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1 Úvod 
Fenomén samoživitelství je v České republice stále poměrně málo diskutovaným tématem. 

Přitom z genderového hlediska se jedná o velmi problematickou a závažnou záležitost. Jednak 

proto, že samoživitelství žen není totéž co samoživitelství mužů (Renzetti, Curran,2003), 

neboť muži samoživitelé se nepotýkají s tolika problémy jako ženy samoživitelky. Počet 

matek samoživitelek přitom mnohonásobně převyšuje počet otců samoživitelů a tyto ženy 

také musí čelit mnoha různým překážkám, které dohromady vytváří poměrně velké 

znevýhodnění v mnoha oblastech každodenního života (Dudová,2009; Hasmanová 

Marhánková,2011). Právě z těchto důvodů si samoživitelství žen jistě zaslouží pozornost a 

zcela určitě by tomuto tématu prospělo, kdyby se o něm začalo více diskutovat ve veřejném 

diskurzu, kdyby negativní dopady na samoživitelství žen více vstoupily do povědomí 

veřejnosti a sociální politika či politika pracovního trhu se jimi začala zabývat více než dosud.  

Ve své práci jsem se věnovala právě zmíněným negativním dopadům na ženy 

samoživitelky, snažila jsem se ukázat, co samoživitelství žen obnáší, a snažila se vysvětlit, 

proč tomu tak je. Toto vše bylo předmětem diskuze v teoretické části. V empirické části jsem 

provedla analýzu polostrukturovaných rozhovorů v kontextu mých teoretických východisek.  

V teoretické části jsem se tedy nejprve věnovala tématu genderových a rodičovských 

rolí, což mi pomohlo téma samoživitelství otevřít. Dále jsem rozebrala jednotlivé příčiny 

samoživitelství a okolnosti jejich vzniku a poté jsem se věnovala největším rizikům a 

nejpodstatnějším znevýhodněním, které status samoživitelky matkám v ČR přináší. Opírala 

jsem se o relevantní literaturu, o dosavadní výzkumy v ní obsažené a rovněž o data Českého 

statistického úřadu.  

V empirické části jsem nejdříve představila metodologii svého výzkumu a provedla 

analýzu nasbíraných dat, kterou jsem porovnávala s teoretickými východisky. Ve výzkumu 

jsem se zaměřila na témata diskutovaná v teoretické části, tzn. na zkušenosti matek 

s diskutovanými riziky a znevýhodněními samoživitelství a zkoumala jsem to, jak matky 

samoživitelky rozvrhují svůj čas a prožívají svůj každodenní život. 

 Sama jsem od svého dětství vyrůstala v neúplné rodině v péči matky a při výběru 

tématu práce šlo o téměř rozhodující faktor, protože mám s touto problematikou zkušenost 

z pohledu dítěte, které ale v tak mladém věku není schopné vnímat nebo si vůbec představit 

všechny nesnáze, kterými prochází a které musí řešit za celou rodinu samotná matka. Proto 

myslím, že pro mě bude práce přínosem, co se týče poznání toho, co musela/mohla moje 

matka řešit v mém dětství. Zároveň i pro mě jako pro ženu, která plánuje mít v budoucnu děti, 
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je tato práce osobním přínosem. Přestože bych nerada, může se i mně samozřejmě stát, že se 

v životě do podobné situace dostanu a je, myslím si, dobré vědět, co taková situace může 

obnášet. 
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2 Teoretická část  
V této části se budu nejdříve věnovat tématu genderových rolí, představím podobu současné 

rodiny, to, čím se vyznačuje a co je pro ni charakteristické. Od tohoto tématu se bude odvíjet 

problematika samoživitelství. Podrobněji představím nejčastější příčiny jeho vzniku a poté 

rozeberu největší rizika spojená se samoživitelstvím žen a další neméně podstatné 

komplikace, kterým matky samoživitelky čelí. Budu se věnovat i tomu, do jaké míry 

samoživitelky podporuje stát. 

 

2.1 Gender, rodina a samoživitelství 
Témata rodina, rozdělení rodičovských rolí v naší společnosti či vztah genderu a rodiny se 

tématu samoživitelství silně dotýkají. Samoživitelství totiž obvykle bývá vyústěním určité 

partnerské či rodinné situace a po tom, co se jeden z partnerů ocitne v roli samoživitele, 

přebírá navíc obvykle více či méně úlohu či roli druhého rodiče, a to v mnoha ohledech. Podíl 

obou partnerů na materiálním zajišťování rodiny a péči o ni je samozřejmě individuální, 

nicméně po rozpadu partnerství se v naprosté většině daný poměr rolí mění a pro rodiče 

samoživitele a zejména pak pro matku samoživitelku přináší tato situace z mnoha hledisek 

velké znevýhodnění. Je proto relevantní stručně představit charakter současných  

partnerských /rodinných soužití, představ dnešních generací o fungování a struktuře rodiny a 

sdílení rodičovských úloh. Lépe pak budeme rozumět tomu, proč v naší společnosti matek 

samoživitelek přibývá a jakými proměnami samoživitelství prochází. 

 

2.1.1  Genderové a rodičovské role 
Gender

1
 je základní třídící princip v každé nám známé kultuře a týká se proto samozřejmě i 

tématu rodiny a potažmo samoživitelství. Již od padesátých let minulého století se například 

hovoří o genderových rolích
2
 v rodině a s nimi spojených očekáváních. Podobná očekávání, 

byť jsou často zcela v rozporu s našimi představami o maskulinitě a femininitě, lze nalézt 

v každé kultuře a badatelé a badatelky o nich zpravidla hovoří jako o jednom ze tří aspektů 

                                                 
1
 Definice pojmu gender: „…sociálně utvářený soubor vlastností, chování, zájmů, vzhledu atd., který je 

v určité společnosti spojován s obrazem ženy nebo muže. Konkrétní náplň tohoto souboru ženských a mužských 

charakteristik je kulturně a historicky proměnlivá. V různých historických obdobích a v různých kulturách se 

očekávání vůči ženám a mužům liší“ (Smetáčková, Vlková, 2005:10). 

 
2
 Definice pojmu genderové role: „Společenské role předepisované členům společnosti na základě jejich 

pohlaví“ (Renzetti, Curran, 2005:58). 
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pohlavně-genderového systému (Renzetti, Curran, 2005). Dalšími jsou dělba práce na základě 

pohlaví/genderu a společenská regulace sexuality.  

V případě rodiny patří rodičovské role mezi sociální role, u kterých je rozdělení na 

„mužské“ a „ženské“ samozřejmě poměrně výrazné. V této souvislosti je třeba zmínit, že i 

když mohou mít mnoho podob a i když v dnešní době už netvoří protilehlé břehy (Renzetti, 

Curran, 2005), stále kolem nás existují představy, které připisují určité tendence a vlastnosti 

žen a mužů přímému vlivu genetiky a evoluce. Patří mezi ně i velmi vžitá představa 

muže-lovce, který tráví veškerý čas mimo domov a zajišťuje obživu a ženy-pečovatelky, 

starající se o domácnost a děti. Dělba práce, v rámci níž se o děti a domov mají starat ženy 

zkrátka proto, že je k tomu příroda biologicky vybavila a díky tomu jsou k vykonávání těchto 

činností lépe vybaveny, je považována za biologicky podmíněnou a přirozenou
3
(Smetáčková, 

Vlková, 2005). Studium genderu dnes platnost takových představ zpochybňuje například 

poukazem na výzkumy jiných společností, v nichž jejich jedinečná kultura vtiskla mužům a 

ženám sociální role vyloženě opačné těm, které připadají přirozené naší kultuře (Renzetti, 

Curran, 2005; Oakley, 2000). 

V souvislosti s rodičovskými rolemi se také hojně diskutuje téma dělby práce a toho, 

kdo z partnerů má jaký podíl na zajišťování příjmů a péči o rodinu. Jak Oakley (2000), tak 

Rezetti a Curran (2005) uvádějí, že téměř ve všech společnostech je dělba práce organizována 

na základě rozdílnosti pohlaví. V současné nukleární rodině se často hovoří o dvou základních 

typech rodičovských rolí. Role instrumentální spočívá v ekonomickém zajišťování rodiny a 

pojí se s ní i určitá moc vést, velet či rozhodovat. Tato role je v naší, západní kultuře, 

připisována mužům. Expresivní role spočívá v péči o děti, domácnost a ve vytváření jakési 

harmonické atmosféry v rodině. Zajišťování těchto potřeb připadá v nukleární rodině většinou 

na ženu. Podstatné je, že ačkoli je v dnešní době trendem prolínání těchto rolí mezi partnery, 

kteří je vzájemně kombinují podle svých potřeb, je toto schéma v podstatě stále aktuální a je 

pravdou, že na něj můžeme jako jednotlivci narážet v mnoha sférách lidské činnosti, zejména 

v médiích, ve vědě (Smetáčková, Vlková, 2005), ale i v praxi – z těchto zažitých představ 

mohou pro ženy vyplývat např. určité bariéry na trhu práce. Dokonce, jak uvádějí Dudová 

s Hastrmanovou (2007), tendence svěřovat dítě do péče matky na základě podobných 

stereotypů se objevuje i v českém soudnictví. Vliv těchto předsudků na sobě rozpoznávají i 

advokáti či psychologové, kteří v této oblasti pracují.  

                                                 
3
 Tzv. biologický esencialismus je směr zastupující názor, že rozdílnost chování a vlastností žen a mužů je 

podmíněna biologicky. Zároveň ospravedlňuje to, že „mužské“ je v naší společnosti pokládáno za nadřazenější a 

za to, co určuje normu (Renzetti, Curran, 2005). 
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I když rozdělení rolí v konečném důsledku závisí na rozhodnutí partnerů, vidíme, že 

vliv stereotypů při rozhodování o dělbě práce v rodině je stále silný. Jistě existují otcové, kteří 

se vedle svého zaměstnání rovněž velmi věnují svým dětem a péči o ně, nicméně často se 

stává, že starost o domácnost už odmítají (zde může být ve hře dokonce i otázka jakési snahy 

o udržení mocenského postavení, připomeňme význam androcentrismu
4
 v naší společnosti). I 

při dnešní vysoké zaměstnanosti žen jsou to právě ony, kdo v praxi opravdu zodpovídá za 

práci vykonávanou v domácnosti a kdo jsou primárními rodiči ve smyslu, že za nimi už 

nestojí nikdo, kdo by napravil případné chyby a selhání, jako je tomu v případě mužů 

(Smetáčková, Vlková, 2005).   

Všeobecně přijímané genderové role a s nimi spojená očekávání mohou člověka 

v určitých životních situacích zvýhodňovat a v jiných naopak znevýhodňovat. V životní 

situaci matek samoživitelek se odráží kromě jiných právě princip fungování nukleární rodiny 

a převládající představy o rodičovských rolích – společenská očekávání od matek a otců. 

„Tradiční“ a vidíme, že i stále aktuální rozdělení rodičovských rolí znamená pro 

samoživitelky řadu nevýhod, které výrazně komplikují jejich celkovou situaci a které se 

odrážejí na pracovním trhu a v dalších oblastech. 

 

2.1.2  Rodina a partnerské soužití v ČR  
Současná podoba samoživitelství a jeho výskyt jsou výsledkem současných rodinných trendů 

a uspořádání rodinných rolí. To, jak dnešní rodina vypadá a funguje, je výsledkem změn, 

které v České republice proběhly zejména v posledních desetiletích, ale také změn v průběhu 

celého minulého století. Na pozadí těchto změn, ať už politických, ekonomických či dalších, 

dochází k proměně struktury rodiny, uspořádání rodičovských rolí, celkového postoje 

k manželství a rodičovství a s ním spojených hodnotových systémů.
5
 

 

2.1.2.1 Podoba a trendy dnešní rodiny 
Rodinný život v dnešní době charakterizuje celá řada výrazných rysů. Pokusím se stručně 

popsat ty nejdůležitější a zároveň ty, které tvoří podklad pro pochopení příčin a rostoucího 

počtu případů samoživitelství. 

Zásadním trendem posledních dekád je bezpochyby zvyšující-se míra rozvodovosti. 

Ta začala stoupat v 50. letech 20. století (Dudová, 2009) a v posledních desítkách let se 

                                                 
4
 Definice slova androcentrismus: …“představa, že muži jsou ženám nadřazeni a že muži a jejich prožívání světa 

představují normu, jíž jsou ženy poměřovány“ (Renzetti, Curran, 2005:526). 
5
 Sdružení linka bezpečí, 2011. 
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udržuje v téměř stejné výši (Rozvodovost, 2012). Míra úhrnné rozvodovosti se v posledních 

letech pohybuje okolo 50% (Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2011, 2012). Příčiny 

rozvodů je těžké generalizovat. Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) ve svém přehledu o 

rozvodovosti (Rozvodovost, 2012) udává, že nejčastěji se lidé rozvádí kvůli něčemu, co sami 

shrnují pod pojmy „neslučitelnost názorů“ „odlišné povahy“ atd. Konkrétní příčina, která se 

v přehledu objevuje nejčastěji, je však nevěra. Např. Jandourek (2003) pak pokládá za 

předpoklady k rozvodu překvapivě jednak velmi brzké uzavření sňatku, zároveň ale i dlouhé 

soužití partnerů před svatbou. Rozvodu, jako příčině samoživitelství, se budu věnovat níže.  

Další, neméně důležitou charakteristikou, je celkový nárůst neúplných rodin
6
 (viz 

tabulka č. 1). Velmi podstatným faktem (a nejen pro tuto práci) je to, že mezi nimi výrazně 

převažují rodiny samoživitelek. Počet domácností vedených ženou se závislými dětmi navíc 

stále roste.  

 

Tabulka č. 1 Vývoj struktury rodinných domácností se závislými dětmi a s dětmi 

do 15 let 

      Domácnosti 1995 2000 2005 2010 2012 

 

domácnosti se závislým dítětem do 26 let 

Celkem v tis. 1 507,1 1 417,7 1 402,2 1 418,3 1 406,7 

struktura v %           

Úplné domácnosti 88,7 87,1 83,5 82,1 81,8 

Neúplné domácnosti 11,3 12,9 16,5 17,9 18,2 

    z toho:           

  žena v čele domácnosti 9,8 11,4 14,9 15,9 16,2 

 

domácnosti s dítětem do 15 let 

Celkem v tis. 1 122,3 1 018,9 967,9 986,1 1 001,3 

struktura v %           

Úplné domácnosti 90,6 88,9 86,1 85,5 84,9 

Neúplné domácnosti 9,4 11,1 13,9 14,5 15,1 

    z toho:           

  žena v čele domácnosti 8,2 10,1 13,1 13,5 14,0 

      Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil 

 

Stoupá však i počet jednočlenných domácností. Ty dnes tvoří necelou třetinu 

z celkového počtu hospodařících domácností
7
, tzv. singles

8
. Podle dat jsou stále silnější 

skupinou domácnosti svobodných mladých mužů.  

                                                 
6
 Rozumíme rodiny vedené jedním dospělým s jedním či více dětmi. 

7
 Definice pojmu hospodařící domácnost: „…osoby, které společně hospodaří, tj. společně hradí výdaje 

domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení aj. Společné hospodaření se vztahuje i na děti, které do příslušné 

domácnosti patří, i když samy na výdaje domácnosti nepřispívají“ (Metodické vysvětlivky, 2013:2). 
8
 Definice pojmu singles: „Pojem singles označuje jedince, kteří nechtějí vstupovat do manželství, protože jim 

život o samotě v zásadě vyhovuje. Motivací je především větší možnost věnovat se kariéře, osobním zálibám, 

vstupovat do více sexuálních vztahů“ (Jandourek, 2003:118). 
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Další fenomén tzv. nesezdaných soužití je spojován s poklesem sňatečnosti (celkově 

klesá počet sňatků a také se stále zvyšuje věk při prvním sňatku) a tendencí odkládat 

manželství a rodičovské povinnosti do stále vyššího věku. Podle ČSÚ uzavřelo v roce 2011 

svůj první sňatek nejvíce mužů ve věku 30-34 let a žen ve věku 25-29 let (Statistická ročenka 

České republiky, 2012). Pro srovnání, v roce 1991 byl průměrný věk vstupu do prvního 

manželství u mužů 24,7 let, u žen 22,3 let (Sňatečnost, 2012). Možný (2006) to vysvětluje 

jako důsledek kombinace možností, které se naskytují dnešním mladým generacím: možnost 

cestovat, déle studovat či si prodloužením studia v zahraničí zvyšovat kvalifikaci a šanci na 

trhu práce, možnost podnikat atd. Všechny tyto faktory se podílí na tom, že je pro mladé lidi 

brzké manželství a zejména rodičovství méně atraktivním rozhodnutím, protože cítí, že by se 

místo něj museli vzdát mnoha možností, které už by se v budoucnu nemusely naskytnout.

 Chaloupková se Šalamounovou (2004) rozlišují hned několik typů nesezdaných 

soužití. Jako „předmanželská soužití“ označují ta, na jejichž konci se pár buďto rozchází 

anebo uzavírá sňatek. Sňatek se přitom podle nich ve většině případů uzavírá proto, že 

partnerka je těhotná nebo se páru již dítě narodilo. Dále zmiňují soužití nesezdaná avšak 

s přítomností jednoho či více dětí. Tvrdí, že tato soužití jsou častá u rodin sociálně slabších.  

Roste ale i počet párů, které nejenže neuzavřou manželství vůbec, ale dokonce ani 

nežijí ve stejné domácnosti (z vlastního rozhodnutí). Chaloupková se Šalamounovou píší, že 

ve srovnání s manželstvími jsou všechny typy nesezdaných soužití mnohem křehčí a 

náchylnější k rozpadu. Manželství je ale i nadále důležitou hodnotou v žebříčku mladých 

generací, které jej považují za nejlepší variantu rodinného života (Možný, 2006). 

S nesezdanými soužitími roste i míra mimomanželské plodnosti, které se budu více 

věnovat níže. S ní už přímo souvisí téma samoživitelství, stejně jako u rozvodů, protože se 

jedná o jednu z příčin, která dokonce zaujímá první místo v četnosti mezi ostatními příčinami. 

Abychom mimomanželské plodnosti rozuměli v souvislostech, je třeba dodat, že stejně jako 

dochází k poklesu sňatků a současně k nárůstu počtu svobodných žen, dochází i k nárůstu 

mimomanželské plodnosti, a to přestože celková plodnost klesá (Hamplová, 2006). 

