná rodina potýká, pramení právě 

z neuspokojující ekonomické situace a řadí tak tento typ rodin mezi znevýhodněné skupiny 

obyvatel
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2.3.7 Neúplná rodina z právního hlediska

Neúplné rodiny potřebují často mnohem větší státní podporu než rodiny úplné. V této 

kapitole se budu zabývat tím, na jaké sociální dávky mají různé typy neúplných rodin právo    

a jaké zákony se jich dotýkají. 

Především je to zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje vznik manželství, zánik manželství smrtí, rozvod, vztahy mezi rodiči a dětmi, 

výchovná opatření, pěstounskou péči, výživné, výživné rozvedeného manžela, příspěvek na 

výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce.

Dále je to zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, který vymezuje dávky pro rodinné příslušníky, kteří se ocitli v sociální situaci, která 

je státem uznána pro možnost vyplácení sociálních dávek. V rámci systému státní sociální 

podpory jsou poskytovány: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek 

v případě, kdy je těžce zdravotně postižené dítě nebo rodič, příspěvek na bydlení, porodné a 

dávky pěstounské péče.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 

týká neúplné rodiny v případě, kdy se zanedbává výchova dítěte, nebo když se osamělý rodič 

dostal do takové krizové situace, v které není schopen sám pečovat o dítě. Zabývá se také 

situací, kdy je dítě svěřeno do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, tedy pěstounstvím a 

osvojením. Nebo případem, kdy se musí přistoupit na svěření dítěte do ústavní nebo ochranné 

výchovy.

Osamělých matek nebo rodičů, kterým bylo dítě svěřeno do péče a kteří jsou 

v pracovním poměru, se týká zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V zákoníku práce nalezneme ustanovení o zákazu výpovědi ze strany zaměstnavatele 

v případě, kdy je zaměstnanec v ochranné lhůtě, o ustanovení mateřské a rodičovské 

dovolené. 

V zákoníku práce je dále uvedeno, že pokud zaměstnankyně zaměstnavatele požádá o 

poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené nebo 

o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do 
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doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel 

povinen její žádosti vyhovět. 

Dále Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, kde nesmí 

z důvodu ohrožení mateřství a zdraví matky pracovat kojící žena a matka, která je devět 

měsíců po porodu. 

Osamělé zaměstnankyně a zaměstnance, kteří pečují o dítě do 15 let věku, nesmí 

zaměstnavatelem vyslat na pracovní cestu mimo obvod obce bydliště nebo pracoviště bez 

jejich souhlasu.

Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též                  

k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Pokud požádá zaměstnavatelka či 

zaměstnavatel, kteří pečují o dítě mladší 15 let, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou 

úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-

li tomu vážné provozní důvody.

Zaměstnavatel dále nesmí zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší jednoho roku, 

nařídit práci přesčas.

Pokud se rodiče z neúplných rodin dostanou do situace, kdy nemají dostatečné příjmy, 

aby uspokojily základní životní potřeby sebe a dětí na úrovni přijatelné pro společnost, týká 

se jich také zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.    

Dále zákon o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

umožňuje zaměstnanému rodiči nárok na ošetřovné. To se vyplácí v případě, kdy rodič musí 

zůstat doma z důvodu ošetření nebo péče o dítě mladší 10 let. Osamělí rodiče mají výhodu 

v délce čerpání ošetřovného. Na místo 9 kalendářních dnů mohou osamělí zaměstnanci čerpat 

ošetřovné 16 kalendářních dnů, pokud mají v trvalé péči dítě mladší 16 let. Výše ošetřovného 

za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. V případě hospitalizace mají 

rodiče právo být s dítětem 24 hodin denně. Rodiče nejsou v nemocnici návštěvou, ale jsou 

bráni jako průvodci dítěte v nemocnici. Rodičům dětí do šesti let hradí pobyt v nemocnici 

pojišťovna.
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Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

ustanovuje, že stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu u pojištěnců, kteří 

pobírají rodičovský příspěvek a jedná-li se o ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby 

pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění. Stát je také 

plátcem pojištění za nezaopatřené děti.

  Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje vztahy 

mezi zaměstnaným rodičem a zaměstnavatelem. Zaměstnaným rodičům, kteří mají v péči dítě 

do 15 let, se věnuje zvýšená péče při ucházení se o zaměstnání. 

Rodičů, kteří pečují o děti, se týká také zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou nároku na starobní důchod je doba pojištění. 

Dobou pojištění je především doba zaměstnání, ale také náhradní doba pojištění. Náhradní 

dobou pojištění je doba péče o dítě do jeho čtyř let věku, dále péče o osobu mladší deset let, 

která je závislá na péči jiné osoby. Náhradní doby důchodového pojištění se započítávají do 

celkové doby důchodového pojištění pro vznik nároku na důchod.

Typ neúplné rodiny, která má stále vzrůstající tendenci, je neúplná rodina vzniklá 

rozvodem. Pokud se chtějí manželé rozvést, musí jeden z nich podat žádost o rozvod. Soud 

rozvede takové manželství, které je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat 

obnovení manželského soužití. Nejdříve musí být zajištěna péče o dítě/děti. Po splnění této 

podmínky soud manželství rozvede, pokud jsou předloženy písemné smlouvy s úředně 

ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných 

majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací 

povinnost a pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých 

dětí pro dobu po rozvodu.  Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého 

dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu. Určí, komu bude 

dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Jsou-li oba rodiče 

způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, 

popřípadě střídavé péče obou rodičů. Nejlepší a nejjednodušší je, když se rodiče o svěření 

dítěte umí domluvit a jsou schopni sepsat dohodu mezi sebou, která je poté schválena soudem 

a tím nabývá platnosti. Pokud se manželé nejsou schopni domluvit mezi sebou, rozhoduje 

soud. Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte 
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s ohledem na jeho osobnost a zajímá se o životní poměry rodičů.  Přihlíží k citové orientace 

dítěte, k výchovným schopnostem rodiče, k odpovědnosti rodiče, k stabilitě budoucího 

výchovného prostředí a na citové vazby dítěte k ostatním členům rodiny. Dbá, aby bylo 

respektováno právo dítěte na péči obou rodičů, udržování pravidelného osobního styku s nimi 

a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti.  

Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu. Soud však styk rodičů 

s dítětem upraví, když se děje bezpráví u jednoho z rodičů. Jde o případy, kdy rodič brání 

druhému rodiči styku s dítětem, i když je styk oprávněný. Soud poté vydá nové rozhodnutí      

o výchovném prostředí pro dítě.  A naopak v druhém případě, kdy je to nutné v zájmu dítěte, 

může soud omezit nebo i úplně zakázat styk rodiče s dítětem. Stejně tak v zájmu dítěte            

a poměrů v rodině soud může upravit styk se sourozenci a prarodiči. Pokud se radikálně 

změní poměry v rodině, může soud změnit dohodu o výkonu rodičovských práv a povinností. 

Jak ukázalo šetření, problémy s výživným jsou v současné době typické pro řadu 

neúplných rodin, a to jak u rozvedených, tak i svobodných matek. O výši výživného na děti 

musí často rozhodovat soud, rodiče nejsou schopni se o něm domluvit a s jeho placením jsou 

velké problémy. Je stále více případů, kde především otcové výživné neplatí, popřípadě 

zkreslují úmyslně výši svých příjmů. Výživné je pak téměř nedobytné. Myslím si, že by 

výživné mělo být přísněji ošetřeno, protože i na něm závisí zachování dobré životní úrovně 

nově vzniklé neúplné rodiny. Řádně placeným a dostatečně vysokým výživným by se zlepšila 

ekonomická soběstačnost těchto rodin a v mnohých případech by předešla možnosti vytváření 

sociálních handicapů především na úkor dětí. Pokud je dítě nezaopatřené, hradí se alimenty až 

do 26 let věku. V dnešní době se objevují často i případy, kdy matky chtějí chránit své děti      

a o tom, že na ně jejich otec neplatí, před nimi skrývají. Velmi často je to způsobené tím, že 

nechtějí, aby dítě, které dovršilo osmnácti let, žalovalo otce o alimenty a tím bylo 

traumatizováno. Podle mého názoru je neplacení alimentů velký problém, i když se to týká 

pouze některých případů. Je smutné, že mnoho otců nechává sobecky zabezpečení o dítě 

pouze na jeho matce. Podle psychologů by této situaci mohlo pomoci, pokud by matka mohla 

o alimenty žádat až do jednadvaceti let dítěte. Samozřejmě jsou i případy, kdy se rodič 

s dospělým dítětem normálně domluví na zvýšení alimentů vzhledem k situaci a ani do toho 

nemusí zapojovat soud.
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Dalším ožehavým tématem v dnešní době je čím dále více populární střídavá péče o 

dítě. Ta má u nás vzestupnou tendenci. V statistické ročence z roku 2007 Českého 

statistického úřadu je uvedeno, že v roce 2004 bylo ve střídavé péči 506 dětí, o tři roky 

později to bylo již 759 dětí. Se střídavou péčí musí souhlasit oba rodiče a musí být podán 

návrh k soudu. Hned na začátku je potřeba zmínit, že tento nový typ rodinného soužití 

umožňuje otci bránit se, pokud mu matka nabízí z jakéhokoliv důvodu pouze roli tzv. 

„nedělního táty“. Matkám, které střídavou péči na návrh otce nechtějí, nestačí už pouze jejich 

zamítnutí. Musí před soudem uvést pádný argument, proč a jak by tato forma společné péče 

dítěti ublížila.

Tak jako vše i střídavá péče má své zastánce i odpůrce. Mezi největší klady se uvádí 

především to, že dítě v podstatě neztratí druhého rodiče. Podle mého názoru, pokud se rodiče 

bez problémů domluví na tom, kdy se bude druhý rodič s dítětem vídat a funguje to, tak 

nevidím důvod, proč by se mělo mluvit o ztrátě druhého rodiče. I ve střídavé péči dítě nemá 

oba rodiče pohromadě a tak se mu může po druhém rodiči stýskat týden nebo dva stejně, jako 

by se mu stýskalo ve dnech, kdy je u rodiče, který ho má svěřené do péče. U střídavé péče 

velmi závisí na frekvenci, v jaké se budou rodiče na výchově střídat a především na věku 

dítěte. Obvykle se čas trávený u obou rodičů pohybuje kolem týdne až dvou týdnů. Myslím si, 

že zásadní pro střídavou výchovu je vzdálenost, jakou od sebe rodiče bydlí. Nejideálnějším je 

podle mého názoru řešení, kdy dítě chodí do jedné školky nebo školy a tomu je přizpůsobeno 

bydlení obou rodičů. 

Další úskalí ve střídavé péči, na které upozorňují dětští psychologové, je neustálé 

pendlování dětí sem a tam. Můžeme se setkat s pojmenováním „pendleři s plyšákem“ nebo 

„děti s aktovkou“. Problém spočívá v tom, že dítě se musí pokaždé balit a v podstatě se 

stěhovat každých čtrnáct dní, což mu nemusí vždy vyhovovat. Dítě má dva domovy místo 

jednoho, který by pro něj signalizoval jistotu a bezpečí. 

Velmi důležitý faktor, na který by se měl brát ohled, je věk dítěte. Střídavá péče se 

hodí spíše pro starší děti. Myslím si, že pro dítě v předškolním věku je nevhodná, protože 

rodiče dítěti nemohou plně vysvětlit situaci a dítě tuto situaci neumí plně pochopit. 

Střídavá péče je prospěšná pro dítě, pokud se rodiče jsou schopni domluvit na 

podobných výchovných principech. Dítě musí mít jasnou představu o tom, co smí a nesmí a 
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tyto pravidla se nemůžou měnit podle domova, v kterém zrovna je. Do dalších předpokladů 

patří to, aby spolu bývalí manželé uměli bez problémů komunikovat, měli vyřešené konflikty 

z minulosti, byli schopni domluvit se na věcech, které se týkají dítěte a navzájem se 

tolerovali. Pokud nejsou splněny tyto požadavky, se střídavou péčí bych počkala, až budou 

vhodnější podmínky, protože střídavá péče má ulehčit situaci ve prospěch dítěte a ne ulehčit 

situaci rodičům.

Dalším typem neúplné rodiny, která má nárok na sociální dávky, je neúplná rodina 

vzniklá úmrtím jednoho z rodičů. Pozůstalý rodič se musí vyrovnat nejen se ztrátou partnera a 

s tím, že zůstal na výchovu dětí sám, ale také s tím, že se mu ze dne na den zhorší jeho 

finanční situace. V dnešní době lze tento problém řešit předem uzavřenou životní pojistkou. 

Dále mají pro ulehčení své situace pozůstalí od státu nárok na vdovecký či vdovský důchod. 

