
 

 

 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

 

 

 

Každodennost matky na mateřské  

a rodičovské dovolené 
 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

Martina Mottlová 
Praha 2013 

 

Vedoucí práce: PhDr. Miloslava Turková, CSc.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prohlášení  

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně, a že jsem řádně ocitovala 
všechny použité prameny a literaturu. Rovněž prohlašuji, že tato práce nebyla využita 
k získání jiného nebo stejného titulu, a že souhlasím s jejím případným zveřejněním v tištěné 
nebo elektronické podobě. 
 
 

V Praze dne 17. prosince 2013     Martina Mottlová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování   

Chtěla bych poděkovat především paní PhDr. Miloslavě Turkové, CSc. za její 

trpělivost, cenné rady a připomínky. Mé díky patří i mé rodině a partnerovi, kteří mi pomáhali 

pečovat o mého syna během psaní této bakalářské práce. Rovněž děkuji všem svým 

respondentkám, které ochotně zodpovídaly mé dotazy a dovolily mi nahlédnout do svých 

životů.  



Obsah 

Úvod.............................................................................................................................................. 5 

I. TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................................. 7 

1. RODINA.................................................................................................................................... 7 

1. 1. Tradiční rodina ................................................................................................................... 9 

1. 2. Moderní rodina ..................................................................................................................11 

1. 3. Postmoderní rodina ............................................................................................................13 

2. TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ .............................................................................................17 

2. 1. Těhotenství a mateřství v dobách minulých ........................................................................18 

2. 2. Soudobé trendy v souvislosti s mateřstvím a rodičovstvím .................................................20 

3. MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ.........................................................................23 

3. 1. Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek ...........................................................23 

3. 2. Porodné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ................................................25 

3. 3. Jiná právní úprava v souvislosti s prací těhotných či kojících žen .......................................26 

4. KAŽDODENNOST A VOLNÝ ČAS ........................................................................................27 

5. VŠEDNÍ A SVÁTEČNÍ ............................................................................................................32 

6. ZAŘÍZENÍ PRO MATKY S DĚTMI V TÁBOŘE A V JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ ....................35 

II. EMPIRICKÁ ČÁST................................................................................................................36 

7. CÍL VÝZKUMU A METODICKÝ POSTUP ............................................................................36 

7. 1. Kritéria výběru respondentek a jejich charakteristika .........................................................38 

7. 2. Průběh rozhovorů ..............................................................................................................42 

8. ANALÝZA ROZHOVORŮ ......................................................................................................44 

8. 1. Reflexe mateřství a mateřské dovolené ..............................................................................44 

8. 2. Běžný den z pohledu ženy – matky ....................................................................................49 

8. 3. Volný čas a zájmové aktivity respondentek ........................................................................53 

8. 4. Reflexe všedního a svátečního ...........................................................................................64 

Závěr ...........................................................................................................................................71 

Seznam použité literatury ..............................................................................................................75 

Přednášky .....................................................................................................................................78 

Zákony..........................................................................................................................................78 

Internetové zdroje .........................................................................................................................79 

Příloha 1 – Dětská a mateřská centra na Táborsku .........................................................................81 

Příloha 2 – Denní režim respondentky Renaty ...............................................................................85 

Příloha 3 – Osnova k rozhovoru ....................................................................................................87 

Příloha 4 – Rozhovor s respondentkou Alenou ..............................................................................90



 

5 

Úvod 

 Domnívá-li se žena, že by mohla být v jiném stavu, ať již kvůli ranním nevolnostem, 

bolesti prsou či pozitivnímu těhotenskému testu, navštíví ordinaci gynekologa. Pokud lékař 

její tušení potvrdí, nastává období plné očekávání, jaké ono nenarozené dítě asi bude, jaké 

bude mít vlásky, barvu očí, jaké bude jeho pohlaví a komu se bude podobat. Vybírá se mu 

jméno, zařizuje dětský pokoj a shání výbava. Toto období končí v okamžiku, kdy žena své 

miminko prvně svírá v náručí a dosud představované se změní v reálné. Ono reálné je pak 

vždy ještě mnohem hlubší než ty nejrozvinutější představy, které žena měla během svého 

těhotenství.  

Narození dítěte je spojeno s řadou změn, jež se dotýkají partnerského vztahu mezi 

dvěma jedinci i širší rodiny. Prioritu mají především potřeby dítěte a potřeby ostatních bývají 

odsunuty do pozadí.  To se týká zejména samotných žen - matek, které často trpí spánkovou 

deprivací v důsledku nočního kojení či vstávání k dítěti a málokdy mají nějakou volnou chvíli 

pro svou vlastní regeneraci. Vyvstává otázka, jakým způsobem se matky s těmito enormními 

nároky na svou osobu vyrovnávají, jak chápou mateřství a svou vlastní roli v něm, a jakým 

způsobem jim v těchto obtížných okamžicích pomáhá jejich rodina a životní partner.  

Téma mateřství jsem si pro svou bakalářskou práci zvolila proto, že se mne úzce 

dotýká. Jsem nejen studentkou, která se snaží úspěšně dokončit studium, a jež by si přála zažít 

atmosféru vlastní promoce, ale také jsem, a to především, matkou. V souvislosti s mateřstvím 

a se znalostmi získanými studiem jsem si kladla řadu otázek a někdy snad i nacházela 

částečné odpovědi, ale nejvíce jsem se toužila dozvědět, zda to, co prožívám já jako matka, 

prožívají i ostatní ženy ve stejné situaci, nebo zda se jejich zkušenost od té mé nějakým 

zásadním způsobem odlišuje.  

Mateřství je ale velmi obsáhlé téma, jehož různé stránky nelze postihnout v jediné 

bakalářské práci. Proto jsem se rozhodla zaměřit pouze na některé specifické oblasti. První 

rovinou, kterou se budu zabývat, bude reflexe mateřství a mateřské dovolené z pohledu 

samotných aktérek, tj. z perspektivy žen – matek, které v současné době celodenně pečují 

minimálně o jedno dítě mladší tří let. Tyto ženy – matky tedy čerpají mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou. V tomto kontextu se budu soustředit zejména na pozitiva a negativa, 

které jim mateřství přineslo, a to tak, jak je na základě vlastní zkušenosti hodnotí ony samy. 

Rovněž se zaměřím na jejich názory ve vztahu k pojmu mateřské dovolené i k mateřské 
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dovolené obecně. Druhou sledovanou rovinou bude běžný den ženy – matky na mateřské a 

rodičovské dovolené. Ten pak budu porovnávat s běžným dnem z období před narozením 

prvního dítěte. Předmětem mého zájmu budou především změny, jež s sebou mateřství 

s ohledem na běžný den přineslo, a zejména to, jak zkoumané ženy – matky tyto změny na 

základě svých osobních zkušeností samy reflektují. Ve třetí rovině se budu věnovat 

problematice volného času a zájmových aktivit ženy – matky a opět budu porovnávat situaci 

po narození dítěte (popř. dětí) se situací před prvním porodem. Budu zjišťovat, zda ženy – 

matky, které celý den pečují o malé dítě (popř. děti), vůbec nějaký „volný čas“ mají, jak si 

samy pro sebe tento „volný čas“ definují, a jakým způsobem ho případně tráví. Rovněž mne 

bude zajímat, zda navštěvují některé volnočasové aktivity společně se svým dítětem (popř. 

dětmi). Čtvrtou zkoumanou oblastí bude reflexe všedního a svátečního z perspektivy ženy – 

matky ve srovnání se situací před narozením dítěte (popř. dětí).  

Odpovědi na své otázky budu hledat prostřednictvím kvalitativního výzkumu, při 

kterém využiji zejména techniku polostrukturovaných rozhovorů. Pomocí rozhovoru budu 

schopna lépe porozumět názorům a pocitům svých respondentek a budu moci hlouběji 

nahlédnout do jejich duší.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. RODINA 

Téma rodiny bylo v sociálních vědách vždy hojně diskutováno, zejména s ohledem na 

její proměny v průběhu historie a na její předpokládanou budoucnost. Rodina měla, má a 

pravděpodobně také bude mít vícero podob. Její vymezení tedy není vůbec jednoduché. Ve 

skutečnosti existuje řada definic, jež se v některých aspektech shodují a v jiných zase odlišují. 

Každá z těchto definic vychází z určitého úhlu pohledu, z něhož je možné na rodinu nahlížet, 

a každá zdůrazňuje některé její vlastnosti.1 Velký sociologický slovník vymezuje rodinu takto: 

„obecně původní a nejdůležitější společenská skupina a instituce, která je základním článkem 

sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi je 

reprodukce trvání lidského biologického druhu a výchova, resp. socializace potomstva, ale i 

přenos kulturních vzorů a zachování kontinuity kulturního vývoje“ (Maříková, Petrusek, 

Vodáková, 1996, s. 940).  

Jiným vymezením rodiny může být definice britského sociologa A. Giddense, který 

považuje rodinu za „skupinu osob přímo spjatých příbuzenskými vztahy, jejíž dospělí členové 

jsou odpovědni za výchovu dětí“ (Giddens, 1999, s. 156). Jandourek (2012, s. 194) zase 

definuje rodinu jako „skupinu osob spojenou manželstvím, pokrevním příbuzenstvím nebo 

adopcí, které tvoří jednu domácnost a jsou spolu ve vzájemné interakci“. Jandourek (2012) 

dále upozorňuje na to, že není vhodné zaměňovat pojmy rodina a domácnost. V jedné 

domácnosti totiž spolu mohou žít i osoby, které nepatří do stejné rodiny. Za rodinu nelze 

považovat pouhé sdílení společného bydliště (studenti na koleji) nebo pokrevní příbuzenství 

samo o sobě, neboť všichni příbuzní zpravidla nesdílejí jednu domácnost. Rodina je založena 

v první řadě na soužití rodičů s dětmi (Jandourek, 2012). 

Rozdíly v pojetí rodiny se ale neobjevují pouze v současných sociálně-vědních 

disciplínách, chápání rodiny se proměňovalo i v průběhu historie. Dnes si pod pojmem rodina 

představíme spíše manželskou dvojici s dětmi, ale ve starověku a ve středověku tomu bylo 

jinak. Podle římského práva i Bible byla rodina chápána jako určité společenství lidí, kteří 

spolu bydlí, hospodaří a podléhají autoritě jednoho patriarchy (tj. „domácnost“). Souběžně 

                                                             
1 Nelze nalézt jednoduchou definici, která by postihovala všechny typy domácností a vztahů, jež by mohly být  
  oprávněně zvány rodinou (Haralambos, Holborn, 2008).  
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s tímto výkladem považovala šlechta a patricijové za rodinu také širší pokrevní příbuzenstvo, 

s nímž byla provázána mocenskými a majetkovými vztahy - tj. „rod“ (Možný, 1990). Rodina 

a příbuzenské vztahy tvořily základní principy, podle nichž byl organizován veškerý sociální 

život (Haralambos, Holborn, 2008).  

V kontextu západních společností jsou rodina a manželství nahlíženy jako 

monogamní, což znamená, že muž či žena smí mít pouze jednoho manželského partnera. 

V některých jiných částech světa je ale považována za legitimní polygamie.2 Ve všech dosud 

známých společnostech můžeme nalézt tzv. nukleární rodinu, kterou tvoří dva dospělí jedinci 

opačného pohlaví a jejich vlastní (popř. adoptované) děti žijící společně v jedné domácnosti. 

Kromě nukleární rodiny se lze setkat i s tzv. rozšířenou rodinou, v níž žijí společně 

s manželským párem a jejich dětmi další příbuzné osoby, jako například prarodiče či 

sourozenci některého z manželů (Giddens, 1999). Rodina, do které se člověk narodí a v níž 

vyrůstá, se označuje termínem orientační rodina, zatímco rodina, kterou založí dospělý 

jedinec se svým partnerem a v níž přivede na svět své děti, se nazývá prokreační rodina 

(Malina a kol., 2009).  

Každá rodina plní řadu funkcí. Napomáhá při reprodukci lidského druhu a při výchově 

(socializaci) potomků, ale rovněž přispívá k přenosu kulturních vzorů a k zachování 

kontinuity kulturního vývoje. Také je považována za základní ekonomickou jednotku 

(Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996).3 Podle Jandourka (2012) podporuje fungující rodina 

stabilitu celé společnosti, zatímco pro jedince je zdrojem pocitu fyzické, psychické a 

emocionální bezpečnosti. Matoušek (2003, s. 9) se domnívá, že rodina existuje především 

proto, „aby lidé mohli náležitě pečovat o své děti“. Je prvním modelem společnosti, s nímž se 

dítě setkává. Preference, hodnoty a postoje, jež jsou v jejím rámci předávány, jej budou 

ovlivňovat po celý život (Matějček, 1994). Ale i pro dospělého člověka má rodina zásadní 

význam. „Mít stálého partnera a mít děti jsou přední hodnoty lidského života. O ně dospělý 

člověk opírá pocit vlastní hodnoty, pocit smysluplnosti své existence, na nich závisí jeho 

psychická pohoda i zdraví …. Dobrá rodina dává každému, kdo do ní patří, pocit bezpečného 

zázemí“ (Matoušek, 2003, s. 10). Výzkumy ukazují, že lidé žijící rodinným životem bývají 

spokojenější, méně často a méně závažně onemocní a umírají ve vyšším věku (Matoušek, 

                                                             
2 Může se jednat buď o polyandrii, kdy ženy mohou mít více partnerů, nebo o polygynii, kdy může mít více  
   manželek naopak muž.  
3 Podobně vymezuje základní funkce rodiny i psycholožka Lenka Šulová: biologická či reprodukční funkce,  
   materiální či ekonomická funkce, výchovná či socializační funkce a emocionální funkce (Malina a kol., 2009).  
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2003). Rodinné zázemí bylo důležité i pro mé respondentky, jimž podpora ze strany dalších 

členů rodiny umožňovala odpočinout si, když byly unavené, stejně tak jako užít si svůj vlastní 

volný čas v okamžiku, kdy jim byl dopřán.  

1. 1. Tradiční rodina 

Takzvaná tradiční rodina byla rozšířena u většiny evropských populací před nástupem 

průmyslové revoluce. Poměrně přesně lze doložit její podobu v 16. až 18. stol., protože v té 

době byly již v jednotlivých zemích vedeny matriky.4 Mezi badateli panuje tichý předpoklad, 

že středověká rodina se od rodiny z 16. až 18. stol. příliš nelišila (Seligová, 2009). John 

Hajnal rozlišil dva typy historického utváření rodiny, východoevropský a západoevropský 

typ, které vymezil hranicí na ose Petrohrad – Terst (Horský, Seligová, 1997). Následující text 

se zabývá tradiční rodinou v západním kontextu, tj. podle Hajnala západoevropským typem 

rodiny.5 

Bez rodiny mohl středověký člověk existovat jen stěží. Příslušnost ke konkrétní rodině 

určovala status člověka v celé společnosti (Haralambos, Holborn, 2008; Matoušek, 2003).6 

Rodina v tradiční společnosti zahrnovala příbuzné i nepříbuzné osoby (čeleď, podruzi). Patřili 

do ní všichni, kdo chlebili s hospodářem, tedy společně s ním stolovali. Spíše se jednalo o 

domácnost, neboli o hospodářství, jak bychom tomu rozuměli dnes (Horský, Seligová, 1997).7 

Tradiční rodina byla výrazně patriarchální (Haralambos, Holborn, 2008). Vládl v ní otec – 

hospodář se svou nezpochybnitelnou autoritou a všichni ostatní mu byli podřízeni.  Dohlížel i 

na mravní bezúhonnost všech členů rodiny (Horský, Seligová, 1997).  

Středověká rodina byla základní hospodářskou, výrobní i spotřební jednotkou, a opět 

měla řadu funkcí, z nichž lze zmínit reprodukci obyvatelstva, výchovu a socializaci dětí, 

správu majetku, zajištění obrany a vzájemnou podporu členů rodiny (Horská et al., 1990). 

Nebyla tak velká, jak se dříve předpokládalo.8 Porodnost byla ve srovnání s dneškem sice 

vysoká (v průměru osm dětí na jednu rodinu), ale vysoká byla rovněž úmrtnost (Horský, 

Seligová, 1997). Zdaleka nejvyšších hodnot dosahovala dětská a kojenecká úmrtnost (Možný, 
                                                             
4 Kromě matrik lze čerpat potřebné údaje z různých poddanských seznamů, soupisů obyvatel, berních pramenů,  
   zpovědních seznamů, seznamů farníků apod. Od 18. stol. jsou k dispozici tzv. konskripce, které předcházely  
   modernímu sčítání lidu.  
5 V souvislosti s tradiční rodinou se můžeme setkat s pojmem starý demografický režim, pro nějž byla typická  
   vysoká plodnost, vysoká úmrtnost a pravidelně se opakující demografické krize (Seligová, 2009).  
6 Pouze ve městech mohli přežívat bez rodiny lidé na okraji společnosti.  
7 Rodinu označoval termín „familia“.   
8 Dle Toskánského katastru z r. 1427 měla rodina průměrně 4,42 osob (Horská et al., 1990).    
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1990).9 Ve skutečnosti v tradiční společnosti převažovaly spíše jednodušší rodiny typu 

manželského páru s dětmi se třemi až čtyřmi osobami, popřípadě rozšířená rodina10, ale již 

méně často se vyskytovala komplexní rodina s výměnkem11 či komplexní kmenová rodina12 

(Horský, Seligová, 1997).  

Jaký byl vztah rodičů k dětem za tak obtížných podmínek? Odpověď zůstává 

nejednoznačná. Někteří badatelé, jako např. Phillipe Ariès, jak uvádí Lenderová (1999), se 

domnívají, že ve středověku a v raném novověku byli rodiče k dětem spíše chladní a 

lhostejní.13 Podle Možného (1990, s. 51) byla smrt dítěte „věcí tak obvyklou, že se jí 

podstatně ani nenarušil rytmus každodenního života“. Jiní historikové jsou naopak 

přesvědčeni o tom, že děti měly vlastní status i ve středověku, a že byly milovány i 

oplakávány. Ať již tomu bylo jakkoli, k posunu vnímání hodnoty dětí došlo od 2. pol. 18. stol. 

v souvislosti s osvícenstvím, jež zaměřilo pozornost na problematiku populačního vývoje 

(Lenderová, 1999).     

  Manželství mělo být podle křesťanství uzavíráno na základě svobodného souhlasu 

obou partnerů. Rodiče obou snoubenců k němu ale museli dát své svolení (Lenderová et al., 

2009). V praxi se ve většině případů jednalo o sňatky z rozumu, v nichž hrály hlavní roli 

rodové zájmy (Lenderová, Jiránek, Macková, 2011).14 Partner měl pocházet ze stejné 

společenské vrstvy, popř. si bral výše postavený muž dívku z nižší vrstvy. Platilo totiž, že 

„muž svou ženu společensky povznáší, žena přebírá jeho sociální status“ (Lenderová, 1999, s. 

80). Uzavření sňatku probíhalo řadou pevně stanovených kroků (volba partnera, žádost o 

dívčinu ruku, zásnuby, trojí ohlášky, svatba, svatební cesta) a téměř od počátku bylo 

doprovázeno sepsáním svatební smlouvy (Lenderová et al., 2009).  

Pro křesťany bylo manželství jednou ze sedmi svátostí.15 Manželský svazek byl 

považován za nerozlučitelný, ale bylo jej možné z určitých důvodů anulovat (blízké 

příbuzenství manželů, dosud sexuálně nekonzumovaný sňatek aj.). Muž měl být hlavou 

                                                             
9  Třetina dětí umírala do jednoho roku života a 40% až 50% ze všech narozených zemřelo do 15 let (Možný,  
   1990).  
10 Typ rodiny, kdy s rodinou hospodáře žije ještě jeden z jeho rodičů, zatímco druhý rodič je již po smrti.  
11 Třígenerační rodina tvořená manželským párem s dětmi a prarodiči. Otec stávajícího hospodáře již aktivně  
    nevede statek a pobývá společně se svou ženou „na vejminku“.  
12 Rovněž třígenerační rodina tvořená manželským párem s dětmi a prarodiči, ale statek ještě řídí starý hospodář  
    a syn čeká, až ho bude moci převzít.    
13 Dětství tehdy nebylo pojímáno jako určité specifické období.   
14 Manželé se často před svatbou vzájemně neznali.  
15 Totéž platí i pro současnou křesťanskou víru. 
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manželství, stejně jako byl Ježíš považován za hlavu církve (Ennen, 2001; Lenderová, 1999). 

Manželství legitimizovalo plození dětí a mělo sloužit jako ochrana proti smilstvu. Křesťanská 

morálka přísně zapovídala jakékoli antikoncepční praktiky i umělá přerušení těhotenství 

(Horská et al., 1990). Láska mezi manželi měla spíše podobu vzájemné úcty a solidarity 

(Horský, Seligová, 1997).16 Někteří lidé (přibližně 10% populace) neměli prostředky na 

založení rodiny a zůstávali trvale svobodní - tzv. definitivní celibát (Možný, 1990). Obzvláště 

u nesvobodných vrstev byla možnost uzavřít sňatek značně omezená, neboť bylo nutné získat 

vrchnostenské úřední povolení.17 Sňatky byly také limitovány geograficky, tj. obvykle se brali 

lidé ze stejného či sousedního farního obvodu (Ennen, 2001; Lenderová, 1999).  

1. 2. Moderní rodina  

Francouzský sociolog Fréderic LePlay, jak uvádí Horská et al. (1990), byl již 

v polovině 19. stol. přesvědčen o tom, že rozvoj průmyslu a městského životního stylu 

s sebou přinesl nový typ průměrné evropské rodiny. V této moderní rodině výrazně zeslábly 

otcovské pravomoci a téměř se vytratilo předávání ekonomického kapitálu. Děti ji opouštějí, 

aniž by později nějakým zásadním způsobem pečovaly o své staré rodiče (Horská et al., 

1990). Většina soudobých sociologů ale stále ještě věřila tomu, že struktura a funkce rodiny 

se v čase nemění. „Jevilo se, že rodina působí a bude dál působit jako nenápadný, ale velmi 

významný stabilizující prvek, který zaručuje společnosti soudržnost a staví hráz anomii 

v proudu změn“ (Možný, 2011, s. 15). Nejpozději ve 2. pol. 20. stol. však již bylo zcela 

zřejmé, že se rodina ve svých základních charakteristikách zásadně mění. Se sekularizací 

společnosti od náboženského vlivu získal legitimitu předmanželský sex a při výběru partnera 

se začala uplatňovat svobodná volba na základě vzájemné přitažlivosti. Manželství začalo být 

pojímáno jako občanská smlouva, kterou lze kdykoli vypovědět.18 Vstoupit do něj mohl téměř 

každý, což vedlo k nárůstu rozvodů a opakovaných manželství. Moderní rodina začala být 

chápána jako soukromý prostor, který má chránit své členy před okolním světem 

(Haralambos, Holborn, 2008). Uzavřela se více do sebe a vazby v jejím rámci získaly 

emocionálnější rozměr. Již do ní nepatřily nepříbuzné osoby, jako tomu bývalo u rodiny 

tradiční (Možný, 2011).    
                                                             
16 Skutečná citová náklonnost se někdy přeci jen v manželství objevila, nebylo tomu však pravidlem. Ideál  
    sňatku z lásky se objevil až s nástupem romantismu ve 20. až 30. letech 19. stol. 
17 Udělení úředního souhlasu mohlo být odmítnuto v případě špatných mravů, nízkého příjmu, neplnoletosti,  
    nesplnění vojenské služby apod. 
18 Pojetí manželství jako občanské smlouvy zavedl v českých zemích r. 1783 patent Josefa II. (Lenderová et al.,  
   2009).  
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Výše popsaná proměna byla zahájena ve většině evropských zemí během 19. stol. a 

historikové v této souvislosti také hovoří o přechodu ze starého demografického režimu na 

nový. Pro nový demografický režim je charakteristický významný pokles úmrtnosti, snížení 

porodnosti a všeobecné rozšíření záměrné regulace plodnosti do všech společenských vrstev 

(Livi Bacci, 2003). „Snížení úmrtnosti způsobilo zrychlení populačního růstu a vyvolávalo 

větší tlak na produkci zdrojů, což stimulovalo vyvažující mechanismy celého systému, které 

pak působily na snižování porodnosti, na omezování sňatečnosti a především na prosazování 

vědomého plánovaného rodičovství“ (Livi Bacci, 2003, s. 167).   

Úmrtnost poklesla nejen díky novým lékařským objevům, ale i kvůli tomu, že 

mnohem více lidí získalo přístup ke kvalitnější a výživnější potravě (brambory, kukuřice). 

Zvyšovaly se zemědělské výnosy, mizely různé epidemiologické choroby včetně moru a 

zlepšovaly se hygienické návyky. Do měst byla zaváděna kanalizace a vodovody s pitnou 

vodou a ustálila se praxe pravidelného čištění ulic a odvozu odpadků (Horská et al., 1990). 

Pro snížení dětské úmrtnosti bylo stěžejní „znovuobjevení“ kojení a to, že se opět počal klást 

důraz na vlastní péči matky o malé dítě, namísto toho, aby bylo svěřováno nájemné kojné, jak 

se doposud běžně dělo (Možný, 1990).19 Porodnost začala klesat v převážné části Evropy od r. 

1910 a snižovala se nejdříve ve městech a ve vyšších společenských vrstvách - státní úředníci, 

advokáti či lékaři (Livi Bacci, 2003).20  

V období industrializace začali muži pracovat mimo domov a veřejná (výrobní) sféra 

se oddělila od soukromé (domácí) sféry (Matoušek, 2003). Muž měl rodinu finančně zajistit, 

zatímco ženino místo bylo v domácnosti. Její úlohou bylo vychovávat děti, pečovat o 

domácnost a o nemohoucí příslušníky rodiny a udržovat dobré rodinné zázemí (Haralambos, 

Holborn, 2008; Lenderová, 1999). Ve skutečnosti muž stále vládl, jak ve veřejné sféře, tak i 

v soukromí.  Zázemí, jež žena vytvořila, mělo sloužit především k jeho odpočinku a 

v hierarchii rodiny byla žena muži vždy podřízena. Práce ženy nebyla považována za 

produktivní a nebyla finančně ohodnocena (Lenderová et al., 2009). Domácí práce 

vykonávané ženou také ztratily svůj kulturní a sociální rozměr. V tradiční společnosti se ženy 

jdoucí pro vodu scházely u kašny nebo praly společně prádlo u řeky a činnosti, jež 

                                                             
19 K všeobecnému poklesu dětské úmrtnosti o zhruba 20 až 30% v Evropě docházelo od 90. let 19. stol.  
   (Livi Bacci, 2003). 
20 Podle Lenderové (1999) byl základním předpokladem plánovaného rodičovství především zásadní převrat    
   v dobové mentalitě, který vyžadoval změnu postojů k pohlavnímu životu, ale i odvahu vzepřít se církevním  
   nařízením.  
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vykonávaly, byly doprovázeny bohatou symbolikou (různá gesta, rituály, písně a zvyky). 

V moderní rodině kolektivně vykonávaná ženská práce tohoto druhu vymizela a péče ženy o 

domácnost se s rozvojem různých spotřebičů proměnila ve stereotypně se opakující úkony. 

S uzavřením a se zintimněním soukromé sféry ztratila většina žen kontakt s vnějším světem.21 

To mohl být jeden z důvodů, proč ženy bojovaly za účast na veřejném životě včetně zapojení 

do pracovní sféry, neboť právě tam se dnes lidé setkávají a navazují mezi sebou různé 

formální či neformální vztahy (Možný, 1990).  

1. 3. Postmoderní rodina  

V posledních desetiletích se podoba rodiny dále měnila a sociologové již nehovoří o 

rodině moderní, nýbrž o rodině postmoderní.  Tyto změny se uplatňují v různých sociálních 

vrstvách a subkulturách různou měrou, proto se může soukromý prostor jednotlivých rodin 

podstatně lišit (Možný, 2011).22 Rodina je stále více chápána jako věc individuálního zájmu, 

jako místo, kde mají být uspokojovány citové potřeby jejích členů a kam se lze uchýlit před 

okolním světem (Matoušek, 2003). Podle Singlyho (1999) je pro přechod od moderní rodiny 

k rodině postmoderní typické ještě větší zaměření na vztahy. Tyto vztahy již nemají hodnotu 

samy o sobě, ale jejich hodnota je dána uspokojením, které poskytují jednotlivým členům 

rodiny. Současnou rodinu tedy Singly (1999) označuje termínem vztahová rodina. Manželský 

svazek má především uspokojovat psychické potřeby obou partnerů, a proto se stává křehčím 

a nestálejším. Když pomine prvotní zamilovanost, mnozí se rozvádějí, a pak v naději, že 

naleznou novou lásku, vstupují do dalšího manželství (Singly, 1999). Podle Možného (2011) 

může být láska slučitelná s manželstvím, pokud akceptujeme, že člověk během svého života 

prožije více lásek a uzavře několik manželství.   

Sociolog Ivo Možný charakterizuje postmoderní rodinu těmito znaky:  

 variabilní individualizovaná struktura 

 sociální a kulturní kapitál 

 nelegitimizuje ani děti, ani sexualitu 

 individualizované role 
                                                             
21 „Jestliže v tradiční společnosti práce kolem domácnosti zapojovaly ženu do sociálních systémů vyššího řádu  
   (přiváděly ji „do společnosti“), pro průmyslové proletářky (i měšťanské paní té doby) se stala náhle  
   domácnost místem sociální izolace“ (Možný, 1990, s. 121). 
22Možný (2011) poznamenává, že na stejnou problematiku naráží i spisovatel Hermann Broch ve svém románu  
   Náměsíčníci, kde v tomto kontextu hovoří o „simultaneitě nesoučasníků“.  
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 citová funkce 

 individualizovaná a slabá autorita 

 masmediální diskurs 

 slabý mezigenerační přenos (Možný, 2011, s. 23). 