 

2.1.2.2  Současné postoje k partnerským soužitím a rodičovským rolím v ČR 
Rodinné soužití je jedním z faktorů, který prokazatelně ovlivňuje životní spokojenost lidí. Jak 

u žen, tak u mužů platí, že jejich životní spokojenost klesá v případě, že žijí sami bez partnera, 

naopak život s partnerem podle očekávání výzkumů životní spokojenost zvyšuje (Hamplová, 

2004). U žen navíc platí, že jsou spokojenější v manželském svazku, u mužů nehraje typ 
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soužití tak velkou roli. Dnešní výzkumy také potvrzují hypotézy, že spokojenost se vztahy a 

partnerským životem lidé považují za podstatnější než kariérní život (Hamplová, 2004). 

Z výzkumů názorů a postojů souvisejících s rodinným životem, které prováděly 

Chaloupková a Šalamounová (2004), vyplynulo mnoho zajímavých skutečností. Například, co 

se týče názorů na nesezdané soužití, většina účastníků studie zastává názor, že je správné, 

když spolu pár žije už nějaký čas před svatbou. Velká část těch, kteří zaujímají tento postoj, 

jsou mladí lidé, a to především mladí lidé svobodní a bezdětní. Velká část naší populace si 

také myslí, že není nic špatného na tom, když spolu pár žije bez úmyslu uzavřít sňatek. A 

stále méně lidí si myslí, že je potřeba, aby pár s vlastními dětmi byl zároveň pár manželský. 

Zajímavé je i to, že na nejmenší podporu nesezdaných soužití narážíme u lidí s nízkým 

stupněm vzdělání. Zde se s největší pravděpodobností ale jedná o rozpor mezi výpověďmi 

těchto lidí a jejich skutečnými životními strategiemi, jak uvádějí autorky této publikace a jak 

ukazují jejich data. Nicméně podle Možného (2006) by na základě výzkumů postojů ani 

dnešní mladá generace nechtěla žít v neformálním svazku nastálo a považuje manželství za 

nejideálnější rodinný stav pro budoucí život. Tento názor lze přiřknout všem generacím.  

Za zásadní hledisko při posuzování rodičovských rolí považují Chaloupková se 

Šalamounovou (2004) dnešní plnou zaměstnanost žen a fakt, že příjem obou rodičů je dnes 

normou. I když oba rodiče chodí do práce, o rovnocenném rozdělení péče o domácnost se dá 

jen zřídka mluvit. Ženy tak nakonec po příchodu domů čeká tzv. druhá směna. Výsledky 

průzkumu ukazují, že česká populace se přiklání k „tradičnímu“ rozdělení rodičovských rolí 

v rodině (tzn., že přisuzují pracovní sféru spíše mužům a péči o rodinu a domácnost zase 

ženám), zároveň ale zastává názor, že ženy by se měly uplatňovat na trhu práce a muži by se 

měli více věnovat rodině. Tyto názory nestojí proti sobě, vyjadřují spíše to, že ačkoli by se 

žena rozhodně měla věnovat kariéře a muž by měl více času věnovat dětem, stále by měla 

hlavní úloha partnerů spočívat původním rozdělení, zejména podle představ mužů. Je pravda, 

že české ženy se vesměs s rolí hlavní pečovatelky ztotožňují, rozhodně by ale uvítaly změnu 

raději než muži. V určité míře by změny nejvíce uvítaly zejména mladé svobodné ženy 

s vyšším vzděláním. I muži s vyšším vzděláním připouštějí, že by se měli na péči o 

domácnost více podílet. Muži s nižším vzděláním jsou tomu naopak nakloněni nejméně. 

Nepotvrdilo se ale, že by možné změny podporovaly zejména páry žijící v neformálních 

svazcích. Nic takového se říci nedá, pouze rozvedené ženy prokazovaly odlišné představy, 

především co se týče zapojení muže v domácnosti a jeho péče o děti. 

Obecně se ani nedá říci, že by se představy o manželských rolích lišily generačně. 

Starší generace jsou jistě o něco konzervativnější, ale ukazuje se, že „tradiční“ dělbu rolí 
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přijímá mladší generace bez obtíží a z většiny se s ní vlastně ztotožňuje. I mladé ženy počítají 

s tím, že se jednou budou věnovat dětem a toto období pokládají za velmi důležité ve svém 

životě, nikoli jako něco, co by je mělo nějak omezovat či zpomalovat. Jsou smířeny i s tím, že 

se budou muset rodinný a pracovní svět naučit ve svém každodenním životě kombinovat.  

Velmi podstatné je to, že v populaci roste počet lidí, kteří si myslí, že zaměstnaná 

matka dokáže o dítě pečovat stejně dobře, jako matka v domácnosti a také, že v případě 

osamělosti se o dítě dokáže postarat stejně dobře (platí ale stejně tak pro otce) jako kdyby dítě 

žilo s rodiči oběma. Tento názor zastávají převážně ženy a podle Chaloupkové se 

Šalamounovou (2004) to souvisí s celkovým kladným přijímáním rozvodů a nejspíš i 

mimomanželské plodnosti. Že by dnes výrazněji klesalo procento žen, které neplánují děti 

vůbec, výzkum vyvrátil. 

 

2.1.3 Samoživitelství jako genderovaná zkušenost 
Jak bylo zmíněno výše, neustále roste počet neúplných rodin a v jejich rámci stoupá těch se 

závislými dětmi. ČSÚ poskytuje data o procentuálním zastoupení závislých dětí v neúplných 

domácnostech
9
 a o počtu matek, které stojí v čele těchto domácností (Analýza, 2013). V roce 

2012 tvořily neúplné domácnosti 18,2 % z celkového počtu domácností se závislým dítětem 

do 26 let. Z těchto 18,2% stála v čele domácnosti žena v 89 %. Podobně neúplné domácnosti 

tvořily 15,1% z celkového počtu domácností se závislým dítětem do 15 let. Z toho vedených 

ženou činilo celkem 14%. V roce 2012 žilo pouze s jedním z rodičů 16,3%  z celkového počtu 

dětí v rodinných domácnostech a jak uvádí ČSÚ: „V devadesáti procentech neúplných 

domácností žije se závislými dětmi právě matka a ženy tak zásadním způsobem ovlivňují 

rodinné prostředí“ (Analýza, 2013: 3). Zpráva Evropského parlamentu udává, že matek 

samoživitelek je mezi všemi evropskými ženami pět procent a “… 85 % všech rodičů 

samoživitelů v Evropě představují matky samoživitelky ve věku od 25 do 64 let“ (Evropský 

parlament, 2011: 1).  

S již poměrně vysokou rozvodovostí a s výrazně rostoucí mimomanželskou plodností 

jako s dvěma nejpodstatnějšími příčinami samoživitelství bude pravděpodobně toho schéma 

neúplných domácností minimálně trvat, předpokládá se, že počet samoživitelek bude ale 

v budoucnosti spíše narůstat (Hasmanová Marhánková, 2011). Z toho je patrné, že 

                                                 
9
 Definice pojmu neúplná domácnost: Neúplnou domácnost řadíme pod domácnosti hospodařící. Jde o typ 

rodinné domácnosti, kterou ale v tomto případě tvoří jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem (Metodické 

vysvětlivky, 2013). 
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samoživitelství má výrazný genderový rozměr již pokud jde o počty, ale, jak uvidíme níže, 

také pokud jde o zkušenosti rodičů. 

Matky samoživitelky se jako sociální skupina potýkají s mnoha různými 

znevýhodněními a problémy a ačkoli existuje mnoho výjimek, celkově se ocitají ve velmi 

nesnadné životní situaci. Výmluvné však je již to, že všeobecně platnou a použitelnou definici 

samoživitelství ale nikde nenajdeme: „Každý předpis, který pracuje s tímto pojmem, si jej 

upravuje pro své vlastní potřeby sám, popřípadě se odkazuje na úpravu v předpise jiném“ 

(Franzová, 2013). Např. v zákoně o státní sociální podpoře je zmíněno: „Za osamělého rodiče 

se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, 

pokud nežije s druhem“ (Zákon 117/1995, §7). Ani ČSÚ nepracuje s pojmem samoživitel/ka, 

definuje pouze pojem „Domácnost rodinná – tvořená 1 neúplnou rodinou (jeden z rodičů 

s alespoň jedním dítětem)“ (Metodické vysvětlivky, 2013: 2). 

Nejvýraznější nevýhodou matek samoživitelek je jejich finanční situace, která se 

rapidně zhoršuje především po rozvodu. Matka samoživitelka musí vystačit pouze s vlastním 

příjmem na to, aby živila a materiálně zabezpečila sebe a vlastní dítě. Přitom je potřeba brát 

v úvahu to, že ženy pobírají v ČR stále obvykle nižší mzdy než muži, to platí obecně. Pokud 

žena po rozpadu partnerství přijde o oporu v partnerově příjmu, znamená to pro ni jednak 

silný propad v životní úrovni, která se po rozvodu během prvního roku propadá až o 75 % 

(Hasmanová Marhánková, 2011) a zároveň nutnost převzít zodpovědnost zabezpečení dítěte 

na sebe. Renzetti a Curran (2005) ve své knize srovnávají zkušenosti samoživitelek a mužů 

samoživitelů. Muži samoživitelé podle nich zdaleka netrpí takovou finanční tísní jako ženy, 

setkávají se s větší podporou okolí, které chápe jejich situaci jako nestandardní a vzhlíží k nim 

s obdivem. 

Alimenty, které rozvedená žena dostává od bývalého manžela, obvykle zdaleka 

nevystačí na pokrytí toho, co by pokrývat měly. Právě proto také patří matky samoživitelky 

mezi sociální skupiny nejvíce ohrožené chudobou. Jak píše Dudová (2009): 

 

„Přes všechny diference uvnitř kategorie osamělých matek i přes rozdílné podmínky na 

pracovním trhu a rozdílné nastavení sociálních systémů ve všech evropských zemích výzkumy 

ukazují, že riziko chudoby pro děti je vyšší v rodinách vedených jedním rodičem než v 

rodinách dvourodičovských [Luxembourg Income Study, podle European Commission 2007] 

– v různých zemích jsou rozdíly různé, přičemž ČR patří k zemím s nejvyššími rozdíly mezi 

rizikem chudoby pro rodiny s jedním a rodiny se dvěma rodiči“ (757). 
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Po tom, co se matka samoživitelka ocitne sama se svým dítětem/dětmi, musí zcela 

přehodnotit svůj denní časový harmonogram. Musí najít způsob, jak časově sladit čas, který 

bude věnovat dítěti (péče, výchova, hra) a čas, který si vyhradí na získávání finančních 

prostředků pro chod rodiny. To není jednoduché z hlediska ani jedné z těchto dvou rovin. 

Jednak v ČR samoživitelka nenachází velkou oporu v institucích, které zajišťují péči o děti 

v pracovním týdnu (když bereme v úvahu, že soukromé hlídání je pro samoživitelky obvykle 

nedostupné, protože je příliš nákladné), jednak je problém najít práci s flexibilní pracovní 

dobou. Situace na pracovním trhu je pro matky samoživitelky nelehká. Nacházejí se 

v nevýhodě při hledání pracovních míst, už proto, že jsou ženy (nižší platy, omezený výběr 

zaměstnání atd.). Pro zaměstnavatele je ale negativním signálem i to, že se o dítě starají pouze 

ony, tudíž u nich dopředu předpokládají větší míru absencí a menší flexibilitu, pokud jde o 

přesčasy (Hasmanová Marhánková; 2011; Dudová, 2009). 

K těmto praktickým problémům musíme připočíst i osobnější, subjektivní komplikace. 

Když pomineme počáteční psychickou nepohodu, šok (v případě, že se žena stává 

samoživitelkou po rozchodu/rozvodu) a stres, který může v některých případech přinášet 

komunikace a vyjednávání s otcem dítěte, stojí před ní nutnost vychovat dítě sama, což stojí 

mnoho úsilí a trpělivosti. Pokud je na tom finančně špatně, může žít neustále v nejistotě o 

svou vlastní budoucnost. Ukazuje se, že mnoho matek samoživitelek se ve vlastním nitru 

potýká s tím, že pochybují o své kompetenci jako matky. A také se ukazuje, že vlastní pocit, 

který obecně samoživitelky vnímají nejhůř, je to, že vědí, že jsou na celkovou situaci samy 

(Dudová, Hastrmanová; 2007). 

Český sociální systém samoživitelkám život nijak výrazně neulehčuje. Bohužel oproti 

jiným zemím ČR stát není tolik účinný ve vymáhání vyživovacích povinností neplatících 

otců. Výrazně jim pomáhá pouze v případě, když se jejich příjem dostane pod životní 

minimum, které se pak sociálními dávkami dorovnává (Hasmanová Marhánková, 2011; 

Dudová, 2009). 

 Matky samoživitelky doplácejí i na tradiční dělbu práce a péče v rodině, na představy 

o genderových rolích a na genderovanost institucí v naší společnosti:  

 

„Osamělé matky a jejich děti, žijící v rodinách, které nenaplňují normativní model ‚muž-

živitel/žena pečovatelka a spoluživitelka‘, se tak mohou stát ‚občany druhé kategorie
10

‘ – 

                                                 
10

 Autorka se sice věnuje tématu samoživitelství a diskutuje toto téma z genderové perspektivy, v textu ale 

nekorektně použije k označení samoživitelek maskulinum. 
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jejich potřeby jsou v sociálním státu definovány, a tudíž i uspokojovány jinak než u ostatních 

rodičů/rodin“ (Dudová, 2009: 779).  

 

 

2.2 Status matky samoživitelky v ČR podle příčin jeho získání 
Zaměřuji se na dvě nejčastější příčiny získání statusu matky samoživitelky – tj. 

mimomanželskou plodnost a rozvod, popř. rozpad partnerství. Nejsou ale jediné, mezi příčiny 

řadíme i např. ovdovění, ale z procentuálního zastoupení je tato příčina pouze okrajová 

(Hasmanová Marhánková, 2011). 

 

2.2.1 Mimomanželská plodnost v ČR 
S poklesem sňatečnosti, rostoucí rozvodovostí a poklesem manželské plodnosti stoupá v ČR 

plodnost mimomanželská: „Vysoká mimomanželská plodnost je v současnosti statisticky 

nejvýznamnější příčinou získání statusu matky samoživitelky“ (Hasmanová Marhánková, 

2011: 4). Rychtaříková uvádí v publikaci Demografie (2013), že v roce 2011 se v ČR narodilo 

42% všech dětí mimo manželství.  

Mimomanželskou plodnost je ale zároveň problematické vztahovat k samoživitelkám 

v tom smyslu, že samozřejmě ne každé dítě, které se narodí mimo manželství, se narodí 

matce, která žije sama. Chaloupková (Socioweb, 2007) upozorňuje, že statisticky se tato data 

poměrně těžko zjišťují, protože většina z nich neuvádí, jestli je svobodná matka zároveň i 

matkou osamělou či nikoli
11

. Nicméně podle Hamplové (et. al., 2006) se rodí svobodným 

matkám v nesezdaném soužití 20-50 % dětí narozených mimo manželství, z čehož tedy 

můžeme usoudit, že opravdu osamělým matkám se pak rodí nejméně 50 % všech těchto dětí 

(Hasmanová Marhánková, 2011). 

Nemanželská plodnost dnes celkově budí větší toleranci, než tomu bylo dříve. Pro 

matky samoživitelky může být pozitivní i to, že stále více české populace věří tomu, že i 

osamělá matka je schopná se o dítě postarat a vychovat ho stejně dobře, jako kdyby žila 

v páru (Chaloupková, Šalamounová, 2004).  

Česká mimomanželská plodnost se vyznačuje specifickými charakteristikami a od 

devadesátých let minulého století prošla výraznými změnami. Před devadesátými lety byla 

nemanželská plodnost velmi malá a děti se rodily mimo manželství většinou jen velmi 

                                                 
11

 Tato skutečnost také ztěžuje situaci samoživitelek, protože zodpovědným orgánům často slouží jako pohodlná 

výmluva a návod k nicnedělání a podceňování rozsahu problému. Předpokládají totiž, že samoživitelky ve 

skutečnosti žijí v nesezdaných partnerstvích a pouze zneužívají sociální systém. 
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mladým matkám. Dnes se stále více dětí narodí nesezdanému páru a zároveň roste počet 

osamělých matek. Oproti minulosti dnes rodí neprovdané matky všech věkových kategorií, 

nejvíce jich ale rodí ve věku 20-30 let. Nejvíce vzrostly porody matek svobodných, výrazně 

ale i těch rozvedených.  

V ČR se nejvíce nemanželských dětí rodí ženám s nízkým vzděláním. Což se ale, 

překvapivě, většinou neslučuje s jejich názory a názory celé sociální skupiny lidí s nízkým 

vzděláním, jak bylo uvedeno výše. Většina z nich totiž vyjadřuje nesouhlas s životem 

v nesezdaném soužití, přitom se ale ukazuje, že velký počet párů s nízkým vzděláním takto 

žije a plodí děti. Na druhé straně, čím vyšší má žena vzdělání, tím je větší pravděpodobnost, 

že porodí vdaná. Je to pravděpodobně dáno obecně pozdějším začátkem rodinného života 

z důvodu studia a také ekonomickými a sociálními podmínkami (Hamplová et. al., 2006). 

 Při sledování souvislostí mezi nemanželskou plodností a socioekonomickými 

podmínkami se ukázalo, že horší socioekonomické podmínky (vysoká nezaměstnanost, 

rozvodovost atd.) ovlivňují především mladé ženy s nízkým vzděláním. V oblastech, kde tyto 

proměnné převažují, rodí vyšší procento nemanželských dětí právě tyto ženy. Hamplová 

s Řehákovou (Hamplová et. al., 2006) to vysvětlují tím, že tento typ žen nenachází vzhledem 

k situaci ve svém prostředí mnoho jiných životních možností a strategií a volí možnost 

založení rodiny. Těchto matek je v ČR poměrně velké množství.  

V oblastech s dobrou socioekonomickou situací najdeme naopak starší matky, které 

děti rodí proto, že se dostaly do věku a situace, kdy vědí, že dítě dobře zaopatří i přestože jsou 

svobodné. Matky, které rodily za svobodna a následně se vdaly, se v porovnání se zbytkem 

populace častěji rozvádějí. Nicméně ale také platí, že matky, které porodily své první dítě za 

svobodna a v budoucnu se vdaly, pak měly pravděpodobně více dětí než ty, které tak 

neučinily (Hamplová et. al., 2006). 