Podmínkou pro získání nároku na pozůstalostní důchod je, že zemřelý pojištěnec byl 

poživatelem starobního nebo invalidního důchodu (před 1.1.2010 plného invalidního nebo 

částečného invalidního důchodu) nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění 

pro nárok na invalidní důchod (před 1.1.2010 na plný invalidní důchod), splnil podmínky 

nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. 

Vdovecký či vdovský důchod se přiznává vždy na období jednoho roku ode dne úmrtí 

pojištěnce. V případě, že si zemřelý občan neplatil pojistné, nemá pozůstalý na důchod nárok. 

Bohužel tyto případy se stále množí. Po uplynutí jednoho roku má vdova nárok na vdovský 

důchod, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby 

ve stupni II. (středně těžká závislost) až IV. (úplná závislost), pečuje o svého rodiče nebo 

rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve 

stupni II. (středně těžká závislost) až IV. (úplná závislost) nebo je ona sama invalidní ve III. 

stupni ( před 1.1.2010 plně invalidní) anebo dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí 

důchodový věk pro muže stejného data narození (před 1.1.2010 aspoň věku 55 let) nebo 

důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, 

jestliže se splní některá z těchto podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na 

vdovský důchod.

Pozůstalý rodič tak bude dostávat každoročně důchod až do 26 let věku 

nezaopatřeného dítěte a pozůstalostní důchod lze pobírat s příjmy z výdělečné činnosti bez 

jakéhokoliv omezení. Výše základní výměry důchodu činí 2230 Kč měsíčně a výše procentní 

výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu 
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nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok 

manžel (manželka) v době smrti. 

Výše základní výměry sirotčího důchodu činí 2230 Kč měsíčně. Výše procentní 

výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. 

V případě uzavření nového manželství nárok na důchod zaniká a vyplácí se jednorázová 

částka ve výši 12 měsíčních splátek důchodu.

Další skupinou, která patří do neúplných rodin, je skupina osamělých matek. Ty mají 

situaci po ekonomické stránce nejtěžší, protože jsou na výchovu dítěte od začátku samy.  

Osamělé matky jsou definovány jako ženy, které jsou neprovdané, rozvedené či z jiných 

důvodů osamělé, nežijí s druhem a přitom pečují o dítě. Za druha je považován takový 

partner, který s touto matkou žije ve společné domácnosti po dobu přesahující tři měsíce. 

Osamělá matka má nárok požadovat od otce dítěte, za kterého není provdána, kromě 

výživného i uhrazení nákladů spojených s těhotenstvím (léky, těhotenské oblečení, výbava 

pro dítě). Při určení výživného přihlédne soud k odůvodněným potřebám neprovdané matky, 

ale i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům otce dítěte. 

Především má matka nárok na porodné, které činí 13 000 Kč na každé živě narozené 

dítě. Pokud se matce narodí více živě narozených dětí, tak se jí vyplatí 19 500 Kč. Podmínkou 

ale je, že rozhodný příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin částky životního minima 

rodiny a koeficientu 2,40 (platí do 31. 12. 2011). Porodné náleží matce a jednorázově přispívá 

na náklady související s narozením dítěte. 

Podpůrčí doba peněžité pomoci v mateřství ( PPM) je 28 týdnů a rodičovská 

dovolená podle zákoníku práce do tří let věku dítěte. Podpůrčí doba peněžité pomoci v 

mateřství je dávka nemocenského pojištění a její výše závisí na výši odvodů na nemocenském 

pojištění. PPM náleží zaměstnaným ženám před porodem a po dobu prvních měsíců po 

porodu. Pokud matka porodila zároveň dvě a více dětí, má nárok na PPM po dobu 37 týdnů. 

Matka nastupuje na mateřskou dovolenou zpravidla na počátku šestého týdne. O poskytnutí 

mateřské dovolené nemusí žena zaměstnavatele žádat, ale pouze mu to oznámí. Výše PPM je 

60 % z denního vyměřovacího základu mzdy a od června 2011 se plánuje 70 %. 
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Rodičovská dovolená je nárokové pracovní volno, které se poskytuje matce současně 

s PPM, nejdéle však tři roky. Způsob čerpání, který si osamělá matka nebo otec zvolí, oznámí 

zaměstnavateli, který toto oznámení nesmí odmítnout. Nárok na rodičovský příspěvek mají 

matky nebo otcové, kteří celodenně a řádně pečují o dítě, které je nejmladší v rodině. 

Rodičovský příspěvek je vyplácen v pevných měsíčních částkách - a to do dvou let dítěte 

částkou 11 400 Kč měsíčně (zvýšená), do tří let dítěte 7 600 Kč (základní) měsíčně a do čtyř 

let dítěte 3 800 Kč měsíčně (snížená). Rodič musí podat o tento příspěvek písemnou žádost na 

úřadu práce. 

Přídavek na dítě se vyplácí těm rodinám, které mají příjem do 2,4 násobku životního 

minima. Pro dítě do šesti let věku se vyplácí 500 Kč měsíčně, od šesti do patnácti let věku je 

to 610 Kč a od patnácti let do šestadvaceti let 700 Kč. 

Příspěvek na bydlení se vyplácí, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k 

pokrytí výdajů na bydlení. 

Pokud rodič pečuje alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, 

dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, anebo je-li 

alespoň 1 z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo 

je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě 

nemocné, má nárok na sociální příplatek. Výše příplatku je stanovena z hranice příjmů 

v rodině, která musí být v předchozím měsíci nižší než dvojnásobek životního minima. 

V době psaní této práce ústavní soud rozhodl, že budou koncem tohoto roku zrušeny 

vládní škrty v sociální oblasti a v roce 2012 budou schváleny opět nové sociální dávky. Bylo 

by dobré, kdyby se vláda usnesla na lepších podmínkách pro matky samoživitelky, protože 

bezpochyby patří do výrazně znevýhodněné skupiny obyvatel a nemělo by se na ně 

zapomínat. Naše česká sociální záchranná síť totiž mnohým matkám nestačí na pokrytí všech 

jejich nezbytných výdajů a potřeb. Díky tomu se může stát, že se některé matky dostanou do 

situace hmotné nouze. Posuzování hmotné nouze se děje na základě posuzování příjmů, 

majetkových a sociálních poměrů osoby, která žádá o dávku, s příjmy, majetkovými a 

sociálními poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle 

zákona o životním a existenčním minimu. Životní minimum je pro první dospělou osobou 

v domácnosti 2 880 Kč a pro nezaopatřené dítě do šesti let věku 1 600 Kč, od šesti do patnácti 
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let věku 1 960 Kč a od patnácti do šestadvaceti let věku 2 250 Kč. Dávky v systému pomoci v 

hmotné nouzi jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. 

Často se takto řeší nárazové životní situace. Matky upozorňují na to, že si často v této nelehké 

životní situaci nemohou pomoci samy, protože si díky jejich společenskému statusu nemohou 

vydělávat vlastní prací. 

Do této kapitoly patří i velmi smutná a kritická rodinná situace, kdy se matka nechce 

nebo nemůže starat o své dítě - a to je pak svěřeno do ústavní výchovy nebo do pěstounské 

péče. Ústavní výchova musí být nařízena soudem a vztahuje se na nezletilé děti do osmnácti 

let věku. Paragraf 49 ze zákona o rodině č. 94/1963 Sb. říká, že pokud je výchova dítěte vážně 

ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže 

z jiných vážných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, je na místě navrhnout 

pěstounskou péči nebo ústavní výchovu.

Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte a nemá vůči němu vyživovací povinnost. 

Dítě je pěstounům svěřeno po vyjádření orgánů sociálně-právní ochrany dětí, že je pěstoun 

vhodným kandidátem na péči a řádnou výchovu o svěřené dítě. Pokud se jedná o 

předpěstounskou péči, je nutný souhlas rodičů, pokud dítě není v ústavní výchově po 

rozhodnutí soudu. Pěstouni mají nárok na sociální dávky stejně jako rodiče. Vedle 

rodičovského příspěvku a přídavku na dítě mohou využít také příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového 

vozidla, pokud má v pěstounské péči více jak 4 děti.

Prostřednictvím sociálních dávek se stát stará o ošetření základních ekonomických 

problémů obyvatel. Neúplná rodina by si zasloužila v tomto ohledu více pozornosti. Pokud by 

měla větší společenské i finanční možnosti, posílila by si své postavení a zeslabila by 

společenskou intoleranci. Neúplnou rodinu by stát i společnost měl začít vnímat jako 

plnohodnotnou formu rodinného života, protože svým stále zvyšujícím se počtem tam 

rozhodně patří. 
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2.3.8 Neúplná rodina z hlediska sociálních služeb

Vedle sociální pomoci prostřednictvím dávek neúplná rodina využije zajisté i pomoc 

ze strany sociálních služeb.  Ty se snaží rodině pomoci ve všech oblastech, které jsou důležité 

pro život a ulehčit jim nelehkou situaci. Sociální služby poskytují obce a kraje, které mají za 

úkol především vytváření vhodných podmínek pro jejich rozvoj. Široké spektrum služeb 

nabízejí neziskové organizace a mezi zřizovatele sociální péče patří také Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízejí výchovné, vzdělávací a 

aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů. Slouží pro rodinu s jedním nebo 

s více dětmi, u kterých je ohrožen jejich vývoj v důsledku dlouhodobé krizové sociální 

situace, kterou jejich rodiče nejsou schopni sami zvládnout, a tak hrozí vznik dalších rizik 

ohrožujících vývoj dítěte.

Mezi první možnosti, které mohou rodiče využít, patří sociální poradenství. Poskytuje 

se osobám v nepříznivé sociální situaci a sdělí jim potřebné informace, které přispějí 

k vyřízení běžných záležitostí. Vedle tohoto základního poradenství mohou klienti využít také 

odborné sociální poradenství. To spočívá v nabídce občanských, manželských a rodinných 

poraden. Cílem nabízených služeb je pomoci klientům prosadit si svá práva a zájmy, 

zprostředkovat klientům kontakt se sociálním prostředím a využití možnosti terapie. 

Další možností, jak pomoci neúplným rodinám, je terénní sociální služba zákona č. 

108/2006 Sb. o sociálních službách. Pomoc spočívá v asistenci rodičům i dětem. Probíhá 

v domácím prostředí a obsahuje výchovné a vzdělávací činnosti, dále pomáhá ve vzájemném 

kontaktu rodiče a dítěte, při začleňování do společnosti a při získávání sociálních schopností a 

dovedností.

Mezi další poskytované sociální služby patří azylové domy a telefonická krizová 

pomoc. Jejich konkrétní možnosti využití a jejich fungování jsem se věnovala v kapitole 

Organizace na pomoc neúplným rodinám.

Pečovatelskou službu mohou využít rodiny v situaci, kdy z vážných důvodů není 

dostatečně zabezpečena péče o dítě. V případě neúplných rodin tuto službu využije především 
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osamělý rodič, který začal pracovat nebo který je dlouhodobě nemocný a vdovec nebo vdova 

vyrovnávající se s nově vzniklou situací. Konkrétní pomoc spočívá v zajištění chodu 

domácnosti, nakoupení potravin, pomoci dítěti se školními povinnostmi, doprovázení ho do 

školy, k lékaři, na kroužky a trávení volného času. Tato služba se však poskytuje zdarma 

pouze v rodinách, kde se pečuje o tři nebo více dětí předškolního věku, v ostatních případech 

se služba platí.

Matky také mohou využít dalších služeb nabízejících péči o dítě, a tak lépe skloubit 

práci a péči o dítě. Do tří let věku mohou využít zdravotnická zařízení typu jesle, soukromá 

zařízení nebo „baby-sitting“. Matky předškoláků využívají státní mateřské školky. Existuje      

i velká škála soukromých mateřských školek, ale ty si rodiče z neúplných rodin nemohou 

dovolit platit. U školáků mohou využít zejména školní družiny a kluby.

Pro starší děti z neúplných rodin, které jsou doma často samy nebo se nacházejí 

v sociálně nepříznivé situaci, je tu nabídka nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. 

Rozhodně si nemyslím, že děti z neúplných rodin patří automaticky mezi děti rizikové, 

ohrožené sociálně-patologickými jevy nebo mezi neorganizované děti. Ale pokud by se už 

děti z jakéhokoliv důvodu dostaly do situace sociálně nepříznivé, nízkoprahový klub je podle 

mě správná volba. Myslím si, že je to vhodné využití volných aktivit i pro děti, které vyrůstají 

ve stabilním rodinném prostředí, ale těžko se začleňují do kolektivu. Jediným rizikem by 

v tomto případě mohlo být, že tam potkají i děti, které mají své vlastní problémy a mohou se 

zapojit do špatné party. Cílem je pomocí volnočasových aktivit děti zaujmout a zlepšit jim 

kvalitu života, pomoci jim orientovat se ve svém sociálním prostředí a naučit je řešit vzniklou 

sociální situaci. Pokud pracovník získá důvěru dítěte, může navázat i dlouhodobou spolupráci, 

která bývá velmi užitečná hlavně z důvodu, že dítě se svěřuje se svými problémy. Služba je 

zdarma.