Od 60. let. 20. stol. postihly rodinu některé další změny, které shrnuje sociolog 

François de Singly následovně:  

 snížení počtu sňatků a zvýšení počtu nesezdaných svazků 

 nárůst počtu rozchodů a rozvodů 

 nárůst neúplných rodin a rodin nově složených či obnovených 

 snížení celkového počtu porodů 

 nárůst mimomanželských porodů 

 nárůst námezdní práce žen i počtu párů, kde oba manželé pracují (Singly, 1999,  

s. 87).   
 

Menší stabilita evropské rodiny z konce 20. stol. se projevuje nejen vysokou 

rozvodovostí, ale i rostoucím počtem tzv. mrtvých manželství, jež mají pouze formální 

charakter (Horská et al., 1990).23 Mnoho rozvedených znovu vstupuje na sňatkový trh a 

uzavírá další manželství. Fenomén opakovaných manželství je označován termínem seriální 

monogamie (Možný, 2011).24 V České republice se aktuálně rozpadá téměř polovina 

uzavřených manželství.25 Podle Možného (2011) se ale rozvodovost vlivem poklesu 

sňatečnosti nebude již dále zvyšovat. Změna postojů k manželství vedla ke vzniku nové 

kategorie tzv. singles. Tito singles ale nemusejí být úplně bez partnera. Tomášek (2003) 

upozorňuje na to, že jako singles jsou často označováni lidé, kteří praktikují nějakou formu 

volnějšího vztahu s osobou opačného pohlaví, aniž by měli v úmyslu uzavřít s ní v budoucnu 

manželský svazek (Tomášek, 2003).26  

                                                             
23 Srov. Haralambos, Michael a Martin Holborn. 2008. Sociology: Themes and Perspectives, London:  
    HarperCollins Publishers Limited. Podkapitola Marriage, marital breakdown and family decline, s. 501 – 508. 
24 Muže zasahuje rozvod z ekonomického hlediska méně než ženy, ale nebývají jim svěřeny děti do trvalé péče  
   (Singly, 1999). 
25 Podle Českého statistického úřadu činila úhrnná rozvodovost v roce 2010 50 % a v roce 2011 mírně poklesla  
    na 46,2 % (Rozvodovost, 2012, [on-line]).  
26 Stav singles nemusí být spojen se záměrnou motivací a s cílevědomým životním stylem, nýbrž může být  
   nedobrovolný (jedinec nenašel partnera), dočasný (reakce na určitou společenskou či osobní situaci) nebo obojí  
   zároveň (Tomášek, 2003).  
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V postmoderní společnosti se rodí stále více dětí mimo manželství a předmanželský 

sex je běžnou záležitostí. Legitimizuje ho zamilovanost, přičemž nechtěnému těhotenství 

pomáhá zabránit antikoncepce. Faktické reprodukční období žen se zkrátilo a významně se 

snížil počet dětí v rodinách (Horský, Seligová, 1997). Děti žijí ve srovnání s tradiční 

společností déle v jedné domácnosti s rodiči a na jejich socializaci se podílejí masmédia i 

vrstevníci. Prohloubila se závislost rodiny na státu. Veřejná moc kontroluje rodinné vztahy a 

přejímá řadu funkcí, jež v tradiční společnosti příslušely pouze rodině - vzdělání, péče o 

nemocné, ochrana aj. (Možný, 2011).  

Současná rodina tedy klade do popředí vzájemné vztahy, postrádá mezigenerační 

horizont a je zároveň soukromá i veřejná (Singly, 1999). Muž je stále ještě hlavním 

zaopatřovatelem příjmů v rodině a nese odpovědnost za její sociální status (Singly, 1999), 

přesto jeho prestiž jako jediného živitele rodiny se vstupem žen na pracovní trh poklesla 

(Matoušek, 2003). Současně se zvyšuje autonomie ženy, která již mnohdy nemusí setrvávat 

v neuspokojivém manželství z ekonomických důvodů.27 Ženy, byť pracující, stále ještě 

v domácnosti vykonávají většinu domácích prací – tzv. druhá směna (Singly, 1999).28  

Změny spojené s přechodem moderní rodiny směrem k rodině postmoderní někteří 

sociologové hodnotí jako pozitivní s ohledem na větší svobodu a možnost volby jednotlivce, 

jiní je ale považují za příčinu nebo symptom nestability společnosti a vnímají je jako silně 

ohrožující, jak pro společnost, tak i pro jednotlivce (Haralambos, Holborn, 2008). Na přelomu 

80. a 90. let 20. stol. ožily mezi sociology (J. Habermas, N. Elias, A. Giddens aj.) debaty o 

individualizaci, postmoderní době a o možném konci rodiny. Ty byly však v průběhu dějin 

vedeny několikrát a rodina stále existuje. Může ale nastat konec rodiny v tom smyslu, v jakém 

byla dosud chápána. Postmoderní společnost se totiž orientuje především na trh, což je 

v rozporu s potřebami rodičovství a trvalého partnerství, a proto musí dojít k zásadní změně 

(Možný, 2011).29 Podle Možného (2011) dojde k další demografické revoluci s důsledky 

zejména pro soukromou sféru, instituce rodiny ale bude fungovat i nadále. Také Singly (1999) 

zastává podobný názor. „Současný individualismus rodinu destabilizuje, ale nedokázal ji 

                                                             
27 V tradiční rodině žena pracovala společně se svým mužem, a proto v případě rozchodu s manželem ztrácela  
     i svou práci.  
28 Sociologové Jean Duncombe a Dennis Marsden, o nichž se zmiňují Haralambos a Holborn (2008), hovoří  
    dokonce o tzv. „triple shift“, tj. o „trojí směně“, jež zahrnuje kromě práce v placeném zaměstnání a činností  
    v domácnosti i tzv. „emotion work“ ve smyslu větší angažovanosti žen (na rozdíl od mužů) v emočních  
    vztazích v rámci rodiny.   
29 Bez nových členů by jakákoli společnost brzy zanikla.  
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učinit zbytečnou“ (Singly, 1999, s. 91). Pro Singlyho (1999) jsou významné i vztahy s širší 

rodinou. Prokreační rodiny mladých rodičů jsou sice vůči širšímu příbuzenstvu značně 

autonomní, ale to neznamená, že by vzájemné vztahy a solidarita zcela zanikly. „Všechny 

výzkumné práce dokládají zachování vazeb především s nejbližšími příbuznými, s otcem 

(tchánem), s matkou (tchyní), s bratry (švagry) a se sestrami (švagrovými)“ (Singly, 1999, s. 

69).30 Mnoha manželským párům s malými dětmi prarodiče či jiní příbuzní pomáhají. Tyto 

služby ale nesmí být v rozporu s nezávislostí nové rodiny. Význam rodiny potvrdil i můj 

výzkum. Respondentky, které byly ze strany partnera a dalších členů širší rodiny méně 

podporovány, byly unavenější, nespokojenější a nedisponovaly téměř žádným osobním 

volným časem. Naproti tomu respondentky s dostatečnou rodinnou a partnerskou podporou 

byly energičtější, spokojenější a mnohem častěji si organizovaly okamžiky, které měly jen 

samy pro sebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Při analýze rodin v anglickém prostředí docházejí ke shodnému závěru i Haralambos a Holborn (2008).     
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2. TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ 

Narození dítěte bývá v naší společnosti obvykle chápáno jako velký předěl, jako 

zásadní mezník zejména pro matku, jenž ale také významně ovlivňuje partnerské a širší 

rodinné vztahy. Předchází mu těhotenství, což je období, kdy žena ve svém těle nosí dosud 

nenarozeného potomka. To trvá zpravidla čtyřicet týdnů neboli devět kalendářních měsíců a 

obvykle se dělí na tři trimestry (Behinová, Kaiserová, Karger, 2006).31 Během těhotenství 

žena absolvuje celou řadu vyšetření, jejichž cílem je kontrola zdraví matky i dítěte a včasné 

odhalení případných vývojových vad. Od 38. týdne těhotenství je plod považován za 

donošený a může dojít k porodu, tj. k vytlačení dítěte ven porodními cestami (Behinová, 

Kaiserová, Karger, 2006).32 Většina žen v našem prostředí rodí v porodnicích pod lékařským 

dohledem. Jen velmi málo žen rodí doma za účasti porodní asistentky nebo v porodním domě. 

Při objektivních důvodech mohou lékaři rodičce provést císařský řez, tj. dítě je z těla matky 

vyjmuto operativním zákrokem ve spodní části břicha. Po porodu bývá rodička i s dítětem 

převezena na oddělení šestinedělí. Nemocnici matka opouští obvykle čtvrtý až pátý den po 

přirozeném porodu, anebo pátý až osmý den po císařském řezu (Behinová, Kaiserová, Karger, 

2006).  

V následujících šesti týdnech po porodu se děloha znovu zavíjí a z těla ženy odcházejí 

tzv. očistky. Toto období se označuje jako šestinedělí a je pro matku velmi fyzicky a 

psychicky náročné (Neesová-Delavalová, 1995). Matka se musí tělesně zotavit a naučit se 

pečovat o novorozence, stejně tak jako vyrovnat se s mateřstvím po duševní stránce. Na to se 

často v dnešní době zapomíná. Proud návštěv se hrne již do samotné porodnice a neslábne ani 

s příchodem matky a dítěte domů. Žena namísto toho, aby odpočívala, se stává hostitelkou 

svých přátel, příbuzných a známých (Stadelmann, 2009). Nejenže je zpočátku zaměstnaná 

péčí o malé miminko doslova ve dne v noci, ale navíc ji v průběhu šestinedělí trápí 

hormonální kolísání, které může být příčinou častých změn nálad. Může trpět úzkostí, 

podrážděností a zvýšenou plačtivostí (Behinová, Kaiserová, Karger, 2006) a dokonce se u ní  

                                                             
31 Za první trimestr je označováno období mezi 1. a 12. týdnem, druhý trimestr probíhá mezi 13. a 28. týdnem  
    a třetí trimestr plyne mezi 29. a 40. týdnem. 
32 Samotný porod má několik fází, jež zde kvůli rozsahu a celkovému zaměření této práce nebudu detailněji  
    rozebírat. Případní zájemci o tuto problematiku mohou nalézt více informací například v knize Velká kniha  
    o mateřství (Behinová, Kaiserová, Karger, 2006) na s. 116 – 120 nebo v publikaci Čekám děťátko. Průvodce  
    těhotenstvím a porodem (Neesová-Delavalová, 1995) na s. 112 – 117.  
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mohou objevovat pocity nekompetence ve vztahu k péči o novorozence (Gurrentz, 2003).33 

Období šestinedělí tedy klade na ženu nemalé nároky a její blízcí (zejména partner) by jí měli 

být oporou (Behinová, Kaiserová, Karger, 2006). Žena – matka by se neměla příliš přepínat a 

měla by hodně odpočívat. Partner, rodina i přátelé by jí měli nabídnout pomoc s domácími 

pracemi, s vařením a s péčí o miminko, zatímco společenské návštěvy by naopak měly být 

omezeny na minimum. Kromě fyzické podpory je také velmi důležitá psychická podpora, 

zejména od životního partnera, ale i od rodičů a dalších příbuzných, přátel a známých. Pokud 

se žena cítí pochopená, spokojená a v bezpečí, bude spokojené i její miminko (Stadelmann, 

2009).        

2. 1. Těhotenství a mateřství v dobách minulých  

V různých kulturách se lze setkat s různými obměnami v pojetí mateřské role a liší se 

také hodnota a význam, který daná společnost porodu, mateřství a dětem přisuzuje. Schopnost 

rodit, a zejména schopnost rodit potomky mužského pohlaví, ale „vždy silně ovlivňovala 

postavení ženy ve společnosti“ (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 805). Největší 

pozornosti se těšil první porod. V tradiční společnosti rodily ženy v úzkém rodinném kruhu, 

za přítomnosti dalších žen a porodní báby, kdežto přírodní národy ženu při porodu oddělovaly 

od zbytku společnosti, protože byla považována za nečistou (Maříková, Petrusek, Vodáková, 

1996).34 V tradiční společnosti byly za nečisté považovány ženy v šestinedělí, které nesměly 

opouštět dům a zůstávaly tzv. „v koutě“. Po uplynutí šestinedělí se konal v kostele očistný 

obřad - tzv. úvod, který začleňoval matku i s dítětem do širšího farního společenství 

(Lenderová et al., 2009).35 

 V souvislosti s těhotenstvím a porodem se vykonávala řada rituálů, jež měla ochránit 

zdraví a život matky i dítěte. Některé obřady u přírodních národů, spjaté s těhotenstvím a 

porodem, mají dle francouzského antropologa Arnolda van Gennepa charakter tzv. 

přechodových rituálů.36 Tyto rituály mají v Gennepově pojetí mírnit dopad některých 

společenských událostí a zpravidla doprovázejí změnu společenského postavení jedince. A 

právě sem patří i přeměna ženy v matku. Těhotná žena je odlučujícími rituály vyloučena 

z obecné společnosti (např. musí pobývat ve zvláštní chýši stranou od ostatních příbytků) a 
                                                             
33 V této souvislosti hovoříme o poporodním smutku (též poporodní blues) nebo o ještě závažnější poporodní  
    depresi.  
34 Zřejmě kvůli úniku krve, o níž se věřilo, že může přilákat nečisté síly.  
35 Úvod byl určen pouze vdaným ženám, jejichž dítě bylo pokřtěné. 
36 Přechodové rituály A. van Gennep dále člení na odlučující, pomezní (prahové) a přijímací rituály.  
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celé těhotenství pak představuje pomezní období, kdy již žena není tím, kým byla, ale ještě 

není ani matkou. Musí dodržovat zvláštní pravidla a respektovat různé zákazy (tabu). Určitou 

dobu po porodu je žena přijímacími rituály začleněna zpět do společnosti jako matka 

(Gennep, 1997).37  

K těhotenství se vztahovala řada pověr a různých doporučení.  Žena v očekávání 

neměla chodit na pohřby, hledět na zemřelé či na jiné neblahé věci, ani se dívat do ohně. Měla 

mít dobrou náladu a měla si dopřávat jídla dle své chuti. Neměla zvedat těžké předměty, tančit 

nebo jezdit na koni. Měla se vyhýbat namáhavé práci a přílišnému horku či chladu. 

Doporučovaly se procházky po okolí, volný oděv, koupel nohou v chladné vodě nebo mléčná 

lázeň (Lenderová, 1999; Lenderová et al., 2009). Zdaleka ne všechny ženy však mohly tato 

dobře míněná doporučení dodržovat. Chudé ženy musely bez ohledu na svůj stav pracovat a 

jejich výživa také nebyla přiměřená (Horská et al., 1990).  

Porod dlouho znamenal pro ženu i dítě velké riziko.38 Porodní báby nebyly až na 

výjimky vzdělané v anatomii, oháněly se pouze vírou v Boha, modlitbami a zaříkáváním a při 

komplikacích byly bezradné (Lenderová, 1999). Věřilo se, že porodní bolesti jsou trestem za 

dědičný hřích a bezbolestný porod byl nepředstavitelný. Porod se odehrával vsedě na porodní 

židli a žena při něm byla oblečená (Lenderová et al., 2009). Podobně jako dnes, porodní báby 

pleskaly novorozeně přes zadeček, aby se nadechlo a začalo plakat. Následovala první koupel, 

jež měla symbolický význam a byla doprovázena rituály. Miminko se v kolébce pevně 

stahovalo povijanem. Nebylo pravidelně umýváno a přebalováno. Přibližně do jednoho roku 

bylo dítě kojeno a pak se krmilo slazeným naředěným kravským mlékem a obilnými 

kašemi.39 Mezi aristokratkami bylo kojení považováno za vulgární a nedůstojné, a proto byly 

děti z vyšších vrstev od 16. stol. svěřovány nájemným kojným. Ve větší míře začalo být 

kojení doporučováno ženám ze všech společenských vrstev až na přelomu 19. a 20. stol. a 

plně se rozšířilo až po první světové válce, kdy panoval všeobecný nedostatek (Lenderová, 

1999). V 19. stol. začalo být mateřství považováno téměř za posvátný úděl a v soudobé 

literatuře bylo propagováno jako odvěké poslání ženy (Lenderová et al., 2009). Dívkám mělo 

                                                             
37 Sekvence přechodových rituálů se dle Gennepa vztahuje i na narozené dítě, které musí být nejprve odloučeno  
   od předchozího prostředí - přerušení pupeční šňůry, první umytí aj. Pak následuje prahové období a nakonec  
   přijetí dítěte do společnosti - pojmenování, první krok, první zub apod. (Gennep, 1997). Bez tohoto formálního  
   přijetí, často doprovázeného nějakou slavností, nebylo dítě považováno za plnoprávného člena společnosti.  
   U křesťanů plnil tuto funkci křest (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996).  
38 V 19. stol. stále ještě umíralo při porodu přibližně 10% rodiček (Lenderová et al., 2009).  
39 Právě v období odstavování trpěly děti zažívacími problémy a zvyšovalo se riziko jejich úmrtí. 
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postačovat základní vzdělání a pak je měla připravovat na jejich budoucí mateřskou roli a na 

funkci hospodyně jejich matka (Lenderová, 1999).  

2. 2. Soudobé trendy v souvislosti s mateřstvím  

        a rodičovstvím 

Sňatkové a reprodukční chování v České republice zásadně ovlivnil pád 

komunistického režimu v r. 1989, který doprovázely závažné politické, ekonomické a sociální 

změny (Hamplová, Rychtaříková, Pikálková, 2003). Někteří sociologové a demografové jsou 

přesvědčeni, že právě tehdy u nás započal tzv. druhý demografický přechod40, jehož 

nejtypičtějším rysem je pokles úhrnné plodnosti41 pod hranici prosté reprodukce42 (Rabušic, 

2001). Tímto vývojem, který v jiných zemích západní Evropy probíhal po dobu dvaceti až 

pětadvaceti let, prošla Česká republika velmi rychle během několika málo let. Po roce 1989 se 

mnoha lidem otevřely nové možnosti. Bylo možné soukromě podnikat, vycestovat nebo 

studovat v zahraničí. Na druhé straně ale vzrostly ceny a zvýšila se nezaměstnanost. Stát 

přestal poskytovat mladým lidem umístěnky do prvního zaměstnání a novomanželům 

výhodné půjčky a byty. To vše vedlo k proměně demografického chování a k posunu časování 

životních rozhodnutí jednotlivců (Fialová et al., 2000).   

Proměna demografického chování v České republice zahrnovala několik 

charakteristických znaků, včetně již zmíněného poklesu úhrnné plodnosti pod hranici prosté 

reprodukce.43 V r. 1999 činila úhrnná plodnost v České republice dosud nejméně a to 1,13 

dítěte na jednu ženu. V letech 2004 – 2006 se mírně zvýšila až na úroveň 1,33 dítěte na jednu 

ženu - zřejmě kvůli realizaci některých dosud odkládaných sňatků. Ale i tento údaj je hluboko 

pod mírou prosté reprodukce a konkrétně znamená, že by při zachování této míry úhrnné 

plodnosti přibližně za 30 let poklesl počet obyvatel České republiky na 63% a za 90 let na 

25% dnešního stavu (Rychtaříková, 2007). Do roku 2008 se úhrnná plodnost postupně 

zvyšovala až na hodnotu 1,5 dítěte na jednu ženu a potom opět mírně klesala až na hodnotu 

                                                             
40 Pojem druhý demografický přechod použili poprvé v r. 1986 demografové Ron Lesthaeghe a Dirk van de Kaa,  
    aby jím označili proměny demografického chování, k nimž docházelo v některých západoevropských zemích  
    již od poloviny 60. let 20. stol.  
41 Průměrný počet živě narozených dětí na jednu ženu. Tato hodnota vychází z předpokladu, že se míry plodnosti  
    podle věku z daného roku po celé reprodukční období (15 – 49 let) nezmění (Hamplová, Rychtaříková,  
    Pikálková, 2003).   
42 Tj. pokles pod úroveň 2,1 – 2,0 dítěte na jednu ženu. Počet jedinců v dané populaci se bude tudíž stále  
    snižovat (Hamplová, Rychtaříková, Pikálková, 2003).    
43 Dalšími rysy byly například zvýšení počtu nesezdaných soužití či prudký nárůst rozvodovosti (Rabušic, 2001).  
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1,43 dítěte na jednu ženu v r. 2011 (Gender: Demografie – Vývoj úhrnné plodnosti ve 

sledovaných letech, 2013, [on-line]). Pokles porodnosti je způsoben nejen snížením 

manželské plodnosti jako takové, ale i poklesem sňatečnosti (Hamplová, Rychtaříková, 

Pikálková, 2003).44 Sociologové Michael Haralambos a Martin Holborn udávají pro pokles 

úhrnné plodnosti tyto důvody:  

 liberálnější přístup k antikoncepci, sterilizaci a interrupci usnadňuje plánování 

počtu dětí v rodině 

 touha po materiálních statcích spojená s rostoucími náklady na výchovu dětí 

podněcuje vznik menších rodin 

 emancipace žen a jejich větší participace na placené práci je nutí kombinovat 

kariéru s mateřstvím, což vede k odkládání rodičovství do pozdějšího věku a 

k celkovému snížení počtu narozených dětí   

 nižší dětská úmrtnost v důsledku pokroku v oblasti hygieny a lékařské péče 

oslabila tlak na rodiče mít více dětí pro případ, že by některé z nich před 

dosažením dospělosti zemřelo (Haralambos, Holborn, 2008, s. 504). 

Ačkoli se rodí méně dětí, rodina jim věnuje mnohem více času a energie, než bylo 

dříve obvyklé (Haralambos, Holborn, 2008).  Rozhodnutí mít dítě se v našich podmínkách 

stále ještě dotýká více ženy než muže. Ve většině případů jsou to ženy, kdo opouštějí své 

zaměstnání a několik let pečují o malé děti, a později se potýkají s obtížnou slučitelností 

mateřství, péče o domácnost a placeného zaměstnání. Dosažení rovnováhy mezi zaměstnáním 

a rodinným životem je jedním z cílů sociální politiky států Evropské unie, ale Česká republika 

v tomto ohledu zřetelně zaostává. „Rodičovství je pro ženy na českém trhu práce 

jednoznačným handicapem, rodičovství zde není hodnotou a ženy jsou za něj penalizovány“ 

(Křížková et al., 2008, s. 94). Česká rodinná politika se výrazně orientuje na setrvávání matky 

v domácnosti po dobu tří až čtyř let od narození dítěte. Kombinování placeného zaměstnání a 

péče o dítě nebo rovnoměrné střídání obou rodičů na mateřské či rodičovské dovolené stát 

příliš nepodporuje. Zásadním nedostatkem je chybějící kvalitní, finančně dostupná a z místa 

bydliště dosažitelná institucionální péče o děti do tří let.45 Někdy je obtížné umístit do školky 

i tříleté dítě a matka je tak nucena zůstat doma ještě další rok. Individuální soukromá péče je 

                                                             
44 Rabušic (2001) pokles porodnosti vysvětluje změnou preferencí směrem k vyšší kvalitě dětí. Klíčem  
    ke zvýšení porodnosti je dle jeho mínění právě zvýšení sňatečnosti. 
45 Po r. 1989 byly hromadně rušeny jesle. Mateřské školy mají omezenou kapacitu, a proto dávají přednost  
    starším dětem. Děti mladší tří let přijímají spíše výjimečně.  
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nákladná a ne každý si ji může dovolit. Většina zaměstnavatelů v České republice také 

nevychází matkám příliš vstříc. Flexibilních pracovních úvazků, které by umožňovaly 

současně pracovat a pečovat o dítě, je velmi málo. Situaci žen - matek by značně ulehčila 

větší participace mužů na péči o dítě (Křížková et al., 2008). 

V některých západoevropských zemích (Dánsko, Francie, Švédsko, Velká Británie) 

funguje instituce otcovské dovolené, která je poskytována nad rámec legislativy Evropské 

unie.  V dalších zemích (skandinávské země, Francie, Belgie a Nizozemí) existují v rámci 

rodičovské dovolené kvóty pro otce, tj. počet dní, které má otec strávit doma s dítětem a jež 

nelze převést na jinou osobu. Za tyto dny dostávají otcové poměrně vysokou finanční 

náhradu, tudíž na tom moc netratí a jsou motivováni zůstat doma se svým dítětem. Oba rodiče 

se tak v péči o dítě mohou střídat, aniž by jejich pracovní kvalifikace utrpěla. Ve výše 

zmíněných zemích je vysoká zaměstnanost žen a vyšší plodnost než v České republice. A 

tímto směrem by se podle autorů knihy Práce a péče (2008) měla vydat i Česká republika. 

Budou-li totiž zajištěny lepší podmínky pro kombinování pracovního a rodinného života, 

mohli bychom se dočkat mírného zvýšení porodnosti i poklesu nezaměstnanosti (Křížková et 

al., 2008).  
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3. MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ 

Mateřskou a rodičovskou dovolenou v České republice upravují § 195 - §198 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Oba typy této tzv. „dovolené“ zde mají status důležité 

osobní překážky v práci (Burdová, Schmied, Ženíšková, 2008). „V souvislosti s porodem a 

péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů, a porodila-

li zároveň dvě nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů“ (§ 195 odst. 1 

Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, s. 3188).46 Na mateřskou dovolenou může těhotná 

zaměstnankyně nastoupit na počátku osmého týdne před odhadovaným termínem porodu 

(Burdová, Schmied, Ženíšková, 2008). Mateřská dovolená v souvislosti s porodem musí trvat 

minimálně šest týdnů ode dne porodu a celkově nesmí být kratší než čtrnáct týdnů.47 Po 

uplynutí mateřské dovolené může zaměstnankyně nastoupit ještě na rodičovskou dovolenou a 

to nejdéle do věku tří let dítěte. Rodičovskou dovolenou může čerpat i otec dítěte a to kdykoli 

od jeho narození. Jeho partnerka se může vrátit do placeného zaměstnání, anebo mohou být 

na mateřské či rodičovské dovolené oba současně. Rodiče tedy mají možnost společně 

celodenně pečovat o dítě, avšak peněžitá pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek (viz 

níže) vždy náleží pouze jednomu z nich (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce).48 

Z finančních důvodů u nás k takové situaci, kdy by oba rodiče celodenně pečovali o dítě, 

téměř nikdy nedochází, a ani u svých respodentek jsem se s tím nesetkala.   

 

         3. 1. Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek 

Podle § 6 zákona č. 88/1968 Sb. o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v 

mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění náleží ženě, která se v posledních 

dvou letech před porodem účastnila minimálně 270 dnů na nemocenském pojištění, peněžitá 

pomoc v mateřství.49 Tato dávka nahrazuje ženě na mateřské dovolené příjem z placeného 

                                                             
46 Mateřská dovolená náleží i ženě, jež porodila mrtvé dítě, a to v délce 14 týdnů.   
47 Mateřskou dovolenou může čerpat i zaměstnankyně, která převzala dítě do péče namísto jeho biologických  
    rodičů. V tomto případě trvá mateřská dovolená 22 týdnů ode dne převzetí dítěte do péče (popř. 31 týdnů,   
    pokud se jedná o víc dětí současně), maximálně však do jednoho roku věku dítěte. Pokud dítě během čerpání  
    mateřské dovolené zemře, je tato ukončena dva týdny po úmrtí dítěte. Ani v tomto případě ale nesmí trvat    
    déle, než do dne, ve kterém by dítě dosáhlo jednoho roku života.  
48 Je-li dítě kvůli zdravotním problémům umístěno do péče kojeneckého či léčebného ústavu, mateřská či  
    rodičovská dovolená se přerušuje. Totéž platí i při svěření dítěte do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči  
    rodičů.  
49 Podle § 145f odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, musí osoby samostatně výdělečně  
    činné (OSVČ) současně splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění nejméně 180 kalendářních dní  
    v posledním roce před narozením dítěte (Fryjaufová, 2007).  
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zaměstnání (Fryjaufová, 2007). Pro vyplacení peněžité pomoci v mateřství musí být splněny 

tyto podmínky:  

 porod dítěte 

 péče o dítě 

 osoba, pobírající peněžitou pomoc v mateřství nevykonává činnost, ze které se 

tato dávka vyplácí 

 řádně zaplacené nemocenské pojištění (Fryjaufová, 2007, s. 13).  

„Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje ženě, která porodila dítě, po dobu 28 týdnů 

mateřské dovolené, a to od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Ženě, která 

porodila dvě nebo více dětí, se poskytuje nejdéle po dobu 37 týdnů“ (Peněžitá pomoc 

v mateřství, 2012, [on-line]).50 Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí za kalendářní dny a to 

ve výši 70% denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z rozhodného období.51 

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství žena podává na okresní správě sociálního zabezpečení 

v místě svého trvalého bydliště (Peněžitá pomoc v mateřství, 2012, [on-line]).   

Uplynula-li doba, po kterou žena mohla pobírat peněžitou pomoc v mateřství, může si 

následně zažádat o rodičovský příspěvek. Ten mohou pobírat i ti, kteří nesplnili zákonné 

podmínky pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství.52 Problematiku rodičovského příspěvku 

upravuje § 30 a 31 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (Fryjaufová, 2007). 

Může ho čerpat osoba, jež celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině, a to nejdéle do doby, 

kdy toto dítě dosáhne věku čtyř let. Celková částka, která může být vyplacena na jedno dítě, 

činí maximálně 220 000 Kč. Pro stanovení výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše 

denního vyměřovacího základu53, přičemž platí následující omezení: 

 je-li 70% 30násobku denního vyměřovacího základu nižší nebo rovno 7 600 Kč, 

může činit rodičovský příspěvek maximálně 7 600 Kč měsíčně 

 je-li 70% 30násobku denního vyměřovacího základu vyšší než částka 7 600 Kč, 

může být rodičovský příspěvek vyplácen maximálně ve výši této částky - tj. 

maximálně ve výši částky odpovídající 70% 30násobku denního vyměřovacího 

                                                             
50 Porodí-li žena mrtvé dítě, nebo pokud o živé dítě odmítne pečovat, náleží jí peněžitá pomoc v mateřství  
    po dobu 14 týdnů.   
51 Tímto rozhodným obdobím je podle § 18 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění  
    zaměstnanců 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, v němž žena nastoupila na mateřskou  
    dovolenou (Peněžitá pomoc v mateřství, 2012, [on-line]). 
52 Například dlouhodobě nezaměstnané ženy.  
53 Podobně jako u výpočtu peněžité pomoci v mateřství.  
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základu, přičemž nejvyšší částka, kterou lze pobírat, činí 11 500 Kč měsíčně 

(Rodičovský příspěvek, 2012, [on-line]).  