Předpokládá se tedy, že svobodných a opravdu osamělých matek, které rodí děti, je 

nejméně polovina z celkové mimomanželské plodnosti. Zároveň se nejvíce nemanželských 

dětí se rodí matkám s nízkým vzděláním a navíc je větší pravděpodobnost, že také žijí 

v oblastech se špatnou socioekonomickou situací. Ve výsledku můžeme předpokládat (ale 

pouze předpokládat), že jejich životní úroveň nebude vzhledem k těmto okolnostem vysoká a 

že se budou pravděpodobně potýkat s mnoha problémy, zejména těmi finančními. 
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2.2.2 Rozvod či rozpad partnerství v ČR 
Rozvod byl nejčastější příčinou vzniku samoživitelství až do poloviny 80. let, kdy jej 

vystřídala nemanželská plodnost (Dudová, 2009). Podle ČSÚ činila úhrnná rozvodovost 

v roce 2011 přesně 46,2 % (Rozvodovost, 2012). Ve většině případů se rozvádějí páry, které 

mají ve své péči nezletilé děti. Jak bylo uvedeno výše, tyto děti pak bývají po rozvodu z téměř 

90 % svěřovány do péče matek. Ukazuje se, že tato skutečnost je pouze jakýmsi 

pokračováním toho, jak vypadala péče o dítě v rodině před rozvodem, kdy se o něj totiž 

zpravidla starala matka. 

 Výše popsané „tradiční“ role partnerů v rodině si osvojuje většina manželských párů: 

„Rozvod ale odhaluje nerovnost takového uspořádání genderových rolí v rodině“ (Dudová, 

Hastrmanová, 2007: 11). Po rozvodu totiž muži zůstává celý jeho plat, většinou mění bydliště 

a největší změnou je pro něj omezení kontaktu s dětmi z důvodu rozdělení domácnosti. Žena 

má před sebou několik již diskutovaných výzev jako potýkání se s nižším platem a životní 

úrovní, vysokými náklady, mateřstvím jako překážkou v možnosti pracovního růstu (Dudová, 

2004).  

Obrovským problémem je pak slaďování rodinného a pracovního života a schopnost 

být natolik flexibilní, aby bylo možné dítě včas vyzvedávat ze školy, školky. V nejtěžší situaci 

se nacházejí rozvedené matky na mateřské dovolené (Dudová, Hastrmanová, 2007). Výsledky 

rozhovorů s rozvedenými matkami samoživitelkami udávají, že jádrem psychické zátěže, 

která doprovází jejich každodenní život, je obava o budoucnost a tíha zodpovědnosti 

(Dudová, 2009), u svobodných matek bude situace pravděpodobně velmi podobná.  

Výzkumy zaměřené na porozvodovou situaci popisují i zapojení otců. Ti se sice 

podílejí na podpoře svých dětí finančně (i když to obvykle představuje jen minimální podporu 

vzhledem k výdajům matky), po ostatních stránkách a především časově si musejí matky 

v každodenním životě vystačit samy:  

 

„V porovnání se zeměmi EU lze říci, že čeští otcové patří mezi ty, kterým je institucionálně umožněn ve 

velkém množství případů jen minimální podíl na výchově jejich dětí, a zároveň mezi ty, kteří projevují 

po několika letech po rozchodu s partnerkou pouze malý zájem o své děti. Otcové se cítí být redukováni 

jen na ‚ty, kteří platí‘, a pokud nedokáží zachovat rodičovský vztah se svými dětmi anebo jim to není 

umožněno, přestávají udržovat se svými dětmi jakékoliv kontakty“ (Dudová, Hastrmanová, 2007:12) . 

 

Společnost i samotní otcové chápou svou porozvodovou roli totiž stále pouze jako roli 

živitele. I zde vidíme, jaké důsledky má rozdělení genderových rolí v rodině. Přitom mají 

muži po rozvodu často subjektivní pocit, že u nich došlo k poklesu životní úrovně, který často 
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plyne z toho, že jsou to oni, kdo se stěhuje, musí si zajistit nové bydlení a ještě přispívat na 

bývalou rodinu. Kromě toho mají leckdy muži nepříjemný pocit z toho, že peníze, kterými 

přispívají na dítě, míří ve skutečnosti do rukou matek a oni sami nemohou dohlížet na to, na 

co matka finance použije (Dudová, 2004). Ve většině případů matky nepokládají otcovu účast 

na péči o dítě za dostatečnou, stejně jako výši jeho finančního příspěvku (Dudová, 

Hastmanová, 2007). 

Finance, pracovní život a jeho slaďování s  rodinným, výchova, to jsou 

nejdiskutovanější problémy, se kterými se matky samoživitelky potýkají. Neméně podstatné 

jsou ale i jejich osobní problémy a prožívání, které se samozřejmě odrážejí v každodenním 

fungování. K zmíněné tíze pocitu vlastní zodpovědnosti k nim patří vyrovnání se se samotou, 

vlastní emocionalitou, potřeba naučit se být samostatná, naučit se být vlastnímu dítěti 

autoritou (Dudová, Hastrmanová, 2007). Smířit se ale i s tím, že vzhledem k tomu, že děti a 

práce budou v budoucnu zabírat většinu matčina času, zbude jí o to méně prostoru na její 

vlastní aktivity.  

 Z výzkumů také vyplývá, že nejnáročnější je pro rozvedené matky se závislým dítětem 

ve všech ohledech první rok po rozvodu/rozpadu partnerství. Navzdory tomu se ale jako 

dobrá zpráva ukazuje, že s odstupem času přes všechny obtíže nacházejí matky způsob, jak se 

se situací vypořádat, nabývají ztracené sebedůvěry, získávají nezávislost a jsou schopné 

vnímat věci pozitivně (Dudová, Hastrmanová, 2007). 

 

2.3 Rizika statusu matky samoživitelky  
 

2.3.1 Feminizace chudoby 
„Termín feminizace chudoby označuje celosvětový trend zvyšujícího se podílu a převahy 

chudoby mezi ženami ve srovnání s muži“ (Hasmanová Marhánková, 2011: 4). Jako pojem 

vznikl v sedmdesátých letech dvacátého století právě kvůli nárůstu žen na podílu osob 

ohrožených chudobou (Gender management, 2004). Podle výsledků ČSÚ bylo v roce 2011 

ohroženo příjmovou chudobou
12

 9,72 % obyvatel ČR (Životní podmínky 2012 -předběžné 

výsledky, 2013), z toho 10,6 % všech žen v ČR a 8,8 % všech mužů v ČR (viz tabulka č. 2) 

 

                                                 
12

 Ohrožení příjmovou chudobou se počítá „…jako podíl osob žijících v domácnostech s příjmem nižším než 60 

% mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu domácnosti, kterým se vymezuje hranice chudoby (podle 

předběžných výsledků šetření Životní podmínky 2012 byla stanovena na 116,3 tis. Kč)“ (Životní podmínky 

2012- předběžné výsledky, 2013). 
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Tabulka č. 2 Míra ohrožení příjmovou chudobou v letech 2011 a 2012, v % 

   

  

2011 2012* 

   
Hranice chudoby 113 040 116 262 

   Míra chudoby 9,8 9,7 

   
Pohlaví muži 8,9 8,8 

   

 

ženy 10,6 10,6 

   
Věk do 17 let 15,2 14,1 

   

 

18 - 24 12,7 13,8 

   

 

25 - 49 9,1 8,7 

   

 

50 - 64 7,4 8,5 

   

 

65 a více 6,6 6,5 

   
Převažující ekonomická aktivita (osoby ve věku 16+) 

     

 

pracující celkem 4,0 4,4 

   

 

nezaměstnaní 46,4 46,9 

   

 

důchodci 6,7 6,8 

   

 

ostatní neaktivní 14,0 13,9 

   
Typ domácnosti 

     

 

domácnosti bez dětí celkem 7,1 7,6 

   

 

jednotlivci celkem 18,2 17,0 

   

 

2 dospělí, oba do 64 let 7,3 7,2 

   

 

2 dospělí, aspoň jeden 65 a více let 2,7 2,1 

   

 

domácnosti se závislými dětmi celkem 12,4 11,7 

   

 

neúplné rodiny, alespoň 1 závislé dítě 35,6 32,7 

   

 

2 dospělí, 1 závislé dítě 6,8 7,0 

   

 

2 dospělí, 2 závislé děti 9,3 8,4 

   

 

2 dospělí, 3 a více závislých dětí 23,9 24,3 

   
Právní forma užívání bytu 

     

 

vlastník a bezplatné užívání 8,0 7,8 

   

 

nájemní 18,3 19,5 

   * Předběžné údaje 

Zdroj ČSÚ, Životní podmínky 2012- předběžné výsledky 

 

      Vidíme také, že největší procento ohrožených chudobou jsou neúplné rodiny s alespoň 

jedním závislým dítětem a také osoby nezaměstnané.  

Matky samoživitelky jsou skupinou, která se na tomto fenoménu bezpochyby 

významně podílí. Na vině je kombinace nevýhod zahrnujících nižší příjmy žen v porovnání 

s muži (nemusí být tedy ještě matky a v podstatě vidíme, že předpoklady k finančnímu 

zajištění budoucích osamělých matek už tak nejsou nejlepší), celkovou nižší zaměstnanost žen 

v porovnání s muži- zaměstnanost mužů činí nyní 74,6 %, zaměstnanost žen pouze 58,8 % 

(Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS, 2013). Zaměstnanost matek 
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samoživitelek je ještě podstatně nižší. Navíc je v ČR „…nejméně zaměstnaných žen s malými 

dětmi ve věku do 6 let ze všech států EU.“
13

 

Špatná finanční situace matek samoživitelek byla již naznačena v předchozí kapitole u 

části týkající se rozvodů. Z hlediska času, rozvržení všech povinností a potřebě být dítěti 

nablízku jakožto jediná osoba zajišťující péči, se nemůže matka věnovat pracovnímu životu 

tak, jak by nejspíš sama chtěla a potřebovala, aby si životní úroveň udržela. Také už bylo 

zmíněno, že kvůli nutnosti starat se o dítě matka přichází o velké množství potenciálních 

pracovních pozic a že její situace jí staví do cesty při hledání zaměstnání nové bariéry 

(předpokládaná výše absence, flexibilita…). Takže pokud osamělá matka práci hledá, jsou její 

vyhlídky kvůli rodinnému stavu o mnoho horší (Hasmanová Marhánková, 2011). 

Matky, které se ocitly v roli samoživitelky, samozřejmě hledají strategie, jak se 

vyrovnat se špatnou ekonomickou situací. Podle Dudové (2009) je pro ně nejhůře schůdným 

obdobím stav přímo po rozpadu partnerství nebo, můžeme říci, u svobodných matek nejspíše 

po narození dítěte. Ženy často volí pomoc od svých vlastních rodičů, kteří jim pomáhají jak 

finančně (poskytují jim bydlení, stravu), tak časově (starají se o dítě) a ženy také obvykle 

využívají podpory sociálního systému. Ukazuje se ale, že pro většinu žen jde o pouze 

přechodné řešení, protože vnímají závislost ať už na osobách, či státu jako něco, v čem 

rozhodně nechtějí setrvat. Někdy je to pro ně až dokonce ponižující, proto se snaží postavit se 

na vlastní nohy a poradit si samy. A opravdu se dá obecně říci, že se situace matek postupem 

času zlepšuje – když se se situací vyrovnají a začnou si lépe rozvrhovat čas, obvykle pak 

začnou pracovat např. na plný úvazek, zvyšují si kvalifikaci a hledají způsoby, jak svou 

finanční situaci zlepšit. 

 Riziko chudoby se poměřuje mezi státy i mezi jednotlivými sociálními skupinami a 

typy domácností: „Česká republika přitom patří mezi země s nejvyšším rozdílem mezi 

rizikem chudoby u rodiny se dvěma rodiči a jedním rodičem“ (Hasmanová Marhánková, 

2011: 4). Chudoba samoživitelek se pak netýká jen jich samotných, ale i jejich dětí, které pak 

pro život nemají dobré výchozí podmínky a chudoba se na ně přenáší. Evropský parlament se 

v současnosti proto snaží o to, aby státy zajistily samoživitelkám takovou podporu, aby jim 

chudoba hrozila v co nejmenší míře (Evropský parlament, 2011). 

 

 

 

                                                 
13

 Kongres žen, 2013 
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2.3.2 Stigmatizace 
V sociologii se pod pojmem stigma rozumí „jakákoli fyzická nebo sociální vlastnost, 

která je považována za zdroj hanby“ (Giddens, 1999: 563). Již víme, že z průzkumů o 

současných postojích k manželství a rodině vyplývá, že manželství většina lidí stále považuje 

za nejlepší, nejideálnější formu partnerského soužití. Chápou jej jako hodnotu a také jako cíl, 

kterého by rádi jednou v životě dosáhli či si ho udrželi. Manželství stále funguje jako norma, 

se kterou jsou ostatní formy partnerských soužití poměřovány, ať už s negativním či, jak 

vidíme v některých případech, se stále pozitivnějším výsledkem (nesezdaná soužití).  

Nicméně i dnes existuje fenomén, který má negativní konotaci už ve svém názvu, je 

jím neúplná rodina. Jak píše Dudová (Dudová, Hastrmanová, 2007), je to pojem, který už sám 

o sobě označuje něco, co není celé, kompletní, co je polovičaté, co má určitý nedostatek.  A 

uvádí, že přestože dnes existuje mnoho forem a podob rodiny a společnost si na to začíná 

zvykat, je představa soužití osamělé matky s dítětem stále něco, co je opředené stereotypními 

představami a mýty. Jedná se převážně o pochybnosti o zodpovědnosti osamělých matek, o 

lpění na sociálním systému a finančních výhodách státu, o schopnosti dát dítěti dostatečnou 

výchovu.  Lidé mají ještě stále za to, že matky si za svou situaci mohou samy, že se 

dostatečně nesnažily udržet si partnerství, že se nesnažily odvrátit situaci, do které se dostaly 

a o které musely předem vědět, že bude těžká.  

Nemusíme chodit daleko a vidíme, že v praxi podobně nesmyslné názory veřejně 

vyjadřují i osoby politicky činné, jako například senátor Kubera, který se v minulosti snažil 

radit osamělým matkám s dětmi. Řekl, že „…nejlepší rada je, aby si (žena) našla jiného 

manžela. Některé to tak dělají. A je to nejlepší řešení, protože všechny ženy jsou krásné, tudíž 

není problém zase založit úplnou rodinu“ (Havelková, Cidlinská, 2010). V případě, že s dětmi 

tráví více času doma, jsou napadány z toho, že záměrně profitují ze sociálních dávek. 

V případě, že si zvolí opačně a tráví hodně času prací, aby zabezpečily rodinu, jsou pro okolí 

„krkavčími matkami“, které se dětem řádně nevěnují (Dudová, Hastrmanová, 2007). 

Pro matky samoživitelky jsou to další rány, které přicházejí s novou životní 

zkušeností. Ke všem dosud uvedeným problémům, i těm, které budou ještě představeny, se 

přidává další, který má přímý dopad na emocionalitu a psychický stav ženy. To, co by sama 

nejvíce potřebovala, je co největší podpora okolí, aby mohla v každodenním životě fungovat 

co nejlépe a neovlivňovat svým smutkem a zranitelností svoje děti. Cítí ale, jak je okolí 

neustále poměřuje s ideálem úplné rodiny, s ideálem dokonalé matky. Některé matky, které se 

staly samoživitelkami po rozvodu, mohou být i přes všechny překážky spokojené a smířené, 

protože je pro ně jejich stav pořád lepší, než kdyby zůstaly v partnerství (může platit pro 
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případy domácího násilí). Horší je to samozřejmě pro ty ženy, které partner opustil náhle a 

které musí v nové situaci primárně hledat samy sebe (Dudová,Hastrmanová, 2007). Samy si 

musí zvyknout na novou situaci a status, jaký jim společnost přisuzuje a je dost problematické 

si na sebe najít čas ve chvílích, kdy se člověk musí starat o spoustu jiných věcí. Navíc se jim 

velmi omezuje společenský život a je těžké udržovat sociální kontakty, které by znamenaly 

pro matku i psychickou podporu. Jak uvádí Hasmanová Marhánková (2011), společenská 

interakce s blízkými lidmi se kromě rodiny často odehrává vzhledem k časovým možnostem 

matky pouze v pracovním kolektivu.  

Některé matky se v sobě snaží nahradit pocit neúplnosti rodiny, je to také jeden 

z důvodů, proč často sdílejí domácnost je svými vlastními rodiči. Naštěstí se ukazuje, že i 

matky, které se zpočátku střetávaly s kritikami ohledně svého rodinného stavu, si postupem 

času budují sebedůvěru a jistotu (Dudová, Hastrmanová, 2007). 

Obrovským problémem, který má na psychiku samoživitelky veliký dopad, je problém 

týkající se jí samotné jako osoby zodpovědné za výchovu dítěte. Přestože si stále více Čechů 

myslí, že osamělá matka může dítěti poskytnout stejně kvalitní výchovu, jako by dítě dostalo 

v úplné rodině (Chaloupková, Šalamounová, 2004), je v naší společnosti pořád zakořeněn 

předsudek o pravém opaku-velké procento lidí má totiž stále za to, že otec a jeho mužská role 

je věc nenahraditelná a že nepřítomnost otce v rodině vyrůstající dítě určitým způsobem 

nenávratně poznamenává (Dudová, Hastrmanová, 2007). 

Poznamenává ho, zejména po rozvodu rodičů, protože dítě bylo zvyklé s otcem žít a 

psychické problémy se objevují stejně tak jako u matky. Dítě ztrácí otce z každodenního 

kontaktu, cítí strach, nejistotu, mění se mu částečně jeho svět. Některé děti si kladou za 

rozvod vlastní vinu. 
14

 

Nicméně fakt, že by mu matka nebyla schopná dát dobrou výchovu, je mylný. I 

zahraniční studie zkoumající delikvenci u těchto dětí, školní výsledky atd. nepotvrdily, že by 

tyto jevy měly za příčinu vyrůstání v neúplné rodině jako takové (Dudová, 2009). Bohužel je 

skutečností, že většinu matek samoživitelek asi opravdu trápí a sužuje pocit, že nejsou a 

nedokážou být dostatečně dobrými matkami. Na výchovu jsou samy a ve chvíli, kdy se 

vyskytne problém, mají tendenci myslet si, že ve své roli selhávají. Nemají nikoho, kdo by 

jim tvořil oporu v jejich názorech, kdo by jim pomohl vybudovat autoritu, podpořil je. 