Dva zásadní cíle, na které by se chtěly v budoucnu sociální služby v této problematice 

zaměřit, jsou u dětí více hlídat jejich školní docházku a zlepšovat jejich školní prospěch a u 

rodičů předcházet tomu, aby se znovu dostali do společenských a finančních komplikací.
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2.3.9 Neúplná rodina z církevního hlediska

Církevní společenství upozorňují na to, že v současné době dochází ke změnám 

v životě rodiny. Nemají na mysli jenom vzrůstající rozvodovost, ale také stoupající počet 

rodičů samoživitelů. Když půjdeme hluboko do historie, tak se problematika rozpadu 

manželství a rodiny objevuje už na počátku našich kulturních dějin v Bibli. Na počátku 

Starého zákona zrušení manželství mohlo skončit i ukamenováním ženy. Mírnější řešení 

skončení manželství bylo v podobě prodeje nebo postoupení ženy jinému muži, popřípadě 

zapuzení ženy mužem. V době Mojžíše se mohl rozvod uskutečnit tzv. rozlukovým lístkem. 

Tato možnost měla nahrazovat předešlé praktiky a měla více chránit právo ženy. V zákonu    

o rozlukovém lístku byly podrobně popsány příčiny, které mohly vést k rozvodu. V Novém 

zákoně se potom naráží na problém, se kterým se společnost potýká i dnes. Rozvod se stal pro 

lid něčím samozřejmým a akceptovatelným. V Novém zákoně se stalo manželství svátostí, 

která ustanovila novou smlouvu mezi lidem a Bohem. Proto se zpřísnily i pravidla, která se 

týkala rozpadu manželství. Nekonečný seznam záminek k rozvodu se zrušil a jediným 

důvodem, který mohl sloužit k rozpadu manželství, se stala nevěra. Důležité je tam sloveso 

moci, které znamená, že se muž s nevěrnou ženou nemusí rozvést, pokud nechce. Nevěra 

nemusí znamenat konec manželství. Naopak se v zákoně poukazuje na to, že nevěru je možné 

odpustit. Objevuje se myšlenka, že rozvod není řešení problémů v manželství a otevírá se 

cesta hledání řešení problémů a odpuštění, která vztah ještě více posílí. Rozvod byl tedy vždy 

vnímán v negativním smyslu a byl brán jako poslední možné řešení. 

„Kanonické právo katolické církve, jež u nás po staletí vytvářelo dominantní právní 

rámec manželství a rodinného chování, je orientováno na stabilitu a posvátnost manželského 

svazku.“ (Možný, 2008, s. 207) Manželství je chápáno stejně jako v Novém zákoně jako 

svátost, která vychází z boží vůle, kde platí „ Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje“. Rozvod 

v dnešním podání, kdy tedy po skončení manželství lze uzavřít nový sňatek, se nepřipouštěl. 

Možnost skončení manželství se dala v kanonickém právu provést buď institucí neplatnosti 

manželství anebo institucí rozluky od stolu a lože. Co se týče první možnosti, neplatným 

mohlo být manželství prohlášeno z řady příčin. Od počátku za neplatné mohlo být prohlášeno 

takové manželství, kde mezi manžely doposud nedošlo k pohlavnímu styku. Dalšími 

zjištěnými překážkami mohly být uznány: trvající jiný manželský svazek, impotence muže, 

příbuzenství v přímé příbuzenské linii prvního stupně, biskupské svěcení a zabití předešlého 
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manžela. K rozvodu od stolu a lože mohlo dojít po napomínání od duchovního pastýře a od 

roku 1869 i po rozhodnutí soudu. Takový rozvod legalizoval skutečnost, že manželé spolu již 

nežijí, ustanovoval opatření o výživném, umožňoval oddělené bydlení a zbavoval 

manželských povinností, čím byl myšlen především sexuální styk mezi manželi. Manželský 

svazek však z hlediska Boží vůle a jeho nerozlučnosti stále trval. Základní rozdíl rozvodu od 

stolu a lože s rozvodem dnešního rodinného práva spočíval v tom, že rozvod od stolu a lože 

předpokládá sexuální absenci rozvedených, což umožňuje podat žalobu pro nevěru i po 

rozvodu a neotevírá možnost nového sňatku ani založení nové rodiny. Nový sňatek a založení 

nové rodiny umožňovala pouze rozluka, která měla stejné právní důsledky jako dnes, ale ta se 

udělovala pouze ve výjimečných případech a schvaloval ji pouze papež, později biskup. Od 

tolerančního patentu Josefa II. v roce 1793 získali legitimitu i jiné církve než církev římsko-

katolická. Tím byly povoleny smíšené sňatky a byla nutná změna rodinného práva. 

Nejjednodušší rozluku měli Židé, ta mohla nastat z vůle mužova pro cizoložství ženino nebo 

se na ní manželé mohli vzájemně domluvit. Evangelíci tuto možnost vzájemné dohody sice 

neměli, ale byla jim povolena rozluka ze zákonných důvodů, kam patřil i nepřekonatelný 

odpor. Pouze u katolíků bylo manželství nerozlučitelné, což se dalo obejít již zmíněnými 

dvěma institucemi popsanými výše. Pravověrný katolík ani po rozvodu nemůže uzavřít nový 

církevní sňatek. Ty členy farnosti, kteří opustili první manželství a nyní žijí v nové rodině 

založené na civilním sňatku, katoličtí kněží tolerují. Tato všeobecná tolerance k těmto členům 

ukazuje, že vnitřní příslušnost k církvi je nejdůležitější. V období průmyslové revoluce se 

nemožnost uzavření nového manželství ukazovala jako stále větší problém. Konzervativní 

postoje církve měly opačný efekt, než měly mít a spíše posilovaly sekularizaci. Nevěrní 

manželé raději vystoupili z církve než by zůstávali v nefungujícím manželství. Proto se církev 

rozhodla přijmout nový zákon, který liberalizoval další možnosti k rozvodu. Velká změna, 

která otevírala možnost rozvodu ze subjektivní vůle každého, byla možnost rozvodu na 

základě nepřekonatelného odporu. Dodnes je skončení manželství a možnost rozvodu velmi 

palčivé a aktuální téma. Církve kritizují, že se v dnešní době manželství nebere vážně a 

vstupuje se do něj s představou, že se z něj může kdykoliv vystoupit. Faktem, že proti 

rozvodu církve bojovali dlouhou dobu a i dnes je to palčivé téma, je, že v katolické Itálii byl 

rozvod povolen až v roce 1970. Církve označují občansko-právní umožnění rozvodu jako 

sociální ránu, které vede rozšíření relativistického chápání manželství. Církev ale zároveň 
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upozorňuje, že ty jedince, kteří byli zasaženi rozvodem nebo ty, které po rozvodu vstoupili do 

nového svazku, neponechávají svému osudu, ale naopak je podporují. 

Dále církve poukazují na sílící tlaky v rodině, které rodinu oslabují a podrývají její 

autoritu. Mezi tyto tlaky patří rozpad mravních a hodnotových měřítek společnosti, materiální 

zatížení rodiny a také profesní kariéra. To vše má za následek narušování vztahů mezi 

manžely a mezi rodiči a dětmi. Díky nárokům moderní doby na pracovní tempo rodina tráví 

mnohem méně volného času společně než dříve. Za následek to může mít vzájemné odcizení 

a následně rozpad manželství, ale souvisí s tím také fakt, že se rodí méně dětí a roste počet 

párů, které spolu žijí bez uzavření sňatku. Myslím si, že co se týče výchovy dětí, nehraje 

uzavření manželství až tak důležitou roli. Pokud spolu muž se ženou vychází a zvládají roli 

rodičů, neviděla bych rostoucí počet vztahů tzv. na psí knížku primárním problémem. 

Samozřejmě pokud se na tento společenský jev nedíváme z pohledu výchovy dětí, ale 

například z pohledu právního nebo z pohledu tradic, souhlasím s církevním stanoviskem, že 

rostoucí počet nesezdaných párů může být v budoucnu problém.

Církve apelují v souvislosti s neúplnými rodinami hlavně na pevnost rodiny. Fungující 

rodinu považují za zdroj kvality společenského soužití. Proto by dnešní moderní společnost 

neměla být lhostejná k rozpadajícím tendencím rodinných svazků. Nejen že se tím ohrožují 

základy chápání rodiny jako základní jedinečné hodnoty, ale zároveň je veřejné mínění 

sváděno k podceňování významu manželství a rodiny.

2.4 NEÚPLNÁ RODINA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EROPSKÉ UNIE

2.4.1 Dávky státní sociální pomoci na Slovensku

Porodné (prispevok pri narodeni dietata) se na Slovensku vyplácí jednorázově při 

narození jednoho dítěte 151,37 €, které se dožilo alespoň 28 dní.  Pokud se narodí současně 

dvě nebo více dětí, zvyšuje se porodné o jednu polovinu uvedené částky na každé další dítě.

Dále existuje příplatek k porodnému (príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa) 

jednoho, druhého, třetího a dalšího dítěte ve výši 678,49 €.  Příplatek k příspěvku je státní 

sociální dávka, kterou stát připlácí na zvýšené výdaje spojené se zabezpečením 

nevyhnutelných potřeb dítěte, které se matce narodilo jako první dítě, druhé dítě nebo třetí      

a které se dožilo alespoň 28 dní.
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Délka mateřské dovolené (materska dovolenka) trvá 34 týdnů. Výše peněžité 

pomoci v mateřství (dávky v materstve) činí 60 % z denního vyměřovacího základu.

Po uplynutí mateřské dovolené se nastupuje rodičovská dovolená. Rodičovský 

příspěvek (rodičovský príspevok) má za úkol poskytovat přímou finanční podporu rodičům, 

kteří řádně pečují o dítě do tří let věku dítěte, do šesti let věku dítěte s dlouhodobě 

nepříznivým zdravotním stavem a do šesti let dítěte pokud je dítě svěřeno do náhradní péče. 

Na Slovensku má na rodičovský příspěvek nárok matka nebo otec pečující o dítě, dále fyzická 

osoba (pěstoun, poručník), které je dítě svěřeno do náhradní péče po rozhodnutí soudu, úřadu 

práce, ministerstva sociálních věcí a rodiny. O tento příspěvek mohou také zažádat 

manžel/manželka rodiče dítěte, pokud s rodičem dítěte žijí ve společné domácnosti. Tento 

příspěvek vyplácí v místě pobytu rodiče obecní úřad. Výše příspěvku od roku 2011 je 

jednotná suma 190,10 € měsíčně. Pokud má oprávněná osoba v péči více dětí, které se 

narodily současně, zvyšuje se rodičovský příspěvek o 25 % na každé další dítě narozené 

současně. Pokud se matce narodí dvojčata, dostane tedy 237,60 € (tedy 190,10 € + 47,50 €), 

pokud trojčata tak 285,10 €.. Pokud škola upozorní na to, že dítě zanedbává plnění povinné 

školní docházky tři kalendářní měsíce za sebou, výška rodičovského příspěvku se sníží            

o 50 % až do začátku řádného plnění povinné školní docházky, nejméně však na tři měsíce.

Příspěvek na dítě ( prídavok na dieťa) je státní sociální dávka, kterou stát přispívá 

oprávněné osobě na výchovu a výživu nezaopatřeného dítěte. Podmínkou pro přiznání je péče 

oprávněné osoby o dítě, trvalý nebo přechodný pobyt na území Slovenské republiky 

oprávněné osoby i nezaopatřeného dítěte. Tento příspěvek se vyplácí na každé nezaopatřené 

dítě bez ohledu na příjem rodiče a jeho výše je 22,01 € na jedno dítě měsíčně do jeho 

šestnácti, resp. do pětadvaceti let, pokud studuje. Rodič musí vyplnit písemnou žádost a nárok 

na příspěvek uplatňuje na úřadu práce v místě bydliště. 

Příplatek k příspěvku na dítě (príplatok k prídavku na dieťa) je státní sociální dávka, 

kterou stát připlácí oprávněné osobě k přídavku na dítě na výchovu a výživu nezaopatřeného 

dítěte, na které není možné uplatnit daňový bonus podle zvláštního předpisu. Tento příplatek 

je ve výši 10,32 € měsíčně.