Není-li možné stanovit vyměřovací základ, pobírá žena rodičovský příspěvek ve výši 

7 600 Kč měsíčně po dobu devíti měsíců od narození dítěte, a poté 3 800 Kč měsíčně, nejdéle 

po dobu čtyř let. Pokud matka nepobírá peněžitou pomoc v mateřství ani rodičovský 

příspěvek, může být rodičovský příspěvek vyplácen otci dítěte. Žádost o rodičovský 

příspěvek lze podat na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky dle místa trvalého 

pobytu (Rodičovský příspěvek, 2012, [on-line]).   

3. 2. Porodné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství  

        a mateřství  

„Porodné je dávka, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady 

související s narozením prvního živého dítěte“ (Porodné, 2012, [on-line]). Výše porodného 

činí 13 000 Kč na jedno narozené dítě54 a vyplácí se v případě, že rozhodný příjem rodiny 

nepřekračuje 2,4násobek životního minima.55 Porodné může být vyplaceno i osobě, která 

převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče (Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře). O porodné lze zažádat na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a to 

nejdéle do jednoho roku od narození dítěte (Porodné, 2012, [on-line]).  

Zaměstnaná žena, jež byla kvůli těhotenství nebo mateřství převedena na jinou práci 

s nižším příjmem, má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.56 Tento 

příspěvek se vyplácí za kalendářní dny, v nichž byla zaměstnankyně převedena na jinou práci 

(Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). „Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a 

mateřství se stanoví jako rozdíl mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni 

převedení zaměstnankyně na jinou práci nebo ustanovení příslušnice na jiné služební místo a 

průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých 

kalendářních měsících po tomto převedení nebo ustanovení“ (§ 44 odst. 1 Zákona č. 187/2006  

                                                             
54 U dvojčat, trojčat apod. ve výši 19 500 Kč. 
55 Rozhodující je příjem rodiny v kalendářním čtvrtletí, které předcházelo kalendářnímu čtvrtletí, v němž se  
    dítě narodilo.  
56 Může se jednat o ženu, jež vykonávala práci, kterou těhotné ženy vykonávat nesmí, a musela být tudíž  
    převedena na jiné pracovní místo. Dále to může být matka do devíti měsíců od porodu nebo kojící žena.   
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Sb., o nemocenském pojištění, s. 2346).57 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

nemohou pobírat ženy pracující na základě dohody pracovní činnosti, dohody o provedení 

práce, ani osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). O vyplacení tohoto příspěvku žádá 

žena svého zaměstnavatele (Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, 2012, [on-line]).  

3. 3. Jiná právní úprava v souvislosti s prací těhotných  

        či kojících žen  

Tuto problematiku upravují § 238 - § 242 zákona č. 262/2006, zákoníku práce a 

Vyhláška č. 288/2003 Sb., která vymezuje práce, jež jsou zakázány těhotným, kojícím 

matkám a ženám do konce devátého měsíce ode dne porodu. Těhotná žena nesmí pracovat 

přesčas a na služební cesty může být vysílána pouze se svým souhlasem. Ohrožuje-li její 

dosavadní práce těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji na jiné pracovní místo (viz 

výše). Totéž platí, pokud těhotná žena požádá o převedení z noční práce na denní. Požádá-li 

těhotná zaměstnankyně o kratší pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen jí vyhovět, pokud 

mu v tom nebrání vážné provozní důvody.58 Těhotné zaměstnankyni nesmí dát zaměstnavatel 

výpověď. Kojící ženy mají nárok na přestávky ke kojení (Fryjaufová, 2007). V praxi ale 

nebývají přestávky ke kojení českými zaměstnankyněmi příliš využívány, neboť drtivá 

většina žen – matek se u nás vrací do zaměstnání v době, kdy již kojení ukončila. Rovněž 

žádná z mých respondentek neprojevila přání vrátit se do zaměstnání během období kojení.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se úhrn započitatelných příjmů z rozhodného období vydělí  
    počtem kalendářních dnů tohoto rozhodného období. Je-li denní vyměřovací základ nižší nebo roven 863 Kč,  
    započítává se v plném rozsahu (100%). Pohybuje-li se v částce mezi 863 Kč až 1296 Kč, započítává se pouze  
    v 60% výši. Je-li vyšší než 1295 Kč a nižší než 2 590 Kč, započítává se z něj 30%. K částce nad 2 589 Kč se  
    nepřihlíží.  
58Totéž platí i v případě matky pečující o dítě mladší 15 let.  
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4. KAŽDODENNOST A VOLNÝ ČAS 

Sociologie každodennosti se zabývá řadou zdánlivě okrajových témat, které klasická 

sociologie opomíjela, ale také pojednává o některých standardních sociologických tématech z 

nezvyklé perspektivy (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996). Co ale vlastně ona zmiňovaná 

„každodennost“ je? Jandourek (2012, s. 125) ji ve Slovníku sociologických pojmů vymezuje 

jako „soubor podmínek, za kterých člověk jedná a orientuje se ve svém obvyklém prostředí“. 

„Ve světě každodennosti platí velmi často nepsané normy, je užíván běžný jazyk a zdravý 

rozum (common sense), dění je samozřejmé, prostředí je zakoušeno jako důvěrné“ (tamtéž). 

Podobnou definici můžeme nalézt ve Velkém sociologickém slovníku, který charakterizuje 

každodennost jako „úhrn všedních, pravidelně se opakujících (tzv. repetitivních), a proto 

předvídatelných lidských činností, které jsou základem sociální reprodukce individua, malé 

skupiny a takto zprostředkovaně celé společnosti“ (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 

483). Tyto činnosti se „řídí známými, většinou však nepsanými normami a pravidly, jsou 

specificky časově a prostorově uspořádány a jejich vykonávání předpokládá určitý objem 

vědění fixovaný v tzv. běžném vědomí (zdravém rozumu – common sense) a vyjadřovaný 

běžným jazykem“ (tamtéž). Každodenní je to, co člověk považuje za dané a samozřejmé. Pojí 

se s opakujícími se činnostmi, které jsou vykonávány obvyklým způsobem (Jandourek, 2012). 

Toto opakování různých činností může být na jedné straně chápáno negativně jako 

jednotvárné, nudné a člověka ubíjející, ale na druhé straně je pro člověka zdrojem jistoty a 

určitého řádu (Pešková, 2013). Díky rutinním aktivitám je chování jedince ostatním 

srozumitelné (Jandourek, 2012).  

 Petrusek (2009) tvrdí, že každý z nás je vlastně laickým sociologem, tj. že všichni si 

nějakým způsobem svět kolem sebe vykládáme, abychom v něm byli schopni žít. „Je 

samozřejmé, že člověk, chce-li žít s jinými lidmi a orientovat se v sociálním světě, musí mít 

jakousi zásobárnu informací, s níž s naprostou samozřejmostí pracuje a nezpochybňuje ji, a 

současně musí mít řadu návyků, jež spontánně používá, aniž o nich musí příliš přemýšlet“ 

(Petrusek, 2009, s. 11). Americký sociolog Alfred Schütz, z jehož pojetí každodennosti 

Petrusek (2009) vychází, tento soubor vědomostí, poznatků, stereotypů a myšlenkových 

návyků označuje jako balík příručního vědění. Ten se utváří během socializace v dětství (vliv 

rodiny, školy, kamarádů), ale může se měnit i v průběhu života podle toho, které události nás 
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potkají a jaké zkušenosti z nich získáme.59 Balík příručního vědění nám umožňuje orientovat 

se v tzv. přirozeném světě (někdy též „žitý“ neboli „prožívaný“ svět60), tj. ve světě naší 

každodennosti, v němž se setkáváme s ostatními lidmi, pracujeme, jezdíme na dovolenou, 

vychováváme děti apod. (Petrusek, 2009). Součástí světa každodennosti je například jídlo, 

pití, spánek, hygiena, oblékání, nákupy, péče o děti atd. Životní svět „je světem, v němž lidé 

jednají, sledují své cíle, prožívají jej a interpretují, aby mu porozuměli a porozuměli jednání 

jiných“ (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 483).  

Problematikou každodennosti se také zabýval český filosof Karel Kosík v knize 

Dialektika konkrétního (1966). Každodennost vysvětluje jako „rozvržení individuálního 

života lidí do každého dne“ (Kosík, 1966, s. 53), tj. jako určité rozvržení času a rytmu, v němž 

se odehrává individuální historie každého člověka. Každodennost je pro něj „světem 

důvěrnosti, familiárnosti a všedních činů“ (Kosík, 1966, s. 54). Světem obeznámenosti a 

bezprostřední zkušenosti, jenž lze předvídat a do určité míry ovládat. Každodennost je 

neoddělitelně spjatá nejen se všedností, ale i se svátečností. Sváteční nestojí v protikladu vůči 

každodennímu, nýbrž je jeho součástí. „Každodennost má svou zkušenost a moudrost, svůj 

rozhled, své předvídání, svou opakovatelnost, ale také výjimečnost, svou všednost a svou 

svátečnost“ (Kosík, 1966, s. 53). Nějakou svou každodennost má každý člověk a každý ji také 

nějak interpretuje. Nejsilněji ji vnímáme tehdy, když je narušena, jako například při válečném 

konfliktu, ale i tady se s postupem času utvoří zase jiná specifická každodennost (Kosík, 

1966).  

Do sféry každodennosti spadá i fenomén volného času. Ten lze vymezovat buď 

pozitivním, anebo negativním způsobem. Negativní definice stavějí volný čas do protikladu 

k pracovní době, zatímco pozitivní definice si všímají spíše určitých kvalit volného času, jako 

například možnosti volně s ním nakládat (Kaplánek, 2011). Ekonom a sociolog Radoslav 

Selucký jej vymezuje jako tu „část dne týdne či roku, v níž člověk nemusí konat své 

povinnosti, ale může činit to, co právě chce, co se mu líbí a co si zvolí“ (Selucký, 1966, s. 9). 

Socioložka Milada Švigová volný čas charakterizuje jako „čas, který je uvolněn materiální 

                                                             
59 Právě mateřství jako životní zkušenost zřetelně formuje podobu balíku příručního vědění žen - matek.  
    Obsahuje určité vědomosti ve vztahu k těhotenství, znalosti o tom, jak správně pečovat o malé dítě, jak jej  
    přebalit, nakojit či nakrmit, jak léčit drobné nemoci, kdy a jak navštívit s dítětem lékaře za účelem  
    preventivních prohlídek či očkování, kde nakoupit levně plenky či dětské oblečení, kdy a kam přihlásit dítě  
    do mateřské školy apod.        
60 Podle německého filosofa Edmunda Husserla tzv. Lebenswelt. Koncepci Lebensweltu podrobněji rozpracoval  
    Alfred Schütz (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996).  
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výrobou, oproštěn od pracovních a jiných rodinných povinností a v němž člověk přestává 

bezprostředně přispívat ke kolektivní produkci“ (Švigová, 1967, s. 61). Z těchto dvou definic 

lze odvodit, že volný čas nastává právě tehdy, pokud to, co zrovna děláme, nevnímáme jako 

povinnost, ale jako důsledek vlastní volby.  

Švigová (1967) rozpracovává charakteristiku volného času detailněji. Volný čas je pro 

ni především „sférou, se kterou může subjekt v rámci daných společenských poměrů volně 

nakládat“ (s. 68). Toto vymezení platilo pro mé respondentky spíše v době, kdy byly ještě 

bezdětné, neboť po porodu se téměř vždy ohlížely na potřeby svého dítěte (popř. dětí), často i 

v rámci volného času. Dále má podle Švigové (1967) volný čas hedonistický charakter, tj. 

člověk ho má konzumovat (tamtéž). Činnosti, jež během něj vykonává, jsou zdrojem 

příjemných pocitů a vnitřně jej uspokojují. I mnou dotazované ženy – matky si svůj volný čas 

vždy užívaly s potěšením. Volný čas je podle Švigové (1967, s. 68) také „sférou, ve které 

střídáme různé činnosti“, zatímco práce v zaměstnání je jednostranně zaměřená.61 Také ženy 

– matky z mého výzkumného souboru kombinovaly v rámci volného času různé činnosti, 

přičemž jejich variabilita byla před narozením prvního dítěte podstatně větší, než v době po 

porodu.  Dále Švigová (1967, s. 69) uvádí, že „volný čas umožňuje rozvoj lidských sil“. Tento 

faktor se u mých respondentek příliš neuplatňoval, neboť volný čas jim sloužil spíše k tomu, 

aby si odpočinuly, a nikoli k tomu, aby se vzdělávaly.62 Nakonec Švigová (1967, s. 69) tvrdí, 

že „volný čas je vyjádřením individuality člověka“. Způsob trávení volného času totiž o 

člověku ledacos vypovídá. I mnou dotazované ženy – matky trávily svůj volný čas dle svých 

zájmů a preferencí, ale ve své volbě byly omezené svými finančními a časovými možnostmi. 

Jejich individualita se mohla ve větší míře projevovat spíše v době před prvním porodem.  

Volný čas není časem, který bychom trávili v placeném zaměstnání, a proto náleží do 

tzv. mimopracovní doby. Do mimopracovní doby ale patří i tzv. vázaný čas, v němž 

zabezpečujeme chod domácnosti, nakupujeme, staráme se o oblečení, pečujeme o děti, 

navštěvujeme lékaře, spíme, jíme apod. (Šafr, Patočková, 2010). V tomto kontextu vyvstává 

otázka, kam správně zařadit některé rodinné a společenské aktivity (např. návštěvy 

příbuzných), jež mohou být někdy chápány spíše jako povinnost a tedy jako vázaný čas, 

                                                             
61 „Lidská osobnost potřebuje různorodou aktivitu, aby uplatnila různorodé dovednosti a uspokojila různé  
    potřeby“ (Švigová, 1967, s. 69). 
62 O určitém rozvoji lidských sil by se v jejich případě mohlo hovořit pouze v souvislosti s fyzickou aktivitou  
    (rozvoj tělesných sil při sportování), anebo ve vztahu k četbě, jejímž primárním cílem ale bylo odreagování  
    ženy – matky od všedních aktivit a starostí a nikoli vzdělávání.   
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zatímco jindy jsou řazeny do sféry volného času. I výpovědi mých respondentek se v tomto 

ohledu značně lišily a v některých případech dokonce dotazované ženy – matky zaměňovaly 

vázaný čas za volný čas.63 O vázaném čase se v knize Základy pedagogiky volného času 

(2001) zmiňuje i český sociolog Mojmír Vážanský. Ten v běhu života rozlišuje tři časová 

období: nezávislý čas, vázaný čas a závislý čas. Nezávislý čas má člověk podle Vážanského 

(2001) volně k dispozici a může s ním libovolně nakládat, kdežto vázaný čas vyplňují různé 

účelové povinnosti a závazky a závislý čas je řízen vnější autoritou (Vážanský, 2001). Někteří 

autoři také používají termín polovolný čas, kam zahrnují činnosti na pomezí volného a 

vázaného času (kutilství, zahradničení apod.). Tyto činnosti jsou vykonávány dobrovolně a 

s potěšením, ale přinášejí i užitek (Šafr, Patočková, 2010).   

Volný čas, jak mu rozumíme dnes, mohl vzniknout tehdy, když se ustanovila pracovní 

doba. Pro starověkého a středověkého člověka plynul den v přirozeném rytmu. Řídil se 

východy a západy slunce a ročními obdobími. Práce a volný čas se prolínaly a přecházely dle 

okolností jedno v druhé (Švigová, 1967). Kořeny sociologie volného času lze hledat u 

antických myslitelů. Aristoteles a Seneka ztotožňovali volný čas s rozjímáním a tudíž 

s filosofií (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996).64 Volný čas v této podobě byl výsadou 

svobodných občanů, kteří nemuseli pracovat, ale měli se věnovat svým zájmům (Kaplánek, 

2011). Idea rozjímání existovala i v pozdějším křesťanství, ale člověk směl rozjímat pouze 

s Bohem, aby dosáhl posmrtné blaženosti. Protestanti později vyzdvihovali spíše práci než 

zbožné rozjímání (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996) a nastupující éra industrializace 

důraz na práci dále posílila (Švigová, 1967).65 Dělníci pracovali každý den 15 až 16 h, aby si 

vydělali na holé živobytí, a pilně pracovali i samotní podnikatelé, neboť v tehdejší společnosti 

převládal názor, že odpočinek a zábava je marněním času (Švigová, 1967). V reakci na tuto 

situaci začali někteří utopisté a utopističtí realisté (T. More, T. Campanella, R. Owen aj.) 

požadovat volný čas pro každého, čehož chtěli docílit rovnoměrným rozdělením práce mezi 

všechny členy společnosti. S rozvojem lepších výrobních technologií se nakonec začala 

                                                             
63 Například nakupování bylo jednou z mých respondentek, pokud se odehrávalo bez přítomnosti dětí,  
    definováno jako volný čas, přestože bývá sociology řazeno do vázaného času. Pro zmiňovanou ženu –  
    matku bylo ale rozhodující, že si mohla na chvíli odpočinout od dětí, a proto se z jejího pohledu jednalo  
    o volný čas. Nejasné hranice mezi volným a vázaným časem u žen – matek si ve své bakalářské práci Volný  
    čas žen na mateřské a rodičovské na Rychnovsku (2009) povšimla také Markéta Pavlová. 
64 Toto rozjímání mělo hedonistickou povahu a bylo žádoucí a uspokojující samo o sobě (Švigová, 1967).   
65 Soudobí ekonomové (Adam Smith aj.) se totiž domnívali, že bohatství společnosti spočívá v práci dělníků. 
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pracovní doba zkracovat66 a po splnění všech pracovních úkolů se objevil volný čas, jak ho 

známe dnes (Vážanský, 2001).  

Volný čas nastává v okamžiku, kdy máme splněny veškeré pracovní, rodinné a 

společenské povinnosti (Šafr, Patočková, 2010).67 Člověk ho má mít především sám pro sebe 

(Švigová, 1967).68 K čemu by měl volný čas sloužit? Šafr a Patočková (2010) uvádějí tyto 

hlavní funkce: odpočinek, zábava a rozvoj vlastní osobnosti.69 Česká socioložka Blanka 

Filipcová, o níž se zmiňuje Vážanský (2001), rozlišuje funkci rekreace a odpočinku, funkci 

kompenzace jednostranných zátěží a funkci získání informací a životní orientace. Všichni tito 

autoři uvádějí funkci odpočinku na prvním místě a stejně tomu bylo i v případě mých 

respondentek. I ony si chtěly ve svém volném čase především odpočinout. V kontextu k výše 

uvedeným charakteristikám různých typů volného času jsem v průběhu analýzy mnou 

shromážděných dat rozdělila volný čas oslovených respondentek na čas: „soukromý“, 

„partnerský“, „rodinný“ a „volný čas s dítětem“. Soukromý volný čas měla daná žena – matka 

čistě sama pro sebe a trávila jej bez svého partnera a bez dítěte (popř. dětí). Partnerský volný 

čas byl pro mé respondentky časem, který mohly strávit se svým partnerem bez přítomnosti 

svého dítěte (popř. dětí), jež bylo zpravidla hlídáno jinými rodinnými příslušníky (většinou 

prarodiči). Rodinný volný čas byl pro mnou dotazované ženy – matky dobou, kterou trávily se 

svým partnerem a s dítětem (popř. dětmi) společně, aniž by musely vykonávat obvyklé 

povinnosti v domácnosti. Posledním typem volného času u sledovaných žen – matek byl 

„volný čas s dítětem“ - tedy čas, který respondentka trávila se svým dítětem bez partnera, ale 

rovněž jej pro jeho určité vlastnosti řadila do sféry volného času.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Po I. světové válce byla zavedena osmihodinová pracovní doba. 
67 V případě žen – matek z mého výzkumného souboru se jednalo zejména o rodinné povinnosti, které je  
    zaměstnávaly téměř celý den. 
68 Rovněž pro mé respondentky byl volným časem par excellence čas, který měly jen samy pro sebe. 
69 Velmi podobně charakterizovala funkce volného času i Švigová (1967): odpočinek, zábava a samoúčelný  
     rozvoj lidských sil.    
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5. VŠEDNÍ A SVÁTEČNÍ 

To, co jednotliví lidé považují za všední a sváteční, je ovlivněno především jejich 

kulturou. V tradičních společnostech se všední odehrávalo v rodině, zatímco sváteční život 

byl společný a veřejný. Lidé žijící na odlehlých místech považovali za svátek okamžiky, kdy 

se mohli setkat s jinými lidmi a chvíli s nimi pobýt, ale moderní městský člověk, který 

přichází během dne do kontaktu s mnoha lidmi, si cení spíše chvil strávených doma a o 

samotě (Sokol, 2004). Význam všedního a svátečního spočívá právě v tom, že je mezi nimi 

rozdíl. Jednoduše řečeno bez všedního by nebylo žádné sváteční a naopak. Moderní doba ale 

tuto dualitu oslabila. Přinesla materiální blahobyt a volný čas, ale neučinila člověka 

šťastnějším, protože již není schopen v takové míře rozlišovat mezi všedním a svátečním 

(Sokol, 1999, [on-line]).70 

Všední lze charakterizovat jako „to, co se dělá každý den znovu a víceméně stejně“ 

(Sokol, 2004, s. 36). Jsou to rutinní činnosti, jimiž člověk zabezpečuje své potřeby, a také 

aktivity, kterými naplňuje své zájmy. Ke všednímu patří i všední okolí, tj. obvyklé prostředí, 

v němž se tyto rutinní aktivity odehrávají, a kde každá věc má svůj účel. Za všední můžeme 

například považovat placenou práci, která je vykonávána na stanoveném místě vybaveném 

pracovními pomůckami. Také mé respondentky ve většině případů řadily čas strávený 

v zaměstnání před narozením prvního dítěte do kategorie všedního. Všední činnosti jsou 

člověku prostředkem k dosažení jiného cíle. Jsou tedy účelové a člověk se je snaží rychle 

splnit (Sokol, 2004).  

Z rutiny všedního je možné čas od času vybočit, a to tehdy, když přichází sváteční. Ve 

Velkém sociologickém slovníku je svátek charakterizován jako „společensky významný den, 

protiklad dne všedního či pracovního“ (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996, s. 1253). Má 

symbolickou funkci a zahrnuje aktivity, jež „nemají bezprostřední materiálně praktický 

přínos“ (tamtéž). Jejich účelem je „osvědčovat vitalitu sociálního řádu“ (tamtéž). „Svátek 

přináší zážitky, které se vymykají běžnému konání všedních dnů“ (Frolec a kol., 1989, s. 20) 

a „uvolňuje ony stránky lidského života, ve všedním životě vyplněném prací potlačené“ 

                                                             
70 „Čím pohodlnější a bezpečnější je náš denní život, tím víc se nám zdá šedivý a všední, mechanicky stejný  
    a lhostejný. Spolu s nouzí z něj vymizely i chvíle radosti, s hladem i potěšení z jídla, s dřinou i blažená chvíle  
    odpočinku, s nebezpečím i pocit vysvobození nebo vítězství, s klimatizací i radost z tepla u ohně“ (Sokol,  
    1999, [on-line]). 
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(tamtéž). Sokol (2004) vymezuje sváteční především tím, že vše bude na chvíli jinak.71 U 

minulých a současných společností pak rozlišuje dvě základní skupiny svátků: přírodní nebo 

kosmické svátky (př. letní a zimní slunovrat, příchod jara, obnova roku, přechody ročních 

období, deště, ukončení sklizně, nový měsíc aj.) a významné osobní či rodinné události 

(narození, křtiny, obřízka, iniciace, sňatek, smrt apod.). Sváteční se vyznačuje dostatkem 

času, kterého se jindy lidem spíše nedostává, a může být spojeno s posvátnými místy či s 

posvátnými předměty, se společným jídlem, anebo s udílením darů.72 Při svátečních 

příležitostech se může plýtvat hmotnými předměty, jimiž se obvykle šetří (Maříková, 

Petrusek, Vodáková, 1996). Lidé bývají slavnostně oblečeni, ozdobeni nebo dokonce 

potetováni a jejich obličej může zakrývat maska.73 

Svátky v tradičních společnostech měly sloužit k obnově sociálního řádu, o němž se 

věřilo, že prochází cykly vzestupu a úpadku podobně jako příroda. Během svátečního mělo 

dojít k symbolickému kontaktu s prvopočátky sociálního řádu, což mělo posílit 

životaschopnost dané společnosti (Maříková, Petrusek, Vodáková, 1996). Podle Frolce a kol. 

(1989) byly prvotní svátky spojeny s mýty a měly kolektivní povahu. Jejich cílem bylo nejen 

zabezpečit úspěch hospodářského a rodinného života v daném společenství, ale i regenerovat 

čas jako takový. Archaický člověk totiž věřil, že čas má cyklický charakter, tj. že se vždy 

navrací ke svému počátku.74 Tento návrat ale musel být doprovázen příslušnými obřady, které 

symbolicky opakovaly akt stvoření. Obřady tohoto typu posilovaly pocity lidské 

sounáležitosti a solidarity. Vnější podoba těchto svátků přetrvala po celá staletí, ale jejich 

původní smysl postupně vymizel (Frolec a kol., 1989).  

Se zesvětštěním společnosti se účel svátků změnil. Jejich smyslem se stala spíše 

relaxace a odpočinek a sváteční aktivity získaly soukromější ráz (Maříková, Petrusek, 

Vodáková, 1996). Svátkům a slavnostem v 19. stol. v českém prostředí věnovala mimo jiné 

pozornost publikace Z dějin české každodennosti. Život v 19. století. (Lenderová, Jiránek, 

Macková, 2011). Její autoři se domnívají, že podstatou každého svátku bylo především 

setkávání se a naplnění potřeby být spolu. Svátky v tomto období byly dostupné všem členům 

                                                             
71 „Svátek se tak vůči všednosti nevymezuje jen odlišností chování a vnějších podmínek, ale vykračuje  
    z obyčejného světa každodenního obstarávání někam jinam, přesahuje jej, čili transcenduje“ (Sokol, 2004,  
    s. 40).  
72 Společné jídlo a obdarovávání vytváří mezi účastníky závazek a spojuje je vzájemným poutem.   
73 Ve starších společnostech byla účast na svátečních aktivitách pro všechny povinná a zakládala členství v dané  
    skupině. Kdo se neúčastnil, sám se z této společnosti vyloučil (Sokol, 2004).  
74 Srov. Eliade, Mircea. 2003. Mýtus věčného návratu. Archetypy a opakování. Praha: Oikoymenh. 
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společnosti a znamenaly pro ně určitý luxus, vybočení, oddych a požitek. Prostřednictvím 

účasti či neúčasti na určitých svátečních aktivitách bylo také možné projevit své postoje. 

Svátky byly především projevem sounáležitosti určitého společenství, a proto měla většina 

slavností v 19. stol. veřejnou povahu (Lenderová, Jiránek, Macková, 2011). V současné 

společnosti se podle Matouška (2003) můžeme nejčastěji setkat s oslavami jmenin a 

narozenin a s některými sezónními svátky, jako jsou například Velikonoce a Vánoce. Při 

těchto příležitostech se obvykle schází širší rodina, vyprávějí se rodinné historky a prohlížejí 

staré fotografie, což posiluje sounáležitost členů rodiny (Matoušek, 2003). Oslavy jmenin a 

narozenin považovaly za sváteční příležitost i mé respondentky, přičemž v období po porodu 

zdůrazňovaly spíše narozeniny a jmeniny svých dětí, než své vlastní. Z kalendářních svátků se 

zmiňovaly především o Vánocích a Velikonocích, které slavily opět především s ohledem na 

děti.        
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6. ZAŘÍZENÍ PRO MATKY S DĚTMI V TÁBOŘE  

   A V JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ  

Obecně lze služby nabízené těhotným ženám či matkám s dětmi v Táboře a v jeho 

blízkém okolí dělit do čtyř skupin. V první řadě jsou zde různé kurzy nabízené těhotným 

ženám ještě před samotným porodem – tzv. předporodní kurzy. Ty připravují těhotnou ženu 

na porod jak po fyzické stránce, tak i po stránce psychické, a poskytují mnoho cenných 

informací a rad týkajících se porodu a šestinedělí.75 Druhou skupinou jsou tzv. poporodní 

kurzy, které slouží k tomu, aby se maminky po porodu dostaly zpět „do formy“. Většinou se 

jedná o různé druhy tělesně zaměřených cvičení, jež jsou určeny maminkám, které již 

porodily.76 Do třetí skupiny pak můžeme řadit kurzy pro rodiče s dětmi. Nejčastěji jsou 

navštěvovány dětmi od jednoho roku do tří let, ale lze se setkat i s kurzy zaměřenými na děti 

do jednoho roku života (př. masáže kojenců). Tyto kurzy podporují psychomotorický vývoj 

dítěte. Většinou se jedná o různá tělesná cvičení nebo plavání77 spojená s recitováním 

básniček či říkanek, nebo o hudební či výtvarné kurzy, kde mohou děti zpívat, hrát na 

jednoduché nástroje nebo malovat. Do čtvrté skupiny řadím kurzy pro děti bez rodičů, kde již 

jednotlivé lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. Zpravidla je navštěvují děti od tří do šesti 

let a starší. Kurzy pro děti bez rodičů lze dále dělit na hudební, výtvarné či rukodělné, 

dramatické  a jazykové kurzy. Tyto pak doplňuje nepřeberné množství pohybově zaměřených 

kurzů či kroužků (gymnastika, plavání, bruslení, karate a mnoho dalších). V oblasti služeb pro 

těhotné ženy nebo rodiče s dětmi na Táborsku působí celá řada organizací. Mezi nejznámější 

a nejnavštěvovanějsí patří Rodičovské centrum RADOST, Mateřské a dětské centrum 

MUFÍK, Studio BŘÍŠKO, Centrum KAŇKA a Centrum šťastného dětství HROŠÍK. Z dalších 

stojí ještě za zmínku Klub maminek KLUBÍČKO, Parkhotel MOZOLOV, Hudební škola 

YAMAHA, Výukové centrum angličtiny HELEN DORON a cvičení FITMAMI.78  

                                                             
75 Tyto kurzy vede obvykle porodní asistentka a jejich součástí bývá i nácvik relaxačních technik a správného  
    dýchaní při porodu. Do této kategorie patří i různé druhy tělesných cvičení jako například  jóga nebo pilates  
    pro těhotné, cvičení na velkých míčích pro těhotné či plavání pro těhotné.  
76 Některé z těchto kurzů nabízejí i možnost hlídání dětí v době, kdy maminka cvičí.  
77 S plaváním lze u dětí začít v podstatě od narození. Pro nejmenší jsou určeny tzv. vaničky, kdy rodič pod  
    dohledem instruktorky s dítětem manipuluje ve vaně napuštěné vodou a při tom na něj hovoří nebo mu zpívá.     
78 Bližší informace o službách, které tato centra nabízejí, jsou uvedeny v příloze č. 1 na s. 81. 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

7. CÍL VÝZKUMU A METODICKÝ POSTUP 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo nahlédnout do každodenního života ženy - 

matky na mateřské či rodičovské dovolené, tedy ženy, která celodenně pečuje alespoň o jedno 

dítě ve věku do tří let. Výzkum byl zaměřen na čtyři problémové roviny:  

 reflexe mateřství a mateřské dovolené z pohledu aktérek, tj. z perspektivy žen – 

matek aktuálně čerpajících mateřskou či rodičovskou dovolenou 

 běžný den z pohledu ženy - matky na mateřské či rodičovské dovolené před 

narozením dítěte a po něm79 

 volný čas a zájmové aktivity z pohledu ženy – matky na mateřské či 

rodičovské dovolené před narozením dítěte i po něm 

 všední a sváteční z pohledu ženy – matky na mateřské či rodičovské dovolené 

před narozením dítěte i po něm.  