Nejhorší pak bývá, když jejich rodičovskou roli kritizuje otec, který se navíc sám na výchově 

nepodílí a svůj čas s dětmi využívá převážně pro zábavu, jak to ostatně bývá ve většině 

                                                 
14

 Sdružení linka bezpečí, 2011. 
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případů. Matky cítí tlak a nároky, které vytváří okolí. Cítí, jak jsou neustále poměřovány 

s jakousi normou toho, co by měla dobrá matka zvládat a dítěti poskytnout a nadto se navíc 

snaží nahradit roli chybějícího otce (Dudová, Hastrmanová, 2007). 

Podle výzkumů Dudové (Dudová, Hastrmanová, 2007) je ale zároveň pro matky 

samoživitelky kritika okolí doslova motivací k tomu, aby byly schopné ukázat, že realita 

rozhodně není tak černá. Snaží se jít dětem příkladem a i když je pochybnosti o jejich 

kompetenci nikdy nepřestanou pronásledovat, věří, že dělají vše, co můžou a co je nejlepší 

pro jejich potomky.  

 

2.4 Komplikace každodenního života matek samoživitelek 
 

2.4.1 Postavení matek samoživitelek na trhu práce 
Už proto, že jsou matky skupinou silně ohroženou chudobou a nezaměstnaností, je pro ně 

výdělečná činnost pro udržení životní úrovně a celkově pro život naprosto zásadní. Na trhu 

práce ale nicméně v praxi narážejí jak na genderovou nerovnost, tak na bariéry spojené s 

rodinnou situací. Matky samoživitelky tvoří jednu z nejzranitelnějších skupin na trhu práce. 

Přitom příjem jejich rodin se skládá z naprosté většiny z příjmů jejich placené práce, nebo 

lépe řečeno, musí se skládat, protože česká sociální politika se na osamělé matky zaměřuje 

pouze v krajních případech (Kuchařová, 2007a). 

 Ženy obecně nezastávají tolik prestižních pozic jako muži a také nedosahují tak 

vysokého finančního ohodnocení. Ve společnosti pořád vládne stereotyp mužské práce jako 

primárního zdroje financí v rodině a práce žen jako zdroje sekundárního, stereotyp, který se 

opírá o genderové rozdělení rolí v rodině. Matek samoživitelek se pak navíc týká tzv. 

statistická diskriminace
15

 (Renzetti, Curran, 2005). Pro zaměstnavatele nejsou výhledově 

atraktivní, protože je považují za nespolehlivé (Kuchařová, 2007a). Bariérou je přítomnost 

malých dětí, protože pro zaměstnavatele je jednou z určujících okolností to, že matka 

samoživitelka je jediným pečovatelem a v případě jakýchkoli komplikací je jasné, že zůstane 

s dítětem doma ona. V neposlední řadě matkám samoživitelkám hrozí větší nezaměstnanost, 

než ženám žijícím v domácnosti dvoupříjmové (Hasmanová Marhánková, 2011).  

 Podle Kuchařové (2007a) je postavení samoživitelek na trhu práce ovlivňováno jednak 

objektivními podmínkami, jednak podmínkami subjektivními. Objektivními podmínkami 

                                                 
15

 Definice pojmu statistická diskriminace: „Zaměstnavatelé nezaměstnají příslušníka určité skupiny, o níž 

předpokládají, že bude dosahovat nízké produktivity práce bez ohledu na kvalifikaci či úmysly toho kterého 

uchazeče (Renzetti, Curran 2005:322).“ 
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myslíme aktuální situaci na trhu práce, dostupnost zařízení zajišťujících každodenní péči o 

děti, kvalifikaci a vzdělání matek. Subjektivní podmínky tvoří jejich osobní preference a 

představy týkající se zaměstnání a jeho slučování s rodinným životem. 

 Matky samoživitelky znevýhodňuje na pracovním trhu především obecně nižší 

dosažené vzdělání v porovnání s matkami, které tvoří rodinu společně s partnerem 

(Kuchařová, 2007a).  Jsou také méně flexibilní a z těchto důvodů pak nemohou vykovávat 

práci, která by byla dobře finančně ohodnocená či lukrativní. Podle Pfeiferové (2010) 

vykonávají obecně spíše nekvalifikovaná a pomocná zaměstnání. V porovnání s ostatními 

matkami pracuje víc matek samoživitelek na plný úvazek a méně často na úvazek částečný. Je 

to pochopitelné, vzhledem k tomu, že jejich rodina je na jejich příjmu závislá (Dudová, 2009). 

Obrovským problémem pro samoživitelky je hledání vhodného zaměstnání po skončení 

mateřské dovolené, zejména při snaze o navázání na zaměstnání před nástupem na ni 

(Pfeiferová, 2010). 

 Přestože jsou samoživitelky jako zaměstnankyně velmi loajální (Pfeiferová, 2010), 

nesetkávají se s moc velkou podporou jejich situace ze strany zaměstnavatelů (Kuchařová, 

2007b). Např. Evropský parlament (2011) ve svých prohlášeních vyzývá státy k tomu, aby 

usilovaly o vyřešení nízké zaměstnanosti samoživitelek, zvyšování možnosti kvalifikace a 

doplnění vzdělání, zajišťování dostatečného množství zařízení pečujících o děti během dne a 

také o minimalizaci případů neopodstatněných propouštění samoživitelek. 

 

2.4.2 Slaďování pracovního a rodinného života 
Z výzkumů uskutečněných v ČR, které ve své publikaci zmiňuje např. Pfeiferová (2010), 

vyšlo také najevo, co je pro matky určující v rámci výběru zaměstnání. Porovnávají jednak 

samozřejmě finanční ohodnocení společně s tím, jak lze pozici sladit s péčí o rodinu a také 

berou v potaz to, zda práce odpovídá jejich nárokům a uspokojení, nicméně tento třetí faktor 

hraje bohužel při rozhodování tu nejmenší roli z hlediska důležitosti, protože je těžké najít 

práci, která odpovídá nejen prvnímu, ale zejména druhému požadavku. 

 Možnost pracovat tak, aby se pracovní pozice dala co nejlépe a nejvýhodněji skloubit 

s rodinným životem, je pro matky samoživitelky klíčovým faktorem při výběru zaměstnání. 

Sladit ale výkon práce s denním časovým rozvrhem dítěte, respektive s otevírací dobou 

institucí, ve kterých se dítě nachází, je problém, se kterým se potýkají nejen samoživitelky, 

ale matky obecně. Pro matky z úplných rodin existuje řešení v podobě buďto zapojení 

partnera či zajištění nějaké formy hlídání, pomoci v domácnosti. První možnost můžeme u 
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matek samoživitelek vyloučit. Velkou pomocí může být samozřejmě jiná blízká osoba, 

nicméně nemůže to být samozřejmostí pro všechny případy. Pravidelné hlídání představuje 

nemalý měsíční finanční výdaj. 

 S potřebou matek zvládat současně i intenzivní péčí o dítě a domácnost se snižuje 

počet vyhovujících pracovních pozic. Zde se ukazuje kámen úrazu, neboť matka se na jedné 

straně jako jediná osoba zajišťující obživu potřebuje o rodinu postarat, zároveň ale musí najít 

takovou práci, která bude mít dostatečně flexibilní pracovní dobu, aby byla schopná dítě 

vyzvedávat ze školek/družin a to je dohromady obtížné zajistit (Hasmanová Marhánková, 

2011). 

 Matky hledají práci, která by ideálně byla co nejblíže bydlišti, aby ušetřily co nejvíce 

času dojížděním, současně i práci blízko školek/škol, kde později dítě vyzvedávají. Hledají 

zaměstnání s flexibilní pracovní dobou, nebo práci, kterou nevykonávají v hodinách, kdy se 

potřebují starat o dítě. V neposlední řadě hledají takový typ zaměstnavatele, který chápe jejich 

potřeby a dokáže jim vyjít vstříc (Pfeiferová, 2010).  

Zaměstnání, která se snadno dají zkombinovat s pracovním životem, ale nebývají 

nejlépe platově ohodnocené. Matky samoživitelky častěji pracují na plný úvazek, protože by 

zkrátka jinak měly problém s penězi vyjít (Hasmanová Marhánková, 2011). „Ženy, které 

pečují samy o své děti, se tak dostávají do ‚bludného kruhu‘ slaďování obou sfér života: 

pokud získají práci s vyhovující pracovní dobou, nedaří se jim dosáhnout dostatečného příjmu 

pro zajištění chodu domácnosti. Proto si obvykle hledají možnosti přivýdělku, které ovšem 

opět komplikují slaďování práce a péče o rodinu“ (Pfeiferová, 2010). 

 Celkově by samoživitelky ocenily lepší přístup zaměstnavatelů k jejich rodinné 

situaci, větší ochotu uzavírat alternativní úvazky a větší zapojení jak státu, tak otců dětí 

(Kuchařová, 2007a). Je třeba rozšířit množství pozic s flexibilní pracovní dobou, s možností 

pracovat z domova či možností sdílení pracovních pozic. Také je ale třeba zlepšit přístup 

zaměstnavatelů – zamezovat diskriminaci a znevýhodňování pramenícího z rodinného stavu 

uchazečů a uchazeček a v poslední řadě rozšířit počet institucí, které zajišťují denní péči o 

děti a prosazovat podobné možnosti jejich péče i do firem (Pfeiferová, 2010). 

 Jako téměř zoufalá se jeví situace kapacity školek na některých územích ČR. Kapacity 

školek jsou v posledních letech o mnoho nižší, než počet dětí, jejichž rodiče o místo ve 

školkách žádají. Podle zákona by měly školky děti vybírat na základě věku, tzn., přednost 

dávat dětem předškolním. Čím je dítě mladší, tím menší je pravděpodobnost jeho přijetí 

(Štefániková, 2013).  V tomto školním roce činí podíl pětiletých dětí ve školkách 88,2 % 

(Ciborová, 2013). Další kritéria pro rozhodování už závisí na ředitelích školek. V tomto roce 
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se dokonce nepodařilo najít místo pro své dítě ve školce až 40 % rodičů (Novák, 2013). 

Navzdory tomu, že v dalších letech už by situace neměla být horší, především v Praze a jejím 

blízkém okolí je znepokojivá, a to např. z důvodu růstu tzv. satelitních městeček, kde 

mateřské školky někdy zcela chybí (Ciborová, 2013). 

 Média ale informují také o tom, že dalším velkým problémem je otevírací doba 

předškolních zařízení. Zavírací doba školek se totiž ve většině případů dá jen těžko skloubit 

časem, kdy většina rodičů končí svou pracovní dobu. Řešením by bylo navýšení počtu 

zaměstnanců školek, kteří by mohli pracovní dobou vykrýt více hodinami, to ale pro 

zaměstnavatele znamená vyšší výdaje a proto by si rodiče za školky museli připlatit, popř. by 

to musel udělat stát. Dalším problematickým aspektem by byl v takovém případě ale také 

poměrně dlouhý pobyt dětí v těchto zařízeních, což ani pro ně samotné není ideální 

(Vejvodová, 2013). 

Dnes už se v některých firmách zavádějí firemní školky, což samoživitelkám jistě 

velmi pomáhá (Hasmanová Marhánková, 2011). Letos v březnu vznikla v Praze dokonce 

možnost, jak i s velmi malými dětmi mohou matky i na rodičovské dovolené pracovat - tzv. 

Baby Office, což je zařízení, které nabízí k pronájmu prostory, kde mohou matky v klidu 

pracovat, zatímco personál se stará o děti v místní školičce (Baby office, 2013).  Služba je 

samozřejmě placená, nicméně pro matky, které netrpí finančními problémy a mají pouze 

problém se slaďováním práce s péčí o děti, může být určitým řešením. 

 

2.5 Matky samoživitelky a sociální politika ČR 
 

2.5.1 Podpora matek samoživitelek 
Peněžitá pomoc ze strany státu je pro řadu samoživitelek důležitou položkou celkového 

měsíčního příjmu. V ČR neexistuje forma dávky určená konkrétně pro osamělé matky 

s dětmi. Matky samoživitelky mají nároky na stejné dávky jako ostatní obyvatelé ČR 

v případě, že splňují daná kritéria. Ta se odvíjejí od životního minima, které pro rok 2013 činí 

3 410 Kč na jednotlivce, ale pro matku žijící v domácnosti s jedním závislým dítětem do šesti 

let 4 880 Kč, se závislým dítětem do 15 let 5 280 Kč. Pro výpočet životního minima je nutné 

uvést všechny osoby žijící ve společné domácnosti, s každou další osobou se totiž šance na 

dosažení limitu pro dávky snižuje (Nárok a podmínky, 2013). Pokud matka samoživitelka žije 

s dítětem sama a otec dítěte je přitom uveden v jeho rodném listě, musí matka prokazovat, že 

se otec na domácnosti nijak finančně nepodílí a vyřadit ho jako posuzovanou osobu. Většina 
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nároků na dávky se totiž také posuzuje podle příjmu domácnosti (kam se počítá i výživné), 

kam spadají všechny osoby v ní žijící (Hamplová et. al., 2006). 

 Jako každá matka, má samoživitelka nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen 

PPM), a to nejdříve od 8. týdne očekávaného dne porodu. Jako základ pro výpočet její výše 

slouží hrubá mzda a podmínkou pro nárok je účast na pojištění v době nástupu na mateřskou 

dovolenou (existuje nicméně ochranná lhůta 180 dní od ukončení pracovního poměru) a účast 

na nemocenském pojištění nejméně 270 dní před nástupem na PPM. Přípěvek matka pobírá 

po dobu 28 týdnů (Česká správa sociálního zabezpečení, 2012). Dříve pobíraly osamělé 

matky delší mateřskou, po dobu 37 týdnů, tato možnost ale už od roku 2007 není (Hamplová 

et al., 2006). Dále je možnost pobírat rodičovský příspěvek. Rodič má právo volit si délku 

jeho vplácení, maximálně může příspěvek pobírat, dokud nejsou dítěti čtyři roky, či do 

vyčerpání celkové maximální výše příspěvku 220 000 Kč. Pokud má dětí víc, dostává tento 

příspěvek pouze na dítě nejmladší. Matky obvykle čerpají PPM a po jejím skončení pobírají 

rodičovský příspěvek. Pro určení jeho výše slouží stejný vyměřovací základ jako u PPM. 

 Pokud je matka v tíživé finanční situaci, existují dávky, které se odvíjí od životního 

minima její rodiny. Patří sem přídavek na dítě, ten je možné uplatnit, pokud je rozhodný 

příjem matky za předcházející rok nižší než 2,4 násobek životního minima a jedná se o dítě 

nezaopatřené. Pokud rozhodné příjmy za kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte nepřesáhly 

stejný násobek životního minima, je možnost zažádat i o tzv. porodné. Vyplácí se pouze při 

prvním narozeném dítěti.  

Mezi další dávky pro matky žijící ve finanční nouzi patří např. příspěvek na bydlení či 

příspěvky v hmotné nouzi, které stát vyplácí opět v případě, když je příjem nižší než životní 

minimum posuzovaných osob (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013). 

Jako forma podpory samozřejmě slouží i výživné, které matka v ideálním případě 

pravidelně dostává od otce dítěte. Ministerstvo práce a sociálních věcí si je vědomo toho, že 

rodiče samoživitelé bývají i na této části příjmu závislí a přiznává, že přístup ze strany otců 

v mnoha případech nebývá nejdůslednější a že vymáhání této povinnosti je problematické. 

V minulosti se proto diskutovalo o změně zákona a možném návrhu, který by měl zefektivnit 

buďto samotné vymáhání této částky nebo zavést systém, kterým by se matkám dlužná částka 

uhrazovala prostřednictvím státu. Tento pokus o změnu se bohužel dodnes neposunul dále 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004). 

Výše výživného se obvykle pohybuje okolo 1- 3 tisíc a podle výzkumů s rozvedenými 

matkami se rozhodně nejedná o částku, kterou by považovaly za dostatečnou, i s přihlédnutím 

k tomu, jak velký je příjem otce. Existuje mnoho matek, které nemají s otci v tomto směru 
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sebemenší problémy. Buďto se na částce domluví sami a vyhovuje jim, nebo otec platí 

pravidelně. V opačném případě matky spatřují jako velký problém vymahatelnost částky. 

„Soudní systém pomůže a převezme úlohu exekutora jen v případě, že příjem neúplné rodiny 

nedosahuje životního minima pro děti. Částka soudem určeného výživného přitom figuruje 

v příjmech domácnosti rozhodující pro určení nároků na sociální dávky, a to ať otec platí či 

nikoli, či ať platí pravidelně či nikoli. Pokud otec odmítá platit, může se nárok na výživné stát 

překážkou dosažení sociálních dávek, na které by jinak rodina měla právo“ (Dudová 

Hastrmanová, 2007: 54). Přitom je třeba si uvědomit, že nejenže trpí matka, protože se 

nachází v těžké situaci, ale trpí především dítě. V českém soudnictví je v případě 

dlouhodobého neplacení ze strany otce možné uplatnit tzv. princip účinné lítosti. Znamená to, 

že pokud otec na naléhání soudu dlužnou částku dodatečně uhradí, nebude trestně stíhán. 

Dětem už ale materiální věci či zážitky v době, kdy na ně peníze potřebovaly, otec nenahradí 

(Dudová, Hastrmanová 2007). 

 

2.6 Shrnutí 
Z diskutovaných částí lze shrnout, že ačkoli matky samoživitelky jistě netvoří jednotnou 

skupinu se stejnými životními podmínkami, je evidentní, že jim stát neposkytuje ty 

nejvhodnější podmínky pro život v ČR.  Naopak je vidět, že status osamělého rodiče přináší 

matkám mnohé komplikace životních podmínek, ať už finančních, organizačních apod. Ze 

žádné z oblastí, kterým jsem se v teoretické práci věnovala, nebylo patrné, že by byly matky 

výrazně zvýhodněné vůči ostatním, už proto, že pro ně v ČR neexistují podmínky jako pro 

samotnou sociální skupinu. To je přinejmenším znepokojivé, když vidíme, jak velkým 

rizikům mohou čelit. 
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3 Empirická část 
V této části nejprve představím metodologii zvolenou k mému výzkumu, představím 

zvolenou výzkumnou strategii, metodu výběru vzorku, popíšu, jakým způsobem probíhal sběr 

dat a představím vzorek účastnic výzkumu. Následovat bude analýza získaných dat, jejíž 

součástí bude porovnávání výsledků výzkumu s teoretickými východisky v předchozí části. 