Příspěvek na bydlení (príspevok na bývanie) se na Slovensku vyplácí pouze osobě, 

která se ocitla v situaci hmotné nouze. Výše příspěvku činí 55,80 € měsíčně, pokud jde o 
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jednoho občana v hmotné nouzi a 89,20 €, pokud jde o občana v hmotné nouzi a fyzickou 

osobu, která se s tímto občanem společně posuzuje.

Sociální příplatek (príspevok na starostlivosť o dieťa) se vyplácí rodiči, který se stará 

o dítě s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem do tří let nebo do šesti let věku dítěte 

jako sociální dávka. Příspěvek má pomoci rodiči při ošetřování dítěte. Tento příspěvek se 

vyplácí za každý kalendářní měsíc ve výši prokázané sumy, kterou oprávněná osoba potřebuje 

na ošetření dítěte, maximálně však do výše 230 € měsíčně. Pokud ošetřování dítěte 

zabezpečuje jiná fyzická osoba (babička, dědeček), která nepobírá rodičovský příspěvek nebo 

rodič, který vykonává příjmovou činnost a nezabezpečí ošetření dítěte, vyplácí se částka 

40,10 € měsíčně.

Vdovský a vdovecký důchod (vdovsky a vdovecky dochodok) patří mezi důchodové 

dávky, které jsou vypláceny za účelem pomoci vdově či vdovci překonat náhlou změnu 

v ekonomické situaci po smrti manželky či manžela. Nárok na vdovský/vdovecký důchod se 

odvozuje z nároku zemřelého manžela/manželky na starobní nebo invalidní důchod. Není 

však rozhodující, zda manžel/manželka před svojí smrtí některý z uvedených důchodů pobíral 

nebo zda pouze splnil podmínky na jeho pobírání. Podmínky nároku na pobírání důchodu jsou 

pro vdovce i vdovu stejné. 

Vdovec/vdova má nárok na vdovský/vdovecký důchod po manželce/manželovi, který 

ke dni smrti pobíral starobní, předčasný starobní nebo invalidní důchod, ke dni smrti splňoval 

podmínky nároku na starobní důchod nebo získal potřebný počet roků důchodového pojištění 

na nárok na invalidní důchod nebo zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání.

Vdovec/vdova má nárok na výplatu vdovského/vdoveckého důchodu po dobu jednoho 

roku od smrti manželky/manžela. Po uplynutí této doby má vdova/vdovec nárok na výplatu 

důchodu, když se stará o nezaopatřené dítě, je invalidní z důvodu poklesu pracovní činnosti o 

víc jak o 70 %, vychovává alespoň tři děti, dovršila věku 52 let a vychovala dvě děti a 

dovršila důchodového věku. Nezaopatřeným dítětem se rozumí dítě, které má po smrti rodiče 

nárok na pobírání sirotčího důchodu.
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Nárok na vdovecký/vdovský důchod zaniká uzavřením manželství a dnem 

právoplatného rozhodnutí soudu, podle kterého vdova/vdovec  úmyslně zavinila trestným 

činem smrt manžela.

Částka vdoveckého/vdovského důchodu je 60 % starobního nebo invalidního důchodu, 

na který měl nebo by měl nárok zemřelý manžel/manželka ke dni smrti. Pokud jsou splněny 

podmínky nároku na oba důchody, určuje se vdovecký/vdovský důchod z toho vyššího 

důchodu. Částka vdovského/vdoveckého důchodu po pojištěném, kterému byl přiznán 

předčasný starobní důchod, činí 60 % předčasného starobního důchodu, na který měl zemřelý 

pojištěný nárok ke dni smrti.

Výše sirotčího důchodu (sirotský duchodok) činí 40 % starobního důchodu nebo 

invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok rodič nebo osvojitel dítěte, kterému 

jeho smrtí vznikl nárok na sirotčí důchod. Výše sirotčího důchodu jako dávky důchodového 

pojištění tedy nezávisí na věku dítěte ani na výšce jeho nákladů pro život. Jediné opatření 

spočívá v tom, že nárok na sirotčí důchod zaniká dovršením 26 roku dítěte.

2.4.2 Dávky státní sociální pomoci v Německu

Porodné v Německu není státem vypláceno.

Délka mateřské dovolené (Mutterschutzfrist) v Německu dosahuje 14 týdnů, z toho 6 

týdnů před porodem a 8 týdnů po porodu. Pokud matka porodila dvojčata, rodila císařským 

řezem, může čini až 12 týdnů.  Během této doby je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství 

(Mutterschaftsgeld). Jejich výše se řídí platem rodičky za poslední 3 zúčtované měsíce. 

Maximální výše vyplácené dávky z nemocenského pojištění činí 13 €/den, zaměstnavatel 

doplatí do průměrného čistého příjmu za poslední 3 zúčtované měsíce rozdíl. Např. pokud 

průměrný netto příjem matky činil 50 €/den, z pojištění obdrží 13 €/den a zaměstnavatel jí 

doplatí 37 €/den.

Rodičovský příspěvek (Elterngeld) je vyplácen matce nebo otci v návaznosti na 

mateřských dávkách, maximálně po dobu 14 měsíců. Je stanoven z průměrného měsíčního 

netto platu v roce před porodem a činí 67 % z tohoto platu. Příspěvek je min. 300 €/měsíc a 

maximálně 1800 €/měsíc. Nárok nemají ty páry, které v roce před porodem dosáhly více než 

500 000 € příjmů ročně. Pro samoživitele nárok odpadá, když dosáhnout příjmu více než 
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250 000 € ročně. Po uplynutí 14 měsíců až do 3. roku dítěte mají matka nebo otec nárok na 

neplacenou mateřskou dovolenou, přičemž pracovní místo musí být zachováno.

Přídavky na děti (Kindergeld) jsou vypláceny všem nezávisle na příjmech od 

narození dítěte do 18 let, pro studující děti do 25 ti let a pro děti nezaměstnané do 21 ti let. 

Přídavky jsou vypláceny měsíčně v následující výši: jedno dítě – 184 €, druhé  dítě – 184 €, 

třetí  dítě – 190 €, na každé další dítě  - 215 €.

Nárok na příspěvek na bydlení (Wohnungszuschuss) závisí na rodinném stavu, počtu 

členů rodiny, celkovém rodinném příjmu a výši měsíčního pronájmu v jednotlivých lokalitách 

Německa. Jeho výpočet je velmi komplikovaný, protože je nárok posuzován řadou parametrů 

a dle speciálně stanovených tabulek.

Předpokladem pro nárok na sociální příspěvek pro sociálně slabé rodiny je, že:

1) rodiče pobírají na dítě přídavky

2)  že hrubý  příjem rodičů nepřesahuje měsíčně  900 € pro pár a  600 € pro samoživitele

Sociální příplatek (Sozialhilfe) vychází ze zásady honorovat ochotu a připravenost rodičů 

aktivně se starat o své živobytí, ale jejich příjmy jsou příliš nízké a nedostačují se postarat       

o dítě. Od 1. ledna 2011 mají příjemci sociálního přípěvku možnost na základě žádosti čerpat 

dalších 7 dávek pro pokrytí potřeb dítěte jako např. příspěvek na jednodenní školní výlety, na 

školní potřeby – maximálně 100 € ročně, na dopravu do školy, učební pomůcky, účast na 

společném stravování, účast na společenském a kulturním životě v obci vč. sportu - 10 € 

měsíčně.

Vdově nebo vdovci náleží tzv. velký vdovský nebo vdovecký důchod (Witwenrente), 

jestliže:

 dosáhl/a 45 let a více 

 se stará o osiřelé dítě do 18 let, nezaopatřené dítě do 25 ti let nebo o postižené dítě                                                                              

 má sníženou výdělečnou schopnost na 55 %

Vdovský nebo vdovecký důchod činí 55% důchodu z důchodu zesnulého pojištěnce.
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Na sirotčí důchod (Waisenrente) mají nárok děti do 18 let nebo nezaopatřené děti do 

25 let.  Existuje tzv. poloviční sirotčí důchod po smrtí jednoho z rodičů. Plný sirotčí důchod je 

vyplácen po smrti obou rodičů, jestliže jeden ze zesnulých nebo oba dva splnili podmínku 

zaměstnání a pojištění nejméně po dobu 5ti let. 

Poloviční sirotčí důchod činí 10 % důchodu jednoho ze zesnulých rodičů platného ke 

dni úmrtí a při úmrtí obou rodičů činí 20 %. Základem pro výměru důchodu jsou období, kdy 

zesnulý dosáhl nejvyššího důchodu/příjmu.

2.4.3 Dávky státní sociální pomoci v Rakousku

Porodné v Rakousku není státem vypláceno.

Délka mateřské dovolené (Schutzfrist) v Rakousku dosahuje 16 týdnů, z toho 8 týdnů 

před porodem a 8 týdnů po porodu. Během této doby je vyplácen zdravotní pojišťovnou na 

základě žádosti peněžitá pomoc v mateřství (Wochengeld). Peněžitá pomoc v mateřství se 

vypočítává z průměrného čistého platu za 13 týdnů nebo 3 kalendářních měsíců před 

nástupem na mateřskou dovolenou. K tomu jsou procentuelně připočítávány příplatky za 

zvláštní platby jako jsou bonusy vánoční a další, plat za dovolenou atd. Příplatek za tyto 

zvláštní platby činí 14 %, když tyto zvláštní platby činí 1 měsíční plat/rok, 17 % když 

odpovídají 2 měsíčním platům a 21 % když činí více jak 2 měsíční platy. Nezaměstnané 

matky, které braly podporu v nezaměstnanosti před mateřskou dovolenou, obdrží 80 % této 

podpory. Důležitou roli pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství i rodičovského příspěvku 

hraje tzv. Mutter-Kind-Pass (průkaz matky a dítěte), který platí od těhotenství ženy až do 4 let 

dítěte a zároveň slouží i k evidenci, že matka plnila a plní všechny předepsané podmínky 

(pravidelně dochází na preventivní prohlídky, očkování atd.). Tento doklad předkládá spolu se 

žádostmi o výplatu dávek.

U čerpání rodičovského příspěvku (Kinderbetreuungsgeld) je možné volit mezi 

dvěma systémy s několika variantami:

1) systém vztahující se k posledním příjmům rodiče

a. Jedná se o variantu 12 plus 2. Rodič pobírá po tuto dobu 80 % posledních 

příjmů, maximálně cca 2000 € za měsíc (jeden rodič se stará o dítě maximálně 

12 měsíců)
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2) systém vztahující se ke stanovenému paušálu

a. Varianta 30 plus 6: 14,53 € /den, tj. cca 436 € za měsíc (jeden rodič se stará o 

dítě maximálně 30 měsíců)

b. Varianta 20 plus 4: 20,80 €/den, tj. cca 624 € za měsíc (jeden rodič se stará o 

dítě maximálně 20 měsíců)

c. Varianta 15 plus 3: 26,60 €/den, tj. cca 800 € za měsíc (jeden rodič se stará o 

dítě maximálně 15 měsíců)

d. Varianta 12 plus 2: 33 €/den, tj. cca 1000 € za měsíc (jeden rodič se stará o dítě 

maximálně 12 měsíců)

Přídavky na děti (Kinderabsetzbetrag und Familienbeihilfe) jsou vypláceny nezávisle 

na příjmech rodičů od narození dítěte do 18 let, pro děti v procesu vzdělávání do 26 let.  

Měsíční výše přídavků na děti v EUR je rozdělena do věkových kategorií:

Věk dítěte 1 dítě 2 děti 3 děti 4 a více dětí

Do 3 let 163,8 176,6 198,8 213,8

Od 3 let 171,1 183,9 206,1 221,1

Od 10 let 181,8 194,6 224,3 239,3

Od 19 let 211,1 223,9 246,1 261,1

Nárok na příspěvek na bydlení (Wohnbeihilfe) je závislý na příjmech, rozměru bytu, 

počtu osob v domácnosti (maximálně 50 m2 na 1 osobu, maximálně 20 m2 na každou další 

osobu). V každé spolkové zemi platí odlišné podmínky pro poskytnutí příspěvku. 

Sociální příplatek (Sozialhilfe) náleží rodičům, jejichž příjem činí méně než 14 600 

€ ročně. Osamělý rodič má možnost dostávat zvýšený rodičovský příspěvek 6,06 € denně. 

Rodiny s postiženými dětmi mohou požádat o příspěvek na dopravu do školy, léčebné výlohy, 

speciální studijní pomůcky, zvýšenou finanční podporu, příspěvek na automobil a jeho úpravu 

atd. 