Smyslem celého výzkumu bylo poodhalit postoje a názory žen – matek ve vztahu k 

těmto tématům. Ve středu mého zájmu stála vlastní reflexe těchto žen – matek, tedy to, jak 

ony samy, na základě svých osobních zkušeností, vnímají některé věci a situace, jež je 

obklopují. Tento výzkum byl realizován na skupině žen – matek z Tábora a jeho blízkého 

okolí.80  

Jako výzkumnou strategii jsem zvolila kvalitativní výzkum, neboť se jedná o příhodný 

nástroj pro detailnější vhled do určité sociální reality (Reichel, 2009). Umožnil mi nahlédnout 

na každodenní život žen – matek tak, jak se odehrává v jejich přirozeném prostředí (Hendl, 

2008). Jeho prostřednictvím jsem mohla postihnout zkoumaný jev v jeho komplexnosti 

(Reichel, 2009), včetně jeho sociálního kontextu (Hendl, 2008). Kvalitativní výzkum totiž 

vede k porozumění a pochopení zkoumaného fenoménu, nikoli pouze k jeho popisu či 

změření (Kaufmann, 2010). Jednou z jeho kladných stránek je i to, že nenaléhá na 

                                                             
79 Měla-li respondentka více dětí, porovnávala jsem běžný den před narozením prvního dítěte s běžným dnem  
    v období, ve kterém jsem prováděla svůj výzkum. Stejným způsobem jsem postupovala i při zkoumání  
    následujících dvou rovin.       
80 Pojem „blízké okolí“ pro účely tohoto výzkumu definuji jako vzdálenost nepřesahující 10 km od města Tábor.      
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respondenta, aby se vtěsnal „do předem připravených schémat“ (Disman, 2002, s. 290). Jeho 

výslednou podobu tedy určuje sám respondent tím, které skutečnosti bude ve vztahu 

k danému tématu považovat za relevantní (Disman, 2002). Kromě výše zmíněných pozitiv má 

kvalitativní výzkum i jisté nevýhody. Sběr dat a jejich následná analýza jsou časově velmi 

náročné a vyžadují velkou trpělivost ze strany výzkumníka. Získané informace jsou sice velmi 

komplexní, ale pocházejí z výpovědi malého počtu jedinců, a proto je nelze zobecňovat na 

celou populaci či přenášet do jiného prostředí (Hendl, 2008). Jsem si vědoma i toho, že je 

v podstatě nemožné postihnout celou sociální realitu, neboť vždy vidíme jen určitý bod 

z celého časového kontinua (Disman, 2002; Hendl, 2008).81 Se svými respondentkami jsem 

vedla rozhovory na určitém místě a v určitou dobu, ale jejich názory se mohou postupem času 

změnit. Do celého projektu se navíc svým způsobem promítá i postava výzkumníka, v tomto 

případě tedy mne samotné. Já jsem byla tou, jež zvolila na základě subjektivních úvah a 

preferencí nosné téma výzkumu (mateřství), sestavila jsem otázky a kladla je svým 

respondentkám, a já jsem také učinila rozhodnutí, jak budu se získanými daty zacházet. Jiný 

výzkumník by třeba volil jinak a výzkum by se pak ubíral trochu jiným směrem. Kvalitativní 

zkoumání se ale bez jisté míry subjektivity neobejde, protože výzkumník by jinak nebyl 

schopen získat žádná data, anebo by jim nedokázal porozumět. I ony jsou totiž výsledkem 

subjektivního pojetí reality ze strany respondenta (Reichel, 2009).  

Ke sběru dat jsem využila techniku polostrukturovaného rozhovoru82, tj. kladla jsem 

svým respondentkám hlavní otázky dle předem připravené osnovy. Mým záměrem bylo 

zkoumat bezprostřední zkušenost žen – matek s mateřstvím a k tomu se polostrukturovaný 

rozhovor jeví jako vhodný nástroj. Tato technika není příliš finančně nákladná a je přístupná 

každému badateli (Kaufmann, 2010). Díky polostrukturovanému rozhovoru jsem se příliš 

neodchylovala od zvoleného tematického rámce, ale zároveň jsem mohla dle potřeby měnit 

pořadí otázek, přeformulovat je, anebo k nim klást doplňující dotazy (Reichel, 2009). Tato 

relativní volnost přispěla k vytvoření přirozenějšího vztahu mezi mou osobou a mými 

respondentkami. Na druhou stranu mi ale určitá míra formalizace napomohla lépe zpracovat a 

vyhodnotit data (Reichel, 2009). Všechny rozhovory proběhly v uvolněné a přátelské 

atmosféře. Svým respondentkám jsem pozorně naslouchala a povzbuzovala je k dalšímu 

vyprávění, nebo ke sdělování jejich názorů k danému tématu. Ve shodě s Kaufmanem (2010) 

zastávám názor, že zájem respondentky o dané téma může ovlivnit množství a kvalitu 
                                                             
81 Pokud se nejedná o tzv. longitudinální výzkum, který sleduje skupinu jednotlivců po delší časové období. 
82 Též rozhovor pomocí návodu nebo částečně řízený rozhovor.  
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získaných informací. Nezbytným předpokladem kvalitně provedeného rozhovoru je i 

nastolení základní důvěry mezi tazatelem a dotazovaným. Bez této důvěry se výzkumník 

dozví pouze informace, které se nacházejí na povrchu. V tomto případě nelze očekávat, že se 

respondent/ka bude svěřovat se závažnějšími skutečnostmi, problémy či skrytými myšlenkami 

(Kaufmann, 2010). Soudím, že jsem pro všechny své respondentky byla dostatečně 

důvěryhodnou osobou. Tato důvěra pramenila z dlouhodobější známosti s většinou z nich, ale 

také ze skutečnosti, že jsem se sama stala ženou – matkou. Mé vlastní mateřství mi posloužilo 

jako ta nejlepší legitimace ke vstupu do jejich světa. Jsem dokonce přesvědčená o tom, že 

díky tomuto faktoru jsem získala i takové informace, které by jiný výzkumník třeba nezískal. 

V průběhu konverzace jsem svým respondentkám pokládala převážně volné otázky, které 

vycházely z předem stanovených tematických okruhů (viz výše). Uzavřené otázky jsem 

použila pouze na konci rozhovoru, v okamžiku, kdy jsem se doptávala na sociodemografické 

údaje (Reichel, 2009).  

7. 1. Kritéria výběru respondentek a jejich charakteristika 

Mým prvotním záměrem bylo zkoumat fenomén mateřství a to hned z několika úhlů. 

Hledala jsem tedy ženy, jež by s ním měly vlastní zkušenost. Mými respondentkami tudíž 

mohly být pouze ženy - matky a nikoli bezdětné ženy. Tyto ženy – matky, vybrané pomocí 

účelového výběru (Hendl, 2008), musely splňovat následující kritéria: 

 musely mít alespoň jedno dítě ve věku do tří let 

 musely aktuálně čerpat mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 

 bydlely přímo v Táboře nebo v jeho blízkém okolí  

 žily v úplné rodině, tj. s partnerem (otcem dítěte) a dítětem (popř. dětmi) sdílely jednu 

    domácnost, a to minimálně jeden rok před narozením prvního dítěte až do doby  

            realizace rozhovoru.83   

Po vhodných respondentkách jsem pátrala ve svém bezprostředním okolí. Snažila jsem 

se oslovit takové ženy - matky, u nichž jsem předpokládala, že je bude dané téma zajímat, a 

že budou ochotně zodpovídat mé dotazy. Většinu respondentek jsem tedy znala, ať 

z dřívějška, nebo z doby po narození mého syna. V jednom případě jsem využila i tzv. metody 

sněhové koule (Hendl, 2008), kdy mi jedna z respondentek sama doporučila další ženu – 

                                                             
83 Nijak jsem nezohledňovala, jestli šlo o nesezdané soužití či o manželství, neboť se domnívám se, že tento  
    faktor neměl na získané odpovědi žádný vliv.  
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matku, která se pak skutečně výzkumu zúčastnila. Pouze jednou se mi přihodilo, že oslovená 

žena – matka spolupráci na výzkumu odmítla. Všechny ženy – matky jsem nejprve oslovila 

při přímém kontaktu tváří v tvář a vysvětlila jim, co bych od nich potřebovala. Pokud s účastí 

na výzkumu souhlasily, tak jsem si s nimi domluvila předběžný termín pro realizaci 

rozhovoru. Po několika dnech jsem je kontaktovala ještě telefonicky a daný termín si s nimi 

potvrdila. Celkem jsem tedy oslovila deset žen, které v době konání rozhovorů celodenně 

pečovaly minimálně o jedno dítě mladší tří let, tj. čerpaly mateřskou či rodičovskou 

dovolenou, zatímco jejich partner docházel do placeného zaměstnání. Mnou provedeného 

výzkumu se účastnily následující respondentky. 

   Respondentka č. 1 - Helena84 
 

Heleně je 31 let a má dvě děti, pětapůlletého chlapce Jakuba a dvouapůlletou holčičku 

Sabinu. Helena dosáhla středního vzdělání bez maturity a před nástupem na mateřskou 

dovolenou pracovala na šestnáctihodinové směny jako prodavačka v lahůdkách. Její manžel 

Martin pracuje ve směnném provozu jako dělník ve výrobě. Má ranní, odpolední a noční 

směny po osmi hodinách a navíc pracuje dva víkendy v měsíci, kdy má dvanáctihodinové 

směny. Pracovní víkendy mu jsou pak kompenzovány dny volna v týdnu. Celá rodina bydlí 

v rodinném domě v osobním vlastnictví v Sezimově Ústí II.85 V době konání rozhovoru byla 

Helena nepřetržitě na mateřské a rodičovské dovolené pět a půl roku.  

Respondentka č. 2 - Sylvie 
 

Sylvii je 36 let a má dvě dcery, pětapůlletou Barborku a téměř dvouletou Adélku. Má 

vyšší odborné vzdělání ekonomického zaměření a před nástupem na mateřskou dovolenou 

pracovala jako účetní v soukromé firmě. Sylvie měla klasickou pracovní dobu od pondělí do 

pátku s volnými víkendy. Její manžel Roman pracuje jako technický poradce a má pracovní 

dobu přibližně od 7:00 do 17:00 h od pondělí do pátku. Víkendy mívá volné. Dvě až tři noci 

za měsíc bývá služebně mimo domov. Sylvie se svou rodinou bydlí v bytě v osobním 

vlastnictví přímo ve městě Tábor, přibližně jeden a půl kilometru od centra. V době, kdy se 

odehrával náš rozhovor, byla Sylvie na mateřské a rodičovské dovolené nepřetržitě pět a půl 

roku.  

                                                             
84 Všechna jména respondentek, jejich partnerů i dětí jsou v této bakalářské práci pseudonymy.  
85 Sezimovo Ústí I. a Sezimovo Ústí II. leží na periferii města Tábor a obě tyto oblasti jsou považovány spíše  
    za součást Tábora než za samostatná městečka. Sezimovo Ústí II. je od centra Tábora vzdáleno 5 km.  
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Respondentka č. 3 – Alena 
 
Alena nedávno oslavila třicáté narozeniny a má dceru Markétku ve věku 20 měsíců. 

Po absolvování vysoké školy začala pracovat jako lékařka na interním oddělení v nemocnici, 

kde setrvala až do svého nástupu na mateřskou dovolenou. Její manžel Miroslav pracuje jako 

obchodní zástupce v kamenném obchodě. Jeho pracovní doba se pohybuje mezi 8:00 až 16:30 

h, od pondělí do pátku. O víkendech nepracuje. Alena se svým manželem a dcerou bydlí 

v bytě v osobním vlastnictví v centru města Tábor. V době konání rozhovoru byla Alena na 

mateřské a rodičovské dovolené nepřetržitě po dobu 20 měsíců.     

Respondentka č. 4 – Jana 
 
Janě je 29 let a má devatenáctiměsíčního syna Péťu. Má vysokoškolské vzdělání 

zdravotně sociálního zaměření a před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala ve státní 

správě jako odborný asistent ochrany veřejného zdraví. Janin manžel Luboš je vojákem 

z povolání. Obvykle pracuje v týdnu maximálně do 16:30 h a víkendy mívá volné. Minimálně 

třikrát do roka ale jezdí na vojenská cvičení, která mohou trvat až čtrnáct dní. Jana 

s manželem a se synem obývá pronajatý byt přibližně tři kilometry od centra města Tábor. 

Když jsem s ní dělala rozhovor, byla na mateřské a rodičovské dovolené nepřetržitě po dobu 

devatenácti měsíců.  

Respondentka č. 5 – Renata 
 
Renatě je 33 let a má tři děti, osmiletého syna Tomáše, pětiletého syna Honzíka a 

dvouapůlletou dceru Kateřinu. Renata vystudovala vysokou školu pedagogického zaměření, 

obor tělesná výchova a německý jazyk. V době narození nejstaršího syna Tomáše 

dokončovala své studium. Její manžel Jirka pracuje jako personální manažer ve velkém 

podniku, s pracovní dobou obvykle od 7:00 do 17:00 h. Pracuje od pondělí do pátku a o 

víkendu se věnuje své rodině. Renata se svými blízkými bydlí v rodinném domě v osobním 

vlastnictví v Sezimově Ústí I., které leží přibližně tři kilometry od centra města Tábor. V době 

konání rozhovoru byla Renata na rodičovské dovolené bez přerušení osm let.  

   Respondentka č. 6 – Gabriela 
 

Gabriele je 30 let a má ročního syna Tobiase. Dosáhla středoškolského vzdělání 

s maturitou a před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala v administrativě u soukromé 
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firmy. V zaměstnání byla od pondělí do pátku zhruba do 16:00 h a víkendy mívala volné. Její 

manžel Ralf má německou národnost a pracuje v Praze jako manažer logistiky. Do práce 

každý den dojíždí, a proto bývá doma až v půl osmé večer. Zhruba třikrát ročně bývá na tři 

dny mimo domov na služební cestě. Gabriela žije s manželem i se synem v pronajatém bytě 

v centru města Tábor. V době, kdy se odehrál náš rozhovor, byla na mateřské a rodičovské 

dovolené jeden rok.  

Respondentka č. 7 – Anna 
 
Anně je 34 let a má dvě děti, tříletou dceru Terezku a půlročního syna Ondřeje. Anna 

získala výuční list v oboru kadeřník/ce. Před narozením Terezky pracovala jako prodavačka 

na ranní a odpolední směny. Pracovala od pondělí do pátku a někdy i v sobotu. Její manžel 

Radek, pracuje jako manuální dělník a to na ranní nebo na odpolední směny. Kromě dní od 

pondělí do pátku pracuje také každou sobotu, protože se snaží zlepšit finanční situaci jejich 

rodiny. Anna s rodinou bydlí v Měšicích, což je příměstská část města Tábor, která leží 

přibližně čtyři kilometry od jeho centra, a to v bytě v osobním vlastnictví. V době pořízení 

rozhovoru čerpala Anna mateřskou a rodičovskou dovolenou v nepřetržité délce tří let. 

Respondentka č. 8 – Ivana 
 
Ivaně je 34 let a má dvouletou dceru Denisu a roční dceru Nelu. Ivana má 

vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a před narozením Denisy pracovala jako referent 

katastru nemovitostí. Měla klasickou pracovní dobu od pondělí do pátku s volnými víkendy a 

obvykle pracovala do 16:00 h. Se svým partnerem Pavlem žije v nesezdaném soužití. Pavel 

podniká v oboru geodézie. Má tedy vlastní firmu a pracuje z domova. Třikrát až čtyřikrát 

týdně vyráží na několik hodin do terénu vyměřovat. Ivana jezdí často s ním, neboť se rovněž 

vyzná v oboru.86 Ivana s partnerem a dětmi bydlí v rodinném domě v osobním vlastnictví, 

který se nachází v obci Malšice ležící devět kilometrů za Táborem. Když jsem Annu 

navštívila za účelem pořízení rozhovoru, byla na mateřské a rodičovské dovolené bez 

přestávky po dobu dvou let. 

Respondentka č. 9 – Jitka  
 
Jitce je 31 let a je matkou čtyřleté dcery Natálie a dvouleté dcery Anety. Jitka 

vystudovala vysokou školu zemědělského zaměření a poté pracovala jako referentka 
                                                             
86 Jejich děti během této doby hlídají prarodiče, kteří s nimi bydlí ve stejném domě.  
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životního prostředí. Její pracovní doba končila přibližně v 16.00 h a pracovala od pondělí do 

pátku, přičemž víkendy měla volné. Její manžel Vladislav je zaměstnán v soukromé firmě 

jako geodet. Pracuje od pondělí do pátku zhruba od 7:00 do 17:00 h. Jitka s manželem a 

s dcerami bydlí v rodinném domě v osobním vlastnictví v obci Horky, která se nachází 

přibližně tři kilometry za Táborem. V době konání rozhovoru byla Jitka na mateřské a 

rodičovské dovolené nepřetržitě čtyři roky.  

Respondentka č. 10 – Lenka 
 
Lence je 26 let a má patnáctiměsíční dceru Lauru. Dosáhla vyššího odborného 

vzdělání v oboru zdravotní sestra a před nástupem na mateřskou dovolenou vykonávala tuto 

profesi v nemocnici. Pracovala na dvanáctihodinové směny, denní nebo noční, a někdy 

pracovala i o víkendu. Její manžel David je policista a pracuje také na dvanáctihodinové 

směny včetně víkendů. Všichni tři obývají byt v osobním vlastnictví přibližně dva kilometry 

od centra města Tábor. Lenka čerpá mateřskou a rodičovskou dovolenou bez přerušení již 

patnáct měsíců.  

7. 2. Průběh rozhovorů 

Se ženami – matkami, které souhlasily s účastí na tomto výzkumném šetření, jsem si 

domluvila konkrétní místo a čas pro konání rozhovoru. Většinu respondentek jsem navštívila 

v jejich domácím prostředí. Výjimkou byl rozhovor s  Jitkou87, jenž se konal na neutrálním 

místě, tedy v tiché kavárně v centru města Tábor, a také rozhovory s Helenou88 a s Lenkou89, 

které byly pořízeny v mém vlastním bytě. Všechny rozhovory se odehrály v intimním 

prostředí, tj. nebyla při nich přítomná žádná další osoba. Dítě (popř. děti) respondentek ve 

většině případů hlídal jejich partner, a proto se tyto rozhovory konaly v pozdních odpoledních 

hodinách nebo během víkendu.90 Tento čas vyhovoval i mě, protože takto mohl i mého syna 

hlídat můj partner. Rozhovory byly se svolením respondentek nahrávány na diktafon. 

Na počátku setkání jsem vždy dotazované ženě – matce shrnula účel výzkumu, jeho 

podmínky a předpokládaný průběh rozhovoru a informovala jsem ji, jakým způsobem budu se 

získanými daty nakládat. Vyzdvihla jsem anonymitu celého výzkumu včetně toho, že pokud 
                                                             
87 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
88 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
89 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě.  
90 Pouze Lence (26 let, VOŠ, 1 dítě) hlídali v době rozhovoru dceru prarodiče, u nichž strávila celý víkend,  
   a Sylvii (36 let, VOŠ, 2 dcery) přišel dcery domů pohlídat její otec.  



 

43 

dojde ke zveřejnění některých pasáží z jednotlivých rozhovorů, bude tak učiněno pouze pod 

pseudonymem, který jsem pro každou z nich zvolila. Zároveň jsem své respondentky 

upozornila i na právo nezodpovědět některou otázku, či rozhovor v kterékoli jeho fázi přerušit 

nebo dokonce ukončit. Nicméně se tak u žádné z nich nestalo a všechny rozhovory byly 

dovedeny až do svého konce.     

 
Po tomto úvodním seznámení respondentky podepsaly informovaný souhlas 

s provedením výzkumu a s pořízením zvukového záznamu. Před zahájením rozhovoru byl 

jejich ústní souhlas nahrán také na diktafon. Délka rozhovoru se v průměru pohybovala mezi 

60 až 90 minutami. Nepovažuji ji za příliš dlouhou, neboť téma mateřství bylo pro 

dotazované ženy – matky natolik zajímavé, že jej samy dále rozvíjely. V závěru rozhovoru 

jsem se vždy zeptala na to, zda jsem při svém dotazování něco důležitého neopomenula, nebo 

zda by respondentka nechtěla ještě něco doplnit. Poté jsem poděkovala za účast na 

výzkumném šetření a obdarovala respondentku drobným dárkem. Všechny rozhovory 

proběhly v rozmezí mezi říjnem 2012 a dubnem 2013.  
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8. ANALÝZA ROZHOVORŮ  

K řešení stanovené problematiky jsem si zvolila metodu kvalitativního výzkumu, 

v jehož průběhu jsem uplatnila induktivní logiku. Nejprve jsem nashromáždila potřebná data, 

poté jsem se v nich prostřednictvím analýzy snažila nalézt různé vzorce a porozumět jim a 

nakonec jsem svá zjištění interpretovala (Disman, 2002). V průběhu sběru dat jsem prováděla 

doslovnou transkripci dosud získaných výpovědí, tj. všechny rozhovory jsem v celém jejich 

znění převedla do písemné podoby (Hendl, 2008). Neustále jsem přecházela mezi terénem a 

zpracováváním již získaných dat, což je u tohoto typu výzkumu považováno za nezbytný 

předpoklad jeho úspěšného provedení (Kaufmann, 2010; Reichel, 2009).91 Doslovnou 

transkripci jsem si zvolila proto, že jsem dosud neměla s podobným typem výzkumu žádnou 

zkušenost, a obávala jsem se, abych nepřehlédla některá důležitá data. Na některých místech 

obsahovaly přepsané rozhovory i mé vlastní komentáře (Reichel, 2009).  

Takto připravený text jsem při následné analýze rozdělila podle sledovaných témat na 

dílčí segmenty. V této fázi jsem využila metody kódování.92 Jednotlivé úseky textu jsem 

označila příslušnými kódy, které jsem si za tímto účelem sama stanovila. Z roztříděných dat 

jsem si pak vytvářela seznamy, jež mi umožňovaly vidět výpovědi jednotlivých respondentek 

týkající se příslušného tématu (tj. k určitému kódu) v jediném celku. Tyto seznamy jsem 

opakovaně procházela ve snaze postihnout všechny souvislosti, barevně jsem si označovala 

důležité pasáže a v případě potřeby jsem se znovu vracela ke kompletním přepisům 

jednotlivých rozhovorů, které jsem měla vždy na paměti i při posuzování všech dílčích úseků 

(Hendl, 2008). Zkoumaná data jsem tedy analyzovala a poté interpretovala.  

8. 1. Reflexe mateřství a mateřské dovolené  

 S narozením dítěte bývá častěji spojován termín mateřství, než pojem otcovství. Je 

tomu tak proto, že je to tělo ženy, které se mění v důsledku těhotenství a porodu, a zase jen 

žena má schopnost své dítě kojit. Co všechno ale pojem mateřství zahrnuje a co to vlastně 

obnáší „být matkou“? V českém prostředí je silně zažitá představa, že matka má celodenně 

pečovat o dítě mladší tří let. „Být matkou“ tedy v naší zemi téměř automaticky znamená také 

                                                             
91 Dotazování jsem ukončila v situaci, kdy se výpovědi jednotlivých respondentek počaly opakovat  
    a nepřinášely již žádné nové informace. Hendl (2008) v tomto smyslu hovoří o teoretické saturaci.  
92 Metodu kódování Hendl (2008) definuje jako „rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci, konceptualizaci  
    a nové integraci“ (s. 247).  



 

45 

být na mateřské či rodičovské dovolené. Tuto představu přijaly za svou i mé respondentky a 

mateřství charakterizovaly jako „že jsem tři roky doma s dítětem a že se vo něj musím 

starat“93, anebo „ženská s dítětem … doma … stará se vo malý dítě“.94 Pro dotazované ženy – 

matky bylo tedy mateřství určitým časovým obdobím, jež budou se svým dítětem (popř. 

dětmi) trávit doma, aniž by pravidelně docházely do zaměstnání.95 Setrvávání na mateřské či 

rodičovské dovolené a starání se o dítě mé respondentky rovněž spojovaly s povinností 

zabezpečit chod domácnosti. Helena například uváděla: „mateřství …když se narodí miminko, 

o který se budu starat … a starat se o domácnost a vychovávat dítě … a potom pudu do 

práce“.96 A dále pokračovala: „uvařit, uklidit a postarat se o dítě, vyprat, vyžehlit a tak …“.97 

Představa, že nejen péče o dítě, ale i o domácnost je především doménou ženy, je hluboce 

zakořeněná. Tyto a další podobné názory na mateřství se týkaly především praktické roviny.   

Vedle praktického pohledu na mateřství respondentky reflektovaly i řadu dalších 

pozitivních a negativních názorů na to, co jim osobně mateřství a rodičovství přineslo, či 

jakým způsobem je ovlivnilo. Jedním z pozitiv, tak jak je sledované ženy – matky samy 

vyhodnotily, byla například možnost vidět své dítě vyrůstat. „A tak jasně … vidět, jak dítě 

roste a jak se mění před očima, a jak se učí nový věci, tak to je úplně úžasný … tak to je pro 

každou mámu … to je asi to pozitivum“.98 Jinými zmiňovanými pozitivy byly proměna 

životních hodnot a nový pohled na svět. Mateřství může totiž na ženu – matku velmi silně 

zapůsobit. Může se stát otevřenější, vnímavější a přístupnější vůči vztahům s jinými lidmi. 

Například Sylvie uváděla: „ … prostě jsou pro mě teď důležitý jiný věci, který předtím jsem 

neviděla jako důležitý, víc si všímám asi vztahů mezi lidma … hodně mě to změnilo“.99 Renatě 

mateřství přineslo „novej rozhled … novej pohled na svět … člověk začne některý věci brát 

úplně jinak, než bral předtím a chtě nechtě ho to změní jakoby …“.100 Díky mateřství si může 

žena – matka také osvojit schopnost pohlížet na některé věci z nadhledu. Ivana mínila: „no 

takže jako i těma dětma člověk jako trošku získá takovej nadhled a neřeší třeba 

hovadiny…“.101 Mateřství může také pozitivně ovlivňovat duševní a osobnostní rozvoj ženy – 

matky. „Člověk musel najít takovej jako větší klid … už jako bych řekla, že nejsem až takovej 
                                                             
93  Gabriela, 30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě. 
94  Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
95  U žádné z nich se ani v náznaku neobjevil model žena v zaměstnání a muž na rodičovské dovolené.  
96  Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
97  Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
98  Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
99  Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
100 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti.  
101 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
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jakoby cholerik, protože s těma dětma se člověk musí naučit pokoře, trpělivosti a takovejch 

věcí, který jako předtim tak jako nemusel no …“.102 „Si myslim, že i tu matku to někam 

posouvá“.103    

K pozitivům lze zařadit i to, že žena – matka může v důsledku mateřství lépe poznat 

jednak sama sebe, ale také svého partnera, a on zase může lépe poznat ji. Po narození dítěte se 

u ženy i u jejího partnera mohou projevit vlastnosti, které zůstávaly doposud skryté. 