 

3.1 Metodologie  
V praktické části svojí práce zkoumám především každodenní životy matek samoživitelek, tj. 

žen, které čelí celé řadě výzev souvisejících zpravidla s omezenými zdroji – časovými, 

finančními či sociálními. Budu zjišťovat, co všechno samoživitelkám každodenní život 

komplikuje, jak slaďují péči o dítě s pracovním životem či jinými povinnostmi a zaměřím se 

na to, jak a podle čeho rozvrhují svůj čas v rámci svého normálního dne. Dále budu zkoumat, 

jaké jsou jejich zkušenosti s konkrétními fenomény diskutovanými v teoretické části, bude mě 

tedy zajímat finanční situace, výchova dětí v jejich rodině, zkušenosti na pracovním trhu, 

zkušenost s fungováním školek, zapojení otců dětí a jiné. Ze získaných dat dostanu přehled o 

životních strategiích, které pak budu u jednotlivých matek porovnávat. Tento problém se tedy 

budu snažit otevřít pomocí výzkumných otázek typu:  

 

Jakým výzvám čelí matky samoživitelky v ČR z jejich vlastní perspektivy?  

Jaká jsou největší úskalí, která ženám přináší status matky samoživitelky v ČR? 

Jaké jsou jejich životní strategie?  

 

Tyto otázky by měly sloužit jako určité vodítko v rámci vedení celého výzkumu i 

samotných rozhovorů. Povedou k vytvoření konkrétních otázek kladených v rozhovorech a 

budou usměrňovat jejich vyhodnocování (Strauss, Corbinová; 1999). 

 

3.1.1 Použité metody 
Cílem výzkumu bylo vytvořit celistvý obraz o způsobu života a životních strategiích matek 

samoživitelek v ČR. Sbírala jsem mnoho dat o malém počtu samoživitelek a tato data jsem 

získala různými způsoby, tak, aby dohromady vytvořily komplexní výpověď o zkoumaném 

problému. Za použití induktivního přístupu jsem se snažila popsat a interpretovat každodenní 

život samoživitelek jako typ sociální reality (Šťovíčková, 2009/2010). Proto jsem pro tento 

výzkumný proces zvolila kvalitativní výzkumnou strategii, kterou Hendl (2005) označuje 
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slovem „pružná“. Zaprvé to znamená, že se může podoba výzkumných otázek v průběhu 

výzkumu proměňovat s tím, jak roste pochopení daného výzkumného problému. Zadruhé, že 

sběr, analýza a interpretace dat probíhají vesměs paralelně (Hendl 2005). V mém případě jsem 

záznamy rozhovorů přepisovala co nejdříve po jejich uskutečnění a zejména po prvním 

provedeném rozhovoru se zamýšlela nad tím, jakým směrem se rozhovor ubíral a zda 

výpovědi opravdu poslouží k zodpovězení výzkumných otázek. Takový proces vyžadoval sice 

více času, docílila jsem tak ale podrobného popisu jevů relevantních pro svůj výzkum.  

Ke sběru dat jsem použila kombinaci dvou metod. Jednalo se o polostrukturované 

rozhovory doplněné o deníky vedené po určitou dobu samotnými respondentkami. Rozhovory 

jsem použila proto, že zjišťuji subjektivní pohled samoživitelek, jejich vnímání specifických 

jevů, jejich zkušenosti. Rozhovor byl v tomto případě nejlepší metodou, protože šlo o jevech a 

problémech s účastnicemi diskutovat delší dobu a více do hloubky. Rozhovory mi umožnily 

přístup k myšlenkám samoživitelek, a to prostřednictvím jejich vlastních formulací, jejich 

vlastního jazyka. Společně je také možné dostat se v rozhovorech k jevům, které předně 

nemusejí být přímo předmětem zkoumání, ale může se ukázat, že jsou pro zodpovězení 

výzkumných otázek relevantní.  

Zvolila jsem rozhovory polostrukturované. Během nich jsem se držela předem 

vytvořeného schématu základních otázek, které byly vytvořeny tak, aby směřovaly 

k zodpovězení otázek výzkumných, současně jsem ale v rozhovoru nechala prostor pro to, aby 

mohly na povrch vyplout nepředpokládané souvislosti a témata, motivy jednání atd., aby 

respondentky měly samy možnost zmínit se o věcech, na které by mne samotnou nenapadlo se 

zeptat (Vaňková, 2009/2010). Při rozhovoru jsem využila i tzv. sondážní otázky, které mi 

pomohly rozebrat určitá témata opravdu do hloubky.  Polostrukturovaný rozhovor mi také 

umožnil měnit pořadí i formulaci otázek přímo v jeho průběhu v závislosti na tom, kam se 

v jakou chvíli odpovědi respondentek ubíraly (Hendl, 2005).  

Mezi další výhody rozhovorů patří možnost navázání bližšího vztahu s účastnicemi a 

možnost vytvoření pocitu důvěry, což rovněž pomáhá tomu, aby se rozhovor rozvíjel. 

Výhodou, a v případě mého tématu výzkumu výhodou podstatnou, je i to, že se 

samoživitelkami dělám rozhovor jako zástupkyně stejného pohlaví. Roli hraje totiž i 

schopnost empatie, porozumění, a to u mě jako u ženy mohou matky najít snáze (Reinharz, 

1992). 

Nevýhodou této metody je, že účastnice mohly některé věci z osobních důvodů 

zamlčet (Vaňková, 2009/2010) a jsem si vědoma toho, že u poměrně citlivého tématu, v rámci 

něhož jsem s respondentkami probírala jejich rodinnou či finanční situaci, mohlo dojít k tomu, 
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že se samy o určitých souvislostech nemusely zmínit, a to i za okolností, že se ani v jednom 

případě nestalo, že by některá z respondentek sama odmítla na dotaz odpovídat. Toto riziko 

jsem se snažila eliminovat snahou o navození co nejpozitivnější atmosféry rozhovoru, snažila 

jsem se postupovat reflexivně a velmi opatrně co se týče pořadí a formulace otázek, tak, aby 

účastnice neměly pocit, že jsou do něčeho nuceny.  

Pracovala jsem s vysoce citlivými daty a občas mohlo být problematické odhadnout 

to, co všechno se může účastnice citově dotknout, hlavním úkolem tedy bylo snažit se co 

nejvíce o to, aby nedošlo k psychické újmě, aby se naopak účastnice po dobu výzkumu cítila 

pohodlně, uvolněně a aby ve mně měla plnou důvěru (Hendl, 2005). Další nevýhodou 

rozhovorů je riziko ovlivnění respondentek svými vlastními názory, proto jsem se snažila 

používat co nejvíce neutrálních otázek.   

Rozhovory jsem uskutečnila v průběhu května 2013. Při jejich vedení mě kromě 

zmíněných oblastí jako finance, výchova, pomoc ostatních, podpora a zájem otce atd. 

zajímalo, jak vypadá normální den matky samoživitelky, jak řeší nedostatek času, jaké sama 

vnímá úskalí její vlastní situace. Rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon a po přepsání 

jsem je analyzovala pomocí techniky kódování. 

Protože zkoumám samoživitelky v jejich každodennosti, doplnila jsem výpovědi 

z rozhovorů daty získanými z deníků, které samoživitelky vedly samostatně po dobu 10 dní a 

každý den do něj zapisovaly činnosti, kterým se v průběhu dne věnovaly. Jejich zápisky mi 

umožnily porovnání s odpověďmi z rozhovorů, získala jsem přesnější představu o jejich 

každodenním životě a dozvěděla se o činnostech, které matky při rozhovorech např. 

nezmínily.  

Výzkum zahrnoval jen velmi malý vzorek samoživitelek, mezi jejichž životy existuje 

variabilita, nebude tedy možné z výsledků vyvozovat závěry pro samoživitelky obecně, což 

ale předpokládá už kvalitativní povaha výzkumu.  

 

3.1.2 Výběr vzorku 
Jak upozorňuje Disman (2002: 304): „V kvantitativním výzkumu je konstrukce vzorku prvou 

technickou operací, dokončenou předtím, než zahájíme jiné terénní operace.“ Vzorek zde 

reprezentuje populaci problému, který zkoumám. Sbírala jsem větší množství informací o 

menším počtu jedinců. Pro svůj výzkum jsem zvolila účelový typ výběru vzorku, protože na 

základě výzkumného problému jsem už na začátku vybírala zástupkyně určité sociální 

skupiny.  
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V mém případě vzorek tvořily 4 samoživitelky, přičemž všechny spojovalo to, že měly 

dítě v předškolním věku či na prvním stupni základní školy. Tuto okolnost jsem považovala 

za důležitou z hlediska toho, že šlo o děti, které se o sebe ještě nedokázaly postarat samy, byly 

tedy přímo závislé na svých matkách a ty tudíž musely řešit jejich péči prakticky nepřetržitě. 

Dvě z nich pracovaly na úvazek a další dvě byly převážně v domácnosti, jedna na mateřské a 

jedna po skončení mateřské, přičemž si obě občasně přivydělávaly. Z tohoto pohledu jsem se 

tedy i do určité míry snažila porovnat situaci matek, které chodí do zaměstnání a těch, které 

nikoli. 

Všechny účastnice jsem pro svůj výzkum získala přes kontakty blízkých osob či 

známých. Dvě matky pocházely přímo z Prahy a další dvě z menších měst. 

 Pro analýzu dat bylo nejprve potřeba přepsat rozhovory nahrané na diktafon. K přepisu 

jsem použila techniku komentované transkripce (Hendl, 2005). Jedná se o formu doslovné 

transkripce. Doslovný překlad byl obohacen o komentáře zachycující projev emocí, pomlky, 

kladení důrazu v projevu atd. Komentáře pak byly součástí interpretace, neboť jsem zkoumala 

převážně subjektivní vnímání problémů matek, a proto bylo potřeba všímat si i těchto jevů. 

Formu doslovné transkripce jsem zvolila proto, že důležité pro interpretaci nemusí být jen 

data, která přímo souvisí s výzkumnými otázkami, neboť i v ostatních datech mohu najít 

určité souvislosti s informacemi, které jsem hledala. Výpovědi účastnic byly přepsány 

v původní podobě, tzn., že obsahovaly nespisovný jazyk, v mnoha případech nesprávný 

slovosled apod. 

 Po přepsání rozhovorů jsem přešla k jejich kódování. Metodou otevřeného kódování 

(Coffey, Attkinson, 1996) jsem si každý přepsaný rozhovor rozdělila na segmenty a označila 

je kategoriemi. To znamenalo, že jevům navzájem podobným či souvisejícím jsem přidělila 

stejné označení. Základní a obecné kategorie jsem pak po detailnějším zkoumání rozdělila 

ještě na konkrétnější a podrobnější témata. Následně jsem výpovědi jednotlivých žen 

porovnávala, hledala podobnosti a rozdíly.  

Stejným způsobem jsem pracovala s daty získanými z deníků. Tento typ poznámek 

jsem opět kódovala a stejným způsobem kategorizovala. Poté jsem srovnávala a propojovala 

podobu jednotlivých kategorií u rozhovorů a záznamů z deníků a společně tato data 

interpretovala (Hendl, 2005). 
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3.1.2.1 Vzorek 
Do výzkumu byly zahrnuty 4 matky samoživitelky, jejichž životní zkušenosti a situace nebyly 

totožné. Proto pro porozumění kontextu jejich výpovědí každou z nich v pár řádcích 

představuji. Pravá jména účastnic byla zaměněna za pseudonymy:  

 

Mirka: Je svobodná matka ve věku 23 let. Žije v malé vesnici poblíž Prahy. Má jednoho 

čtyřletého syna a žije v domácnosti společně se svými rodiči, na nichž je finančně i v mnoha 

jiných ohledech závislá. Z důvodu nepřijetí syna do školky není zaměstnaná na žádný úvazek, 

je s dítětem převážně v domácnosti a přivydělává si nárazovými brigádami. Každodenně 

pečuje o svou babičku, která žije rovněž v domácnosti, a její rodina je na této pomoci taktéž 

závislá. Otec dítěte je nezaměstnaný a žije v odlišné domácnosti. 

 

Lucie: Je rozvedená matka. Je jí 38 let a žije na malém městě. Žije ve vlastní domácnosti, 

kterou původně sdílela společně s manželem, a má ve své péči osmiletého syna a tříletou 

dceru. S dcerou je doma na mateřské dovolené, ale občasně si přivydělává pracemi z domova, 

a pokud potřebuje, finanční pomoc najde i u rodičů. Otec bydlí ve vlastní domácnosti a je 

zaměstnaný. 

 

Zuzana: Je rozvedená matka. Je jí 35 let a má 6 let starou dceru ve vlastní péči, která chodí do 

první třídy základní školy. Matka žije v Praze v domácnosti, kde původně bydlela v době 

manželství, bývalý manžel žije ve vlastní domácnosti a je zaměstnaný. Účastnice pracuje na 

plný úvazek. 

 

Jana: Poslední účastnice je také rozvedená matka, je jí 32 let a má dvouletou dceru. Bydlí ve 

vlastní domácnosti, původně společné, bývalý manžel bydlí odděleně ve své vlastní. Matka 

pracuje na částečný úvazek, do práce chodí třikrát týdně a nárazově si přivydělává prací 

z domova. Ve dnech kdy pracuje, je dcera v soukromé školce. Otec dítěte je zaměstnaný. 
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3.2 Analýza získaných dat 
 

3.2.1 Běžný den samoživitelky 
Všechny rozhovory jsem začínala dotazem na běžný den matek samoživitelek. Matky mi 

měly popsat, jak vypadá jejich normální všední den, jakým činnostem se věnují, na co jim 

z jejich pohledu nezbývá čas. Jejich výpovědi jsem porovnávala se záznamy v jejich osobních 

denících a sledovala, jak moc se výpovědi a data z deníků shodují. 

 Všechny matky byly v době výzkumu samoživitelkami už po určitou dobu, nejméně 2 

roky, tedy ani jedna z nich se nenacházela v období, kdy by byl pro ni status samoživitelky 

nový. Znamená to, že všechny matky měly většinu každodenních činností nějakým způsobem 

uspořádanou a dá se říci i podle záznamů v denících, že fungovaly vesměs podle svého již 

zajetého chodu věcí, ať už šlo o matky pracující či v domácnosti. Plynulý chod jejich 

každodenního života dokázalo narušit hned několik typů komplikací, mezi nejčastější patřila 

nemoc ať už matky nebo dítěte, nečekané rodinné či pracovní komplikace, komplikace 

spojené s provozem školek či škol. Tyto komplikace budu diskutovat postupně v dalších 

kapitolách. Jako organizační problém se ukázaly i chvíle, které si matky chtěly vyhradit samy 

pro sebe, pro svoje koníčky a jiné aktivity. 

Každá z matek měla samozřejmě poněkud jiný denní režim a program, který se odvíjel 

od její rodinné situace, stáří dítěte a pracovního života, a popisy dnů se samozřejmě také lišily 

podle toho, zda matka trávila část dne v zaměstnání. U pracujících matek byl patrný 

pravidelnější a pevnější režim: 

 

„Pokaždý to samý, začínáme takovym tim chaotickym ránem, takže vezu jí do školy, vracim se 

pak směrem zpátky do práce, v práci sem zhruba do čtyř, do pěti, pak jí jedu vyzvednout, 

nákup, úkoly a pak už je to na pohádku a spát. No a takhle furt každej den dokola a dokola“ 

(Zuzana) 

 

„Tak ty dny vypadaj v podstatě stejně, od rána, odvoz, pak moje práce, tam rychle abych 

stihla, co mám, pak se vracíme a doma proběhne úklid, úkoly no a v těch dnech já nemám čas 

na nic moc jinýho, žádný velký zpestření se fakt nekoná“(Jana). 

 

Nepracující maminky měly naopak program během dne různorodější. Věnovaly se 

péči o domácnost, vaření a pak aktivitám, které souvisely se zábavou dětí, a v tomto ohledu 

šlo o nejrůznější činnosti: „…deme ven, buď deme na dětský hřiště, za kamarádkama na 
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kafe,nebo prostě se jen tak procházíme, že chodíme krmit kachny,nebo naplánujeme výlet, je 

to různý no“ (Mirka). Dvě matky, které trávily většinu dne v domácnosti, v rozhovorech 

uvedly, že většinu dne jim zabírá péče o domácnost, úklid či vaření: „Nejvíc času bych řekla, 

že uklízení, to je prostě od rána do večera“ (Mirka); „No nejvíc domácnost a vaření určitě“ 

(Lucie). I v jejich denících bylo zápisů týkajících se domácích prací hodně, nicméně ve 

většině případů tyto činnosti z hlediska času nijak výrazně nepřesahovaly čas věnovaný péči o 

děti či hraní si s nimi. 

 Tyto základní popisy dnů a každodenních činností jsme vždy se samoživitelkami při 

rozhovorech prohlubovaly a rozvíjely je a dostaly jsme se tak k dalším tématům včetně těch, 

které jsem měla sama v plánu probrat. 

 

3.2.2 Časové a organizační komplikace běžného dne  
Jednou z věcí, která mě už při rozhovorech zajímala nejvíc, bylo to, jak matky slaďují svoje 

povinnosti, rodinný život a péči o domácnost (viz kapitola 2.4.2.) a u všech se v konkrétních 

případech potvrdil problém s jejich skloubením (Pfeiferová, 2010).  

 Toto téma jsem otevírala otázkou, zda matky mají pocit, že zvládají či stíhají vše, co 

potřebují. Na tento dotaz odpověděly při rozhovorech všechny kladně. Kromě matky č. 1 

všechny svou odpověď rozvedly a vysvětlovaly, že je to proto, že si svůj každodenní život už 

dokázaly uspořádat tak, aby vše většinou stíhaly a to i na úkor věcí, kterým by se rády 

věnovaly, nicméně při jejich situaci to není možné. To potvrzuje výzkumy Dudové a 

Hastrmanové (2007), jejichž respondentky rovněž tvrdily, že s postupem času byly schopné si 

život zařídit tak, že jim v rámci možností čas nečinil takové komplikace, jako za začátku. 

Všechny mé účastnice vyjadřovaly podobné smíření: „To, co potřebuju, tak stíhám. To, co 

chci, ne. Ale tak to prostě je a líp to nejde“(Jana).  