Vdovský nebo vdovecký důchod (Witwenpension/Witwerpension) se pohybuje od 0 

do 60 % rozdílu mezi příjmem důchodu zemřelé či zemřelého a žijícího v posledních 2 letech 

respektive 4 letech. Vdovec/vdova má národ na 40 %, jestliže manželé dosahovali stejného 
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základu pro výpočet důchodu, 60 %, jestliže příjem vdovy či vdovce dosahoval pouze 1/3 

základu pro výpočet důchodu zemřelého. Vdovský nebo vdovecký důchod nenáleží, když 

vdova nebo vdovec měli 2 a 1/3 krát vyšší základ pro výpočet důchodu než zemřelý. Když 

vdovský/vdovecký důchod nedosahuje 1 719,63 €, dochází ke z výšení na 60 %. Vdovský 

důchod dostává vdova/vdovec ode dne smrti bez časového omezení, pokud je splněna jedna 

z níže uvedených podmínek: jestliže je z manželství dítě, jestliže vdova/vdovec ke dni smrti 

partnera dosáhla 35 let života, jestliže voda nebo vdovec je ke dni smrti partnera invalidní, 

jestliže manželství trvalo minimálně 10 let. Pokud žádná z výše uvedených podmínek není 

splněna, vyplácí se vdovský/vdovecký důchod po dobu 30 ti měsíců.

Sirotčí důchod (Waisenpension) je vyplácen pozůstalým dětem do věku 18 let, dětem 

v procesu vzdělávání do 27 let a invalidním dětem neomezeně. Základem pro výpočet je 60 % 

vdovský nebo vdovecký důchod a z toho při smrti jednoho z rodičů je vypláceno 40 % a při 

úmrtí obou rodičů 60 % z tohoto důchodu.

2.4.4 Dávky státní sociální pomoci v Polsku

Porodné (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - „becikowe)

v Polsku je vypláceno jako jednorázová odměna za narození dítěte ve výši 1000 PLN (250 €).

Délka mateřské dovolené (urlop macierzyński) v Polsku závisí na počtu narozených 

dětí: 20 týdnů při narození 1 dítěte, 31 týdnů při narození 2 dětí, 33 týdnů při narození 3 dětí, 

35 týdnů při narození 4 dětí a 37 týdnů při narození 5 a více dětí. Od 1.1.2010 má matka  

nárok dle zákoníku práce na dodatečnou mateřskou dovolenou ve výši max. 2 týdnů  u 1 

dítěte a  max. 3 týdnů u 2 a více dětí. Základ pro výpočet peněžité pomoci v mateřství je 100 

% průměrného měsíčního příjmu matky za posledních 12 kalendářních měsíců. Peněžitá 

pomoc v mateřství může být vyplacena také pojištěnému otci, pokud žena pobírala tyto dávky 

nejméně 14 týdnů po porodu a zbytek může být převeden na otce včetně dodatečné mateřské 

dovolené.  

Rodičovský příspěvek (dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego) je vyplácen osobě, která má nárok na 

rodičovskou dovolenou a činí PLN 400 měsíčně (100 €). Příspěvek vyplácí příslušná obec.  

Délka rodičovské dovolené je 24 měsíců u 1 dítěte, 36 měsíců u dvojčat a 72 měsíců u 

postiženého dítěte. Na tuto dávku není nárok, pokud osoba nárokující dávku pracovala méně 
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než 6 měsíců, dostává zároveň peněžitou pomoc v mateřství nebo dítě tráví 5 dnů každý týden 

mimo rodinu např. v jeslích či jiné instituci. 

Přídavky na děti (świadczenia na dzieci/zasiłek rodzinny) mohou být přiznány 

osobám, jejichž rodinný příjem na osobu nepřesahuje PLN 504 měsíčně (126 €), u rodiny 

s postiženým dítětem PLN 583 (145 €). Přídavky jsou vypláceny do 18 let dítěte nebo do 21 

let dítěte, pokud ukončil vzdělání nebo do 24 let, pokud studuje nebo má určitý stupeň 

invalidity. Výše přídavků na děti je rozdělena podle věku dítěte:

 PLN 68 (17 €) – na dítě do věku 5 let

 PLN 91 (22 €) -na dítě od 5 do 18 let

 PLN 98 (24 €) – na dítě od 18 do 24 let.

           Příspěvek na bydlení (zasiłek/dodatek mieszkaniowy) je v Polsku výrazně limitován 

velikostí bytu. Náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle 

velikosti obce a počtu členů domácnosti. Normativní náklady na bydlení jsou propočítány 

na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících. 

V Polsku sociální příplatky k rodinným dávkám (dodatki do zasiłku rodzinnego)

zahrnují další doplňující dávky k rodičovským přídavkům. Jsou to zejména:

 Příspěvek pro osamělého rodiče (dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka)

PLN 170 (42 €) měsíčně ne více než PLN 340 (85 €) pro všechny děti. V případě 

postiženého dítěte se částka zvyšuje o PLN 80 (20 €) měsíčně ne více než PLN 160 

(40 €) pro všechny děti.

 Příspěvek na vzdělání a rehabilitaci postiženého dítěte (dodatek z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego) do 16 let respektive do 24 let. Částka PLN 

60 (15 €) je vyplácena měsíčně do 5 let dítěte a PLN 80 (20 €) pro děti od 5 do 24 let.

 Jednorázový příspěvek na začátek školního roku (dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego) PLN 100 (25 €).

 Příspěvek na náklady na ubytování a cestu do školy mimo bydliště (dodatek z tytułu 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania). Dávka ve výši 

PLN 90 (22 €) měsíčně po dobu 10 ti měsíců se vyplácí žákovi 1. nebo 2. stupně nebo 
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žákovi nebo studentovi s postižením a studentovi dojíždějícím do školy 3. stupně ve 

výši PLN 50 (12 €).

 Příspěvek pro rodiny s velkým počtem dětí (dodatek z tytułu wychowywania dziecka 

w rodzinie wielodzietnej) ve výši PLN 80 (20 €) měsíčně je poskytován na třetí a další 

dítě.

 Příspěvek na ošetřování dítěte (zasiłekl opiekuńczy) do 8 let nebo nemocné dítě do 14 

let se vyplácí po dobu maximálně 60 dní v kalendářním roce a po dobu 14 dní na 

ošetřování dítěte ve věku od 14 do 18 let. Výpočet je na základě 80 % nemocenských 

dávek.

Vdovský/vdovecký důchod, sirotčí důchod se nazývá pozůstalostní důchod (renta 

rodzinna) a je vyplácen členům rodiny, kteří přežijí pojištěnce. Na pozůstalostní důchod mají 

nárok:

1) děti, které nedosáhly věku 16 let nebo do 25 let, které pokračují ve studiu

2) vnuci, sourozenci vychovávané a vyživované pojištěncem

3) vdovec/vdova má nárok na pozůstalostní důchod v případě, že v okamžiku smrti 

svého manžela/manželky dosáhl/a 50 let věku nebo nebyl/a schopen výkonu práce.  

V případě, že daného věku nedosáhl/a, ale vychovává alespoň jedno dítě mladší 16 

let nebo 18 let, kterému také náleží pozůstalostní důchod.

Vdova, vdovec nebo dítě v případě sňatku neztrácí nárok na pozůstalostní důchod.

Výše částky pozůstalostního důchodu odpovídá:

 pro jednu oprávněnou osobu: 85 % důchodu, který by si mohl nárokovat zesnulý 

pojištěnec; 

 pro dvě oprávněné osoby: 90 % důchodu, který by si mohl nárokovat zesnulý 

pojištěnec;

 pro tři a více oprávněných osob: 95 % důchodu, který by si mohl nárokovat zesnulý 

pojištěnec.
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2.4.5 Srovnání poskytování sociální pomoci v České republice a v sousedících 
zemích Evropské unie

V této kapitole bych ráda porovnala výši sociálních dávek poskytovaných státem 

rodinám s dětmi v rámci vybraných států EU. Aby výše dávek byly  porovnatelné, uvádím 

částky v EUR platným kurzem ke dni 20.5.2011 1 Kč = 24,48 EUR, 1 PLN= 0,25 EUR. 

V porovnání dávek jsem samozřejmě musela vzít v úvahu to, že Rakousko a Německo mají 

jinou životní úroveň než postkomunistické země Česko, Slovensko a Polsko, a proto jsem 

některé dávky porovnávala s průměrným platem v jednotlivých zemích.

Jako první dávku budu porovnávat výši porodného. Porodným rozumíme dávku 

poskytovanou státem na pokrytí prvotních potřeb novorozence. Porodné je vypláceno pouze 

v Česku, Slovensku a Polsku. V Rakousku bylo před léty zrušeno a v Německu stát při 

narození dítěte žádnou dávku nevyplácí. Nejvyšší porodné je v Česku 13.000 Kč (= 531,04 €), 

následuje Polsko s výší 1 000 PLN (= 250 €) a nejnižší je na Slovensku 151,37 €. Je však 

potřeba zmínit, že na Slovensku mají sociálně slabé matky možnost požádat o tzv. příplatek 

k porodnému v poměrně významné výši 678,49 €. Zajímavým poznatkem tohoto srovnání se 

ukázalo, že porodné není vypláceno v ekonomicky vyspělých státech. Domnívám se, že          

i když je tento příspěvek jednorázový, hraje pro mladou rodinu důležitou roli.

Dále jsem porovnávala délku mateřské dovolené a výši peněžité pomoci během 

mateřské dovolené. Pokud se týká délky, nejdelší mateřská dovolená je na Slovensku (34 

týdnů), na druhém místě je Česko (28 týdnů), následují Polsko (20 týdnů), Rakousko (16 

týdnů) a Německo (14 týdnů). Koncem roku 2010 navrhovali europoslanci, aby matky během

mateřské dovolené dostávaly plnou výši platu, aby minimální délka mateřské dovolené 

v Evropské unii činila minimálně 20 týdnů a byla zavedena minimálně dvoutýdenní plně 

hrazená otcovská dovolená. Pro platnost nových pravidel je však třeba souhlas členských 

zemí EU. Členské státy návrh neodsouhlasily.

Velmi těžko lze srovnat výši peněžité pomoci v mateřství, neboť jednak závisí na 

výši platu matky a jednak v jednotlivých zemích existují různé systémy pro její výpočet. 

V Česku a na Slovensku je stejný systém – 60 % z denního vyměřovacího základu mzdy a je 

vyplácena z nemocenského pojištění.  V Polsku je  základem pro výpočet peněžité pomoci 

v mateřství průměrný plat za posledních 12 měsíců,  V Rakousku a Německu je  základem 

průměrný plat za poslední 3 měsíce vč. eventuelně dalších příplatků za vyplacené bonusy atd.. 
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V Německu je kombinace systému dávek nemocenského pojištění a dorovnávání ze strany 

zaměstnavatele do výše průměrného platu.

U rodičovského příspěvku stejně jako u peněžité pomoci v mateřství existují ve 

srovnávaných státech různé systémy pro délku poskytování i pro výpočet tohoto příspěvku. 

Slovensko a Polsko mají stanovenou sumu do určitého věku dítěte (Slovensko do 3 let, Polsko 

do 2 let dítěte). Německo vyplácí po dobu 14 měsíců 67 % z platu v roce před porodem 

s určitým minimálním a maximálním limitem. V Česku je možnost výběru z různých variant 

dle délky pobírání rodičovského příspěvku. Rakousko nabízí rodičům nejvíce možností, a to 

výběr ze dvou systémů – 80 % z platu po dobu 12 měsíců nebo výběr z několika variant 

paušálů dle délky pobírání příspěvku.

Zajímavým srovnáním je výše přídavku na dítě, které jsem porovnávala 

k průměrnému platu v jednotlivých zemích a také to, zda všichni rodiče přídavek dostávají či 

existují nějaká omezení nároku. Pouze v České republice a Polsku je omezení výplaty 

přídavku na dítě dle výše příjmu rodiny. V ostatní státech dostávají rodiče přídavek na dítě 

bez ohledu na výši příjmu rodičů. 

Přídavky na dítě v Rakousku činí 5,48 % z průměrného platu a jsou ze srovnávaných 

zemí nejvyšší. Druhé je Německo s podílem 5,39 % z průměrného platu, následuje Slovensko 

a Polsko s 2,8 % a poslední je Česká republika s 2,52 %.  

U příspěvku na bydlení je v České republice nejjednodušší systém a je jasně 

definovaný. V Rakousku a Německu se výše příspěvků řídí místními pravidly jednotlivých 

spolkových zemí. Obecně lze říci, že příspěvek závisí na velikosti bytu, počtu 

členů domácnosti a příjmech rodiny.

Základní podmínky pro uplatnění nároku na vdovský/vdovecký důchod se ve 

srovnávaných zemích nijak zásadně neliší – zemřelý nebo zemřelá musel být pojištěn a splnit 

nároky na získání starobního či invalidního důchodu. V jednotlivých zemích se liší výše 

výměry v procentech nároku ze starobního důchodu. V Polsku je výměra 85% z důchodu 

zemřelého pojištěnce pro jednu osobu, pro dvě osoby 90% a oprávněné osoby se dělí. 