Zmiňovala se o tom Lenka: „…takový sebepoznání, že jsem znala sebe sama trošku v jinym 

světle, že jsem si myslela, jak sebe znám, jak znám partnera a i von mě potom …vlastně my 

jsme spolu byli tři a půl roku a objevily se v něm takový emoce a vlastnosti, který doteď vůbec 

nikdy nedal najevo …“.104 Mateřství může ženě – matce pomoci uvědomit si svou vlastní 

hodnotu. Je tu náhle malá bytost, která je na ní plně závislá a potřebuje její ochranu. Žena – 

matka může tuto skutečnost vnímat tak, že je pro někoho velmi důležitá a potřebná, což může 

přinést nový smysl její vlastní existenci. Pěkně to vystihla Anna: „už jenom takový to 

uvědomění se jako jo že … jak bych to řekla … že vopravdu pro někoho jsem tu potřebná“.105 

Mateřství je také spojeno s větší zodpovědností a to nejen za narozené dítě (popř. děti), ale i 

ženy – matky za sebe samotnou. Tuto novou zodpovědnost není nutné chápat v negativním 

slova smyslu, tedy jako zátěž, ale je možné ji vnímat i jako kladnou vlastnost, jež spočívá 

v tom, že člověk více dbá sám o sebe, o své okolí a samozřejmě i o své dítě (popř. děti). O 

této zodpovědnosti hovořila opět Anna: „no dřív se člověk staral vo sebe a bylo mu tak ňák 

všechno šumák, ale teďkon prostě už si člověk rozmyslí, kolik pojedu autem, jak tim autem 

pojedu, protože vzadu mám dva další životy jo, takže určitě takovej ten … jako, že už tady 

nejsem sama … a zodpovědnost … určitě větší … jak k sobě …jo… protože na mě jsou ty děti 

závislý … takže možná si člověk tak jakoby i víc sebe začal vážit … tak jako svýho života“.106 

Ve výčtu pozitiv samozřejmě nesmí chybět to nejdůležitější a tím je dítě samotné. Renatě 

mateřství dalo „tři krásný děti“107 a Gabriele „nejbáječnější dítě na světě a krásný pocit být 

matkou“.108 Alenu mateřství obohatilo „o prostě to moje dítě, který je jedinečný, který miluju 

a už si prostě bez něj nedokážu představit život vůbec“.109 Dítě je pro ženu matku – zdrojem 

                                                             
102 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
103 Anna, 34 let, VL, 2 děti.  
104 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě.  
105 Anna, 34 let, VL, 2 děti.  
106 Anna, 34 let, VL, 2 děti.  
107 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
108 Gabriela, 30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě. 
109 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě.  
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pocitů lásky a štěstí. Janě mateřství přineslo „více lásky“110, Jitce „velkou lásku k těm dětem a 

smysl života“111 a Anně „maximální pocit štěstí“.112  

Mít děti ale může mít i své stinné stránky. Péče o malé dítě je psychicky i fyzicky 

náročná. Za závažné negativum označovaly respondentky, zejména v době prvních měsíců po 

narození dítěte, nevyspání.113 Jitka uváděla: „no někdy … ty probdělý noci … nevyspání … no 

a pak taky, když člověk tráví s těma dětma každej den, tak je to pak někdy hodně psychicky 

náročný“.114 V průměru dotazované ženy – matky naspaly sedm až osm hodin denně, ale 

jejich spánek nebyl jednolitý.115 Přerušovalo jej volání nebo pláč dětí.116 Všechny 

respondentky, s výjimkou Renaty, ke svým dětem v noci vstávaly.117 A právě nevyspání, 

únava a dílčí nepříjemnosti s dítětem mohou vést ke snížení vzájemné tolerance mezi partnery 

a pak mezi nimi mohou vznikat různé neshody.  O konfliktech s partnerem se zmiňovala 

Alena: „… a teď je člověk prostě jakoby nevyspalej, do toho to dítě je strašně mrzutý, takže už 

se člověk chytá všeho možnýho, a je blízko hrozně třeba k různý hádce nebo k čemukoliv, 

takže jakoby to celkem … zvládnout takovouhle situaci jako si myslim, že jednak je to 

náročný, a jednak jakoby tu rodinu … může to stmelit samozřejmě tu rodinu a zároveň je to 

taková zkouška, že ten partnerskej vztah musí bejt silnej prostě jako, aby tohlencto zvládnul 

no “.118  

K negativům lze podle respondentek zařadit i nedostatek sociálních kontaktů. Pocit 

izolace měla například Renata: „ta izolace, která je jakoby pro matku jako takovou … když je 

delší dobu doma, tak v jistym slova smyslu sociální izolace je, ztrácí přehled vo věcech, který 

studovala, který dělala …“119, nebo také Jitka: „…akorát mi chyběli teda lidi ze začátku, 

nemohla jsem si zvyknout na to, že jsem pořád doma a nemám kontakt až s tolika lidma, 

předtím jsem byla zvyklá na každodenní kontakt vlastně“.120 Izolace ženy – matky ale nemusí 

                                                             
110 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
111 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
112 Anna, 34 let, VL, 2 děti.  
113 „Co mám děti, tak jsem se pořádně nevyspala, protože spím tak napůl, abych furt poslouchala, jestli  
      náhodou mě nevolají“ (Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti).  
114 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
115 Co se týče délky či kvality spánku, neviděly mé respondentky mezi pracovními dny a víkendy žádný rozdíl.    
116 „… já prostě ten klidnej spánek nemám, protože Markétka se každou chvíli budí …. ona se třeba probudí, má  
      nějakej zlej sen, a prostě že jo musím k ní vstát, musím jí utišit … a to je třeba … já nevím … třikrát čtyřikrát  
      za tu noc, takže je to takovej jakoby přerušovanej prostě spánek no“ (Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě). 
117 U Renaty (33 let, VŠ, 3 děti) vstává k dětem v noci manžel, protože ji prý pláč nebo volání dětí od doby,  
     kdy přestala kojit, nevzbudí.  
118 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
119 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
120 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
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být úplná. Velmi záleží na jejím vlastním přístupu a také na tom, do jaké míry jí budou další 

členové rodiny pomáhat. V rozporu s převládajícím názorem se totiž může sociální obzor 

ženy – matky naopak rozšířit. Tak tomu bylo například u Aleny: „no tak taky poznala jsem 

spoustu novejch známejch, kamarádů s dětma, víc jakoby teďko … vlastně chodim úplně do 

jinejch kolektivů, do kterých jsem dříve nechodila, ať už je to plavání, cvičení, zpívání, cokoliv 

… s maminkama prostě si sdělujeme různý informace, chodíme do cukráren a podobně“.121 

Mateřství může být doprovázeno větší mírou stresu z důvodu obav o zdraví dětí či o dostatek 

peněz. O stresu a větších starostech se zmiňovala Anna: „no … na jednu stranu, jak jako to 

člověka naplňuje jakoby štěstím, tak i starostma, protože ty obavy vo ty děti, vo to zdraví a 

jestli to finančně zvládneme ... a jo takový to … vopravdu ten bezstarostnej život skončil, takže 

určitě větší stres, co si budeme povídat …“.122 Ženy – matky také mohou trápit tělesné změny 

spojené s těhotenstvím a mateřstvím. „Vypadaly mi vlasy, proto jsem se musela nechat 

vostříhat … no postava už taky není to, co byla … jizva mě trápí furt po císaři …“.123 

V současné době se začíná rozmáhat diskuse nad relevancí kuriózního pojmu mateřská 

„dovolená“. V konfrontaci se skutečným vytížením ženy – matky na mateřské či rodičovské 

dovolené se mnozí ptají, proč se vlastně v této souvislosti hovoří o „dovolené“.124 Při debatě o 

tomto názvu se mé respondentky pobaveně usmívaly a shodovaly se v tom, že se o dovolenou 

v pravém slova smyslu rozhodně nejedná. Svědčí o tom řada obdobných výroků. „Nó tak 

dovolená je nesmysl (smích) … dovolenou si představuju u moře … dovolenou si představuju 

prostě pohodu, kdy jako nic nemusim … když jsem doma, tak je to prostě spoustu povinností a 

práce neustále …“.125 „To je výbornej pojem, kterej ovšem s dovolenou nic moc společnýho 

nemá“.126 Žádná z mých respondentek nebyla s názvem mateřská „dovolená“ příliš 

srozuměna a některé z nich by jej dokonce nahradily pojmem jiným, ale nevěděly jakým. Jak 

totiž říká Anna: „no mateřská dovolená už je tak zažitej pojem, že by se těžko našel asi jinej 

výraz, čím ho jakoby nahradit jo… takže radši ať tam nechaj tu mateřskou dovolenou, a 

                                                             
121 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
122 Anna, 34 let, VL, 2 děti. Podobně uvažovala i Helena (31 let, SŠ bez maturity, 2 děti): „hlídání pro děti, a aby  
     byli zdravý … pořád člověk jenom kouká, aby byly zdravý … a když si chceme někam zajít, tak abysme měli  
     pro ně hlídání a zajistit jim všechno, co potřebujou … a mít na to finance hlavně …“.  
123 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
124 Srov. Křížková, Alena a kol. 2008. Práce a péče: Proměny rodičovské v České republice a kontext rodinné  
     politiky Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).  
125 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti.  
126 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. Helena (31 let, SŠ bez maturity, 2 děti) mínila: „jsem na mateřský dovolený,  
     ale dovolená to rozhodně není“. Anna (34 let, VL, 2 děti) expresivně pronesla: „kterej blb to takhle  
     pojmenoval, protože to dovolená není rozhodně vůbec …“. A Lenka (26 let, VOŠ, 1 dítě) uvedla: „jeden  
     velkej vtip (smích) … opravdu nevím, kdo řekl mateřská dovolená“. 
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budeme se stále jako nad tim podivovat, kterej blb to takhle moh nazvat, protože dovolená … 

pod pojmem dovolená si představuju úplně něco jinýho … (smích)“.127  

Co se tedy skrývá pod takzvanou mateřskou „dovolenou“ ve skutečnosti? Názory 

mých respondentek na toto téma se příliš nelišily. Období mateřské dovolené charakterizovaly 

spíše jako nepřetržitou pracovní povinnost. Renata mínila: „… člověk opravdu do práce 

nechodí, ale má čtyřiadvacetihodinovej provoz, protože nikdy neví, co ho překvapí, jak přes 

den, tak v noci, takže jakoby to slovo dovolená mi k tomu až tak jakoby úplně nepasuje“.128 

Podobně se vyjadřovala i Alena: „mě jako ženě se vybaví dvacetičtyřhodinová péče o dítě a o 

manžela (smích) … no v podstatě jako o tu domácnost že jo“.129 Žena – matka na mateřské 

dovolené je tedy téměř vždy zaměstnána. Na rozdíl od svého partnera nemá nějakou konkrétní 

pracovní dobu, nýbrž de facto pracuje průběžně po celý den a navíc ke svému dítěti vstává i 

v noci. Může si však činnosti, které nejsou úplně bezodkladné (př. kojení, přebalování aj.), 

zorganizovat dle svého vlastního uvážení a může si v průběhu dne najít i malé chvilky na 

relaxaci.  

8. 2. Běžný den z pohledu ženy – matky  

Běžný den před porodem dotazované ženy – matky dělily na dva základní časové 

úseky, na dobu strávenou v zaměstnání a na dobu strávenou mimo zaměstnání. Pro dobu 

strávenou mimo zaměstnání bylo typické, že činnosti v ní realizované byly z časového 

hlediska volněji organizovány. Respondentky se zmiňovaly o tom, že dělaly to či ono, aniž by 

blíže specifikovaly, v jakém čase k tomu obvykle docházelo. Pokud však vyprávěly o 

obvyklém dni na mateřské či rodičovské dovolené, pak z jejich výpovědí zřetelně vyvstával 

určitý denní režim s pevně ohraničenými časovými úseky. Činnosti dotazovaných žen - matek 

jsou totiž v současnosti (tj. na mateřské či rodičovské dovolené) striktněji časově 

organizovány, než tomu bylo v době před prvním porodem. Jako bezdětné ženy si mohly 

                                                             
127 Anna, 34 let, VL, 2 děti. Čím nahradit výraz mateřská „dovolená“ nevěděla ani Renata (33 let, VŠ, 3 děti):     
     „jakoby člověk se s tím tak nějak jako ztotožnil … všude se to píše … tak otázkou jak jako … jak to nazvat že  
      jo…“. Snad právě proto by tedy Helena (31 let, SŠ bez maturity, 2 děti) název mateřská „dovolená“  
      zachovala: „a klidně ponechala, ona si na to každá maminka přijde sama, že to mateřská dovolená opravdu  
      není …“.  
128 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
129 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. Také Gabriela (30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě) uváděla: „no to je starost … péče  
     o dítě … čtyřiadvacetihodinová“. 
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dovolit chovat se spontánněji.130 V daleko větší míře si mohly dělat to, co právě chtěly, kdežto 

jako ženy – matky na mateřské či rodičovské dovolené jsou v tomto ohledu méně svobodné, 

neboť se vždy ohlížejí na potřeby svého dítěte. Jana se k tomuto tématu vyjadřovala 

následovně: „třeba mě stačí se jak říkám podívat na hodiny a už (pohvízdnutí) … neměl třeba 

… jo … aby měl ten svůj rytmus a předtím, když nebyl, tak to bylo úplně jedno, že kdy budu 

večeřet a že nemám … já nevím uklizeno … ten čas byl jenom můj, ale teď to není můj čas, je 

to Péťův čas“.131 Podstatné je, že větší část týdne jsou dotazované ženy - matky se svými 

dětmi doma samy, zatímco jejich partner pracuje. „Když je manžel v práci, tak má dvanáctky, 

tak jsem s dětma sama, a ten den je pořád stejnej“.132 Pokud nejsou partneři respondentek v 

zaměstnání, vzniká prostor pro změny v obvyklém denním režimu. Zejména je důležité, že 

muž je doma fyzicky přítomen a může se na péči o dítě a na ostatních domácích povinnostech 

aktivně podílet. Podle oslovených žen – matek se tak ale ne vždy skutečně děje.133  

Struktura režimu dne se tedy zpravidla mění o víkendu. Například respondentka Alena 

si pochvalovala, že může o víkendu uvařit složitější jídla, protože její manžel mezitím zabaví 

dceru, anebo ji vezme na procházku, a ona přitom stihne uklidit i to, na co v týdnu nemá 

čas.134 Rozdíl mezi pracovními dny a víkendy spočívá pro Alenu především v tom, že „… 

jakoby ta péče o to dítě se rozdělí na ty dva partnery, no o tom víkendu, a tímpádem si i já víc 

odpočinu a nejsem s ní jakoby dvacetčtyři hodin …“.135 Stejný rozdíl mezi pracovními dny a 

víkendy je podstatný i pro další respondentky Renatu a Gabrielu.136 Přítomnost manžela 

(partnera) je pro dotazované ženy – matky také příležitostí někam si společně vyrazit.137 

Doba, kdy muž nepracuje má tedy pro ženu na mateřské či rodičovské dovolené často 

                                                             
130 „Mohla jsem si jeden den rozhodnout, že druhej den budu dělat todle, nebo že ráno se rozhodnu, že večer  
     udělám todle, to teďkon nejde, musim všechno jakoby přizpůsobovat tomu dítěti“ (Lenka, 26 let, VOŠ,  
     1 dítě).  
131 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. Příklad denního režimu respondentky Renaty (33 let, VŠ, 3 děti) je uveden v příloze  
     č. 2, s. 85. 
132 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti.  
133 „U nás to je tak, že děti mám na starosti absolutně já“ a také „o víkendech jedeme k babičce, ale vo ty děti se  
     starám tady jako tam, pořád stejně, furt je to jako ta péče na mě“ (Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti).  
134 „… že třeba můžu zvládat uvařit takový složitější jídla … jo že prostě si jí Míra vezme třeba dopoledne a já  
      prostě mám čas na to vaření …“ a také „… já kdybych prostě vařila nějakou svíčkovou ve všední den tak to  
      prostě jakoby nedám, že jo…“ (Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě). 
135 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
136 „Vo tom víkendu na to dítě nejsem sama, takže o víkendu většinou se fakt stará Ralf a já dělám takový ty resty,  
     který nejsem schopná udělat v tejdnu, jako že si třeba vyžehlim nebo že si něco spíchnu na mašině, nebo že si  
     jdu zahrát přes den s kamarádkou ricochet, nebo že vypadnu, že si jedu nakoupit“ (Gabriela, 30 let, SŠ   
     s maturitou, 1 dítě). A také „ … protože manžel je doma, takže jakoby spoustu věcí děláme společně,  
     že jakoby je tady jakoby přítomnej fyzicky“ (Renata, 33 let, VŠ, 3 děti).  
137 „Jelikož jsem s těma dětma pořád a většinou opravdu sama, bez partnera, tak jsem ráda, když jsme všichni  
      spolu pohromadě a jdeme na procházku nebo jedeme na výlet“ (Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti).  
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konotaci rodinného času. „O víkendu se snažíme bejt jako rodina spolu“.138 „Tak zase ty 

víkendy my jako bereme tak, že když můžeme, tak jsme pospolu a třeba vyrážíme na nějakej 

vejlet nebo někam jakoby jako rodina všichni konečně, protože přes ten tejden jakoby to není 

moc jako reálný“.139 Pro Annu140 jsou z tohoto hlediska důležité neděle, kdy nepracuje ani 

ona (za účelem přivýdělku), ani její manžel. Žádné závazky nemají v tento den narušit čas, 

který mohou strávit společně jako rodina. „Pokud to jde, tak se snažím držet, jakoby jeden den 

v týdnu čistě jenom pro rodinu“.141  

Určitou výjimku z nastíněné reflexe víkendových dnů představuje respondentka 

Jitka142, která pro sebe naopak hodnotí víkend jako náročnější než ostatní dny v týdnu, a to 

proto, že starší dcera není v mateřské škole a ona se tak musí starat o obě dcery současně. Její 

manžel zatím vyřizuje záležitosti okolo přestavby rodinného domu, v němž společně bydlí. 

S péčí o dcery a s úkoly v domácnosti jí příliš nepomáhá. Nakonec ale i ona připouští, že 

rozdíl mezi pracovními dny a víkendy může nastat tehdy, pokud jako celá rodina jedou na 

víkend k jejím rodičům. Její maminka všem uvaří a pomůže jí postarat se o děti. Jitka143 si 

pak také více odpočine. A od většinového názoru se odlišuje také respondentka Ivana144, která 

žádný zásadní rozdíl mezi pracovními dny a víkendy nevidí. Její manžel má soukromou 

geodetickou firmu a pracuje z domova. Pracuje o víkendu stejně jako v týdnu a mezi tím se 

ještě věnuje činnostem okolo jejich rodinného domu a nově zakoupeného pozemku. Péče o 

děti a o domácnost leží plně na Ivaně145, a proto jsou pro ni všechny dny v týdnu včetně 

víkendu v podstatě stejné. A podobné je to i u Sylvie146, která se rovněž stará o děti a o 

domácnost celý týden. Její manžel má sice o víkendu „volno“, ale věnuje se činnostem okolo 

chaty, anebo pracuje na nově zakoupeném pozemku. Ani Sylvie147 tedy žádný zásadní rozdíl 

mezi pracovními dny a víkendy nevidí.  

Velká změna z hlediska denního režimu může nastat tehdy, pokud dítě (popř. děti) 

začnou o víkendu hlídat prarodiče. „Když Péťu hlídá babička a dědeček přes víkend, tak to je 

velkej rozdíl … největší rozdíl je v tom, že se nemusím o Péťu starat … hlídat si čas, abychom 
                                                             
138 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti.  
139 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
140 Anna, 34 let, VL, 2 děti. 
141 Anna, 34 let, VL, 2 děti. 
142 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti.  
143 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
144 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti.  
145 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
146 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti.  
147 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
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stihli večeři, koupel apod. … protože to aj pociťuju, že konečně jak kdyby … můžeme se … 

úplně to z nás jak kdyby … nechci to říct škaredě … ale spadne a jsme jak kdyby jak dřív“.148 

To, že dítě najednou není doma, ale může ženu – matku do jisté míry i stresovat. Zvláště 

tehdy, pokud je tato situace poměrně nová a rodina si na ni dosud nezvykla. Někdy si 

zpočátku žena – matka a její partner nedokážou s nově nabytým volným časem poradit. „Ale 

já najednou zjistim, že najednou nemám, co dělat …“ a také „nezvyk je to pro mě a nevim 

najednou co sama se sebou “.149 Žena – matka se také může zpočátku potýkat s neodbytnými 

myšlenkami na to, co asi zrovna její dítě dělá, a zda je o něj dobře postaráno. „Teď jako furt 

přemejšlim, co to dítě dělá a strašně mi chybí “.150  

Dotazované ženy – matky tedy odlišovaly průběh víkendu od režimu pracovních dní 

v týdnu především tehdy, pokud na sebe část jejich běžných povinností v domácnosti a kolem 

dětí během víkendu převzala jiná osoba, ať už to byl partner či například prarodiče. Neméně 

důležité pro ně také bylo, že mohly být s partnerem a dětmi pohromadě jako rodina, nebo že 

také mohli společně jako rodina „někam vyrazit“. Markantní rozdíl nastal tehdy, pokud dítě 

strávilo víkend nebo jeho část u prarodičů, zatímco rodiče zůstali doma. U těch respondentek, 

které v zásadě neodlišovaly víkend od pracovních dní v týdnu, tyto faktory chyběly.151 Ve 

svých vzpomínkách na víkendy nebo na jiné dny pracovního volna z doby před porodem 

respondentky oceňovaly možnost jít spát později a druhý den později vstávat, možnost strávit 

s partnerem o víkendu více času, než tomu bylo v pracovních dnech (stejné jako po porodu), a 

možnost podniknout společně nějaký výlet (rovněž stejné jako po porodu). Před narozením 

dítěte měly respondentky během víkendů více času na sportovní aktivity, za nimiž se také 

vypravovaly do vzdálenějších míst. Rovněž se mohly častěji scházet s přáteli, posedět s nimi 

v hospodě či prostě jen tak volně doma odpočívat.  

 Běžný den z období, kdy dotazované ženy – matky ještě neměly děti, se tedy značně 

lišil od běžného dne v současnosti, tj. na mateřské či rodičovské dovolené. Zásadní změnou 

byla skutečnost, že na běžném dnu dotazovaných žen – matek po porodu téměř vždy 

participovaly další osoby, kdežto běžný den z doby bezdětnosti se mohl ve větší míře 

odehrávat pouze za přítomnosti respondentky samotné. Prakticky nepřetržitý kontakt s jinými 

osobami (tj. s dítětem a potažmo i s partnerem) a omezená možnost odpočinku byly pro 

                                                             
148 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
149 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
150 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
151 Srov. Sylvii (36 let, VOŠ, 2 děti) a Ivanu (34 let, VŠ, 2 děti).   
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dotazované ženy – matky psychicky a fyzicky náročné. „Vlastně nejsem ani chvilku sama, že 

prostě u mě furt jakoby někdo figuruje … vlastně do tý doby než přijde manžel, tak já vlastně 

jakoby nemám ty děti kam dát, protože mamka pracuje, takže já jsem s nima jakoby pořád a je 

to někdy teda jako fyzicky … psychicky hlavně je to teda jako náročný no …“.152 Jako 

bezdětné trávily respondentky značnou část dne na svém pracovišti (vyjma víkendů a jiných 

dnů „volna“) a po skončení pracovní doby se mohly pohybovat relativně do velké vzdálenosti. 

Od narození prvního dítěte ale vykonávají většinu běžných činností v domácím prostředí a 

také jejich pobyt venku je z hlediska vzdálenosti značně omezený.153 Většinou se pohybují v 

blízkosti svého bydliště, protože zohledňují to, kam bude jejich dítě schopné pěšky dojít, 

popř. která místa pro ně budou přístupná i s kočárkem. Prostorová orientace dotazovaných žen 

– matek se po narození jejich dítěte (popř. dětí), podobně jako mnoho jiných věcí, výrazně 

změnila.    

8. 3. Volný čas a zájmové aktivity respondentek   

Pracovní doba bezdětné zaměstnané ženy začíná v nějakou konkrétní dobu a také 

v nějakou konkrétní dobu končí. Poté nastává doba mimopracovní, v níž je nutné zabezpečit 

základní biologické potřeby (spánek, jídlo, hygiena atd.), splnit různé rodinné a společenské 

povinnosti a zajistit chod domácnosti. Po splnění všech těchto povinností zůstává bezdětné 

ženě ještě docela významný časový úsek opravdového volna, které může trávit dle svého 

vlastního uvážení. Žena – matka na mateřské či rodičovské dovolené oproti tomu nemá 

klasickou pracovní dobu a stará se o své dítě (popř. děti) a o domácnost prakticky po celý 

den.154 Skutečné volno může mít pouze tehdy, když ji někdo v její funkci zastoupí. U ženy – 

matky na mateřské či rodičovské dovolené tedy nelze rozlišovat „dobu pracovní“ a „dobu 

mimopracovní“, neboť jejich hranice jsou nezřetelné. Je obtížné určit, co je pro ženu – matku 

ještě povinností, a co už vnímá jako svůj volný čas. Závisí to na tom, co daná žena – matka za 

volný čas považuje, a jak jej sama pro sebe definuje.  

Pro mé respondentky byl volným časem především čas, který měly jen samy pro sebe. 

Byla to doba, kdy jejich dítě (popř. děti) hlídal někdo jiný a ony si mohly zajít třeba na kávu 

s kamarádkou (Helena155), vyrazit si někam s přáteli (Alena156) nebo se zúčastnit 

                                                             
152 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti.  
153 Pokud zrovna nejedou s partnerem a s dítětem (popř. dětmi) na výlet.  
154 Srov. Kapitola 8. 1. Reflexe mateřství a mateřské dovolené, s. 44.  
155 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 



 

54 

volejbalového tréninku (Renata157, Ivana158) aj. Tohoto soukromého volného času si mé 

respondentky cenily zdaleka nejvíce. Bylo tomu tak jednak proto, že se jim ho v mnoha 

případech příliš nedostávalo, ale také proto, že měl pro jejich odpočinek a regeneraci zásadní 

význam. Soukromý volný čas byl prvním typem volného času, o kterém se mé respondentky 

s ohledem na toto téma ve shodně laděných výrocích zmiňovaly. „Volný čas … čas mít pro 

sebe jenom … neřešit nic … jenom sebe“.159 „Volnej čas … jako když člověk má opravdu čas 

jenom sám na sebe a může si v tom čase jako dělat relativně co chce, co by potřeboval“.160 

„No … pod slovem volnej čas, tak to už si teda představim, že to je fakt jako můj volnej čas, 

takže ty děti prostě fakt někam jako uplacíruju někomu jinýmu, no a fakt, že jdu na ten 

volejbal třeba jako“.161 To, jakým způsobem zkoumané ženy – matky svůj soukromý volný 

čas tráví, závisí na jejich preferencích, ale i na časových a finančních možnostech, a škála 

způsobů trávení soukromého volného času je velmi široká.162  

Druhým typem volného času ženy – matky je partnerský volný čas, tedy čas, který 

mohou ženy – matky trávit se svým partnerem bez přítomnosti dítěte (popř. dětí). Ani tohoto 

času nemívají ženy – matky příliš mnoho, a proto jej rovněž považují za velmi důležitý. 

Zejména je významný pro udržení uspokojivého vztahu s partnerem. Takto o partnerském 

volném čase přemítala Gabriela: „Tak chci říct, že se snažím, aby to bylo co nejvíc jako 

předtím, i ten vztah, jakože se snažim, abysme aspoň jednou, sice za uherskej rok, ale abysme 

teda jednou za čas udělali něco spolu, nebo abychom jeli i přesto na tu dovolenou, i když teď 

je to podstatně víc jako finančně náročnější, ale že se snažím, aby to dítě úplně jakoby 

nezměnilo ten náš vztah … jo, že třeba, když jedeme třeba teď na ten víkend, tak na jednu 

stranu mi to rve srdce, že to dítě nechám u těch rodičů, ale na druhou stranu zase vidím, jak 

                                                                                                                                                                                              
156 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
157 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
158 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
159 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
160 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
161 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. Také „když mi někdo pohlídá ty moje dvě dcerušky a mám čas jenom sama pro sebe  
     a to je jedno, co dělám, a může to bejt třeba jenom půl hodina, ale je to prostě chvilka …“ (Jitka, 31 let, VŠ,  
     2 děti) nebo „že mám čas jenom pro sebe … že nemusím myslet na děti … že je o ně postaráno … někdo mi je  
     hlídá a já můžu si dělat, co chci …“ (Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti).  
162 Alena (30 let, VŠ, 1 dítě) například chodí každé úterý odpoledne na lekci powerjógy. Gabriela (30 let, SŠ  
      s maturitou, 1 dítě) si zahraje o víkendu s kamarádkou ricochet nebo navštíví přednášku věnovanou  
      ezoterice.  Renata (33 let, VŠ, 3 děti) a Ivana (34 let, VŠ, 2 děti) hrají dvakrát týdně volejbal, a když na jaře  
      či na podzim probíhá krajská soutěž, mají ještě jedenkrát týdně zápasy. Jana (29 let, VŠ, 1 dítě) ráda háčkuje,  
      Helena (31 let, SŠ bez maturity, 2 děti) si zajde s kamarádkou na kávu a Lenka (26 let, VOŠ, 1 dítě) chodí  
      jedenkrát týdně na lekce step aerobicu.  
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je to hrozně fajn pro ten náš vztah“.163 Množství partnerského volného času ženy – matky 

závisí do velké míry na ochotě a možnostech členů širší rodiny dočasně převzít péči o dítě 

(popř. děti).164 Helena165 tráví sama s partnerem přibližně jeden víkend za tři měsíce, zatímco 

jejich děti hlídá tchýně. „Třeba na víkend dáme děti k babičce a jdeme s manželem … jezdíme 

do termálů nebo jdeme na večeři nebo tak …“.166 Helena167 si také s partnerem při této 

příležitosti ráda zajde do divadla či na muzikálové představení. Janě168 hlídají syna přibližně 

dvakrát do měsíce během víkendu prarodiče. Tento čas Jana169 využije na společnou večeři 

s partnerem v restauraci, anebo jednoduše stráví hezký večer doma, třeba u lahve dobrého 

vína. „A když je to třeba na celej víkend, tak jedeme někam na výlet, do Budějovic nebo já 

nevím … někam … do kina třeba jdeme … taky spíme … čteme si“.170 Také Jitka171 dává děti 

dvakrát za měsíc během víkendu na noc k prarodičům. S manželem pak navštíví kino, posedí 

v hospodě nebo zajdou do vinotéky. Lence172 hlídají prarodiče dcerku Lauru téměř každý 

víkend. To funguje ale pouze několik posledních týdnů, zatímco dříve (tj. od narození dcery) 

s partnerem žádný společný volný čas neměla (kromě doby, kdy jejich dcera spala).173 

V partnerském volném čase Lenka174 s partnerem nakupuje, sportuje (plavání, jízda na kole 

aj.), občas večer navštěvuje nějakou restauraci atd. Sama říká: „ … spíš takhle, že se věnujeme 

věcem, kterým jsme se věnovali dřív … spolu …“.175 Renatě176 hlídá maminka občas děti o 

víkendu přes noc, takže si mohou s manželem vyrazit na večeři nebo na setkání s přáteli. 