 

„Na co mám a nemám čas, já si myslim, že to je v hlavě, že když je člověk sám, když si to 

musíte zorganizovat, tak o tom člověk asi víc přemýšlí a prostě co není podstatný, to 

vypouštim. A ne dycky je holt všechno perfektní, ale já to nějak neprožívám…“ (Zuzana). 

 

 Navzdory tomuto všeobecnému přesvědčení ale později účastnice samy přiznávaly 

určité každodenní komplikace a velmi názorně se pak potíže se slaďováním projevily 

v denících. Některé z problémů se vázaly přímo k zaměstnání a neobjevily se jen u matek 

zaměstnaných, ale rovněž u matek v domácnosti, které si nepravidelně přivydělávají. 

Zaměstnané matky měly problém stíhat buďto další povinnosti a zařizování po pracovní době, 
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kdy zároveň vyzvedávaly děti ze škol a ze školek. Zuzana, která pracuje na plný úvazek, 

v deníku pěkně popsala, jak v praxi vypadá problém se slaďováním pracovního a rodinného 

života. Při kratším pracovním úvazku by podle rozhovoru nebyla schopná rodinu zajistit, a tak 

se musí potýkat s problémy jako např. stihnout vyřizovat věci po skončení pracovní doby, což 

se právě v týdnu, kdy si psala deník, nepodařilo:  

 

„Po práci jsem jela vyzvednout dceru z družiny. Po cestě bylo v plánu jet pro doporučený 

dopis na poštu, to jsme ale nestihly, protože už bylo zavřeno (což bude problém, protože už 

mám doma upomínku, ale z práce se to v týdnu prostě nedaří).“  

 

Jana, která pracuje na zkrácený úvazek: 

 

 „Pak v práci nečekaná porada, takže jsem odjížděla později a to už jsem věděla, že jí 

budu vyzvedávat zase pozdě. Abych jí to vynahradila, večer si jenom hrajeme, 

přípravu do práce na zítra udělám snad ještě ráno.“ 

 

U matek v domácnosti se ukázala potíž si doma najít klid a čas k výkonu práce (to byl 

případ Lucie, či narychlo zařídit péči o děti. Mirka: 

 

 „Tyhle nárazový brigády, o těch se člověk doví třeba den předem a je to honem honem a dítě 

ve školce nemám a i když bydlim s našima, tak mamka ta se vrací okolo třetí třeba a pak když 

tu práci mám mít ráno….(povzdechnutí)…tak pomůžou kamarádky třeba, no ale je to problém, 

ale zase byla by to škoda to nevzít, protože vydělávat si potřebuju.“ 

 

Lucie vyjádřila podobnou zkušenost v deníku, když se v průběhu dne potřebovala práci 

věnovat: „Po obědě jsem dala malou spát, ale ještě než jsem začala pracovat, tak se vrátil syn 

ze školy a nebyl ochotný se zabavit sám, vztekal se, tak jsem musela práce nechat.“ Její práce 

se pak v průběhu týdne posouvala na další dny a na její plnění si matka našla čas až o 

víkendu, který měla původně vyhrazený pro svoje osobní aktivity. Původní plán byla matka 

nucena zrušit. I ostatní matky dávaly při nedostatku času přednost v první řadě dětem a samy 

si pak řešily pozdější komplikace. 

Neobjevovaly se ale pouze problémy související s prací. Ať už matka měla den 

pracovní či ne, ukázalo se, že problém tkví především v tom, že jsou matky samoživitelky 

jediným pečovatelem dítěte a to jim komplikuje činnosti každodenního života, neboť je vidět, 
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že se snaží fungovat s ohledem na dítě a zčásti se mu přizpůsobovat a to pak může stát v cestě 

jejich plánům:  

 

„Odpoledne jsem měla vyhrazené pro zařízení většího nákupu a potřebovala jsem také 

v nákupním centru koupit tu konvici, co se rozbila v úterý, ale malá po cestě moc zlobila, byla 

unavená, tak jsme udělaly jen nákup potravin a pro konvici zajedu jindy“ (Jana).  

 

Lucie, která je na mateřské a tráví s dcerou celé dny sama, v deníku zaznamenala: 

„Ráno ta bolest neustávala, tak jsem šla s malou k doktorce, ale bylo tam tolik lidí, kteří 

kýchali a kašlali, že jsem to radši vzdala, aby tam ještě něco nechytla. Zítra jí pohlídá 

kamarádka a zajdu tam holt znova.“ Sama v týdnu trpěla delší bolestí hlavy a kvůli starosti o 

dítě takto odložila svoje zdravotní problémy. 

 Z odpovědí vyplývá, že přestože mají dotázané matky obecně pocit, že stíhají vše, co 

potřebují a že s časem velký problém nemají, z deníků se ukazuje, že jim jejich situace a 

odkázání jejich dítěte pouze na ně někdy velmi komplikuje situaci, aniž by si to při rozhovoru 

byly nejspíš schopné uvědomit. Lucie dokonce, dá se říci, obětovala svoje zdraví pro to, aby 

nedopustila onemocnění dítěte, a nespíš si tak nezpůsobila větší komplikace. Z odpovědí také 

vyvozuji, že kvůli nedostatku času na zařizování věcí za přítomnosti dítěte matky často 

odkládají povinnosti a práci na později, prioritou je u nich především péče o dítě. 

Dlouhodobě zaměstnaným matkám jsem kladla navíc otázky týkající se samotného 

zaměstnaneckého poměru a toho, jak dalece je pro matky vyhovující. Zuzaně její plný úvazek 

plně vyhovoval, protože by jinak podle svých slov nejspíš trpěla finanční tísní: „Navíc práci 

mám jak blízko školy dcery, tak relativně blízko domova a považuju to teda za velký štěstí.“ 

Jana vysvětlovala, že by na plný úvazek ráda pracovala, ale vzhledem k situaci je pro ni lepší 

úvazek částečný:  

 

„Dceři jsou dva a kvůli tomu chodí do soukromé školky, což je finanční výdaj a pro mě je to 

takhle lepší, když je ve školce dva tři dny s tim, že občas zapojim i babičku teda jo, než 

kdybych jí tam měla dávat každej den od rána do večera a pracovat u toho. Takhle to zvládám 

líp.“  

 

Z její odpovědi vyplývá, že při hledání a výběru typu zaměstnaneckého poměru musela 

zvažovat pro a proti s ohledem na její rodinnou situaci a je vidět, že se rozhodla s ohledem na 

dítě a také finance, protože dcera navštěvuje soukromou školku. Volila tedy možnost méně 
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vlastní práce, aby mohla dceru dávat do školky a věnovat se jí. Jde tedy o určitou oběť 

vzhledem k rodinné situaci. 

Navíc výpovědi obou matek potvrdily, že to, jak charakter a náplň práce matce 

vyhovuje z osobního hlediska, je něco, co samy bohužel vyhodnocují jako nejméně důležité 

vzhledem k dalším požadavkům (Pfeiferová, 2010). Matky v podstatě konstatovaly, že při 

jejich situaci ani není prostor na to, podobné problémy řešit. 

Zajímalo mne i to, zda matky bývají ve stresu, jak často a především kvůli čemu. 

Zuzana uvedla, že důvod stresu bývá v jejím případě práce, už proto, že ví, jak je pro ni a pro 

zajištění dcery důležitá: „Spolehlivě pracovní stres. Já se jinak nestresuju a snažim se brát 

věci tak, jak přichází a odchází, ale v práci je toho hodně.“ Lucie specifikovala příčiny stresu 

jako každodenní maličkosti. Stres v ní dokázaly vyvolat chvíle, kdy se nakupilo více 

povinností a bylo potřeba rozhodovat o pořadí jejich plnění. Výpovědi Mirky a Jany se velmi 

podobaly. Stres totiž obě definovaly spíše jako obavu. Z jejich odpovědí je znát, že se bojí 

budoucnosti, dá se i říci, že skoro až zbytečně předvídají nejhorší, bojí se toho, jak by se 

mohla situace ještě zkomplikovat: „Nejčastějc je to kvůli tomu, kdyby se třeba s rodičema 

něco stalo, tak co budu dělat. Obavy z toho, že kdyby se něco stalo, jako z tý budoucnosti, jak 

to sama zvládnu“ (Mirka); „Spíš je to takový to, že člověk přemejšlí o tom, co bude. Jo, že 

vlastně nežije člověk tim, co je teď, ale že neustále přemýšlí, co bude. Takže já bych to 

nenazvala ani stres, ale sou to takový spíš splíny“ (Jana). Tyto obavy pak matky později 

označily současně i za to, co je nejvíc trápí v každodenním životě a čemu psychicky nejčastěji 

podléhají. Vyplývá z toho to, že matky samy vnímají svoji situaci jako velmi křehkou, 

uvědomují si, že jsou závislé na pomoci druhých a ten samotný fakt v nich vzbuzuje strach, 

protože závislost na jiných osobách je velmi nejistá. 

 

3.2.3 Zapojení otce dítěte či ostatních osob  
Nepříliš pozitivní byly odpovědi matek na to, jak velký zájem mají otcové dětí, jak často 

s dětmi jsou, jak a jestli pomáhají. Bohužel ve třech ze čtyř případů bylo zapojení otce malé, 

téměř nulové. Je to poměrně vysoké zastoupení případu, ve výzkumu Dudové a Hastrmanové 

(2007) podobnou zkušenost vyjádřila zhruba pětina žen. Kromě případu Zuzany se role otce 

omezovala především na roli „platícího“, stejně jako u mnoha žen z výzkumů Dudové a 

Hastrmanové (2007). Mirka měla ale problém i se samotným vymáháním výživného, otec 

jejího dítěte nespolupracuje, žije svým životem a o syna jeví zájem jen velmi nárazově. 
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Bývalý manžel Zuzany se velmi aktivně zapojuje, tráví s dcerou poměrně hodně času a 

je ochotný se podílet i na výchově: „Má dceru jeden až dva dny v týdnu, plus víkendy, když 

chce a domluvíme se, plus řikám, sme schopný se domluvit na hop, když je potřeba a když 

zrovna může.“ Na tomto režimu se bývalí manželé vzájemně shodli a oběma jim vyhovuje. 

Otec zaujímá k dceři spíše kamarádský přístup, než výchovný, i to se shoduje s výzkumy 

Dudové a Hastrmanové (2007), jedná se totiž o velmi častou formu otcova přístupu k dětem: 

„(…) prostě a spíš s malou blbne nebo jí vezme na fotbal nebo je spíš takovej ten nechci říct 

kámoš, on si taky umí zjednat autoritu, ale je víc ten hrací.“ Uvedla také, že je ráda, že mají 

s bývalým manželem stejné názory a představy týkající se výchovy a nestalo se zatím, že by ji 

manžel nepodpořil. 

 Další tři samoživitelky ale měly s rodičovskou aktivitou otců velký problém. Otcové 

tráví s dětmi velmi málo času a samotné matky měly při rozhovorech velký problém popsat 

příčinu jejich nezájmu, většinou to byla věc, kterou si samy dovedly jen těžko vysvětlit: „A já 

sem si nejdřív řikala, že to je nezájem, ale já nevim, to by se člověk musel zeptat jeho, jestli se 

bojí, já nevim, jestli je to nezájem, nevim“ (Jana).  U této matky byla aktivita otce v podstatě 

žádná, kromě finančního přispívání, které se děje na neosobní úrovni, se nijak nezapojuje: 

„Na to nejde nic jinýho říct (smích). Malá s nim nikdy sama neni. Otec nejvíc času tráví tim, 

že platí alimenty, že jako to je jediný, s čim pomáhá a co plní teda zatím, jinak dceru 

v podstatě nevídá, když to shrnu.“ U matek Mirky a Lucie byl přístup otce podobný. Otcové 

se s dětmi vídali, ale matky v rozhovorech popsaly, že postoj otce z jeho strany vnímají spíše 

jako nutné zlo: „On pokud nemusí, tak ty děti nevidí.“(Lucie). Mirka vyjadřovala osobní 

znepokojení nad porovnáním, co pro syna dělá ona a co (ne)dělá otec dítěte.: „A vídá ho, 

řekněme jednou za měsíc. A to nevim, jak to maj jiný matky, ale to i moje kamarádka přijde 

častějc a věnuje se mu víc než on.“ Situaci nikdy nezlepšila ani iniciace setkání s dětmi ze 

stran matek.  

V médiích je v současnosti poměrně hodně diskutované otcovství po rozvodu. Hovoří 

se o právech otců, která podle některých nejsou dostatečně naplňována, hovoří se o tom, že 

bývá otcům zamezován styk s dětmi, že jsou po rozvodu diskriminováni a že jejich špatný 

přístup k dětem je pouze předsudek. Práva otců reprezentují skupiny jako Spravedlnost dětem, 

Unie otců, ale i militantní skupiny jako např. K213, bojující za rovnoprávné postavení otců, 

současně ale také za vypuštění paragrafu, který umožňuje uvěznit neplatiče alimentů, 

z právního řádu (neboť placení alimentů je podle nich „otevřeným nástrojem feministické 
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justice k terorizování otců“
16

). Je třeba dodat, že články vydávané na webových stránkách této 

skupiny jsou přinejmenším kontroverzní a články působí vulgárně a urážlivě. Nicméně díky 

tomu vzniká dojem, že otcové dětí jsou v dnešní době starostliví a mají velký zájem o podílení 

se na péči o dítě. Výzkum mých respondentek takovou domněnku ale vyvrací, nebo alespoň 

nepotvrzuje. K podobnému výsledku došly i Dudová s Hastrmanovou (2007), podle nichž 

většina otců po rozvodu neposkytuje pomoc a podporu matce a nevěnují se dětem dostatečně. 

Případ bývalého manžela Zuzany je samozřejmě hodný pozornosti, nicméně nedá se říci, že 

by jeho přístup byl v populaci otců obvyklý. 

Podle Dudové s Hastrmanovou (2007) často matky fungují jako prostřednice vztahu 

mezi otcem a dítětem. Pokud ale otec opravdu zájem nejeví, i tato snaha přichází vniveč. 

Zprostředkované návštěvy fungovat mohou, obvykle ale jen krátkou chvíli.: „Dřív to bylo tak, 

že sem iniciovala nějaký setkání, když byla malinká. Ale pak si začal různě vymýšlet, jako 

proč za ní nemůže přijít a pak sme ho třeba někde potkaly a uplný nesmysly no, tak už sem to 

potom přestala dělat“ (Jana); „ Občas se ho snažim pošťouchnout a on nebydlí zas tolik 

daleko, ale jednak to na něj nefunguje a já se u toho taky cejtim taková ponížená“ (Lucie). 

Nejenže tyto matky dávaly při rozhovorech najevo velkou nespokojenost, ale především velké 

zklamání. Všechny tvrdily, že chápou to, že bývalý partner nechce udržovat větší kontakt 

s nimi, ale zcela nechápaly jejich nezájem o jejich vlastní děti. Z výpovědi Lucie je zřejmé, že 

jí snaha o setkání otce s dětmi není příjemná, když ví, že otec sám zájem nemá. 

 Všem matkám samoživitelkám pomáhali v každodenním životě rodiče. Podle Dudové 

(2009), je vyhledání pomoci rodičů jednou z nejčastějších životních strategií matek 

samoživitelek. Všechny matky ale spojuje i snaha se do budoucna osamostatnit, současnou 

situaci vidí jako přechodnou. Změní ji podle nich buďto příchod nového partnera nebo lepší 

práce. Nejmenší pomoc rodičů potřebovala Zuzana, z toho důvodu, že měla i oporu 

v manželovi. I ta ale využívá pomoc rodičů, i pomoc sester a kamarádek při hlídání. Naopak 

Mirka je na pomoci rodičů závislá přímo: „Mamka pomáhá každý den. Neustále mi pomáhá a 

většinou je to buď v tom, že si s malym hraje, nebo když potřebuju jít do tý práce na brigádu, 

tak že prostě pohlídá, zabaví, když nemůžu já, tak že uvaří a takový no.“  Rodiče se zapojovali 

velmi často i v případě Lucie a Jany, dá se říci, že i ony jsou na jejich pomoci, zejména tedy 

babiček, závislé: „Pomáhají rodiče, sestra, kamarádky sem tam, ale malou vesměs hlídá moje 

máma. A to několikrát do týdne, jinak by to moc nešlo s tou prací, zaveze, vyzvedne a někdy 

hlídá i místo tý školky“(Jana). Všechny matky také řekly, že pod pomocí rodičů se skrývá 
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 K213, 2004:1 
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v naprosté většině pouze pomoc matky, otec tráví čas s vnoučaty pouze sporadicky. To je také 

určitý ukazatel o zapojování mužů v rodině vzhledem k dětem-nejenže se tedy nezapojují 

otcové, ale velmi málo se do péče o děti a výchovy zapojují i dědové dětí. Přitom je jasné, že 

děti by mužskou roli ve svém životě určitě uvítaly. Všechny matky ale při rozhovorech 

vyjadřovaly vůči rodičům poměrně velký vděk, i všem ostatním, kdo jim pomáhá a otevřeně 

přiznávaly obavu z toho, jak by svou situaci bez nich zvládaly.   

V denících jsem nezaznamenala žádný velký rozdíl vůči výpovědím matek. U Mirky 

byla opravdu pomoc rodičů na denním pořádku, jakýkoli záznam, v němž by figuroval otec, 

chyběl. Lucie měla děti u rodičů na víkend a v průběhu vedení deníku i několikrát využila na 

hlídání kamarádku. Dcera Zuzany trávila s otcem 3 dny ze sledovaných 10 a rovněž dceru 

v týdnu hlídala babička. A Jana využívala pomoc své matky několikrát v týdnu, ze 3 dnů, kdy 

byla v práci, byla dcera dvakrát ve školce a jednou doma s babičkou, babička navíc 

zajišťovala i odvedení dcery do školky. 

 Výsledky mého průzkumu o zapojování otců a ostatních osob nelze vztáhnout na 

matky samoživitelky obecně, nicméně z něj a výzkumů Dudové s Hastrmanovou (2007) 

vyvozuji, že rozhodně existuje procento otců, kteří o děti po rozpadu partnerství zájem nejeví. 