V ostatních zemích se pohybuje kolem 50 – 60 %. Ve všech zemích platí, že na trvalý 

vdovský důchod mají nárok vdovy či vdovci, pokud pečují o nezaopatřené děti, jsou trvale 

invalidní a dále musí splnit podobné podmínky.
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Sirotčí důchod je vyplácen ve všech zemích nezaopatřeným dětem do 18 let, 

v procesu vzdělávání do 25 let v Německu a Polsku, do 26 let v ČR a SR, v Rakousku do 27 

let. Základem pro výpočet je 40-60 % vdovského důchodu, v některých zemích např.              

v Rakousku se výše liší při úmrtí jednoho či obou rodičů.  V Německu je základem pro 

výpočet sirotčího důchodu období nejvýše dosahovaných příjmů pro výměru důchodu (10 % 

když zemřel jeden rodič, 20 % oba rodiče). V Polsku je sirotčí důchod obdobný jako 

vdovský/vdovecký důchod. 

V níže uvedené tabulce pro zpřehlednění uvádím údaje, které lze v rámci zemí Evropské unie 

srovnat – porodné, délka mateřské dovolené v týdnech u jednoho dítěte a kolik procent činí 

přídavky na dítě z průměrného platu. Ostatní sociální dávky jsou vypláceny v jednotlivých 

zemích na základě rozdílných systémů, a proto je jejich srovnání obtížné.

Česko Slovensko Německo Rakousko Polsko

Porodné v EUR 531 151 0 0 250

délka mateřské 

dovolené v týdnech 28 34 14 16 20

kolik % činí 

přídavky na dítě 

z průměrného platu

2,52 2,8 5,39 5,48 2,8
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3 PRAKTICKÁ ČÁST

Praktická část obsahuje dvě výzkumné části. V první výzkumné části se věnuji 

srovnávání určitých parametrů, které ukazují situaci neúplných rodin ve vybraných zemích 

Evropské unie. Vybrala jsem si dostupné ukazatele, z kterých lze zmapovat rozvodovost, 

počet neúplných rodin a zaměstnanost neúplných rodin. Zaměstnanost v zemích jsem 

zkoumala, protože spolu se sociální politikou hraje klíčovou roli pro hmotné zabezpečení 

rodiny. Cílem první části výzkumu bylo zjistit, jak si stojí Česká republika v problematice 

neúplných rodin vzhledem k ostatním zkoumaným státům. Ve druhé výzkumné části jsem 

pomocí ankety zjišťovala, jak na problematiku neúplné rodiny nahlíží budoucí zakladatelé 

rodin.

3.1. Výzkumná část 1

3.1.1. Vyhodnocení tabulky č. 1 Rozvody v jednotlivých zemích

Cílem bylo zjistit, ve které ze srovnávaných zemí je největší procento rozvodů na tisíc 

obyvatel a poté ze získaných ukazatelů popsat důvody, které k tomuto výslednému ukazateli 

vedly.

Tabulka č. 1 Rozvody v jednotlivých zemích, 2009, Eurostat

Země Uzavřená manželství 

na 1000 obyvatel

Rozvedená 

manželství na 

1000 obyvatel

Rozvody v % na 

1000 obyvatel

Česko 4,6 2,8 58

Slovensko 4,9 2,3 47

Německo 4,6 2,3 50

Rakousko 4,2 2,2 52

Polsko 6,6 1,7 26
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Graf č. 1 Rozvody v jednotlivých zemích v % na 1000 obyvatel

Z výše uvedené tabulky a grafu vyplývá, že v České republice je nejvyšší počet 

rozvodů na 1000 obyvatel ze sledovaných zemí. Příčinou této nadprůměrné intenzity 

rozvodovosti je to, že je u nás rozvod společností tolerován a je brán jako určitá norma. 

V dnešní době je společnost zaměřena především na výkon a tomu často podřizuje rodinné a 

partnerské vztahy. Současným trendem je žít naplno a užívat si. Vztahy lze přirovnat ke 

zboží, kdy je jednodušší koupit si nové zboží než ho složitě opravovat. Nejvíce uzavřených 

manželství na 1000 obyvatel a nejnižší rozvodovost je v Polsku, což je dáno silnou 

náboženskou tradicí v této zemi. 

3.1.2 Vyhodnocení tabulky č. 2  Rozdělení rozvodů podle počtu dětí v %

Cílem tohoto úkolu bylo zmapovat podíl rozvodovosti rodin s dětmi na celkové 

rozvodovosti, a zda ji počet dětí ovlivňuje.

Tabulka č. 2 Rozdělení rozvodů podle počtu dětí v %, 2010, OECD

Země Rozvody bez dětí Rozvody s dětmi z toho rozvody 

s 1 dítětem

z toho rozvody   

s 2 a více dětmi

Česko 40,9 59,1 33,2 25,9

Slovensko 34,3 65,7 38,5 27,2

Německo 51,0 49,0 26,4 22,6

Rakousko 42,5 57,5 23,5 34,0

Polsko 38,7 61,3 39,3 22,0
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Graf č. 2 Rozdělení rozvodů podle počtu dětí v %

Z ukazatelů ve výše uvedené tabulce pro mě vyplynul překvapivý závěr, že na 

celkovém počtu rozvodů se podílí vyšším procentem rodiny s dětmi. Pouze v Německu je toto 

procento větší u rodin bez dětí. Z grafu vyplývá, že rodiny s jedním dítětem se rozvádějí více 

než rodiny s dvěma a více dětmi. Myslím si, že u rodin s dvěma a více dětmi se zodpovědnost 

rodičů zvyšuje a při vzniklých  problémech se  snaží rodinu udržet v zájmu dětí. Výjimkou je 

Rakousko, kde je procento rozvodů rodin s více dětmi vyšší než procento rozvodů rodin 

s jedním dítětem.

3.1.3. Vyhodnocení tabulky č. 3 Podíl neúplných rodin na typech domácností    
v %

Cílem této tabulky a grafu bylo ukázat, kolik je procent neúplných rodin v každé ze 

sledovaných zemí vzhledem k podílu domáctností s dětmi a dále kolik procent z neúplných 

rodin tvoří osamělá matka a kolik osamělý otec.
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Tabulka č. 3 Podíl neúplných rodin na typech domácností v %, 2010, OECD

Země Podíl domácností         

s dětmi na celkovém 

počtu domácností

Podíl neúplných 

rodin na celkovém 

počtu domácností 

s dětmi

z toho podíl 

osamělých matek

z toho podíl 

osamělých     

otců

Česko 50,4 27,3 84,3 15,7

Slovensko 58,7 24,3 86,7 13,3

Německo 35,3 18,1 84,5 15,5

Rakousko 44,7 23,8 85,3 14,7

Polsko 59,7 23,6 87,9 12,1

Graf č. 3 Podíl neúplných rodin na celkovém počtu domácnosti s dětmi v %

Z této tabulky a grafu vyplynulo, že Česká republika je na tom ze sledovaných zemí 

nejhůře, protože má největší podíl neúplných rodin na celkovém počtu domácností s dětmi. 

Hned za ní se umístilo Slovensko. V podstatě stejně je na tom Rakousko a Polsko a nejméně 

neúplných rodin má Německo. Dalo se předpokládat, že osamělých matek bude více než 

osamělých otců. Určité procento zastupují matky samoživitelky, které od začátku vychovávají 

dítě samy. Dalším faktem je, že v případě rozvodu soud dítě svěří do péče matky ve více než 

90 % případů. Osamělé otce zastupují muži, kterým dítě bylo svěřeno z toho důvodu, že se o 

ně matka nebyla z vážných důvodů schopna postarat nebo zůstali na dítě sami z důvodu úmrtí 

matky.



72

3.1.4 Vyhodnocení tabulky č. 4 Zaměstnanost v neúplných rodinách

Cílem bylo zjistit, jaká je v jednotlivých zemích situace zaměstnanosti rodičů 

z neúplných rodin. Podle pracovního úvazku jsem chtěla vyhodnotit, v jaké zemi je situace 

pro osamělé rodiče na trhu práce nejlepší.

Tabulka č. 4 Zaměstnanost v neúplných rodinách v %, 2010, OECD

Země Rodič zaměstnaný na 

plný úvazek

Rodič zaměstnaný 

na částečný 

úvazek

Rodič 

nezaměstnaný

Česko 54,3 6,5 39,2

Slovensko 61,5 1,6 36,9

Německo 26,1 37,5 36,4

Rakousko 36,9 38,1 25,0

Polsko 48,4 6,5 45,1

Graf č. 4 Zaměstnanost v neúplných rodinách v %

Z tohoto grafu vyplynulo, že ve všech zemích je zaměstnaných osamělých rodičů na 

jakýkoliv pracovní úvazek více než nezaměstnaných. Pouze v Polsku se podíl 

nezaměstnaných osamělých rodičů přibližuje nejvíce k těm zaměstnaným. Pro osamělé matky 

je nejlepší pracovní úvazek částečný, protože tak nejlépe skloubí pracovní povinnosti s péčí    
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o dítě. Tabulka ukazuje, že nejlepší podmínky pro získání částečného pracovního úvazku jsou 

v Rakousku a v Německu. V těchto zemích  jsou osamělí rodiče podporováni velmi dobře i ze 

strany státu, a proto pro rodiče není tak velkým problémem skutečnost, že práce na částečný 

úvazek je méně platově ohodnocená než na plný pracovní úvazek. V České republice se 

nabídky práce na částečný úvazek hůře shánějí. Tento důvod společně s tím, že je tato práce 

hůře platově ohodnocená, dokazuje fakt, že u nás máme nejvíce osamělých rodičů 

zaměstnaných na plný pracovní úvazek. Ještě o něco více je takto zaměstnaných rodičů 

z neúplných rodin na Slovensku. Nejvíce nezaměstnaných rodičů z neúplných rodin mají 

v Polsku.

Z těchto čtyř zkoumaných oblastí lze závěrem říci, že v České republice je 

alarmujícím ukazatelem rozvodovost, nízký počet uzavřených manželství a nejvetší počet 

neúplných rodin. Obecně lze konstatovat, že rozvodovst roste v celé Evropě a její výši 

ovlivňují náboženské tradice země, jako je to v případě Polska či částečně Slovenska. Státy 

s vyspělou ekonomikou jako Rakousko a Německo jsou schopny lépe zabezpečit potřeby 

neúplných rodin nejen formou sociálních podpor, ale také vytvářením podmínek pro 

umožnění práce na částečný pracovní úvazek.

3.2. Výzkumná část 2

3.2.1 Vymezení cílů výzkumu 

A. V prvé řadě jsem chtěla zjistit, zda mladá generace vnímá tuto rodinu jako běžnou 

formu rodinného života. 

B. Dále jsem chtěla zjistit, zda si mladí lidé myslí, že počet neúplných rodin bude 

v budoucnu stoupat nebo klesat. Zajímal mě jejich názor, zda situace v České 

republice bude obdobná jako v zemích Evropské unie či zda se bude lišit. Dále jsme se 

zajímala o to, zda počet neúplných rodin může ovlivnit náboženská víra a vzdělání 

rodičů.

C. Cílem bylo dále zjistit, jaký mají dotazovaní názor na to, zda je neúplná rodina 

schopna zajistit kvalitní vývoj a výchovu dítěte. 

D. Dalším mým záměrem bylo zjistit, jaký mají dotazovaní názor na ekonomickou 

stránku neúplné rodiny. Konkrétně prostřednictvím toho, jaké vidí možnosti 



74

osamělých rodičů na trhu práce a jak velkou sociální podporu pro neúplné rodiny vidí 

ze strany státu.

E. Posledním úkolem výzkumu bylo prozkoumat názor mladých lidí na hlavní příčinu 

rozvodů.

3.2.2 Formulace hypotéz

1. hypotéza – Bude převažovat kladný postoj k neúplné rodině jako k plnohodnotné formě 

rodinného života

Mým předpokladem je, že mladí lidé budou neúplnou rodinu brát spíše jako 

plnohodnotnou formu rodinného života. Důvodem k této hypotéze je především to, že dnešní 

společnost rozvod a výchovu jedním rodičem více toleruje a tato forma rodiny je velmi 

častým společenským jevem. Dalším důvodem k tomuto předpokladu je fakt, že z mého okolí 

je velké procento mladých lidí, kteří v neúplné rodině sami vyrostli, a proto jejich osobní 

zkušenost ovlivní jejich názor. 