„Některý jako večery si mamka děti vezme, abysme se třeba ráno mohli vyspat, a přijedem 

třeba až jakoby na voběd jó … když to víme dlouho dopředu, tak se snažíme něco 

zorganizovat … nebo si jdeme jen někam sednout … ale je pravda, že my jsme kolikrát tak 

unavený, že vopravdu třeba si jdeme lehnout “.177 

                                                             
163 Gabriela, 30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě. 
164 Totéž platí i pro soukromý volný čas.  
165 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
166 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
167 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
168 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
169 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
170 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
171 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
172 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě.  
173 „Že bysme byli sami, tak to vůbec nebylo … to až opravdu těch posledních pár tejdnů, co si jí začali brát  
     no …“ (Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě).  
174 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
175 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
176 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
177 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
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Na rozdíl od ostatních respondentek Sylvie178 a Anna179 žádný partnerský volný čas 

nemají (vyjma chvil, kdy jejich děti spí). Anna180 je omezena především tím, že svého 

mladšího syna ještě kojí. „Volný čas s partnerem bez dětí nemám momentálně žádný … kojící 

matku nic nenahradí“.181 Sylvie182 si děti moc přála, ale dlouho měla problémy s otěhotněním. 

Když se jí pak děti narodily, chtěla být co nejvíce s nimi a partnerský volný čas příliš 

nevyhledávala. Děti si nechává hlídat pouze tehdy, když si něco potřebuje zařídit, ale nikoli 

proto, aby mohla trávit nějaký volný čas pouze s partnerem. „Já prostě s těma dětma chci bejt 

… já když jdu na prase, tak si je vezmu sebou … ne že bych se toho zřekla, ale prostě si je 

vezmu sebou“.183 

Třetím typem volného času ženy – matky je rodinný volný čas, tj. doba, kterou žena – 

matka tráví společně s dítětem (popř. dětmi) i s partnerem a již také považuje za svůj volný 

čas. Obvykle je žena – matka v tomto časovém úseku zproštěna běžných povinností 

v domácnosti. Rodinný volný čas bývá často spojen se změnou prostředí, tj. odehrává se mimo 

domov. „Tak jako třeba volnej čas je, když jdeme na procházku o víkendu … když bylo 

hezčeji, tak jsme si sbalili svačinu a vyrazíme třeba tady do lesa, byli jsme tam celej den, 

Péťovi jsme dali někde ohřát oběd v hospodě … a to je pro mě taky volnej čas“.184 Pro tento 

druh volného času je typické, že se v něm péče o dítě (popř. děti) rozdělí na více osob. Žena - 

matka tedy přestává být výlučně tím, kdo obstarává potřeby dítěte (popř. dětí) a kdo na něj 

dohlíží, a již tato skutečnost jí postačuje k tomu, aby tento časový úsek definovala jako určitý 

typ svého volného času. „No protože já, když by se mi řeklo volnej čas, tak třeba si to 

představim, že třeba půjdeme já, Markétka a Míra a půjdeme jakoby někam všichni společně, 

a pro mě to taky jakoby bude vodpočinek, protože tam bude ten Míra, jakoby že už nebudu 

jenom s ní … takže jakoby se zase část toho přesune i na Míru, jakoby tý zodpovědnosti, toho 

hlídání … takže to je pro mě třeba volnej čas“.185 „Teďkon vidim volnej čas i klidně s tim 

dítětem a třeba s manželem, abychom se vo tu péči podělili, abych nebyla jako furt na to 

                                                             
178 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
179 Anna, 34 let, VL, 2 děti. 
180 Anna, 34 let, VL, 2 děti. 
181 Anna, 34 let, VL, 2 děti. Ze stejného důvodu je omezen i její soukromý volný čas. 
182 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
183 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. Ostatní respondentky rády využívají možností, kdy mohou své dítě dát na hlídání  
     prarodičům či jiným členům širší rodiny, a takto získaný partnerský volný čas si s potěšením užívají. 
184 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
185 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
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sama, takže třeba že vyrazíme opravdu ven a můžeme bejt spolu, nebo třeba i s rodičema 

…“.186   

U rodinného volného času žena – matka regeneruje zejména po psychické stránce. 

Užívá si pocitu, že mohou být všichni spolu jako rodina, těší ji, že není na vše sama, a také 

čerpá nové síly z pohledu na své šťastné a spokojené dítě (popř. děti). „Člověk musí 

zrelaxovat jiným způsobem, že tam prostě jakoby tu sílu nabírá třeba z toho smíchu těch dětí 

nebo z toho že jako vidí, že jsou rádi, nebo jak si prostě hrajou ... tam je to vo tom psychičnu 

… že vidim, že jsou děti spokojený, tak se člověk tim nabíjí … to je zase jako jinej druh 

takovýho toho odpočinku no …“.187 Rodinný volný čas bývá uzpůsoben potřebám a 

možnostem dětí a je tomu tak i v období dovolené, tj. v době, kdy má partner ženy – matky 

pracovní dovolenou a všichni společně někam vyrazí. „Byli jsme v Chorvatsku u moře a zase 

prostě tak, aby si zaplavaly děti, musím hledat místo, kde prostě už přemejšlim nad tím, jestli 

to je i pro děti vstup do vody a tak …“.188 „Ty vejlety už musíš přizpůsobit tomu, že máš to 

dítě, že nemůžou bejt moc dlouhý, musíš že jo mít to naplánovaný, kam jdeš, abys jí tam 

mohla dát svačinu, aby zase ona mohla spát“.189 Z těchto, ale i z dalších příkladů, tedy 

vyplývá, že v rámci rodinného volného času je třeba zohledňovat potřeby a schopnosti dětí, 

což přesně vystihla respondentka Renata: „takže se furt musí zohledňovat vlastně, že tam 

máme ty děti a vymejšlí se jakoby k tomu program … jo že my jsme vlastně až na tom druhým 

místě …“.190 I tak si ale žena – matka dovolenou s partnerem a dítětem (popř. dětmi), jak 

potvrzovaly mé respondentky, zpravidla užije. Sylvie mínila: „ta dovolená asi může bejt teď 

stejně dobrá, jako byla předtím … hlavně prostě někam se dostat ven z toho, kde jsme furt 

doma stejný … teď, když prostě už jsme s Romanem a máme u toho děti, tak si to užiju asi 

úplně stejně jako předtím, když tu ty děti nebyly“. 191 Jitka zase uváděla: „dovolenou jsem si 

velice užila, ale je pravda, že jinak než, kdyby byl člověk sám, ale užili jsme si jí s dětmi“.192 

Čtvrtým typem volného času ženy – matky je volný čas s dítětem, tj. čas, který žena – 

matka tráví se svým dítětem (bez partnera), ale přitom jej považuje za svůj volný čas a nikoli 
                                                             
186 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
187 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
188 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
189 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. Podobně Jana (29 let, VŠ, 1 dítě.): „… a teďka ta dovolená je spíš o tom, že musíme  
     i ty aktivity naše jak kdyby přizpůsobit mu …“ a také Renata (33 let, VŠ, 3 děti): „tejden jsme byli všichni  
     na horách, tak se to točilo stejně kolem dětí prostě, kdo bude dopoledne lyžovat s dětma, kdo pude  
     s Kačenkou bobovat a vobráceně, kdy se to votočí…“.  
190 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
191 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
192 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
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za povinnost. Tato situace může nastat tehdy, když žena – matka může i s dítětem dělat to, co 

ji baví. Volný čas s dítětem bývá také spojen se změnou prostředí, tedy je obvykle tráven 

mimo domov. „Tak musím říct, že já teda beru volnej čas veškerej, kdy dělám to, co mě baví, 

to znamená pro mě je i volnej čas, když jdeme s FITMAMI193, že si jakoby zacvičím, i když 

tam ten Tobias je s tím kočárkem“.194  

 Čas, který ženě - matce zbývá večer po usnutí jejího dítěte (popř. dětí), předtím než 

jde ona sama spát, nemůže být rodinným volným časem nebo volným časem s dítětem, ale 

mohl by být soukromým volným časem či partnerským volným časem. Žena – matka ale i 

v tomto čase vykonává různé povinnosti, které nemohla, anebo nestihla udělat přes den.195 

„Ten večer … no to třeba udělám věci, který s ní nejdou … třeba já nevím umejt nádobí a 

naskládat věci do myčky, protože Laura je okamžitě nastoupená a do myčky mi vleze taky jó, 

takže to je prostě vždycky paráda … nebo vytřít, vyluxovat … to s ní taky nejde, takže si 

musím vždycky udělat ty věci, který s ní nejdou … vyžehlit s ní taky nemůžu, protože se 

okamžitě věnuje kabelu “.196 „No když Tobias usne, tak jdu uklízet ten bordel, co přes den 

udělal, a pak si sednu k televizi, k internetu, anebo si čtu“.197 Jistá část „volného“ času ženy – 

matky ve večerních hodinách tedy volným časem v pravém slova smyslu není. Svou roli zde 

sehrává i únava, kterou pociťují ženy – matky po náročném dni. „Většinou když jakoby 

Markétka usne večer, tak mám svůj volnej čas, jenomže to jsem mnohdy tak unavená, že svůj 

volnej čas prostě trávim spánkem“.198 „To člověk je jako unavenej a to bych ani volným časem 

nenazvala“.199 Přesto však lze některé aktivity žen – matek ve večerních hodinách zařadit do 

soukromého volného času. Jsou to zejména čtení knih, sledování televize nebo surfování po 

internetu. Helena například popisovala: „člověk se těší, když mu děti usnou, že mám chviličku 

klidu a prostě konečně třeba v devět už mám klid, tak si sednu k televizi, tak prostě nejdu hned 

v deset spát“.200 A Sylvie uvedla: „půl hodiny večer, když usnou děti, tak si čtu “.201  

                                                             
193 Druh cvičení, které je určené pro maminky s dětmi v kočárcích, na odrážedlech či na kolech, jež probíhá  
     po celý rok ve venkovním prostředí.   
194 Gabriela, 30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě. 
195 Úklid kuchyně po večeři, mytí nádobí, žehlení, vytírání apod. 
196 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
197 Gabriela, 30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě. Alena (30 let, VŠ, 1 dítě) často po večerech žehlí, protože v tuto dobu  
     mají levnější elektrický proud, a Ivana (34 let, VŠ, 2 děti) svému partnerovi pomáhá s geometrickými  
     výkresy.  
198 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
199 Anna, 34 let, VL, 2 děti. 
200 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
201 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
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 Volný čas ženy – matky, ať už je jakéhokoli typu a ať má jakoukoli podobu, slouží 

především k její relaxaci, k fyzickému i psychickému odpočinku a k načerpání nových sil. 

V tom se shodovaly i mé respondentky. „… k uvolnění a k odreagování tý ženy, aby se 

psychicky zase nadechla a mohla bejt na ty děti hodnější“.202 „ … aby člověk přišel na jiný 

myšlenky, trošku se vyresetoval … nó vodpočinul si, ale není to vo tom ležet v posteli prostě, 

třeba i si vodpočinout sportem, jo s přáteli, s rodinou “.203 Pro mé respondentky bylo velmi 

důležité odpočinout si od dítěte (popř. dětí), byť třeba jen na malý okamžik. Odpočinek 

zdůrazňovala i respondentka Helena, pro niž byla takovou volnější chvílí třeba i doba, kdy 

mohla jít sama na nákup.204 Je – li ženě - matce dopřán dostatek volného času, při němž by si 

mohla odpočinout, užívá si pak chvíle se svým dítětem intenzivněji, než kdyby s ním byla 

neustále. „Když ten volnej čas máš, tak se třeba na ty děti pak tak jako víc těšíš … nebo že 

když s nima chvilku nejseš, tak se na ně pak jakoby těšíš, než když s nima seš furt“.205 

Volný čas ženy – matky je limitován tím kdo, kdy a na jak dlouho pohlídá její dítě 

(popř. děti), zatímco bezdětná žena si může volný čas organizovat čistě dle svého uvážení. 

„Když je jakoby bezdětná žena, tak nemusí si furt říkat no tak komu to dítě dám, kdo ho bude 

hlídat, nebo jak já to udělám, nebo kdo si vezme volno … ten volnej čas matky … tak ta prostě 

musí furt přemejšlet, co s tím dítětem že jo“.206  Žena – matka si svůj volný čas na rozdíl od 

bezdětné ženy musí více plánovat, ale také musí být připravená své plány v případě potřeby 

změnit (nemoc dítěte, odřeknutí hlídání apod.). „… nemůžu si dělat jakoby stoprocentní někde 

závazky, nebo jakoby dlouhodobý časově jo, protože nevím, jestli třeba nebude malá 

nemocná, budu tam moct ject, nebudu tam moct ject, jakoby se člověk musí rozhodovat 

aktuálně podle tý situace“.207  

V souvislosti s mateřstvím ženy – matky své zájmy nijak zásadně nemění, ale většinou 

je mohou realizovat pouze v omezené míře. Pokud jsou například sportovně založené, budou 

pravděpodobně v tomto směru aktivní i nadále, i když se třeba v něčem budou muset nové 

situaci přizpůsobit. K zachování svých koníčků a zájmů budou ženy – matky, jak již bylo 
                                                             
202 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
203 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. Podobně smýšlela i Renata (33 let, VŠ, 3 děti): „aby člověk hodil za hlavu tu  
     všednost, tu každodennost a vodpočinul si, vodreagoval se, aby pak zase mohl fungovat“. 
204 „Jak říkám mě stačí prostě jít jenom nakoupit a jdu bez dětí, protože s dětma nakupovat, co si budeme  
     povídat, prostě to je člověk ve stresu, a když jdu bez nich, tak si nakoupím v klidu. Pro mě je to odpočinek  
     někdy, když jdu bez dětí, že jdu chviličku sama a nemusím se s nima zabejvat a vydechnu (Helena, 31 let, SŠ  
     bez maturity, 2 děti).  
205 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
206 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě.  
207 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 



 

60 

naznačeno, potřebovat pomoc a podporu své rodiny.  Ivana uvedla: „tak já v podstatě fakt 

můžu říct, že jako takový ty svoje koníčky, co sem měla, nebo jako teda hlavně ten sport, tak to 

prostě můžu dělat dál, protože prostě tady ty prarodiče jsou a dycky pohlídaj“.208  Ivana209 

tedy nadále hraje volejbal, stejně jako Renata210. Navíc si zakoupila spinningové kolo a jezdí 

na něm doma, takže nemusí za tímto účelem docházet do fitness centra. Renata211 zase začala 

běhat, protože vyběhnout může kdykoli, když je k tomu vhodná příležitost.212 Starší děti se 

ženy – matky tam, kde to je možné, snaží do svých koníčků zapojit. „Zase to, co byl člověk 

zvyklej dělat předtim, tak to třeba se taky snažim trochu dělat i s těma dětma, anebo to prostě 

tak nějak holt trochu něco vomezit, nebo ty aktivity těm dětem přizpůsobit, ale myslim, že 

prostě se s nima jako dá taky dělat leccos, jako jak nějakej sport třeba, jdeš běhat s kočárkem 

že jo, nebo i na ty výstavy se dá taky jít prostě s těma dětma no “.213 Sylvie214 jezdí s dětmi na 

kole, i když mladší dceru Adélku musí ještě vozit v sedačce na svém kole, a v zimě si plánuje 

i s dětmi společné lyžování. Na to, do jaké míry se podaří ženám – matkám zachovat si své 

koníčky a zájmy z dob bezdětnosti, má také vliv jejich aktuální finanční situace. Helena215 si 

ve svém volném čase spíše zajde s kamarádkou na kávu, namísto toho, aby se věnovala 

nějakým nákladnějším aktivitám. V mém rozhovoru uvedla: „kdybych na to měla peníze, tak 

si ve volným čase jdu třeba na masáž, ale nemám na to, tak si prostě jdu jenom s kamarádkou 

na kafe“.216 Anna zase nemůže jezdit na koních, protože je to pro ni příliš finančně 

nákladné.217 

Kromě svých čistě osobních aktivit mohou ženy – matky ledacos podniknout i se 

svým dítětem (popř. dětmi). Na Táborsku je otevřeno hned několik mateřských či dětských 

center, jež nabízejí rodičům s dětmi své služby. Mé respondentky byly s aktuální nabídkou ze 

strany těchto institucí poměrně dobře obeznámeny218 a všechny také se svým dítětem (popř. 

dětmi) nějaký kroužek nebo kurz navštěvovaly, neboť byly přesvědčené, že jsou pro ně tyto 

                                                             
208 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
209 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
210 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
211 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
212 Jitka (31 let, VŠ, 2 děti) donedávna navštěvovala cvičení pro ženy na velkých míčích a Jana (29 let, VŠ,  
     1 dítě) jedenkrát týdně cvičí v posilovně a jedenkrát týdně se účastní lekce jógy. 
213 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
214 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
215 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
216 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
217 „No v podstatě se mi povedlo za tu dobu, co mám děti jednou si svézt tu prdel na koni, ale teď je to spíš  
     otázka peněz, že na to fakt jakoby nemám …“ (Anna, 34 let, VL, 2 děti).  
218 Potřebné informace získaly buď od jiných maminek, anebo z letáčků umístěných v mateřských školách  
     a v ordinacích dětských lékařů, či si je vyhledaly na internetu.  
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aktivity prospěšné. Zdůrazňovaly pozitivní vliv těchto aktivit na psychomotorický vývoj 

dítěte219 a oceňovaly možnost zapojení dítěte do kolektivu vrstevníků.220 Rovněž poukazovaly 

na to, že se dítě naučí vycházet s ostatními dětmi a respektovat vnější autoritu v osobě 

lektorky. „Taky pozná, že není jenom ono samo, ale že se musí přizpůsobit ostatním a dělat to, 

co se po něm chce“.221 V případě plavání vyzdvihovaly kladný vztah k vodě, posílení svalstva 

a otužování. „Tak určitě v posilování svalů, protože ta voda … jakoby ten protiodpor, tak je to 

určitě posilování, a hlavně, aby se nebáli vody … hlavně už vod miminka, a taky, aby když 

zajedou pod vodu, aby si nelokli “.222 

Aktivity jako hudební a výtvarné kroužky, plavání nebo cvičení rodičů s dětmi mé 

respondentky vnímaly spíše jako svou povinnost223, přesto ale jmenovaly i několik pozitiv, 

které tyto aktivity přinesly i jim samotným. V první řadě jim pomohly vhodně naplnit čas 

trávený s dítětem. Dítě se při nich zabavilo a respondentky ho nemusely zabavovat jiným 

způsobem. „Aby ten den pro nás měl nějakou náplň a nebyl prostě tak dlouhej 

v uvozovkách“.224 „Abysme zabili volnej čas … aby byl nějakej program nó“.225  

Respondentky také pozitivně hodnotily kontakty s jinými matkami v rámci téhož kurzu, 

s nimiž si pak mohly vyměňovat různé informace, rady a zkušenosti.226 „Vono je to nejenom 

socializování pro ty děti, ale i pro ty matky …“.227 „… protože jsme tam popovídali s těma 

maminkama, řekli si všechny možný zkušenosti, zážitky, co děti, jestli todlenc dělaj, todle 

nedělaj, jak to je, různý rady že jo …“.228 A také „matka může mít sociální kontakt s dalšími 

matkami “.229 Jako pozitivum rovněž zmiňovaly upevňování vztahu s dítětem (popř. dětmi). 

„No hlavně ta blízkost s tím dítětem, že s ním můžu mít jakoby společný zážitky, společný 

aktivity …“.230 

                                                             
219 „Dítě se učí poznávat své tělo … může získat vztah k řízené pohybové aktivitě“ (Renata, 33 let, VŠ, 3 děti).  
     „Prostě dítě je tak jako takový ohebnější, mrštnější“ (Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti). „Že se trochu rozvíjí,  
      třeba jak v tom myšlení, tak pohybově“ (Gabriela, 30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě).  
220 „Že Markétka není nějak izolovaná, že prostě je i v kontaktu s dětma …“ (Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě).  
221 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
222 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě.  
223 „Pro mě je to povinnost tam s dítětem dojít a je to zábava pro to dítě“ (Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti).  
224 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
225 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
226 Letmé známosti mezi maminkami z různých kurzů či kroužků se mohou změnit v dlouhodobá přátelství,  
     která pak přetrvávají i mimo tyto instituce.  
227 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
228 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
229 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
230 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě.  
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Aktivity rodičů s dětmi v mateřských či dětských centrech mají tedy svá 

nezpochybnitelná pozitiva a respondentky z mého výzkumného souboru je často využívají.231 

Se zastoupením těchto středisek v okolí svého bydliště byly spokojené. „Myslim si, že to 

máme dobře zařízený, že tady toho je fakt hodně, že si člověk vybere“.232 „Myslim, že ten 

Tábor je na to bohatej dost … že tady neni jakoby nic, co by prostě chybělo …“.233 „Přesto 

však některé z nich uváděly drobné dílčí problémy. Například Sylvie postrádala aquapark 

s vodními atrakcemi234, Renatě chyběla nekuřácká restaurace zaměřená především na rodiče 

s dětmi235 a Helena nebyla spokojená s cenou za plavecké kurzy.236 Jana zase postrádala 

organizaci, jež by sdružovala maminky za účelem výroby předmětů z přírodních materiálů, 

které by se následně prodávaly, a výtěžek z prodeje by pak byl použit na dobročinné účely.237 

A Lence chyběly státní jesle pro děti mladší tří let.238 

Kromě již zmíněných služeb pro rodiče s dětmi jsou také na Táborsku nabízeny různé 

předporodní nebo poporodní kurzy určené těhotným ženám nebo ženám – matkám 

bezprostředně po porodu. Mé respondentky využívaly ve větší míře předporodní kurzy, než 

kurzy poporodní.239 Předporodním kurzům přisuzovaly řadu pozitiv. V první řadě si 

pochvalovaly, že zde získaly mnoho užitečných informací o průběhu těhotenství, porodu a 

šestinedělí. „Určitě jsem se tam dověděla informace, který mi byly ku prospěchu“.240 „Pro 

                                                             
231 Helena (31 let, SŠ bez maturity, 2 děti) chodí s dětmi cvičit na II. základní školu v Sezimově Ústí II. Sylvie  
     (36 let, VOŠ, 2 děti) chodí s dcerami na lekce anglického jazyka do jazykové školy HELEN DORON.  
     Alena (30 let, VŠ, 1 dítě) s dcerou navštěvuje plavecké kurzy v Centru šťastného dětství HROŠÍK a dochází  
     na cvičení v Centru KAŇKA. Jana (29 let, VŠ, 1 dítě) cvičila se synem ve Studiu BŘÍŠKO i v Centru   
     KAŇKA a dojížděla i na plavecké kurzy do Parkhotelu MOZOLOV. Lenka (26 let, VOŠ, 1 dítě) absolvovala  
     s dcerou vaničky ve Studiu BŘÍŠKO a poté plavecký kurz v Parkhotelu MOZOLOV.  
232 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
233 Anna, 34 let, VL, 2 děti.  
234 „No ňáký ten aquapark … tak to jo, ten mi chybí…“ (Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti).  
235 „Když člověk chce jít někam na jídlo … tak prostě tak, že nemá jít kam do nekuřácký hospody, v podstatě jsou  
      tady voddělený místnosti, kde to smrdí stejně jako v těch prostorech, takže nějaká takovádle prostě pro děcka  
     restaurace“ (Renata, 33 let, VŠ, 3 děti).  
236 „Mě mrzí to plavání, že to hodně zdražili prostě, a na to plavání bych chodila“ (Helena, SŠ bez maturity,  
      2 děti).  
237 „Na Moravě v jednom městě je takové společenství maminek a oni vyrábí věci, a ty věci prodávají a finanční       
      prostředky potom věnují … že si třeba adoptovaly dítě v Africe nebo si teďka adoptovaly nějaké zvířátko …  
     myslím si, že třeba toto tady chybí“ (Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě).  
238 „Možná jesle … státní jesle … jo tady jsou jenom soukromý, ale dobře, tak když tam jdeš patnáctkrát v měsíci,     
      tak dva tisíce, ale tak jsou to taky prachy že jo … no takže spíš ty jesličky, což teda je všude“ (Lenka, 26 let,  
     VOŠ, 1 dítě).  
239 Například Alena (30 let, VŠ, 1 dítě) navštěvovala těhotenskou jógu, cvičení pro těhotné i klasický  
     předporodní kurz vedený porodní asistentkou ve Studiu BŘÍŠKO. Jana (29 let, VŠ, 1 dítě) a Lenka  
     (26 let, VOŠ, 1 dítě) docházely na cvičení a plavání pro těhotné i na klasický předporodní kurz, vše ve Studiu  
     BŘÍŠKO. Na klasický předporodní kurz do Studia BŘÍŠKO chodily i Renata (33 let, VŠ, 3 děti), Anna  
     (34 let, VL, 2 děti) a Sylvie (36 let, VOŠ, 2 děti).   
240 Anna, 34 let, VL, 2 děti. 
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prvorodičku je to úplně hodně výborný, protože se tam dozví různé věci …“.241 Kromě toho se 

tam naučily i některé praktické dovednosti jako techniku dýchání, kterou pak uplatnily u 

porodu. „Ale třeba to jako bylo super, že jsem se tam naučila jakoby dejchat jo“.242 Na 

předporodním kurzu také oceňovaly to, že jim umožnil vyměňovat si zkušenosti z těhotenství 

s jinými ženami ve stejné situaci. „Taky si můžeš vyměnit s maminkama nějaký informace“.243 

„Takže taky jsem si zjistila třeba, že věci, co jsem si myslela, že už u mě jsou nenormální, tak 

jsem najednou zjistila, že jsou naprosto normální“.244 S některými budoucími maminkami, 

navštěvujícími stejný kurz, pak navázaly trvalejší přátelství. „Hlavně jsem se tam seznámila 

s dalšíma těhulkama, se kterýma se dodneška scházíme“.245 Pro Janu246 bylo pozitivem, že 

předporodní kurz jí pomohl zmírnit obavy z porodu a ze situace bezprostředně po něm.  

„Takže takhle se jak kdyby teoreticky na to připraví a samozřejmě, že neví, do čeho jde, 

protože se tam může stát cokoliv, ale je taková klidnější, že se na to … a já to říkám ze svého 

pohledu … že jsem se na to připravila“.247 A Sylvie248 vnímala předporodní kurz jako součást 

„těšení se na miminko“. „To jsem chodila a užila jsem si to, protože jako víc jsem se těšila na 

to, co mě čeká … odpoledne to pro mě byl relax a těšení se na to nový, co přijde …“.249  

Na rozdíl od předporodních kurzů navštěvovaly mé respondentky poporodní kurzy 

v daleko menší míře, a to přesto, že většinou zároveň nabízejí hlídání dětí po dobu, kdy 

maminka cvičí.250 Některé respondentky vůbec nevěděly, že takové kurzy existují. „Že by 

někde bylo cvičení pro mámu a někdo jí přitom pohlídal dítě, tak to tady nevím, že by bylo 

někde“.251 Ty, které o poporodních kurzech spojených s hlídáním dětí věděly, ale samy je 

nenavštěvovaly, uváděly například následující důvody. „Nikdy mě to nelákalo … já jsem si 

chtěla jít zacvičit sama, abych se odreagovala“.252 „Protože já jsem taková, že si myslim, že 

by mě to neuspokojovalo … to cvičení, že já jsem jakoby taková, že se potřebuju vopravdu 

                                                             
241 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. K tomuto tématu se vyjadřovala i Renata (33 let, VŠ, 3 děti): „nebo tam byly i bokem  
     jako nějaký dobrý rady, který prostě člověk by z těch knížek nevyčet“.  
242 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
243 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
244 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě.  
245 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
246 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
247 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
248 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
249 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
250 Pouze Alena (30 let, VŠ, 1 dítě) chodila na poporodní cvičení tohoto typu u Mgr. Lenky Štěchové a Anna  
     (34 let, VL, 2 děti) navštěvovala poporodní cvičení ve Studio BŘÍŠKO. Gabriela (30 let, SŠ s maturitou,  
     1 dítě) také navštívila několik jednotlivě zakoupených lekcí ve Studiu BŘÍŠKO.      
251 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
252 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 



 

64 

vybít jako naplno, a že by to bylo málo náročný“.253 U některých respondentek se jako vhodná 

alternativa ukázalo cvičení FITMAMI, jež probíhá venku za přítomnosti dětí, které jsou buď 

v kočárku, nebo se pohybují okolo na kole či odrážedle.254  

 Množství soukromého a partnerského volného času se u žen z mého výzkumného 

souboru po narození dítěte (popř. dětí) značně ztenčilo.255 Mé respondentky hodnotily 

aktuální množství volného času na mateřské či rodičovské dovolené jako nedostatečné. Jejich 

výpovědi, ale ukázaly, že tuto skutečnost přijaly jako nezbytnou součást mateřství a poměrně 

dobře se s ní vyrovnaly. „Já jsem si nepořizovala děti proto, abych je dávala někomu hlídat a 

ten čas jakoby měla, takže jsem to prostě přijala tak, jak to je“.256 „No tak jako potřebovala 

bych, aby ten den byl mnohem delší, a abych já byla mnohem míň unavenější, to je jasný, ale 

já myslím, že bych to stejně nějak jako neovlivnila a nezměnila, takhle to prostě je a mě to tak 

nějak jakoby i vyhovuje, nebo prostě jsem na to nastavená“.257 Subjektivně více volného času 

pro sebe hodnotily ty respondentky, které jejich partner, prarodiče či širší rodina aktivně 

podporovaly a pomáhaly jim (Renata258, Ivana259, Lenka260), a stejné respondentky 

vyjadřovaly také v tomto směru větší spokojenost.261  

8. 4. Reflexe všedního a svátečního  

Ve svém výzkumu jsem se zaměřila také na reflexi všedního a svátečního ve zcela 

rozdílných životních etapách respondentek, tj. v době před narozením dítěte a v čase, kdy 

matka celodenně pečuje o malé dítě ve věku do tří let. Jako všední v době před porodem 

uváděly respondentky na jedné straně, že to pro ně bylo „chodit do práce“, slovy 

respondentek například Heleny262 a Sylvie263. „Takovej normální ten kolotoč … prostě do 

práce, domu, vyspat, uvařit, najíst se, zase do práce …“.264 „Vzbudit se, makat co nejrychleji 

do práce, dát si v práci snídani, něco nabouchat do počítače a jít z práce domů, a prostě se to 
                                                             
253 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti.  
254 Tento druh cvičení z mých respondentek navštěvovaly Gabriela (30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě), Anna (34 let,  
      VL, 2 děti) a Lenka (26 let, VOŠ, 1 dítě).  
255 V některých případech až na pouhou půlhodinu večer před spaním (např. Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti).  
256 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
257 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
258 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
259 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
260 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
261 „Já si myslim, že můžu bejt šťastná za to, co mám, protože spousta ženskejch třeba tolik času jako já jestě  
     daleko líp nemá“ (Renata, 33 let, VŠ, 3 děti). 
262 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
263 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
264 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
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furt opakovalo … stereotyp“.265 Výjimku v tomto ohledu představovala respondentka Jana266, 

která pracovala v oblasti hygieny a práce ji velmi bavila. Nepovažovala ji tedy za všední.267 

Na druhé straně se charakteristika všedního před porodem týkala mimopracovních aktivit, což 

expresivně vyjádřila respondentka Gabriela: „přijdu domů z práce, uklidim, uvařim, vypadnu 

někam, jdu si zaběhat, jdu na kafe s kamarádkou, přijdu, sejdeme se doma s Ralfem, kouknem 

na telku a jdem spát“.268 Shrneme-li názory respondentek, pak jim připadaly všední zejména 

tyto činnosti: nakupování, vaření, příprava večeře, konzumace jídla, úklid, mytí nádobí, mytí 

oken, sportovní aktivity, sledování televize či filmů na DVD, setkání doma s partnerem, 

večerní povídání s partnerem a posezení s kamarádkou u kávy.  