V mém výzkumu bylo zastoupení tohoto případu vysoké, ve výzkumu výše uvedených 

autorek bylo menší, nicméně předpokládám, že obecně určitě nebude množství těchto otců 

zanedbatelné. Ukázalo se také, že podstatnou, až nenahraditelnou úlohu v životě 

samoživitelek představují zejména babičky dětí (popř. kamarádky, sestry matek). Všechny 

matky byly do určité míry závislé na jejich pomoci a matky by se bez tohoto druhu pomoci 

neobešly, všechny pomoci svých vlastních matek využívají, protože zkrátka nemají na výběr 

jinou možnost. Kdyby taková pomoc neexistovala, musely by využívat placených služeb, což 

ani jedna z nich nepovažovala za dlouhodobě možné. 

 

3.2.4 Výchova 
Samostatná výchova dětí matek samoživitelek se naopak neukázala jako tak velký problém 

v porovnání s potížemi s nespoluprácí otců. Podle matek existuje spousta nevýhod ve výchově 

vedené osamělým rodičem, nicméně ani jedna neměla pocit, že by výchovu svého dítěte 

nezvládala nebo s ní měla vůbec nějaký větší problém, což se nijak nevymykalo výzkumům 

z dostupné literatury. Podle ní kromě nespolupráce otce při výchově matky hodnotí výchovu 

pozitivně (Dudová, Hastrmanová, 2007). Samy matky byly toho názoru, že svoje dítě 

dokážou vychovat stejně dobře, jako kdyby měly po svém boku partnera a byly přesvědčené o 
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tom, že fakt, že ho vychovávají samy, nepřinese do budoucího života dítěti žádnou újmu, což 

souhlasí s většinovými názory ve výzkumech Šalamounové a Chaloupkové (2004).  

 Nevýhody, které matky jmenovaly, zahrnovaly především chybějící oporu v názorech 

týkajících se výchovy, nedostatečnou autoritu vůči dítěti kvůli chybějícímu otci či 

nepřítomnost mužského vzoru. Jana s Lucií dokázaly v odpovědích shrnout všechny 

dohromady:  

 

„Přesně v tom se o někoho opřít, ona malá jako taky potřebuje spojence a jako to vyvážit, 

myslim si, že ten mužský vzor jí taky bude chybět, no a mě chybí v tom, že mě podpoří, když 

něco chci nebo naopak by mi řekl ‚hele tak to není uplně nutný todle‘ a tak“ (Jana) 

 

„Když je člověk na děti sám, tak musí být zlý i hodný policajt. Je těžký dodržovat nějakou 

důslednost a udržet si u těch dětí autoritu. Navíc synovi chybí v těch mužských věcech, on je 

takový malý kutil, tak zaskakuje děda“ (Lucie). Zuzana se zase ve své odpovědi nezaměřila 

tolik na nevýhody, které přináší výchova bez otce pro dítě, ale naopak zdůraznila především 

nevýhody osamělých matek. Což je zajímavé. Znamená to, že přemýšlí i sama o sobě a o tom, 

jaký má její situace dopad na ní samotnou a že se snaží vědomě bojovat proti tomu, aby jí 

situace zbytečně nepohltila a ona se trápila věcmi, které, jak sama uznává, nejspíš nejsou 

nutné. 

 

„Matka nemůže vypnout, že když je sama s dítětem. Pak člověk mluví ve zdrobnělinách a máte 

pocit, že neznáte nic jinýho, než plenky a postavičky z pohádek. Když byla menší, tak sem si 

nepřipadala moc jako ženská prostě, že sem se cejtila jako ta uštvaná matka. Myslim si, že 

hodně lidí dělá tu chybu, že řekne, že nikdo to neumí líp než já a pak už jedou v tom rozjetym 

vlaku a já prostě sem se naučila, že když je moje holka s kymkoli jinym, tak neřešim, jestli jí 

babička dala před spanim čokoládu, neprožívám to. Protože když je člověk sám a to dítě je 

pořád s váma, tak je to někdy na palici v tý výchově i ve všem. „ 

 

Na této odpovědi je vidět i to, jak se matka staví k tomu, jak výchovně postupují osoby, které 

jí s dcerou pomáhají.  

Zajímalo mě, jak moc a jak úspěšně matky konzultují výchovu s rodiči a bývalými 

partnery. Zuzana neměla problém ani na straně bývalého manžela, s nímž obvykle konzultuje 

všechny důležité kroky týkající se výchovy, a společně vedou dceru stejným směrem. Lucie 

se s otcem snaží probírat výchovu jen v případě, když se naskytne větší problém, tehdy je 



45 

 

totiž ochotný otec spolupracovat. Jana s otcem tuto oblast neprobírá z důvodu otcova nezájmu 

dítě vídat, místo toho ji řeší se svými rodiči: „Snažim se konzultovat s rodiči, ale někdy sou to 

takový rady jako ‚já už si to nepamatuju, já nevim, seš na ní moc přísná‘ (smích). Ale 

pomáhaj.“ Z takové odpovědi ale vyvstává otázka, jak moc jsou tedy rodiče opravdu 

nápomocní, výpověď totiž naznačuje, že někdy jejich rady asi nejsou pro matku příliš 

hodnotné. Zároveň popsala, co je pro ni ve výchově nejtěžší:  

 

„Nerozmazlit. Ono je hrozně jednoduchý se na to dítě upnout. Pak jako cesta nejmenšího 

odporu je taky hrozně jednoduchá. Ale pro mě je těžký to, že nakonec sem já ten zlej, protože 

tam není ten druhej. Tady je babička s dědečkem, ty sou z ní uplně hotoví a jak přijdu já a 

musim bejt ta zlá a to mi vadí.“  

 

Zde Jana zmínila další zajímavou věc, a to, když hovořila o přístupu prarodičů. Její výpověď 

totiž vyznívá tak, že její rodiče jsou k vnučce nejspíš hodní, zatímco ona pak musí zaujmout 

přísnější přístup. Opět se nabízí otázka, jak moc jsou tedy rodiče přínosní, co se týče podílu na 

výchově. Mirka řeší výchovu pouze s rodiči. Vyprávěla, že se několikrát stalo, že se syn vrátil 

od otce s návyky, které se matce velmi nelíbily a přibyly jí tak další starosti. S otcem svoji 

nespokojenost řešila velmi neúspěšně: „Pokud tatínek světlou chvilku nemá, tak mladej sedí 

celej den u počítače a hraje hry. Pak chodí domů a na každýho dělá ‚já tě zastřelim‘ a takový 

věci a proti tomu já sem těžce proti.“ Přístup otce tedy matce situaci ještě komplikuje. 

 Několikrát se v denících matek objevily záznamy o tom, že v průběhu dní musely řešit 

výchovné problémy svých dětí, nicméně se nikdy nezmínily o tom, že by jim v oněch 

situacích někdo pomáhal, či něčí pomoc vyhledaly. S každodenními starostmi, jako je běžné 

zlobení dětí, si matky poradily samy a předpokládám tedy, že s rodiči a ostatními diskutují 

výchovné problémy v obecnější rovině. 

 Na tom, co pro ně znamená být dobrou matkou, se samoživitelky poměrně shodovaly. 

Všechny se snaží o to, aby se jim děti podařilo dobře vychovat, aby děti žily slušně, měly 

vzdělání a šly příkladem i svým vlastním dětem: „Snažit se udělat všechno podle mýho 

nejlepšího předsevzetí tak, aby z něj byl dobrej člověk, to je asi tak to jediný co bych prostě 

chtěla. Hlavně když nemá ten nejlepší vzor ve svým otci, tak by byl lepší prostě. A pak si řeknu 

jednou jo“ (Mirka); „(Povzdech)…..(smích)…já nevim, no tak snad prostě že z nich vychovám 

nějaký slušný lidi, co se o sebe dokážou v dospělosti postarat, budou mít nějaký vzdělání a 

uznávat nějaký hodnoty a prokoušou se nějak životem slušně no“ (Lucie). 
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3.2.5 Předškolní zařízení a hlídání dětí 
Téma školek (viz. 2.4.2.) bylo tématem, ke kterému měly matky hodně co říct a u kterého se 

proto poměrně hodně všechny rozpovídaly. Samy se snažily tento problém zhodnotit z mnoha 

stran, všechny ale tvrdily, že možnost dostat děti do školek je problém jednak velký a jednak 

dost komplikovaný, což koresponduje se situací prezentovanou v médiích. 

Nejlepší zkušenost se školkou měla Zuzana, jejíž dcera chodí momentálně do první 

třídy. Považovala za štěstí, že neměla velký problém dceru do školky dostat, ale byla toho 

názoru, že pro pracující samoživitelku je obtížné zkorigovat práci s chodem školky:  

 

„Přes tu školku v podstatě myslim, že moc nejede vlak, tam maj nějaký od do. Já sem naštěstí 

měla práci, kde sem si mohla zařídit vyzvedávání dřív, ale myslim si, že se musí přizpůsobit 

ten rodič, ta školka se vám nepřizpůsobí. Tam ste ráda, že to dítě se do ní dostane.“ 

 

Problémy se slaďováním a fungováním školek, které je podle mnoha rodičů hlavně 

v zavíracích hodinách školek nevyhovující (Vejvodová, 2013), měla i Lucie: „To možná 

nebyl problém té školky, ale spíš můj, že tady je školka jenom do čtyř a takže já sem musela 

v práci končit poměrně brzo. A když tam byly nějaké porady nebo něco, tak sem nestíhala.“ 

Tato věta přináší poměrně překvapivé zjištění. Matka pokládá problém s otevírací dobou 

školky za svou vinu, což je neobvyklé a zároveň i vlastně chybné, protože pocit vlastní viny 

zde není na místě. Bohužel se tento motiv viny neobjevil jinde, ani u ostatních respondentek, 

není tedy možné ho porovnat, nicméně u této maminky lze jen konstatovat, že si překvapivě 

na sebe vztahuje věci, které vůbec nemusí, neboť se jedná o problém školky. Na otázku, jak 

matka postupovala v takovém případě, odpověděla: „Bylo to tam i několikrát předmětem 

nějakých debat, jenomže tady je to prostě tak, že většina těch matek buď je na mateřských, 

nebo sou doma, nebo mají babičky, takže ony neměly tu potřebu, aby ta školka byla dýl.“  

Mirka měla se školkou asi největší problém, protože po skončení mateřské se jí 

nepodařilo svého syna do žádné z nich zapsat a to jí dodnes brání v tom, aby si mohla najít 

zaměstnání, popř. se snažit osamostatnit. Matka se pokoušela situaci řešit odvoláním, byla ale 

neúspěšná: „…když sme se odvolávali, že prostě sem tady svobodná matka, nezájem, vůbec 

nic.“ Matka měla možnost posoudit, jak funguje soukromá školka v jejím okolí, kterou si ale 

finančně nemůže dovolit. Nějakou dobu v ní totiž pracovala jako brigádnice: „Vim, že tam je 

ten přístup uplně jinej, tam sme měli i holčičku od třičtvrtě roku, protože maminka měla 

problémy a potřebovala chodit do práce.“ Jako důvod, proč jejího syna do školky nepřijali, 

uvedla plnou kapacitu dětí do určených věkových podmínek školky (viz. Štefániková, 2013) :  
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„Maj povinnost vzít předškolní, pak berou čtyřletý, a pokud jim zbyde místo, tak berou tříletý. 

Pak to ještě posuzoval kraj, mojí stížnost vlastně, že ho nevzali a kraj řek, že souhlasí s pani 

ředitelkou. A máme třeba vo vesnici dál taky školku, ale ta je taky přeplněná.“  

 

I Jana se při snaze najít pro dítě místo ve školce setkala s komplikacemi. Její dceři jsou 

dva roky, nicméně jako samoživitelka potřebovala i při jejím věku chodit do zaměstnání. Pro 

dceru kvůli nízkému věku našla matka místo pouze v soukromé školce. Z finančních důvodů 

ale na druhou stranu musí momentálně pracovat pouze na částečný úvazek, i když by ráda 

pracovala na úvazek plný. V rozhovoru začala vysvětlovat i podmínky, platící v městské části 

jejího bydliště:  

 

„Kritéria na Praze 6 sou nastavený tak, že už je jedno, jestli je matka sama s dítětem nebo 

není podle mě, ale že hlavně nerozhoduje zda-li ta máma de do práce nebo nejde. Oni to mají 

obodovaný podle věku. Tříletý zářijový dítě je zvýhodněno datem narození.“  

 

Dál už vysvětlovala poměrně rozhořčeným hlasem:  

 

„To třeba může mít doma malýho sourozence, maminku na mateřský, celý dny doma, chodí do 

školky jenom na tři hodiny a pak můžeme mít dítě narozený na konci školního roku, spadají do 

té stejné kategorie, ale do školky ho nevezmou, přestože maminka už je třeba po druhym dítěti 

a už by do té práce třeba potřebovala jít.“  

 

Především z finančních důvodů ani jedna z matek pravidelně nevyužívá individuální 

hlídání chůvami či studentkami. Je to ale také proto, že samoživitelkám pomáhá při hlídání 

hlavně jejich rodina, zejména jejich matky, což je pro ně samozřejmě mnohem výhodnější i 

pohodlnější. Jana v rozhovoru dokonce řekla: „Z mý strany mi to připadá i jako taková invaze 

do soukromí. Že to není uplně nutný a tak…..nechci no. To sedim doma radši, přiznám, než si 

sem vzít někoho cizího.“  

 Už podle toho, s jakým zapálením matky přistupovaly k tématu a jak horlivě se 

k němu vyjadřovaly je zjevné, že jde o téma, které se jich osobně dotýká. Problematika školek 

je věc, která vyvolává u matek silné rozhořčení, a všechny se shodly na tom, že jde o velký 

problém, který jim velmi komplikuje život. Matky se cítí velmi bezbranné, cítí velkou 

nespravedlnost vůči své situaci, mají pocit, že jejich hlas nemá v praxi žádnou cenu. Je 
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zjevné, že s vedením školek je velmi problematická domluva, že školky nejsou ochotné 

vycházet vstříc a možná proto má Lucie pocit, že problém je v ní. 

 

3.2.6 Volný čas matek samoživitelek, prázdniny a dovolené 
Při dotazech na to, jestli, kdy a jak často mají matky volný čas pouze samy pro sebe, většina 

bez přemýšlení řekla, že jejich volný čas začíná večer, ve chvíli, kdy jejich dítě usne. Po 

chvíli přemýšlení všechny do jedné uznávaly, že pokud chtějí, tak si volný čas dokážou ve 

svém programu udělat, pokud ale vědí dopředu, že budou chtít někam jít. Ani jedna 

nesouhlasila s tím, že by pro ni bylo snadné zařídit si např. volný večer ještě v ten samý den.  

Relativně malé problémy se zařízením času pro sebe měla Zuzana, která se v péči o 

dítě částečně střídá s otcem dítěte a ví proto dopředu, že bude bez dcery: „Pokud se nestane 

nic zásadního, něco co naruší plány, tak prostě vim, kdy mám volno, tak podle toho si to 

domluvim. Ale zase akce, který se dějou ve dnech, kdy je doma u mě, tam je to fifty-fifty, jestli 

si to zařídim.“ Další matky na jednu stranu tvrdily, že pokud si chtějí vyrazit s přáteli, 

zasportovat, tak si čas a volno najdou, nicméně není to bohužel vzhledem k jejich situaci tak 

často. To se později potvrdilo i v denících. Například Lucie v rozhovoru řekla, že se snaží 

párkrát za týden najít si čas a jít si zacvičit. Podle deníku měla v plánu jít cvičit dvakrát za 10 

sledovaných dní. V prvním případě si ale nenašla čas a o pár dní později ho sice měla, ale 

byla příliš unavená a zůstala doma.  

Při bližším dotazování se ukázalo, že jako volný čas označují samoživitelky především 

čas strávený s ostatními maminkami a dětmi při společném programu. Znamená to tedy, že 

svůj volný čas mají matky stále spjatý s dětmi a typy programu, které jsou určené hlavně pro 

ně, nikoli pro matky: „My ve volnu navštěvujeme organizované akce, kde se sejdou prostě 

rodiče s dětma, typu pálení čarodějnic, maškarní, táboráky…“ (Lucie), což byla také 

nejčastější odpověď na to, jak matky volný čas tráví. A také se ukázalo, že i v případech, kdy 

má matka svůj program, bere dítě s sebou. Je zde hezky vidět, co to znamená být 

samoživitelkou v praxi, když už matky volný čas mají, jsou jejich děti stále s nimi, protože 

zkrátka není nikdo, kdo by se o ně postaral. Chápání volného času se pak mění, protože matka 

má času, kdy je opravdu sama, minimálně. Když matky měly říct, kdy byly doopravdy někde 

samy bez dítěte, bylo vidět, že je otázka samotné nutí se trochu zamyslet a začaly na otázku 

odpovídat opačně – popisovaly, kam se jak dlouho nepodívaly, kam by rády chodily a nemají 

na to čas: „Zajdeme třeba s holkama, ale je to málo, to je pravda, když teď o tom mluvim. 

Protože a myslim si, že to řekne každá matka, že občas je potřeba fakt vypadnout někam mezi 
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jiný lidi, aby člověk nezlbnul“ (Mirka); „V kině sem byla tak dvakrát za ty roky a večer sem 

byla venku, jakože by třeba uspával někdo jinej, tak to bylo asi tak desetkrát 

maximálně….chybí mi to“ (Jana). 

Naopak dovolené a prázdniny samoživitelky pravidelně s dětmi tráví a tráví je 

především v České republice, z finančních důvodů. Složitější je situace pro pracující matky, je 

pro ně komplikovanější vykrýt prázdniny dětí a najít pro ně zábavu. Děti pak tráví velkou část 

léta u prarodičů: 

 

 „Prázdniny sou osum tejdnů, kdy to musíte nějak vykrejt, takže pomáhá opravdu teda každej, 

bude u babiček a já toho času moc nemám, já dostanu jeden a jeden tejden oba měsíce a 

určitě pojedeme po Čechách, protože těch peněz není tolik“ (Zuzana) 

 

„Jezdíme, jezdíme po Čechách, najdem si dycky nějaký levnější ubytování v nějakym 

penzionku, to je moc fajn. Protože to sou jako nízkorozpočtový dovolený, tak ty peníze na to 

dám, seženu“ (Lucie). Mirka a Jana dokonce řekly, že ani nijak netouží po tom, podívat se 

s dětmi k moři nebo někam dál. Našetřené peníze na dovolenou u moře se podle nich dají 

využít na delší nebo bohatší dovolenou v tuzemsku a také je snazší jet s dalšími osobami, což 

preferují: „Ale jako že bysme jely třeba k moři, to se mi nechce a hlavně, že bysme jely jenom 

my dvě, to jako mě moc neláká“ (Jana). Je pochopitelné, že matky vyhledávají na dovolené 

odpočinek, či zábavu. Toho matka dosáhne snáz, když bude mít okolo sebe další osoby. 