2. hypotéza – Do budoucna se dá očekávat stoupající tendence neúplných rodin

Dle mého názoru budou dotazovaní odpovídat, že počet neúplných rodin v České 

republice i v celé Evropě stále poroste. Domnívám se tak na základě faktů a statistik 

z posledních let, které ukazují na stále stoupající trend neúplné rodiny. Předpokládám, že 

náboženskou víru respondenti označí jako prvek, který snižuje počet neúplných rodin. 

Zároveň si myslím, že respondenti vzdělání rodičů označí jako ukazatel, který neovlivňuje 

vznik neúplných rodin.

3. hypotéza – Neúplná rodina vývoj dítěte negativně neovlivňuje

Domnívám se, že většina respondentů se přikloní k názoru, že neúplná rodina 

negativně vývoj dítěte neovlivní. Nejvíce neúplných rodin je z důvodu rozvodů, kdy se ve 

velké většině podílejí na výchově dítěte oba rodiče i nadále. Můj názor je, že k tomuto faktu 

přihlédnou i respondenti.
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4. hypotéza – Ekonomická situace neúplné rodiny je podstatně finančně ztížena oproti úplné 

rodině

Očekávám, že respondenti v tomto případě vyhodnotí finanční situaci rodiny jako 

ztíženou. Podporu ze strany státu ohodnotí respondenti dle mého názoru jako nedostačující. 

Podmínky na trhu práce osamělých rodičů vyhodnotí dotazovaní za zhoršené.

5. hypotéza - Mezi nejčastější příčiny rozvodů bude patřit rozdílnost povah a zájmů rodičů

Myslím si, že v tomto případě budou dotazovaní odpovídat jednoznačně pro první 

možnost – rozdílnost povah a zájmů. Jako druhou nejčastější příčinu označí nevěru. 

Předpoklad k tomuto tvrzení vidím v tom, že mladí lidé důvody rozvodu vidí spíše z pohledu 

citového než praktického.

3.2.3 Metody výzkumné práce

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala jako metodu výzkumu dotazník. Jedná se o 

výzkum kvantitativní, který se zaměřuje na určitou věkovou skupinu respondentů a obsahuje 

větší okruh informací týkající se problematiky neúplných rodin. Respondenti byli dotazování 

anonymně. Jediné osobní údaje, které museli zadat, byly údaje o tom, zda je dotazovaný muž 

či žena. Jednalo se tedy o výzkum formou ankety, která obsahovala 12 otázek k problematice 

neúplných rodin. Možnosti odpovědí byly ano, spíše ano, ne, spíš ne a nemám názor. Úkolem 

respondenta bylo na této pětibodové Likrtově škále vybrat tu formu odpovědi, která se nejvíce 

přibližuje jeho názoru na danou otázku. Anketu naleznete v sekci příloh.

3.2.4 Charakteristika výzkumného vzorku

Výzkum jsem se rozhodla provést formou rozesílání zpráv obsahujících mou anketu 

do mailu v širším okruhu mých známých. Anketa byla směrována na budoucí zakladatele 

rodin, takže pro její vyplnění museli respondenti patřit do věkové hranice 20 – 30 let. Využila 

jsem toho, že respondenti v mém okolí splňovali podmínku věkové hranice a řadili se do 

skupiny mladých lidí, kteří v budoucnu plánují založit rodinu. Dalším důvodem bylo i to, že 

můj okruh známých zaujímá široké spektrum různých sociálních skupin. Chtěla jsem se 

vyhnout zaměření se na jednu určitou skupinu mladých lidí, což se mi podařilo splnit. Myslím 

si, že jsem výběrem respondentů získala názory současné mladé generace. Celkový počet 

dotazovaných dosáhl počtu 100 respondentů, z toho bylo 47 mužů a 53 žen. Vybrala jsem si 
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skupinu mladých lidí, protože mě velmi zajímalo, jak nahlížejí na neúplnou rodinu. Podle 

jejich odpovědí na položené otázky jsem chtěla zjistit, zda současná generace budoucích 

rodičů vidí tuto formu rodinného života za problémovou nebo zda tento typ rodiny tolerují. 

Domnívám se, že podle jejich názoru na tuto problematiku můžeme odvodit, jakým směrem 

se bude ubírat vývoj tohoto typu rodiny. 

3.2.5 Zpracování výzkumu a jeho shrnutí

V této podkapitole definuji otázky, které obsahovala moje anketa, a v tabulkách 

uvádím odpovědi respondentů. Ke každé otázce je příslušná tabulka, která uvádí kolik mužů a 

žen odpovědělo ano, spíše ano, ne, spíše ne a kolik z nich nemělo názor. Z tabulek lze 

odvodit, jak se budoucí zakladatelé rodin stavějí k této problematice a jaký mají názor na 

životní a sociální podmínky neúplné rodiny.

1)Vnímáte neúplnou rodinu jako plnohodnotnou formu rodinného života?          

Tabulka č. 5 Názor na neúplnou rodinu jako plnohodnotnou formu rodinného života

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne

Nemá 

názor

Ženy 10 15 12 16 0

Muži 9 14 11 13 0

Celkem 19 29 23 29 0

Z této tabulky vyplynulo, že budoucí zakladatelé rodin, konkrétně 53 % žen a 51 % 

mužů, nevnímá neúplnou rodinu jako plnohodnotnou formu rodinného života. Zajímavé je, že 

ano a spíše ano odpovědělo 47 % žen a 49 % mužů, což znamená těsný rozdíl. Z toho 

vyplývá, že téměř polovina dotazovaných budoucích zakladatelů rodin akceptuje neúplnou 

rodinu jako plnohodnotnou formu rodinného života.
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2)Domníváte se, že počet neúplných rodin bude mít v ČR stoupající tendenci?

Tabulka č. 6 Názor na stoupající tendenci neúplných rodin v ČR

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne

Nemá 

názor

Ženy 35 13 0 4 1

Muži 23 14 4 4 2

Celkem 58 27 4 8 3

Z tabulky č. 6 jsem zjistila, že 91 % žen a 79 % mužů se domnívá, že počet neúplných 

rodin bude stále stoupat. Pouze 8 % žen a 17 % mužů se domnívá, že jejich počet se nebude 

v budoucnu zvětšovat. Z toho nemají názor 2 % žen a 4 % mužů.

3) Myslíte si, že počet neúplných rodin má stoupající tendenci v celé Evropě?

Tabulka č. 7 Názor na stoupající tendenci neúplných rodin v Evropě

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne

Nemá 

názor

Ženy 22 19 5 3 4

Muži 11 23 4 5 4

Celkem 33 42 9 8 8

Z údajů v tabulce č. 7 je zřejmé, že 77 % žen a 72 % mužů se domnívá, že počet 

neúplných rodin bude stoupat v celé Evropě. Pouze 15% žen a 19 % mužů si myslí, že počet 

neúplných rodin v Evropě nebude stoupat. 

Z odpovědí uvedených v tabulkách č. 6 a č. 7 vyplynulo, že o 14 % více žen se 

domnívá, že v České republice bude počet neúplných rodin stoupat více než v Evropě. 

Zatímco muži odhadují přibližně stejnou stoupající tendenci u nás i v Evropě.   
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  4) Myslíte si, že neúplná rodina může zajistit stejně kvalitní život dítěti jako úplná rodina?

Tabulka č. 8 Názor na zajištění kvalitního života dítěte v neúplné rodině

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne

Nemá 

názor

Ženy 24 11 7 10 1

Muži .17 9 12 9 0

Celkem 41 20 19 19 1

Tabulka č. 8 ukazuje, že 66 % žen a 55 % mužů si myslí, že lze zajistit pro dítě stejně 

kvalitní život v neúplné rodině jako v úplné rodině. Naopak 32 % žen a 44 % mužů si myslí, 

že neúplná rodina neposkytne dítěti stejně kvalitní život jako úplná. Zbytek nemá názor. 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že větší procento mužů než žen se kloní k názoru, že pro 

kvalitní život dítěte je potřeba úplná rodina

5) Domníváte se, že neúplná rodina negativně ovlivňuje vývoj dítěte?

Tabulka č. 9 Názor na negativní ovlivnění dítěte v neúplné rodině

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne

Nemá 

názor

Ženy 6 8 16 22 1

Muži 4 11 18 11 3

Celkem 10 19 34 33 4

Z tabulky č. 9 jsem zjistila, že 71 % žen a 61 % mužů se domnívá, že neúplná rodina 

neovlivňuje negativně vývoj dítěte. Oproti tomu 32 % žen a 31 % mužů se přiklání k názoru, 

že neúplná rodina má na vývoj dítěte negativní vliv. Celkem 4 % dotazovaných nemají názor.
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6) Myslíte si, že matka/otec z neúplné rodiny má na dítě méně času než rodiče z úplné rodiny?

Tabulka č. 10 Názor na časové možnosti rodičů z neúplných rodin

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne

Nemá 

názor

Ženy 10 11 23 8 1

Muži 10 8 18 9 2

Celkem 20 19 41 17 3

Z výše uvedených ukazatelů z tabulky č. 10 jsem zjistila, že mírně nadpoloviční 

většina dotázaných (58 % žen a 57 % mužů) si myslí, že rodiče z neúplných rodin mají stejně 

času na dítě jako rodiče z úplných rodin. Naopak 39 % žen a 38 % mužů zastává názor, že 

rodiče z neúplných rodin mají na dítě méně času. Názor nemá 3 % z dotazovaných.         

        

7) Domníváte se, že děti z neúplných rodin inklinují k zakládání vlastních neúplných rodin?

Tabulka č. 11 Názor na zakládání neúplných rodin dětmi z neúplných rodin 

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne

Nemá 

názor

Ženy 7 5 23 12 6

Muži 5 2 25 11 4

Celkem 12 7 48 23 10

Z tabulky č. 11 vyplynulo, že 66 % žen a 76 % mužů se domnívá, že děti z neúplných 

rodin neinklinují k založení vlastních neúplných rodin. Pouze 22 % žen a 14 % mužů se 

domnívá, že děti z neúplných rodin inklinují k založení vlastních neúplných rodin. Nemá 

názor celkem 10 % dotazovaných.
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8) Myslíte si, že vzdělání rodičů má vliv na vznik neúplné rodiny?

Tabulka č. 12 Názor na vliv vzdělání rodičů na vznik neúplné rodiny

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne

Nemá 

názor

Ženy 6 3 31 13 1

Muži 6 4 23 11 3

Celkem 12 7 54 24 4

Tabulka č. 12 ukazuje, že 83 % žen a 72 % mužů si myslí, že vzdělání rodičů nemá 

vliv na vznik neúplné rodiny. Z toho 16 % žen a 21 % mužů má opačný názor, tedy že 

vzdělání na vznik neúplné rodiny vliv má. Názor nemá 4 % dotázaných.

9) Myslíte si, že neúplná rodina má dostatečnou sociální podporu ze strany státu?

Tabulka č. 13 Názor na sociální podporu neúplné rodiny

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne 

Nemá 

názor

Ženy 5 4 27 10 7

Muži 5 6 17 14 5

Celkem 10 10 44 24 12

Z tabulky č. 13 vyplynulo, že 69 % žen a 65 % mužů zastává názor, že stát 

nedostatečně podporuje neúplné rodiny. Naopak 16 % žen a 23 % mužů se domnívá, že stát 

neúplné rodiny podporuje dostatečně. Celkem 12 % nemá názor.
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10) Myslíte si, že rodiče z neúplných rodin mají zhoršené podmínky na trhu práce?

Tabulka č. 14 Názor na podmínky neúplných rodin na trhu práce

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne

Nemá 

názor

Ženy 25 11 7 8 2

Muži 16 12 10 7 2

Celkem 41 23 17 15 4

Údaje z tabulky č. 14 ukazují, že 67 % žen a 59 % mužů mají názor, že rodiče 

z neúplných rodin mají zhoršené postavení na trhu práce. Z žen 28 % a z mužů 36 % se 

domnívá, že rodiče z neúplných rodin nemají zhoršené podmínky na trhu práce. Názor nemá  

4 % dotazovaných.

11) Myslíte si, že věřící lidé se podílejí minimálně na vzniku neúplných rodin?