Co znamená všední pro ženu na mateřské či rodičovské dovolené výstižně vyjádřila 

Lenka, která vyjmenovala aktivity jako „přebalování, krmení, uspávání, převlíkání, voblíkání, 

vysvětlování, slovo ne a podobně … takže celodenní činnost okolo dítěte nó …“.269 Podobně 

vypovídaly i další respondentky jako například Helena270 a Sylvie271. Pro Helenu je všední „to 

starání vo ty děti, prostě ten kolotoč neustálej …prostě postarat se vo domácnost, vo děti, jít 

s nima ven, dát jim najíst a vykoupat a dát je spát“.272 Sylvie zase považuje za všední „když 

vstaneme, jdeme do školky, jdu zase pro Barborku ze školky, abych jí přivedla a pak třeba na 

chviličku venku na hřišti, nó něco koupit k jídlu, něco uvařit, vyprat, pověsit prádlo“.273 

Specifický postoj pak zaujala Renata, která v tomto kontextu používá přímo termín „izolace“ 

-  „ … zavřenost jako by doma, ta izolace jakoby …“.274  

Před porodem tedy bylo pro dotazované ženy – matky všední především chodit do 

práce, zatímco na mateřské či rodičovské dovolené pro ně byly všední zejména domácí práce 

a celodenní péče o dítě. Objem domácích prací s narozením dítěte (popř. dětí) u všech 

respondentek citelně vzrostl, proto se také v komentářích týkajících se všedního po narození 

                                                             
265 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
266 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
267 A výjimkou byla i respondentka Renata (33 let, VŠ, 3 děti), pro niž bylo všední být sama doma, zatímco její  
     partner byl v zaměstnání. Renata se totiž v té době doma připravovala na poslední zkoušky v rámci dokončení  
     studia na vysoké škole.  
268 Gabriela, 30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě. 
269 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
270 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
271 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
272 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
273 Sylvie (36 let, VOŠ, 2 děti). U respondentek se staršími dětmi přibyla povinnost ráno dovést dítě do mateřské  
     školy a odpoledne jej tam zase vyzvednout, která byla také považována za všední.  
274 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
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dítěte (popř. dětí) objevovala častěji témata jako vaření, uklízení, praní, žehlení apod.275 Od 

narození dítěte (popř. dětí) se mé respondentky musí starat o více osob než v době před 

prvním porodem a jejich možnost zkrátit či vynechat některé rutinní činnosti je značně 

omezená. Péče o dítě má většinou neodkladný charakter. Dítě nelze odbýt, ani činnosti s ním 

spojené odložit na později.276 Před porodem se mohly ženy – matky se svými partnery 

v poledne stravovat v podnikové jídelně a večeři si mohly připravit třeba „studenou“. Tudíž se 

mohly alespoň v pracovním týdnu obejít bez velkého vaření. Jako ženy – matky vaří mé 

respondentky teplé jídlo téměř každý den, především s ohledem na dítě.   

Ivana277  se domnívá, že všední činnosti, které vykonává na mateřské dovolené, jsou 

stereotypnější než úkoly, jež plnila před prvním porodem v zaměstnání. To proto, že mají 

spíše manuální charakter, zatímco dříve Ivana278 dle svých slov pracovala spíše „hlavou“. 

Tuto skutečnost vnímá Ivana279 spíše negativně a je ráda, že má občas možnost pomáhat 

svému partnerovi v soukromé geodetické firmě, aby její duševní schopnosti, jak sama říká, 

„nezakrněly“. Většina respondentek tedy stereotyp péče o dítě a o domácnost reflektovala 

spíše negativně, nicméně našla se i výjimka, kdy respondentka Jitka280 vnímala všední 

stereotyp jako zdroj jistoty. „Mám ráda všední den. Někdy se to může zdát stereotyp, ale já to 

mám ráda … i když vzrušení nebo překvapení občas je fajn“.281 Všední totiž pro Jitku282 

znamená určitý „řád“ a možnost „vědět, co bude zítra“.  

Co se týče svátečního, objevily se ve výpovědích respondentek dva hlavní typy svátků. 

První skupinou byly svátky slavené dle kalendáře, tedy takové, které se vztahovaly k určitému 

datu. Z klasických svátků, jež spadají do této skupiny, mé respondentky zmiňovaly především 

Vánoce, Nový rok a Velikonoce. „Pro mě je třeba svátkem … jsou takové ty klasické dny 

Vánoce, Velikonoce, kdy se setkáváme s rodinou na Vánoce třeba“.283 „Jako naše rodina na ty 

svátky docela dbá, takže doopravdy dodržujeme ty tradice, jak Vánoce, Novej rok, Velikonoce 

a všechny tydlety“.284 Tyto klasické svátky mé respondentky spojovaly se sváteční 

                                                             
275 Například respondentka Anna (34 let, VL, 2 děti) popisovala všední těmito slovními obraty: „věčně se motat  
     vokolo tý plotny“, „obstarávat jídlo“ a „točna kolem pračky“.  
276 „Prostě to tak musí bejt, musím se vo to dítě postarat, musím mu dát najíst“ (Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě).  
277 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti.  
278 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti.  
279 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
280 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
281 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
282 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. 
283 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě.  
284 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě. 
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atmosférou, svátečním oblečením a zejména v případě Vánoc i s dárky. „Nějaká jako 

svátečnější tabule a atmosféra, oblečení hezký, dárky možná …“.285 „Tak třeba mám ráda 

sváteční vánoční atmosféru“286 nebo „sváteční … vybaví se mi, že se všichni hezky 

oblečeme“.287 Kromě kalendářních svátků považovaly mé respondentky za sváteční příležitost 

také narozeniny nebo jmeniny, a to buď své vlastní, anebo ostatních členů rodiny. „Sváteční 

… když má to nějaký dítě narozeniny, upeču mu dort a ono pak sfoukává tu svíčku“.288 Po 

porodu se dle výpovědí respondentek přesunula pozornost hlavně na dítě (popř. děti) a to 

právě i s ohledem na sváteční. „No tak předtím byly asi pro mě podstatný moje narozeniny, 

třeba manžela narozeniny, dneska jsou pro mě podstatnější mnohem dětí narozeniny a moje 

už tolik neřeším“.289 „No i s těma Vánocema, že prostě předtím jsem jako asi víc vnímala, co 

dostanu já, a teď prostě to pro mě vůbec není podstatný, teď jenom ať maj radost děti, tak 

jako mám z toho radost já, mě to prostě absolutně uspokojí, když vidím jejich radost“.290 

Tento pohled potvrzují i výpovědi respondentek Anny291 a Ivany292, které v období před 

narozením dětí na rozdíl od ostatních sledovaných žen - matek klasické kalendářní svátky, 

narozeniny a jmeniny příliš neslavily, ale dnes se je snaží slavit alespoň kvůli dětem. 

„Neslavim tyhlety kalendářní svátky, ani narozeniny, nic. Jako u dětí teďkon jo, tam je to něco 

jinýho. To je můj problém, takže já to nechci přenášet na děti, že jsme měli stromeček, děti 

jakoby to budou mít a pak ať se v životě rozhodnou, jak to chtěj dělat“.293 „Tak třeba už i ty 

Vánoce taky byly teďko takový zase jiný než loni, protože přece jenom ta Deniska už z toho 

taky měla takovej jako pojem a těší se na Ježíška a dárečky a těší se na příští rok, že bude 

zase Ježíšek a balíčky a tak, takže si člověk jako říká, že by je nějak neměl zklamat … tak 

budeme dělat zase stromeček“.294 A snad právě proto, že se tyto svátky slaví především kvůli 

dětem, vnímaly je mé respondentky poněkud ambivalentně. Případnou oslavu totiž připravují 

právě ony, což pro ně znamená práci navíc. Z mých respondentek to přesně vystihla Renata: „ 

… jakoby událost jako speciální se snažíme spíš jako pro ty děti, že teda voni si pozvou ty 

                                                             
285 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti.  
286 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
287 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě.  
288 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti.  
289 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
290 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti. 
291 Anna, 34 let, VL, 2 děti. 
292 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti.  
293 Anna, 34 let, VL, 2 děti. 
294 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
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kamarády a takhle, ale pro mě je to zase prostě doba, kdy teda jako peču, vařim, smažim a 

pak vlastně dva dny uklízim že jo, no takže …“.295  

Svátky slavené dle kalendáře považovaly mé respondentky za vhodnou příležitost 

k setkání se členy širší rodiny. „Když je to třeba sváteční den … já nevím … Vánoce, takže se 

setkáváme s rodinou“.296 „Sváteční den … no tak si představím třeba Vánoce … jakože 

strávím pohodovej den s rodinou příjemnej“.297 Tato setkání s širší rodinou mé respondentky 

hodnotily velmi kladně a užívaly si je s potěšením. Výjimkou ale byla respondentka Ivana298, 

jejíž výpověď ukazuje, že tomu tak nemusí být vždy. „Vánoce sváteční to mi spíš tak příde 

jak vobčas taky trochu vopruz. Protože máš takový ty povinnosti vůči těm rodinám nějakejm 

jako různejm, který já ani pořádně neznám, nebo prostě mi třeba nejsou úplně sympatický a 

teď jako bych měla jít někam na tu návštěvu a to se mi jako nechce“.299 Ivana300 tedy považuje 

návštěvy příbuzných v rámci svátků spíše za nepříjemnou povinnost.  

Druhou velkou skupinu svátků, o níž se mé respondentky zmiňovaly, jsem nazvala 

svátky slavené dle specifické události. Tyto svátky se neřídily nějakým konkrétním datem 

v kalendáři, ale mohly nastat relativně kdykoli, podle toho, kdy se ona specifická událost 

odehrála. Zahrnovaly celou škálu možností, jež se řídila podle aktuálních preferencí a 

subjektivního vnímání dané ženy - matky. Všechny ale měly jednu věc společnou a tím byla 

skutečnost, že pro sledované ženy – matky byly vždy něčím výjimečným a vzácným, něčím, 

co mohly zažít pouze jednou za čas. Přesně to ve svých komentářích vystihly respondentky 

Anna301 a Sylvie302. Anna uvedla, že je to den, který „probíhá jinak než obvykle“303, a Sylvie 

mínila, že sváteční je pro ni „něco, co je výjimečné“.304 Stejně jako u svátků slavených dle 

kalendáře i zde pro mé respondentky hrála významnou roli širší rodina, lépe řečeno setkání 

s jejími příslušníky, a to zejména v situaci, kdy tito příbuzní bydleli na vzdálenějším místě, 

jako tomu bylo například u respondentky Jany305. „Pro mě svátkem je, když za mnou přijede 

                                                             
295 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti.  
296 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
297 Gabriela, 30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě. 
298 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
299 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
300 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
301 Anna, 34 let, VL, 2 děti. 
302 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti.  
303 Anna, 34 let, VL, 2 děti. 
304 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti.  
305 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
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rodina, protože ten kontakt je tam teďko takovej menší, než byl dřív“.306 Podobně se 

vyjadřovala i Lenka: „tak svátek beru asi tak, že se sejde rodina … že se sejde rodina, která 

jakoby se všedně neschází“.307  

Mé respondentky také považovaly za svátek dobu, kdy mohly být se svým partnerem 

bez dětí, protože k tomu také v jejich případě nedocházelo moc často. „Sváteční je pro mě, 

když jsme s manželem bez dětí a můžeme si zajít někam na večeři“.308 „Pro mě svátek buďto 

teda jakoby nějaká ta sváteční chvíle jako jsou Vánoce, anebo chvíle, kdy třeba jedeme 

s partnerem někam sami“.309 Podobně bylo pro dotazované ženy – matky svátkem, když si 

mohly někam vyrazit samy, tedy bez partnera a bez dětí, což se také nestávalo moc často. „Já 

řikám svátek na víkend s holkama pryč, jako jo na chalupu“.310 A nakonec bylo pro mé 

respondentky svátkem i to, když si mohly vyrazit s partnerem a dětmi někam společně, ať už 

se jednalo o výlet nebo o setkání s příbuznými, přáteli a známými. „Sváteční … asi třeba ten 

výlet … pro mě. Když můžem ject třeba s manželem a s dětma někam na výlet“.311 Sváteční 

aktivity tohoto typu přinesly mým respondentkám především změnu obvyklého denního 

režimu a vybočení ze stereotypu. „Když prostě někam jedem s těma kamarádama, tak je to 

pak můj svátek, protože vypadnem z toho stereotypu a prostě děje se něco jinýho a jinak“.312 

Zkoumané ženy – matky byly péčí o dítě a o domácnost vytížené natolik, že za 

sváteční považovaly i pouhou chvíli nerušeného odpočinku. To potvrzují slova respondentky 

Heleny, jež charakterizuje svátek takto: „když si dám nohy na stůl a mám vod všeho pokoj … 

nikdo mě neruší …a můžu se věnovat sama sobě“.313 Respondentka Alena314 v rozhovoru také 

uvedla, že je pro ni svátečním okamžikem, když u své dcery zaznamená, že něco dělá poprvé. 

„Ale taky že jo úplně super, když Markétka začla chodit prostě, nebo když řekla první slovo, 

nebo když tě poprvý pořádně chytla kolem krku a takovýdle věci taky že jo, který předtím si 

neměla. To je taky jakoby svátek“.315 Zdrojem svátečních pocitů tedy může být i dítě samotné. 

„Že to dítě ti může dělat takovej svátek, takovou tu radost, kterou ti logicky nemohlo dělat 
                                                             
306 Jana, 29 let, VŠ, 1 dítě. 
307 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě.  
308 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
309 Gabriela, 30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě. 
310 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti.  
311 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti. Pro Gabrielu (30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě) byla sváteční společná dovolená  
     s partnerem a se synem, pro Lenku (26 let, VOŠ, 1 dítě) dovolená u moře a pro Sylvii (36 let, VOŠ, 2 děti)  
     setkání s přáteli u večerního ohně na chatě.  
312 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti. 
313 Helena, 31 let, SŠ bez maturity, 2 děti. 
314 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
315 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
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předtím“.316 Nakonec se ukázalo, že zdrojem svátečních pocitů mohou pro mé respondentky 

být i zdánlivě obyčejné věci, jako třeba fakt, že je venku hezké počasí, děti zrovna nezlobí a 

nepřihodí se žádná jiná nepříjemnost. „Třeba dneska je takovej hezkej sváteční den, že svítí to 

sluníčko“.317 „Tak jako pro mě svátek je, když konečně vyleze to sluníčko“.318 „Když Laurinka 

nic nerozbije, tak to je pro mě svátek“.319  

Co se týče rozdílů v reflexi svátečního před porodem a po porodu, došlo u 

sledovaných žen – matek ke zřetelné změně. Mnoho věcí se pro ně s narozením dětí stalo hůře 

dosažitelnými, ať už kvůli časovým dispozicím, nebo kvůli finanční situaci, a proto po porodu 

získaly charakter svátečního. K rozdílům patří i to, že před porodem podnikaly dotazované 

ženy – matky výlety, jež mají charakter svátečního, pouze se svým partnerem, kdežto nyní na 

ně jezdí jako celá rodina společně s dětmi. Před porodem měly mé respondentky „volno od 

práce“, v němž se mohlo sváteční odehrávat, a nyní mají „volno od domácích prací a běžných 

povinností“ a někdy také specifické „volno od dětí“.320 V době před porodem pro ně mohl být 

drobným svátkem v podstatě každý víkend (popř. jiný den, kdy žena – matka nepracovala), 

ale nyní považují za sváteční pouze dny, v nichž se děje něco neobvyklého. Jinak jsou pro ně i 

víkendové dny v podstatě všední. „Já musím říct, že předtím teda byl pro mě ten svátek i ten 

víkend že jo, dalo by se říct, že byl pro mě sváteční den, ale dneska je to víc takový jako 

stereotypní no prostě“.321 Prožitek svátečního po porodu může být posilován přítomností 

dětí322 a právě děti mohou být pro rodiče tou pravou motivací, proč vznik svátečních situací 

podněcovat.  

 

 

 

 

 

 
                                                             
316 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
317 Anna, 34 let, VL, 2 děti. Pro Annu (34 let, VL, 2 děti) je také svátkem „když se zrovna doma nepoštěkáme  
     a všechno tak nějak funguje“. 
318 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti.  
319 Lenka, 26 let, VOŠ, 1 dítě.  
320 Poslední jmenované v případě, že se jedná o sváteční příležitost bez přítomnosti dětí. 
321 Gabriela, 30 let, SŠ s maturitou, 1 dítě. 
322 „Ty děti to jakoby umocňujou“ (Anna, 34 let, VL, 2 děti). 
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Závěr 

Z provedené analýzy shromážděných dat vyplývá řada dílčích závěrů, které uvádím ve 

stručném shrnutí.   

Sledované ženy – matky automaticky spojovaly narození dítěte a mateřství s  

přerušením placeného zaměstnání, tj. s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené, a také 

s péčí o domácnost. Vycházely z tradičního rozdělení rolí mezi mužem a ženou, kdy muž – 

živitel vydělává peníze a žena – pečovatelka se stará o dítě (popř. děti) a o domácnost. Jiné 

rozdělení rolí by pro ně bylo, jak uváděly v rozhovorech, finančně nevýhodné a ze 

společenského hlediska stále ještě neobvyklé.  

Mateřství bylo pro mé respondentky spojeno s řadou pozitiv, ale i negativ. Jako 

pozitiva dotazované ženy – matky uváděly možnost vidět své dítě vyrůstat a sledovat jeho 

pokroky, proměnu životních hodnot ženy – matky a nový pohled na svět (v kladném slova 

smyslu), získání nadhledu, lepší poznání sebe i partnera, uvědomění si vlastní důležitosti, 

větší zodpovědnost (za sebe i za dítě) a dítě samotné jako zdroj lásky a štěstí. Z negativ 

spojených s mateřstvím ženy – matky z mého výzkumného souboru jmenovaly psychickou a 

fyzickou náročnost neustálé péče o dítě (popř. děti), nevyspání (může vést k neshodám 

s partnerem), uzavřenost ženy – matky v domácím prostředí323, tělesné změny v důsledku 

těhotenství a porodu a vyšší míru stresu (obavy o finance a zdraví dětí).  

Při debatě o pojmu mateřská „dovolená“ reagovaly zkoumané ženy – matky 

s pobavením a s tímto názvem se neztotožňovaly. Z perspektivy sledovaných žen - matek je 

mateřská „dovolená“ „čtyřiadvacetihodinovým provozem“ obnášejícím neustálou péči o dítě 

(popř. děti), partnera a domácnost. Termín mateřská „dovolená“ ale považovaly mé 

respondentky za zažitý a nevěděly, čím by ho nahradily.    

Běžný den respondentek byl v období po porodu mnohem organizovanější než před 

narozením dětí.324 Každá sledovaná žena – matka měla se svým dítětem (popř. dětmi) zažitý 

určitý denní režim. Ten se mohl měnit během víkendu, popř. v jiných dnech, kdy jejich 

partner nepracoval a mohl se tak podílet na péči o dítě a o domácnost. Tyto dny měly pro mé 
                                                             
323 Tento bod je ale relativní, protože s mateřstvím může žena – matka navazovat nová přátelství se ženami  
     ve stejné situaci a při návštěvě mateřských a dětských center se může začlenit do nových kolektivů. I přes  
     tuto skutečnost ale jedna z mých respondentek trvala na tom, že největším negativem, spojeným s mateřstvím,  
     je „izolace“ ženy – matky čerpající mateřskou či rodičovskou dovolenou v domácím prostředí.  
324 S výjimkou pracovní doby v placeném zaměstnání v době před narozením dětí.  
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respondentky také význam rodinného času, který mohou trávit jako rodina všichni společně. 

Z hlediska denního režimu nastala u dotazovaných žen – matek změna především tehdy, 

pokud si jejich dítě (popř. děti) vzali k sobě během víkendu prarodiče. V období po porodu 

trávily sledované ženy – matky většinu času v domácím prostředí a nejčastěji se pohybovaly 

v blízkosti svého bydliště.       

Před porodem měly mé respondentky „volno“ především od práce, v období po 

porodu se jednalo spíše o „volno“ od dětí. K tomu, aby ho občas mohly mít, potřebovaly 

sledované ženy – matky pomoc ostatních členů rodiny, v první řadě partnera a prarodičů. 

Skutečným „volnem“ byl pro mé respondentky především čas, který měly jen samy pro sebe, 

tj. soukromý volný čas. Ten pak trávily dle svých osobních zájmů a preferencí, i když přitom 

braly ohled i na aktuální potřeby dítěte a na finanční stránku. Velmi důležitým byl pro mé 

respondentky i partnerský volný čas, tedy čas, který mohly trávit se svým partnerem bez 

dítěte (popř. bez dětí). Toho se jim, podobně jako soukromého volného času, příliš 

nedostávalo. Třetím typem volného času u mnou dotazovaných žen – matek byl rodinný volný 

čas, v němž byla žena – matka zproštěna svých obvyklých povinností, a mohla třeba vyrazit 

s partnerem a s dítětem (popř. dětmi) na výlet nebo na návštěvu k příbuzným či známým.325 

Posledním typem volného času byl volný čas s dítětem (bez partnera), při kterém mohly ženy 

– matky i s dítětem dělat to, co bavilo je samotné.  

Sledované ženy – matky své zájmy s mateřstvím nijak zásadně nezměnily, ale mohly 

je realizovat pouze v omezené míře. S množstvím volného času vyjadřovaly větší spokojenost 

ty respondentky, které během rozhovoru zmiňovaly větší podporu partnera a širší rodiny.  

Všechny mé respondentky měly dobrý přehled o mateřských a dětských centrech 

v okolí svého bydliště a každá se svým dítětem navštěvovala některý z kurzů, jež tato 

střediska pro rodiče s dětmi nabízejí. Považovaly je za prospěšné zejména pro podporu 

psychomotorického vývoje dítěte a pro jeho socializaci do skupiny vrstevníků. Většina z nich 

také před narozením prvního dítěte navštěvovala předporodní kurz, jenž jim pomohl připravit 

se po fyzické i psychické stránce na porod a šestinedělí. Poporodních kurzů zaměřených na 

zlepšení kondice ženy – matky po porodu se mé respondentky až na některé výjimky téměř 

neúčastnily.  

                                                             
325 Výlučným obstaravatelem potřeb dítěte (popř. dětí) v tomto okamžiku nebyla pouze žena – matka, nýbrž  
      péče o dítě se rozdělila mezi několik osob (partner, prarodiče apod.).   
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Co se týče všedního a svátečního, tak mezi všední aktivity z období před prvním 

porodem řadily mé respondentky především chození do práce, nakupování, úklid, přípravu a 

konzumaci jídla aj. Po porodu jim byla všední především celodenní činnost kolem dítěte a 

domácí práce, jejichž objem citelně vzrostl. Výše zmíněné aktivity s charakterem všedního 

vnímaly spíše negativně kvůli jejich stereotypnímu opakování, ale na druhou stranu vyjádřila 

jedna z respondentek i názor, že mohou být pro ni zdrojem jistoty a určitého řádu.326 Za 

všední považovaly ženy – matky z mého výzkumného souboru především chvíle, kdy byly 

doma s dítětem (popř. dětmi) samy, zatímco jejich partner byl v zaměstnání. Doba, kdy měl 

partner „volno“, byla v souladu s tím z jejich strany reflektována jako méně stereotypní.327  

Sváteční příležitosti, o nichž se sledované ženy – matky zmiňovaly, reflektovaly ve 

dvou základních rovinách, tj. jako svátky slavené dle kalendáře a svátky slavené dle specifické 

události. Mezi svátky slavené dle kalendáře patřily ty sváteční příležitosti, které se slavily na 

základě příslušného data v kalendáři, tedy především Velikonoce, Vánoce, Nový rok, 

narozeniny a jmeniny.328 Tyto události mé respondentky vnímaly jako vhodnou příležitost 

k setkání širší rodiny, která se tak často neschází.329  

Celkové pojetí svátků slavených dle kalendáře bylo u mnou dotazovaných žen – matek 

poněkud ambivalentní, neboť v období po porodu se pozornost při těchto svátcích soustředila 

především na děti a příprava případné oslavy byla pro mé respondentky v podstatě prací 

navíc. Při těchto svátcích čerpaly sledované ženy – matky radost především z radosti svých 

dětí, aniž by přitom myslely na sebe, a díky jejich potěšení se tato chvíle nakonec stala i pro 

ně svátečním okamžikem.  

Druhá rovina reflektovaných „svátků“ mohla dle respondentek nastat relativně 

kdykoli.330 Lépe řečeno v okamžiku, ve kterém se odehrála výjimečná událost, jíž žena – 

matka sama osobně přisoudila atribut svátečního. Do této kategorie patří i soukromý a 

partnerský volný čas, jehož se zkoumaným ženám – matkám ve většině případů příliš 

nedostávalo. Dále mezi sváteční příležitosti tohoto typu náleží rodinné výlety, návštěvy 
                                                             
326 Jitka, 31 let, VŠ, 2 děti.    
327 Bylo tomu tak především ze dvou důvodů. Jednak se jejich partner mohl podílet na péči o dítě (popř. děti)  
     a na zabezpečení chodu domácnosti a na druhé straně bylo také možno ledacos společně podniknout jako  
     celá rodina.  
328 Sledované ženy – matky spojovaly výroční a rodinné svátky do jednoho celku. 
329 S výjimkou respondentky Ivany (34let, VŠ, 2 děti), která tyto návštěvy příbuzných považovala spíše  
     za nepříjemnou povinnost.  
330 Tj. svátky slavené dle specifické události, tedy takové, které se nevztahují k žádnému konkrétnímu  
      kalendářnímu datu.  
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příbuzných či známých po delší době, srazy s bývalými spolužáky apod. A nakonec sledované 

ženy – matky zmiňovaly jako sváteční i zdánlivě obyčejné věci jako například hezké počasí, 

dobu, kdy zrovna dítě (popř. děti) nezlobí, ani nedochází k neshodám s partnerem nebo 

k jiným nepříjemnostem.331  

Souhrnně lze uvést, že ve srovnání se situací před porodem se po narození dítěte (popř. 

dětí) stalo mnoho dříve samozřejmých věcí pro mnou dotazované ženy – matky vzácnými a 

tedy i svátečními, jako například někdy i pouhá chvíle nerušeného odpočinku. V podstatě 

jakákoli forma volného času měla pro mé respondentky ve větší či menší míře nádech 

svátečního a to především kvůli možnosti na chvíli vybočit ze stereotypu a světa 

každodenního obstarávání a také kvůli nesmírné hodnotě odpočinku, jenž jim volný čas ve 

všech svých podobách poskytoval.  

A zcela na závěr je třeba zdůraznit, že čím menší bylo množství volného času, jež 

měla daná žena – matka k dispozici, tím více nabýval v její mysli svátečnějšího charakteru. 

Tento volný čas s prvky svátečního se ukázal jako nezbytný pro regeneraci ženy – matky a 

pro načerpání nových sil tolik potřebných pro každodenní život na mateřské a rodičovské 

dovolené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
331 Sváteční, ať už bylo jakéhokoli typu, přineslo mým respondentkám především vybočení ze stereotypu,  
     odpočinek a odreagování od běžného dne, příjemné pocity a pozitivní náladu.  
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Příloha 1 – Dětská a mateřská centra na Táborsku 

Rodičovské centrum RADOST  

Rodičovské centrum RADOST funguje od r. 1997 a nabízí maminkám s dětmi různé 

aktivity.332 Každé pondělí a pátek (9:00 – 13:00) je otevřena dopolední herna pro rodiče 

s dětmi, kde si děti mohou pohrát se svými vrstevníky a rodiče si mohou vzájemně popovídat. 