 

3.2.7 Finance a pracovní trh 
Finanční situace matek byla již v některých předchozích částech naznačena. Ani jedna 

z matek není finančně zajištěná natolik, aby se nemusela potýkat s problémy. Tento fakt se 

nicméně matky naučily nebo učí brát jako realitu, mají svoje způsoby řešení, jak finančně 

vyjít a snaží se netesknit po věcech, které si nemohou dovolit. 

Finanční situace matek se lišily v míře finanční závislosti na jiných osobách. To 

souviselo samozřejmě se zaměstnaností. Finančně nejsamostatnější byla Zuzana, nejméně 

Mirka, kterou financují rodiče a sama se snaží přivydělávat si ve chvílích, kdy to jde: „Jako 

bejvá měsíc, kdy si dokážu vydělat na brigádách třeba sedm tisíc, ale taky pak je měsíc, kdy se 

nenajde nic. Je to nárazový.“ Lucie, která je na mateřské a i Jana, která pracuje na částečný 

úvazek, si přivydělávají a oběma jim finančně pomáhají rodiče. Rodiče byli také často ti, kteří 

samoživitelkám a jejich dětem kupovali věci, které si samy nemohly dovolit, a věnovali jim je 

jako dárky; např. hračky: „Vyjdu sama na ty základní věci a samozřejmě že mi pomáhaj 
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rodiče, že některý věci by si sám člověk asi dovolit nemoh, tak to se stává, že oni koupí nebo i 

přispějí“ (Jana). 

 Jediná Mirka má také problém s otcem dítěte a jeho finančním přispíváním: „Výživný 

nechodí žádný. Já nejsem typ člověka, co by měl velkou chuť to řešit přes třetí osobu, ale ty 

peníze mi chyběj a nahlásit to budu muset někde.“ Lucie a Jana jsou na výživném od otce 

závislé a tvrdí, že kdyby otec přestal přispívat, jejich situace by se značně zkomplikovala: 

„Jako no právě, vyjdu s tim výživnym, jakože kdyby přestalo chodit, tak by to bylo o hodně 

složitější“ (Lucie). Přitom výše výživného se u matek pohybovala od 2000-3 000 Kč, což 

v dnešní době není částka, která by mohla bez problému pokrýt náklady na dítě. A přitom by 

si bez ní tyto matky nedokázaly představit měsíční rozpočet, což vypovídá o tom, že jejich 

finanční situace není příznivá. Ani jedna z nich není s výší výživného spokojená. Bývalý 

partner Zuzany naopak přispívá jednak výživným, ale pomáhá matce finančně i mimo něj: 

„On jí třeba kupuje hračky a takový ty věci, na který já nemám. Že kolikrát řekne, že dáme 

dárek spolu a zaplatí to on.“ 

 Překvapivý názor měly matky na postavení samoživitelek na trhu práce. Všechny 

souhlasily s tvrzením, že jsou samoživitelky znevýhodňovány při výběrových řízeních, 

z důvodů, které popisuje např. Kuchařová (2007) či Hasmanová Marhánková (2011), na 

druhou stranu částečně sdílejí pochopení takové situace ze strany potenciálních 

zaměstnavatelů. Chápou stranu zaměstnavatele a vědí, že si racionálně sami vybírají toho 

kandidáta, který je pro práci nejvhodnější. Samy uznávají, že samoživitelky v mnoha 

ohledech takové požadavky nesplňují: „Tak je jasný, že já nemůžu počítat, že pokud sem 

sama matka, že budu pracovat od devíti do osmi do večera. (…) Ale tim se vlastně my jako 

ženský, se tim ne znevýhodňujeme, já to neberu jako znevýhodnění, ale jako rozhodnutí“ 

(Jana);  

 

„Nepovažuju to za nějakou diskriminaci nebo znevýhodnění, protože chápu toho 

zaměstnavatele, jako je to pro něj taky risk, když takové matky zaměstnají a myslím, že 

se to vyvažuje třeba tím nižším platem. Prostě dokážu se na to dívat i z pohledu toho 

zaměstnavatele, takže to chápu docela“ (Zuzana).  

 

Matky si neuvědomovaly, že takový přístup není ze strany zaměstnavatele korektní. Právě o 

těchto případech píše Bourdieu (2000), když píše o symbolickém násilí. Matky přejímají 

chápání androcentrické společnosti, která se jim nabízí a která je samotné znevýhodňuje, 
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protože nemají přístup k jiným typům interpretace. Ve skutečnosti by se podle právního řádu 

na osobní informace zaměstnavatel neměl vůbec ptát. Což ale, pravda, často odporuje realitě. 

 

3.2.8 Nemoc dítěte 
Jako velmi stresující vnímají samoživitelky období, kdy je jejich dítě nemocné. Ve všech 

případech v takových chvílích matky hledají pomoc u rodičů, zejména ty zaměstnané. 

Nezaměstnané matky by, zdálo by se, neměly mít větší problém s dětmi, které jsou doma i za 

normálních okolností, nicméně, i těmto matkám se chod dne výrazně mění: „Normálně si 

stihnu zařídit věci, ale s tím, že malého tahám sebou. Takhle je dítě doma a člověk se od něj 

nehne. Takže jasně, že čekáme na pomoc babičky“ (Mirka); „Jedno je nemocný, druhý je 

kvůli nám doma a nudí se, zlobí a teď ještě dělat všechno pro to, aby to od druhýho nechytlo 

žejo“ (Lucie). Zaměstnané matky vnímají takový stav jako velmi obtížný a znova si při těchto 

chvílích uvědomují, jak moc je pro ně důležitá pomoc jiných: „To musí hlídat maminka, ale 

jako kdybych to takhle zařízený neměla, tak absolutně nevim, co dělat, tak sem uplně 

bezbranná.“ (Jana). Jde o další z momentů, kdy se ukazuje nevýhoda osamocenosti. Bez cizí 

pomoci jsou matky v době nemoci dítěte téměř bezradné. 

Velký problém se sladěním pracovního a rodinného života má v případě nemoci dcery 

Zuzana.:  

 

„No tak je to samozřejmě halo akce, jedu s dítětem k doktorovi, první den se na to v práci 

zpravidla vykašlu. Snažim se domluvit s exmanželem, jestli by se dalo nějak vystřídat no a pak 

už je to o tom jenom čekat až zaberou léky, to nespíte, do toho se snažim z domova třeba 

nějakou práci dělat, aby potom v té práci na mě nečekala hora Říp, je to nesrovnatelně 

hektičtější, hlavně proto, že s tim člověk nepočítá.“  

 

Tato samoživitelka zmínila v odpovědi i to, jak jí stav nemocného dítěte dokáže ovlivňovat 

v práci, což je zajímavé a jedná se o další formu znevýhodnění. Matka si uvědomuje svou 

zodpovědnost za dítě a ve chvílích, kdy s ním není, je ve stresu, který způsobuje nižší 

pracovní efektivitu:  

 

„V tu chvíli, kdy sem v práci, tak myslim na to dítě a když sem zase doma, tak myslim teda na 

to, co mě čeká v práci a většinou je to tak, že když někdy chybuju v práci, tak je to v tomhle 

období. Je to lidově řečeno na palici. Jako vážnější nemoc si radši nechci představovat.“ 
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3.2.9 Největší obavy a úskalí samoživitelství očima matek 
Na závěr jsem chtěla, aby matky celé téma uzavřely odpovědí na otázku, co ony samy 

považují za největší úskalí samoživitelství žen a co je z jejich pohledu nejvíc trápí vzhledem 

k jejich životní situaci.  

 Pro všechny čtyři matky byl na vrcholu žebříčku největších úskalí, které s sebou 

samoživitelství nese, pocit tíhy vlastní zodpovědnosti a osamocenosti. Tyto pocity jsou 

identické s těmi, které uvádí Dudová s Hastrmanovou (2007) při výzkumu stejných informací. 

Matkám po jejich boku chyběla druhá osoba, o kterou by se mohly opřít, ať už při 

problémech, které řeší s okolím, ale i ve svém soukromí. Myšlenky o zodpovědnosti a 

budoucnosti byly ty, které matky tížily nejvíc:  

 

„Je to všechno na mně. Že člověk vlastně nemá toho druhýho, že by mu poradil, že i kdyby byl 

nějakej novej partner, tak to nikdy nebude jeho dítě. Takže já na něj nebudu moct stoprocentně 

něco hodit. Nebo přemýšlim o budoucnosti. Tak vim, že je to jen a jen na mě“ (Jana) 

 

 „…je to náročný na psychiku, protože věnovat se tomu dítěti dvacet čtyři lomeno sedum je 

strašný a ani ta nejlepší máma na světě, která svoje dítě miluje jako nejcennější drahokam, 

tak to nemá jednoduchý“ (Zuzana). 

 Jako další matky jmenovaly finance, což je jistě opodstatněná obava, přihlédneme-li 

na riziko chudoby a nízkou životní úroveň samoživitelek (Hasmanová Marhánková, 2011). 

Finanční situaci matky považují za velmi závažnou, nicméně ne tu nejpodstatnější: „A 

myslim, že druhej největší problém je ta finanční stránka, protože neumim si představit matky, 

který nemaj ani ty rodiče a sou na to uplně samy, to jako fakt netušim, jak to zvládaj“ 

(Mirka). Podle matek se totiž všechny problémy s financemi, slaďováním rodiny a práce dají 

vždy nějakým způsobem řešit, problémy, které vyvstávají z psychiky matky a z vnitřních 

nejistot, jsou podle nich mnohem závažnější a hůře řešitelné. 

Obava o budoucnost a to, že matky nebudou schopné děti uživit, postarat se o ně, byla 

také nejčastější odpověď na otázku, čím se matky nejvíc trápí. Mezi odpověďmi se objevil i 

pocit životního zklamání ze sebe samých. Je vidět, že se matky přes všechny komplikace, 

které musí v současnosti řešit a které jim jejich situace staví do cesty, navíc obávají především 

toho, co bude, a to jim permanentně brání v duševní pohodě. 
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3.3 Shrnutí 
Výsledky výzkumu ukázaly, že vybraný vzorek samoživitelek se příliš neliší od ostatních 

vzorků matek v předešlých výzkumech. Ukázalo se, že situace samoživitelek v mém výzkumu 

je mírně odlišná či specifická, to se týká především velkého nezájmu otců, nicméně matky ve 

svém životě používají podobné strategie, jako uvádí výsledky jiných výzkumů. Dá se tedy 

nejspíš říci, že ve srovnání s literaturou jsou výsledky mého výzkumu do určité míry typické. 

Matky mají potíže s organizací času, nepřetržitá přítomnost jejich dětí jim brání 

v jejich volném čase a věnování se jejich koníčkům, především ale v případě matek 

pracujících v domácnosti i ve vykonávání práce a rovněž v  každodenním životě je pro matky 

komplikované zařizovat si věci, které běžně potřebují, protože je těžké je skloubit s režimem 

dítěte. Jsou tedy v nevýhodě, protože jsou jejich děti odkázány pouze na ně, což omezuje 

jejich možnosti v mnoha směrech. Celkem očividně se ukázalo, že matky mívají problém 

s plněním povinností tehdy, kdy je potřeba. Matky mají veliké tendence se kvůli dítěti 

omezovat a na místě kvůli jeho režimu či rozhodnutí měnit narychlo plány. Je tedy zjevné, že 

je pro ně spokojenost dítěte prioritou a těžko jsem schopná jmenovat něco, co by se zdálo, že 

by jí mohlo konkurovat (např. v případě Lucie, která kvůli dítěti obětovala i nutnou návštěvu 

doktora).  

Všechny matky zvolily v každodenním životě jednu společnost strategii a tou je 

pomoc, kterou našly u svých matek. Už zde bylo řečeno, že bez této pomoci by byl pro ně 

samotné chod jejich života v podstatě nepředstavitelný. Také proto matky v hloubi duše velmi 

trápí představa toho, co by se stalo, kdyby jejich pomoc nebyla. Kromě praktické pomoci 

babiček matkám rodiče také finančně přispívají. 

Velmi zajímavá byla vysoká koncentrace žen v mém vzorku, jejichž partneři se po 

rozpadu partnerství odmítali zapojovat do péče o dítě a o své potomky nejevili zájem. Důvod 

je pro matky velkou neznámou. Každopádně minimální podporou svých bývalých partnerů 

matky trpí, protože to jen umocňuje pocit samoty a zvyšuje to míru zodpovědnosti za děti, což 

jsou podle matek největší úskalí jejich situace.  

Poměrně zdárně se matky potýkají s výchovou svých dětí, což podle ostatních 

výzkumů není neobvyklé. Výchova sice není jednoduchá a matkám chybí někdo, o koho by se 

mohly opřít, ale samy za sebe hodnotí výchovu pozitivně a úspěšně.  

Jako obrovský problém matky hodnotí momentální situaci předškolních zařízení v ČR. 

Potvrdily, že je velký problém s kapacitou školek a ochotou vyhovět rodičům. Jako 

samoživitelky se nikdy nesetkaly s jakoukoli výhodou poskytnutou ze strany školek vzhledem 

k jejich situaci. 
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Co se týče zkušeností matek s pracovním trhem a financemi, potvrdila se nižší životní 

úroveň, potvrdilo se to, že výše alimentů není pro matky dostačující a nepokrývá náklady, 

které musí vynaložit matka na péči o dítě. Velmi zajímavé byly názory matek na 

znevýhodňování samoživitelek na pracovním trhu. Matky vyjadřovaly souhlas s přístupy 

zaměstnavatelů a ani jedna se nezmínila o tom, že by zaměstnavatelé při dotazování na 

rodinný stav matek chybovali. 

Zajímavá zjištění ukázalo i téma volného času samotných matek. Matky jednak svůj 

volný čas téměř neměly a zajímavé bylo, že nebyly schopné rozlišit mezi svým volným časem 

a volným časem sebe a svého dítěte. 
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4 Závěr 
Cílem mé práce bylo zjistit, co vlastně znamená být matkou samoživitelkou v ČR, jak snadná 

či těžká je taková situace pro ženy a v čem, jak vypadá jejich každodenní život a o co všechno 

se musí starat. Jaké komplikace s sebou samoživitelství žen přináší a jak je matky řeší. 

 Důvodů, proč status samoživitelství přináší spoustu nevýhod právě ženám, je celá 

řada, ale zjednodušeně lze říci, že hlavní příčinou jsou nastavené poměry ve společnosti, které 

vycházejí z pojetí ženství a mužství, z rolí žen a mužů/matek a otců a kterým se jedinec sám 

nemůže nepostavit, protože jde o hluboce zakořeněný systém hodnot a očekávání. 

Výsledky analýzy deníků a provedených rozhovorů v mnohém potvrzují východiska 

teoretické části a zároveň i předešlé výzkumy, a to přestože vzorek tvořil malý počet náhodně 

vybraných samoživitelek.  

 Za největší riziko samoživitelství žen je považována zcela jistě chudoba, nebo 

přinejmenším velký pokles životní úrovně. Tu zaznamenaly všechny matky ve výzkumu. 

Samoživitelky musí najít způsob, jakým vyřeší finanční situaci a ukázalo se, že téměř všem 

z nich přispívají finančně jejich rodiče. Je to podle existujících výzkumů jedna ze strategií, 

kterou ženy běžně volí, aby byly schopné finančně vyjít. Pokud se ale na takový případ 

nedíváme pouze povrchně, zjistíme, že s sebou přináší řadu dalších problémů jako např. 

problém hrdosti matek - na jedné straně jsou rodičům vděčné, ale na druhé mají nepříjemné 

pocity pramenící z toho, že jsou s vlastním dítětem závislé na někom, od koho se snažily celé 

mládí osamostatnit a ukázat svou dospělost. Za holými fakty je potřeba vidět i tyto věci, které, 

pokud chceme zjistit, co skutečně samoživitelství žen obnáší, nejsou o nic méně podstatné.  

Rodiče nepomáhají matkám samoživitelkám jen finančně, důležitá je i jejich pomoc 

s hlídáním dětí. Babičky dětí byly u respondentek osobou, kterou nejvíce využívaly ve 

chvílích, kdy se potřebovaly od dítěte vzdálit a zařizovat si svoje povinnosti-byly tedy 

osobou, která, dá se říci, v této funkci vyplňovala místo a roli bývalého partnera.  

Matka samoživitelka ale musí najít způsob, jak a čím nahradí funkci otce dítěte v celé 

řadě dalších oblastí. Přístup otců přitom souhlasil s výsledky předchozích výzkumů. Jejich 

zapojení do péče o děti bylo u většiny neúplných rodin samoživitelek velmi slabé a z pohledu 

matek nedostatečné. Tak, jako se uvádí v dostupné literatuře, mnoho otců matkám 

samoživitelkám nijak nepomáhá v každodenním životě a nepomáhá ani s výchovou dětí, 

jediné, co považují za svou povinnost, je placení alimentů, ale i zde byly zjištěny problému. 

Být samoživitelkou znamená dělat kompromisy a ústupky v tom, co člověk chce a 

přizpůsobit se tomu, co člověk musí, protože na zbytek obvykle není čas. Znamená to 
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vlastními silami (protože politika pracovního trhu či předškolních zařízení pro děti zatím 

nefunguje nijak výrazně ku prospěchu samoživitelek) rozvrhnout svůj čas a zorganizovat si 

každodenní život nejlépe, jak to podmínky dovolí a snažit se nechat co nejméně ovlivňovat 

pochybnostmi, nejistotou, strachem a podobnými pocity, které se u samoživitelek objevují 

téměř s pravidelností. 

Jsem ráda, že v mém výzkumu vystupovala i maminka, která s výše uvedenými 

komplikacemi neměla vážnou zkušenost, jejíž bývalý partner se zapojoval a která byla 

schopná pracovat na plný úvazek a při rozhovoru bylo vidět, že umí situaci vnímat pozitivně, 

protože je důkazem toho, že situace samoživitelky nemusí být vždy nešťastná. 

Věřím, že budoucnost přinese pro matky samoživitelky lepší vyhlídky a opatření, která 

jim ulehčí život, jak nejlépe to půjde. Myslím si, že si to zaslouží. 
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