Tabulka č. 15 Názor na minimální podíl věřících lidí na neúplných rodinách

Ano
Spíše 

Ano
Ne

Spíše 

Ne

Nemá 

názor

Ženy 17 16 11 3 6

Muži 16 9 9 9 4

Celkem 33 23 20 12 10

Z tabulky č. 15 vyplývá, že 62 % žen a 53 % mužů si myslí, že věřící lidé se podílejí 

minimálně na vzniku neúplných rodin. Naopak 26 % žen a 38 % mužů si nemyslí, že věřící 

lidé ovlivňují vznik neúplných rodin. Z toho 10 % nemá názor.
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12) Vyberte jednu z nejčastějších příčin rozvodu

Tabulka č. 16 Názor na nejčastější příčinu rozvodu

Rozdílnost 

povah a 

zájmů

Nevěra
Finanční 

důvody

Nezájem 

o rodinu

Alkoholismus 

muže

Ženy 31 14 2 4 2

Muži 31 10 1 4 1

Celkem 62 24 3 8 3

Tabulka č. 16 ukazuje, že jako nejčastější příčinu rozvodu považuje 58 % žen a 67 % 

mužů rozdílnost povah a zájmů. Druhou nejčastější příčinu označuje 26 % žen a 21 % mužů 

nevěru. Za třetí nejčastější příčinu označuje 8 % žen a 8 % mužů nezájem o rodinu. Finanční 

důvody označilo 4 % žen a 2 % mužů a alkoholismus muže jako nejčastější příčinu rozvodu 

označilo 4 % žen a 2 % mužů.

Z tohoto závěrečného shrnutí jsem zjistila následující potvrzení či vyvrácení hypotéz.

1. Hypotéza první - Bude převažovat kladný postoj k neúplné rodině jako k plnohodnotné 

formě rodinného života

První hypotéza se mi potvrdila pouze z části. Respondentů, kteří sice odpověděli, že 

neúplnou rodinu nepovažují za plnohodnotnou formu rodinného života, bylo více, ale u žen 

pouze o tři procenta a u mužů o jedno procento. Téměř polovina respondentů má tedy odlišný 

názor a neúplnou rodinu považuje za plnohodnotnou formu rodinného života. Tento závěr 

první hypotézy byl pro mě překvapivý, protože výsledek nebyl jednoznačný, ale velmi těsný.

K potvrzení či vyvrácení hypotézy jsem použila otázku č. 1.

2. Hypotéza druhá - Do budoucna se dá očekávat stoupající tendence neúplných rodin

Tato hypotéza se mi potvrdila. Více než tři čtvrtiny dotazovaných se domnívá, že 

neúplné rodiny budou mít u nás stoupající tendenci. Více žen než mužů se domnívá, že větší 

počet neúplných rodin bude spíše v České republice než v Evropě. Nadpoloviční většina 

dotázaných si myslí, že věřící lidé se minimálně podílejí na vzniku neúplných rodin, z toho 

muži tento názor zastávají jen těsnou většinou. Potvrdila se také hypotéza vlivu vzdělání na 
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vznik neúplné rodiny, kdy naprostá většina dotázaných odpověděla, že vzdělání rodičů 

nehraje roli.

K potvrzení či vyvrácení hypotézy mi sloužily otázky č. 2, 3, 8 a 11.

3. Hypotéza třetí - Neúplná rodina vývoj dítěte negativně neovlivňuje

Tato hypotéza se potvrdila, protože respondenti si převážně myslí, že neúplná rodina 

vývoj dítěte negativně neovlivní. Pouze jedna třetina dotázaných si myslí, že neúplná rodina 

má negativní vliv na vývoj dítěte.

K potvrzení či vyvrácení hypotézy jsme použila otázky č. 4, 5, 6 a 7.

4. Hypotéza - Ekonomická situace neúplné rodiny je podstatně finančně ztížena oproti úplné 

rodině

Výzkum potvrdil, že většina účastníků ankety považuje za správné, aby stát více 

podporoval osamělé rodiče. Většina z nich vyhodnotila situaci neúplné rodiny po ekonomické 

stránce jako ztíženou. Rovněž se potvrdila i hypotéza, že osamělý rodič má zhoršené 

podmínky na trhu práce.

K potvrzení hypotézy mi sloužily otázky č. 9 a 10.

5. Hypotéza - Mezi nejčastější příčiny rozvodů bude patřit rozdílnost povah a zájmů rodičů

Poslední hypotéza se potvrdila. Účastníci ankety označili za nejčastější příčinu 

rozvodu rozdílnost povah a zájmů a na druhém místě nevěru. Tyto dvě příčiny rozvodu 

označili téměř dvě třetiny dotázaných. Z toho vyplývá, že zbývající příčiny rozvodu účastníci 

ankety považují za nepodstatné.

K potvrzení či vyvrácení hypotézy mi sloužila otázka č. 12
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4 ZÁVĚR

Cílem mé práce bylo zabývat se hlouběji problematikou neúplné rodiny 

z psychosociálního hlediska. Chtěla jsem předložit ucelený pohled na to, jak se 

ve specifickém typu rodiny chovat, aby vzniklá situace zasáhla dítě co nejméně po psychické 

stránce. Zmapovala jsem možnosti, které má neúplná rodina pro lepší fungování. 

Dále jsem se zabývala sociální politikou v konkrétních zemích. Srovnávala jsem 

sociální dávky a sociální podporu v České republice a vybraných zemích Evropské unie. 

Domnívám se, že hodnota mé práce spočívá v tom, že se mi podařilo shromáždit aktuální 

údaje o sociální politice ve vybraných zemích Evropské unie, protože přes velké úsilí se mi 

nepodařilo zjistit zdroj v ČR, který by aktuální údaje kompletně soustřeďoval. Informace jsem 

musela získávat ze zahraničí, konkrétně z příslušných institucí vybraných států. 

Ze všech materiálů, které jsem měla možnost prostudovat, jsem nabyla dojmu, že 

problematice neúplných rodin se věnuje obecně málo pozornosti i přesto, že není pochyb        

o tom, že jejich počet bude stoupat. Europoslanci vidí neúplné rodiny jako problém, kterému 

je třeba v budoucnu věnovat pozornost. Toto mi potvrdil i europoslanec České republiky, 

který se v EU zabýval sociální politikou.  

Zkoumáním jsem zjistila, že ve vybraných zemích EU včetně České republiky existuje 

různá úroveň poskytování sociálních dávek a existují různé systémy. Dle získaných informací 

zatím nedošlo k žádné harmonizaci v rámci EU v této oblasti. Snahou europoslanců bylo 

sjednotit alespoň mateřskou dovolenou na 20 týdnů, ale ani to se nepodařilo odsouhlasit          

z důvodu rozdílných ekonomických podmínek v jednotlivých státech. Ze srovnání sociálních 

dávek a podpor jsem zjistila, jak si stojí Česká republika. V několika parametrech je však 

nejhorší ze všech srovnávaných zemí. Jsou to: nejvyšší rozvodovost, nejnižší přídavky na       

1 dítě ve srovnání s průměrným platem, nejvyšší podíl neúplných rodin na počtu domácností 

s dětmi, druhý nejhorší počet rodičů z neúplných rodin zaměstnaných na částečný úvazek a 

nezaměstnaných. Pouze v ČR a Polsku je omezeno vyplácení přídavku na děti výší příjmu. Na 

druhé straně se pouze v ČR, Polsku a Slovensku vyplácí porodné a ČR má druhou nejdelší 

mateřskou dovolenou ze srovnávaných zemí.

Byla bych ráda, kdyby tyto získané údaje mohly posloužit jako inspirace a podklady 

pro další formování sociální politiky u nás. 



85

Postoj mladých lidí k této problematice jsem zjišťovala pomocí ankety ve výzkumné 

části. Dotazovala jsem se lidí ve věku 20 – 30 let, kteří v budoucnu hodlají zakládat rodiny. 

Jejich názory jsem v hypotézách odhadla ve značné míře správně. Z ankety vyplynulo, že si 

tito budoucí zakladatelé rodin myslí, že neúplná rodina negativně neovlivní vývoj dítěte, a že 

podmínky pro výchovu nemusí být automaticky horší než v úplné rodině. Zajímavý byl 

výsledek první otázky ankety – zda dotázaní považují neúplnou rodinu jako plnohodnotnou 

formu rodinného života. Respondenti se v této otázce rozdělili téměř na dvě stejné skupiny, 

kdy jedna si myslí, že mezi plnohodnotnou formu rodinného života patří a druhá zastává 

opačný názor. Myslím si, že veřejnost neúplnou rodinu za plnohodnotnou formu rodiny 

nepovažuje, proto se dá říci, že polovina respondentů se přiklání k názoru veřejnosti. Názor 

druhé poloviny lze chápat tak, že neúplnou rodinu nevidí jako problémovou formu rodiny.

Závěrem této práce bych ráda vyjádřila svůj názor na neúplné rodiny. Myslím si, že 

toto téma je stále aktuálnější a mělo by se mu věnovat více pozornosti. V neúplných rodinách 

bude vyrůstat stále více dětí a prioritou by mělo být zajištění jejich budoucnosti a 

vyhovujících podmínek pro jejich výchovu. Rozhodně si nemyslím, že neúplná rodina 

znamená pro dítě v jeho vývoji a výchově automaticky nějaký handicap. Podle mého názoru 

je nezbytné, aby se osamělý rodič uměl ve své nelehké situaci orientovat a aby využil všech 

výhod, které se mu v dnešní době nabízejí. Osamělí rodiče by se neměli trápit tím, že dítě 

nevyrůstá v úplné rodině. Domnívám se, že pokud se osamělý rodič ve své situaci dobře 

zorientuje, může neúplná rodina fungovat jako úplná, pouze se musí počítat s tím, že k tomu 

bude mít ztížené podmínky. V tom, aby se jim ztížená situace co nejvíce ulehčila, by měl 

sehrát svou roli stát. Mělo by to být zejména v případech, kdy má osamělý rodič z jakéhokoliv 

důvodu problém orientovat se v životní situaci. Myslím si, že v těchto případech by měl stát 

vytvořit záchranný systém a vytvořit pro tuto rodinu bez zbytečné byrokracie takové 

podmínky, aby byl i jeden rodič schopen situaci zvládnout sám. V této sociální pomoci 

neúplné rodině má dle mého názoru stát ještě mezery a v budoucnu by měl vytvořit pro 

osamělé rodiče lepší podmínky nejen po finanční stránce, ale pro jejich celkové snazší 

začlenění do společnosti. Tento názor se mnou sdílí i většina respondentů, kteří uvedli, že 

sociální podpora státu je vůči těmto rodinám nedostačující. Pokud se stát bude věnovat více 

této problematice, ovlivní to názor veřejnosti, která neúplnou rodinu začne brát více jako 

plnohodnotnou formu rodiny, a tím se této rodině ulehčí celkově podmínky pro její 

fungování. Tento stále více rozrůstající typ rodiny by se měl začít brát jako nový typ 
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plnohodnotné rodiny – její vznik neovlivníme, ale můžeme ovlivnit to, aby i tento typ rodiny 

měl ty nejlepší možné podmínky pro výchovu dětí. 
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7 PŘÍLOHY

7.1 Dotazník pro praktickou část

Anonymní anketa: Problematika neúplných rodin v České republice a ve vybraných 

zemích Evropské unie z hlediska sociální politiky státu

Podmínkou pro vyplnění ankety je věk respondenta 20– 30 let.

Muž                                  Žena  

1) Vnímáte neúplnou rodinu jako plnohodnotnou formu rodinného života?

ANO           SPÍŠE ANO          NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR

2) Domníváte se, že počet neúplných rodin bude mít v ČR stoupající tendenci?

ANO           SPÍŠE ANO          NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR

3) Myslíte si, že počet neúplných rodin bude mít stoupající tendenci v celé Evropě?

ANO           SPÍŠE ANO          NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR

4) Myslíte si, že neúplná rodina může zajistit stejně kvalitní život dítěti jako úplná rodina?

ANO           SPÍŠE ANO          NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR

5) Domníváte se, že neúplná rodina negativně ovlivňuje vývoj dítěte?

ANO           SPÍŠE ANO          NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR

6) Myslíte si, že matka/otec z neúplné rodiny má na dítě méně času než rodiče z úplné rodiny?

ANO           SPÍŠE ANO         NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR
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7) Domníváte se, že děti z neúplných rodin inklinují k zakládání vlastních neúplných rodin?

ANO           SPÍŠE ANO          NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR

8) Myslíte si, že vzdělání rodičů má vliv na vznik neúplné rodiny?

ANO           SPÍŠE ANO          NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR

9) Myslíte si, že neúplná rodina má dostatečnou sociální podporu ze strany státu?

ANO           SPÍŠE ANO          NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR

10) Myslíte si, že rodiče z neúplných rodin mají zhoršené podmínky na trhu práce?

ANO           SPÍŠE ANO          NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR

11) Myslíte si, že věřící lidé se podílejí minimálně na vzniku neúplných rodin?

ANO         SPÍŠE ANO          NE      SPÍŠE NE      NEMÁM NÁZOR

12) Vyberte jednu z nejčastějších příčin rozvodu:

Rozdílnost povah a zájmů              

Nevěra                     

Finanční důvody

Nezájem o rodinu ze strany ženy                                         

Alkoholismus muže
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