Také je možné využít služby placeného hlídání dětí. Děti zůstanou pod dozorem profesionální 

chůvy, zatímco rodič si může v okolí vyřídit to, co potřebuje.333 Každé třetí úterý v měsíci se 

v prostorách Rodičovského centra RADOST schází tzv. Nedoklubko, které je určené pro 

maminky nedonošených dětí, jimž poskytuje cenné rady a podporu. Každé úterý (9:00 – 

10:30) probíhá Herna s Broučky, kde mohou rodiče s dětmi ve věku jeden a půl až tři roky 

cvičit, zpívat a hrát na hudební nástroje. Ve středu (9:30 – 11:30) je možné navštívit Tvořivou 

dílnu pro maminky a Hernu s programem pro děti, kde mohou maminky s dětmi vyrábět z 

přírodních materiálů různé předměty. Každý čtvrtek (9:00 – 13:00) je otevřena Herna 

s výtvarným čarováním, v níž se děti učí základním výtvarným dovednostem. Starším dětem 

jsou určeny kroužky Mysli anglicky (od čtyř let), Malý zahradník (od pěti let) a Tralalou aneb 

Hudebně-divadelní kroužek (od tří let). Budoucí maminky mohou navštěvovat kurz Jógy pro 

těhotné a na stávající maminky jsou zaměřeny kurzy Jógy pro dospělé nebo Cvičení pro 

maminky s hlídáním dětí (Rodičovské centrum RADOST, 2008, [on-line]).334 

Mateřské a dětské centrum MUFÍK   

Mateřské a dětské centrum MUFÍK je v provozu od listopadu 2011. Najdeme zde 

miniškoličku pro děti ve věku od jednoho roku do tří let, která je otevřena vždy od pondělí do 

pátku od 6:00 do 17:00 hodin. Tato miniškolička je dotována městem Tábor. Dále Mateřské a 

dětské centrum MUFÍK nabízí různé kurzy pro rodiče s dětmi, mezi něž patří například Něžná 

náruč rodičů, která je zaměřena na těhotné ženy a maminky s dětmi ve věku do pátého 

měsíce. Maminky se v tomto kurzu učí, jak správně manipulovat s miminkem, a dovídají se 

mnoho dalších informací, vztahujících se k péči o kojence. Z hudebně orientovaných kurzů 
                                                             
332 Původně neslo název Mateřské centrum RADOST a v r. 2006 bylo přejmenováno na Rodičovské  
     centrum RADOST.  
333 Aktuální ceník nabízených služeb naleznete na příslušných webových stránkách, jež jsou uvedeny níže 
     u kontaktních informací. Totéž platí i pro další organizace, o kterých se v této kapitole zmiňuji.    
334 Kontakt: Rodičovské centrum RADOST, o. s. (areál mateřské školky na Pražském sídlišti), Kpt. Nálepky  
     2393, Tábor 390 03, tel.: 777 105 097 (Tereza Dvořáková), email: rc.radost@centrum.cz,  
     web: www.rcradost.cz  (Rodičovské centrum RADOST, 2008, [on-line]). 
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určených dětem můžeme jmenovat Broukání s Mufíkem (pro děti od tří měsíců do jeden a půl 

roku) nebo Za písničkou s Mufíkem (pro děti starší jeden a půl roku). V těchto kurzech se děti 

učí různé písničky, básničky a říkadla a také si osvojují hru na některé jednoduché nástroje. 

Na flétnu mohou děti hrát v kurzu Za flétničkou s Mufíkem (pro děti od čtyř let). Z kurzů 

zabývajících se výtvarničením a manuální tvorbou můžeme uvést Tvoření pro šikovné ručičky 

rodičů a dětí (pro děti od dvou let) a Výtvarnou dílnu s prvky arteterapie pro rodiče a děti 

(pro děti od čtyř let). V těchto kurzech děti vystřihují, malují, modelují, vyrábějí přáníčka a 

různé dekorace. Zatančit si děti mohou v kurzu Svižné nožky (pro děti od šesti let). Mateřské a 

dětské centrum MUFÍK nabízí i kurzy pro rodiče bez dětí (např. kurzy Window art, Výroba 

korálkových stromků, Zdobení svícnů, Ubrouskové techniky – decoupage, Výroba 3D 

ubrouskových obrázků a Country tance) a nárazové či večerní hlídání dětí za příslušný 

poplatek (Mateřské a dětské centrum MUFÍK, 2011, [on-line]).335   

Studio BŘÍŠKO 

Studio BŘÍŠKO je nestátní zdravotnické zařízení, které funguje od r. 1999. Programy, 

které mohou těhotné ženy nebo rodiče s dětmi ve Studiu BŘÍŠKO navštěvovat, jsou 

rozděleny do tří kategorií: předporodní programy, poporodní programy a dětské programy. 

Mezi předporodní programy patří Cvičení pro těhotné (pondělí 16:00 – 17:00), Plavání pro 

těhotné (středa 16:30 – 17:30), Předporodní kurzy skupinové (úterý 15:00 – 18:00), 

Předporodní kurzy individuální (dle domluvy) a Příprava partnerů k porodu. Cílem 

předporodních kurzů je připravit budoucí maminku (popř. i partnera) na porod a na dny 

bezprostředně po něm následující. Maminky se učí dýchací a relaxační techniky, získávají 

informace o porodu, o výživě kojence a o tom, jak o něj pečovat. Z poporodních programů 

můžeme jmenovat Poporodní péči v domácím prostředí, Poporodní cvičení s hlídáním dětí či 

Laktační poradnu. V rámci Poporodní péče v domácím prostředí navštěvuje porodní 

asistentka maminky v místě bydliště (jedenkrát ještě před porodem a třikrát v období 

šestinedělí), aby zkontrolovala jejich zdravotní stav a poradila s kojením a péčí o 

novorozence. V neposlední řadě poskytuje maminkám také psychickou podporu. Poporodní 

cvičení s hlídáním dětí (středa 9:30 – 10:30 nebo 10:45 – 11:45) je určeno pro maminky 

s dětmi od šesti týdnů do tří let a napomáhá maminkám dostat se po porodu znovu do 

                                                             
335 Kontakt: Mateřské a dětské centrum MUFÍK, Špitálská 284/1, Tábor 390 01, tel.: 728 060 015 (Mgr.        
     Karolina Šímová), email: madc.mufik@seznam.cz, web: http://www.madcmufik.cz/ (Mateřské a dětské  
     centrum MUFÍK, 2011, [on-line]).  
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kondice. Laktační poradna funguje na objednávku a maminky zde mohou řešit své problémy 

s kojením. Z dětských programů lze uvést tzv. Vaničky, tj. individuální plavání dětí od šestého 

týdne do sedmého měsíce v plavecké vaničce za přítomnosti lektora. V nabídce jsou i masáže 

kojenců, jež jsou vhodné pro děti ve věku od dvou do šesti měsíců. Dále je zde možné cvičit 

s kojenci ve věku od šesti do deseti měsíců, s batolaty od deseti do osmnácti měsíců a s dětmi 

ve věku od osmnácti do čtyřiadvaceti měsíců. Cvičení s dětmi od osmnácti do čtyřiadvaceti 

měsíců je kombinováno s výtvarnou a tvořivou činností, jež zlepšuje jejich motorické 

schopnosti. Nárazově jsou otevírány i kurzy vázání šátků či látkových plen a občas se pořádají 

informační večery pro maminky nebo pro celé rodiny (Studio BŘÍŠKO, 2010, [on-line]).336                   

Centrum KAŇKA    

Centrum KAŇKA, plným názvem Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel 

sociálních služeb, Kaňka o.p.s., vznikla v roce 2002. Nabízí celou řadu volnočasových aktivit 

a kroužků, přičemž základní myšlenkou celého projektu je integrace dětí do širšího kolektivu. 

Děti od jednoho roku mohou v Kaňce navštěvovat Integrovaný kroužek hudebně pohybové 

výchovy, kde společně s rodiči cvičí, tančí a zpívají. Pro dvouleté a starší děti je zde otevřen 

Integrovaný kroužek výtvarně pracovní výchovy, který se zaměřuje na rozvoj jemné motoriky 

a estetického cítění. Děti starší dvou let si mohou poprvé vyzkoušet „školičku“, ve které se 

hrají pohybové hry, recitují říkanky, tančí i výtvarničí. Děti ve „školičce“ zůstávají pod 

dohledem lektorky a v kolektivu stejně starých dětí po dobu dvou hodin bez přítomnosti 

rodičů. Děti starší pěti let mohou navštěvovat kurz salsy nebo kroužek keramiky a pro děti ve 

věku od šesti do osmi let je určen Integrovaný kroužek šikovných rukou, kde mohou tvořit a 

vyrábět různé předměty (Centrum KAŇKA, [on-line]).337    

Centrum šťastného dětství HROŠÍK    

Rodiče s dětmi ve věku od pěti měsíců mohou navštěvovat plavecké kurzy v Centru 

šťastného dětství HROŠÍK, jež bylo otevřeno v září 2011. Děti se zde seznamují s vodou a učí 

se v ní orientovat, zatímco rodiče si osvojují vhodné způsoby držení a manipulace, čímž 

stimulují správný vývoj zádového a břišního svalstva svých dětí. Plavání má relaxační účinky, 
                                                             
336 Kontakt: Studio BŘÍŠKO (sídliště nad Lužnicí), Helsinská 2731/1, Tábor 390 05, tel.: 603 904 934 (Bc. Olina  
     Havlíčková, RPA), web: http://www.studio-brisko.com (Studio BŘÍŠKO, 2010, [on-line]). 
337 Kontakt: Základní škola a mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, KAŇKA o. p. s. (Sídliště nad  
     Lužnicí), Helsinská 2731/1, Tábor 390 05, tel.: 381 212 872 (Jana Jelínková), volnočasové aktivity – Lenka  
     Michalová – 776 752 432, email: info@kanka.info, web: http://www.kanka.info (Centrum KAŇKA,  
     [on-line]).  
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příznivě ovlivňuje psychomotorický vývoj kojence a v neposlední řadě rovněž posiluje 

vzájemnou vazbu mezi rodičem a dítětem. Děti starší tří let si mohou v Centru šťastného 

dětství HROŠÍK zacvičit a zatančit ve stylu minidisco (úterý od 17:00), zatímco pro maminky 

jsou zde otevírány kurzy zumby, aqua-aerobicu, step-aerobicu, pilates a cvičení na míčích. 

Čas od času jsou pořádány jednorázové akce pro děti, jako například karneval, drakiáda, 

velikonoční dílna či mikulášská nadílka (Centrum šťastného dětství HROŠÍK, 2011 - 2012, 

[on-line]).338     

Ostatní střediska a organizace pro matky s dětmi v Táboře a v jeho 

blízkém okolí      

Z dalších středisek a organizací v Táboře a v jeho blízkém okolí, jež nabízejí své 

služby matkám s dětmi, můžeme jmenovat Klub maminek KLUBÍČKO, v němž funguje pro 

rodiče s dětmi herna, a kde je také možné navštěvovat řadu kroužků, ať už se jedná o různá 

cvičení, taneční, výtvarné či hudební kurzy, anebo o kroužky zaměřené na výuku základů 

anglického jazyka (Klub maminek KLUBÍČKO, 2013, [on-line]). Parkhotel MOZOLOV 

otevírá pro rodiče s dětmi třikrát do roka plavecké kurzy (Parkhotel MOZOLOV, 2013, [on-

line]. Hudební základy včetně hry na některé hudební nástroje mohou děti získat v Hudební 

škole YAMAHA (Hudební škola YAMAHA, 2013, [on-line]) a anglickému jazyku se mohou 

věnovat pod vedením školeného lektora ve Výukovém centru angličtiny HELEN DORON 

(Výukové centrum angličtiny HELEN DORON, 1997 - 2011, [on-line]). Zajímavé a 

netradiční je cvičení FITMAMI, při kterém mohou maminky shazovat přebytečná kila a 

formovat si postavu. Toto cvičení probíhá venku a za účasti dětí, které jsou buď v kočárku, 

anebo se pohybují okolo na kolech či odrážedlech. Výhodou je, že maminky nemusejí pro své 

děti shánět hlídání, a že mohou cvičit téměř kdekoliv, s minimem cvičebních pomůcek 

(FITMAMI, 2013, [on-line]).  

              

 

                                                             
338 Kontakt: Centrum šťastného dětství o. s. (sídliště nad Lužnicí), Hanojská 3042, Tábor 390 05,  
     tel.: 777 591 161, email: info@centrumstastnehodetstvi.cz, web: http://www.centrumstastnehodetstvi.cz   
     (Centrum šťastného dětství HROŠÍK, 2011 - 2012, [on-line]).     
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Příloha 2 – Denní režim respondentky Renaty339 

Renata s dětmi vstává nejpozději v sedm hodin ráno.  Často tomu ale bývá dříve, podle 

toho, jak se děti vzbudí. Pomůže dětem s oblékáním a připraví jim snídani. Poté, co se děti 

nasnídají, si pod jejím dohledem vyčistí zuby a nejstarší syn odchází do školy. Renata 

s nejmladší dcerou Kačenkou odvádějí prostředního syna Honzíka do mateřské školy a vracejí 

se domů kolem osmé hodiny. Teprve tehdy se Renata sama nasnídá a poté v kuchyni i jinde 

poklidí. Kolem deváté hodiny vyrážejí s Kačenkou opět ven. Většinou chodí do lesa za 

nedalekou řeku, aby se přitom jejich pes mohl volně vyběhat. Kačenka již hezky chodí, ale 

Renata s sebou přesto bere kočárek, aby si do něj Kačenka mohla sednout, až bude unavená. 

Kočárek pak také využívá při cestě zpět, kdy zpravidla něco nakupuje a věci pak ukládá do 

košíku pod kočárkem. Po příchodu zpět, nemá-li připravené jídlo z předchozího dne, ještě 

vaří, a když je jídlo hotové, tak se s dcerou naobědvají. Renata pak Kačenku uloží do postele 

a čte jí pohádku. Přibližně od dvanácti hodin do půl druhé Kačenka spí. Když se vzbudí, 

dostane svačinu a odcházejí pro Honzíka do mateřské školy. Kolem druhé přichází nejstarší 

syn Tomáš ze školy a Renata s ním poté dělá úkoly. Rovněž s ním prochází různá cvičení z 

logopedické poradny, kam Tomáš pravidelně dochází. Kačenka s Honzíkem si zatím spolu 

v pokoji hrají nebo je Renata, pokud je to možné, do aktivit s nejstarším synem Tomášem 

zapojuje. Po čtvrté hodině odpolední mají synové své koníčky a tréninky, na něž je Renata 

musí vypravit. Tomáš chodí na gymnastiku a hraje basketbal, Honzík chodí také na 

gymnastiku a v mateřské škole hrají fotbal. Tomáš chodí na tréninky již sám a Honzíka vozí 

na gymnastiku babička, která celý kroužek vede. Poté, co synové odejdou na tréninky, je – li 

příznivé počasí, jde Renata s Kačenkou ještě ven. V zimě, když je brzo tma, zůstávají doma a 

společně si hrají. Mezi pátou a půl šestou přichází domů Renatin manžel a nejpozději po šesté 

hodině jsou zpátky z tréninků také Tomáš s Honzíkem. Renata všem připravuje večeři. Po 

večeři se všechny děti postupně umyjí, podívají se na pohádku a do osmi hodin leží v posteli. 

Okolo půl deváté usínají. Renata poklidí a pustí si televizi nebo si jde číst. Sama chodí spát 

kolem jedenácté hodiny.      

U každé z dotazovaných žen – matek a jejich dítěte (popř. dětí) fungoval podobně jako 

u Renaty340 určitý denní režim, který se ale mohl v některých detailech lišit. Sylvie341 odvádí 

                                                             
339 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti.  
340 Renata, 33 let, VŠ, 3 děti. 
341 Sylvie, 36 let, VOŠ, 2 děti.  
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kolem osmé hodiny starší dceru Barborku do mateřské školy a s mladší dcerou Adélkou pak 

tráví dopoledne doma. Sylvie vaří a uklízí. Ve dvanáct hodin opět vyzvedává Barborku 

v mateřské škole a mladší dcera Adélka po příchodu domů přibližně od půl druhé do půl třetí 

spí. Ven chodí Sylvie s dcerami až odpoledne a to buď na hřiště, anebo do města vyřídit si 

nezbytné záležitosti. Také Ivana342 je dopoledne s dětmi doma, vaří a uklízí. Bydlí ale na 

vesnici a k jejich domu patří dvorek, kde si dcery mohou dopoledne pod dohledem 

elektronických chůviček hrát. Ivana chodí s dětmi ven také až odpoledne, poté co se obě dcery 

po obědě vyspí. Alena343 bývá doma pouze dvě dopoledne v pracovním týdnu a zbývající tři 

dopoledne s dcerou navštěvují různé kroužky (cvičení a plavání pro rodiče s dětmi). Jsou – li 

dopoledne doma, pak Alena uklízí, vaří a hraje si s dcerou. Poté, co se Markétka po obědě 

vyspí (přibližně od půl jedné do dvou hodin) a sní svačinku, vyrážejí obě ven na procházku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
342 Ivana, 34 let, VŠ, 2 děti.  
343 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě.  
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Příloha 3 – Osnova k rozhovoru 

I. Téma mateřství a mateřská dovolená 

 Co si představíte nebo vybavíte, když se řekne mateřství?  
 Co jste od mateřství očekávala? (Splnilo se Vám to?)  
 Překvapilo Vás něco v souvislosti s mateřstvím?  
 Co Vám osobně mateřství přineslo? 
 Přineslo Vám mateřství něco pozitivního? 
 Přineslo Vám také něco negativního? 
 Potýkáte se v souvislosti s mateřstvím s nějakými problémy? 
 Co se Vám vybaví, když se řekne mateřská dovolená?  
 Co si myslíte o označení mateřská dovolená? 
 Jak dlouho ještě budete na mateřské dovolené? 
 Proč jste se rozhodla právě pro tuto délku mateřské dovolené? 
 Dovedete si představit, že by byl na rodičovské dovolené Váš partner,  

a Vy že by jste chodila do práce?  
 Zvažovala jste možnost přivýdělku na mateřské dovolené?  
 Přemýšlela jste o tom, že by jste chodila během mateřské dovolené  

na nějaký vzdělávací kurz, nebo jazykový kurz či se rekvalifikovala?  
 Jakou představu máte o svém uplatnění na trhu práce po ukončení mateřské 

dovolené?  

II. Téma běžný den 

 Jak obvykle probíhal Váš běžný den předtím, než jste měla děti?  
 Co jste obvykle dělala ve všední dny po pracovní době? 
 Co jste obvykle dělala o víkendech? 
 Lišily se pro Vás víkendové dny od všedních? 
 Mohla by jste mi popsat Váš obvyklý den na mateřské dovolené? 
 Teď, když jste na mateřské dovolené, vnímáte nějaký rozdíl mezi všedními 

dny a víkendy? 
 V čem Vy sama vidíte ten největší rozdíl, když srovnáte všední dny před 

porodem a všední dny po porodu, co se pro Vás nejvíce změnilo? 
 Využila jste někdy placeného hlídání? 
 Jaký na něj máte názor?  
 Jak to probíhá, když potřebujete navštívit lékaře, dojít si ke kadeřníkovi, 

nebo na úřad, musíte si brát své dítě s sebou? 
 Mohla by jste mi popsat jakým způsobem máte s partnerem rozděleny 

úlohy spojené s chodem domácnosti a s péčí o dítě?  
 Jste spokojená s tím, jakým způsobem máte mezi sebou s manželem 

rozdělené úkoly, anebo by jste na tom chtěla něco změnit?  

III. Téma volný čas a zájmové aktivity 

 Čemu jste se věnovala ve svém volném čase před narozením dětí (koníčky, 
záliby)?  

 Podařilo se Vám zachovat si všechny Vaše koníčky a záliby z doby, kdy 
jste ještě neměla děti?  
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 Jakým způsobem jste trávila dovolenou před narozením dětí? 
 Jak trávíte v současnosti dobu, kdy má Váš partner dovolenou? 
 Užila jste si dovolenou s partnerem a s dětmi stejně jako dovolené před 

narozením dětí, anebo to pro Vás bylo jiné?  
 Když někdo řekne volný čas, co si pod tím představíte? 
 K čemu by podle Vás měl volný čas sloužit? 
 Mohla by jste porovnat volný čas bezdětné ženy a volný čas matky?  
 Kdy Vy osobně na mateřské dovolené máte svůj „volný čas“?  
 Jakým způsobem tento „volný čas“ trávíte?  
 Kolik si myslíte, že takového „volného času“ denně či týdně máte?  
 Kolik času týdně máte čistě sama pro sebe?  
 Jak tento čas, který máte čistě sama pro sebe, trávíte?  
 Co říká na čas, který trávíte bez partnera a bez dětí, Vaše rodina, Váš 

partner a Vaše okolí?  
 Pokud máte svůj volný čas čistě jen sama pro sebe, kdo se v té době stará  

o Vaše děti?  
 Kolik času měsíčně trávíte spolu s partnerem bez dětí? 
 Jakým způsobem tento čas s partnerem bez dětí trávíte?  
 Jakým způsobem trávíte čas s partnerem a dětmi společně?  
 Je to také pro vás „volný čas“? 
 Považujete množství „volného času“, které na MD máte, za dostatečné?   
 Trávíte ho dle svých představ?  
 Jaké faktory vnímáte jako překážku v tom, aby jste měla volného času více, 

anebo ho mohla trávit lepším způsobem? 
 Napadají vás nějaké možnosti, jakým způsobem by jste mohla získat více 

volného času?  
 Mohla by jste mi říci, jaké aktivity jsou nabízeny ženám s dětmi  

na mateřské dovolené ve vašem okolí? 
 Jak jste se o těchto aktivitách dozvěděla?  
 Využíváte se svým dítětem některé z těchto aktivit?  
 Myslíte si, že jsou tyto aktivity důležité? V čem si myslíte, že jsou 

důležité? 
 Slyšela jste někdy o cvičení přímo pro maminky, kde by jim během cvičení 

v dětském koutku byly pohlídány děti?  
 Byla jste někdy na nějakém takovém cvičení? 
 Slyšela jste o mateřských centrech?  
 Jaký na ně máte názor?  
 V čem si myslíte, že ženám s dětmi mateřská centra pomáhají? 
 Navštěvujete nějaké mateřské centrum?  
 Když jste byla těhotná, navštěvovala jste nějaké kurzy pro těhotné 

maminky? 
 Kde jste se o těchto kurzech dozvěděla?  
 Proč jste tyto kurzy (ne) navštěvovala?  
 K čemu si myslíte, že jsou tyto kurzy dobré? 
 Postrádáte nějaké instituce či služby pro maminky s dětmi na mateřské 

dovolené ve svém okolí?  
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IV. Téma všední a sváteční 

 Co si představíte nebo vybavíte, když se řekne všední? 
 Co pro Vás bylo všední před narozením dětí, které události či činnosti jste 

považovala za všední? 
 Co je pro Vás všední v současnosti na mateřské dovolené? 
 Co si představíte nebo co se Vám vybaví, když se řekne sváteční? 
 Co pro Vás bylo svátkem, když jste ještě neměla děti? 
 Co je pro Vás svátkem dnes? 
 Vnímáte nějaký rozdíl v tom, co pro Vás bylo svátkem před narozením dětí,  

a v tom, co je pro Vás svátkem v současné době? 
 

V. Sociodemografické údaje 

 jméno344 
 věk  
 rodinný stav 
 dosažené vzdělání 
 jméno a věk dítěte (popř. dětí) 
 délka strávená na mateřské či rodičovské dovolené 
 povolání respondentky před nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou  
 povolání a pracovní doba partnera 
 místo bydliště a typ bydlení 
 řidičský průkaz 
 automobil přes den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
344 V této bakalářské práci vystupují respondentky vždy pod pseudonymem. Totéž platí pro jejich partnery, děti  
     a ostatní rodinné příslušníky.  
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Příloha 4 – Rozhovor s respondentkou Alenou345 

O: Co si představíš nebo vybavíš, když se řekne mateřství?  
R: Hmm …vztah rodičů … matky, otce s dítětem. 
O: Co jsi od mateřství očekávala?  
R: No, těšila jsem se na to, že budu mít prostě doma nějaké miminko. Dítě, které budu 
postupně vychovávat, budu s ním podnikat různý aktivity, budu pozorovat, jak roste, jak 
prostě se vyvíjí. 
O: Splnilo se ti to?  
R: Splnilo. Ale to já musím říct, že je pravda, že člověk očekává asi v úvozovkách všechno to 
nejlepší, to ideální, a nepočítá s takovýma věcma jako jsou třeba prdíky, zoubky a podobně.  
Že to mě trochu překvapilo teda, že tím člověk musí projít, ale zatím … jo zatím jako mě to 
naplňuje a zatím je to dobrý.  
O: Co tě vedlo k rozhodnutí mít děti?      
R: Chtěla jsem mít děti vždycky, ale jelikož jsem vlastně studovala vysokou školu, takže to 
jsem věděla, že jakoby nechci mít během vysoké školy dítě, i když kdyby přišlo, tak by prostě 
přišlo, a to bych jakoby neřešila, prostě bych si to dítě nechala, to už bylo jasný, ale tak jsme 
to plánovali, že ještě během vysoký školy ne, protože jsem měla celkem náročnou tu školu a 
pak jsem si říkala, že budu chvíli pracovat, potom do toho přišly atestace, tak jsem říkala 
dobře, tak si udělám atestace a pak jsem si říkala, že už se mi blíží třicítka a že bych první dítě 
chtěla zvládnout před třicítkou, takže jsme si tak nějak prostě s manželem řekli, že bysme se 
pokusili o miminko a vyšlo to hned napoprvý, takže to bylo dobrý, protože jsme si samozřejmě 
mysleli, že to třeba nepude a podobně … a vyšlo to hned napoprvý no. 
O: Co nejvíce tě v souvislosti s mateřstvím překvapilo? Kromě těch prdíků a podobných 
problémů, bolístek apod…. 
R: Zoubků, těhletěch bolístek těch dětí, který k tomu samozřejmě patří, ale tak člověk když si 
vysní to miminko nebo chce to miminko, tak nějak jakoby s tímhle moc nepočítá. Co mě 
vyloženě překvapilo? Teď mě vůbec nic nenapadá teda.  
O: Co tobě osobně mateřství přineslo, co ti to dalo? 
R:No obohatilo mě to o prostě to moje dítě, který je jedinečný, který miluju a už si prostě bez 
něj nedokážu představit život vůbec. 
O: Přineslo ti mateřství něco pozitivního?  
R: No tak taky poznala jsem spoustu novejch známejch, kamarádů s dětma, víc jakoby teďko 
… vlastně chodím úplně do jinejch kolektivů, do kterých jsem dřív nechodila, ať už je to to 
plavání, cvičení, zpívání, cokoliv … s maminkama prostě si sdělujeme různý informace, 
chodíme do cukráren a podobně. A zase většinou po večerech já nikam moc už nechodim, 
protože kojim, takže zatím jakoby výjimečně, když si někam zajdu. Takže jakoby zase se mi 
změnil trochu ten život, na kterej jsem byla dřív zvyklá, ale což jako mě samozřejmě teď 
nevadí absolutně.  
O: A naopak přineslo ti také něco negativního?  
R: Tak negativního asi v tom smyslu, že přece jenom je to občas náročný, vychovávat to dítě. 
Když se to sejde, má nějakou bolístku, není třeba úplně všechno v pohodě, když se třeba 
nepohodneš s partnerem a podobně, tak je to samozřejmě vypjatá situace, kterou musíš řešit a 
musíš jí hlavně zvládat, nebo se učit zvládat jakoby řešit, protože jsou situace, s kterýma 
prostě člověk vůbec nepřijde nikdy do kontaktu a hlavně je to taková i zkouška, mi přijde, toho 
partnerského vztahu hodně, jakoby vychovávat dítě.       
                                                             
345 Alena, 30 let, VŠ, 1 dítě. 
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O: Když o tom tak mluvíš, napadl by tě nějaký konkrétní příklad?  
R: Třeba jsme teď byli na těch horách… jsme se těšili, že pojedeme prostě na dovolenou, na 
hory. A super, první tři dny to bylo úplně úžasný, potom Markétce začaly růst ty zoubky, takže 
dostala teploty. Teď my jsme oba s manželem byli unavený, protože přeci jenom jsme tam 
trochu posedávali po večerech a teď je člověk prostě jakoby nevyspalej, do toho to dítě je 
strašně mrzutý, takže už se člověk chytá všeho možnýho,a je blízko hrozně třeba k různý hádce 
nebo k čemukoliv, takže to jakoby celkem … zvládnout takovouhle situaci jako si myslim, že 
jednak je to náročný, a jednak jakoby tu rodinu … může to stmelit samozřejmě tu rodinu a 
zároveň je to taková zkouška, že ten partnerskej vztah musí bejt silnej prostě jako, aby 
tohlencto zvládnul no.   
O: Potýkáš se v souvislosti s mateřstvím s nějakými problémy?  
R: Mm (popření) … nic mě nenapadá. Nevím, co máš třeba na mysli, ale žádný problémy mě 
nenapadaj teda … takový běžný … nic mě nenapadá. 
O: Co se ti vybaví, když se řekne mateřská dovolená? 
R: (smích) Mě se vybaví … (smích). Mě jako ženě se vybaví dvacetičtyřhodinová péče o dítě a 
o manžela (smích) … no v podstatě jako o tu domácnost že jo. Na rozdíl, od mužů, kteří si s 
tím opravňují slovo dovolená. Ale tak já si jí užívám (smích). V podstatě, jsem v jednom kole 
(smích) podle mě, ale jako … užívám si to. Je to náročný, ale myslím si, že ty ženský jsou 
nastavený na to, aby to prostě zvládli.  
O: Ponechala by si název mateřská dovolená?  
R: Asi ne (smích). Je to sice už zažitý, ale tak možný, že bych ho změnila.  
O: Jak obvykle probíhal tvůj běžný den předtím, než se ti narodila dcera?  
R: No byla jsem hodně v práci teda, protože jsem sloužila, že jo. Takže jsem byla hodně 
v práci, mnohdy i třeba 36 hodin v kuse (služba). Takže jsem měla 5 služeb cca do měsíce. 
Takže jsem jakoby, když jsem nebyla v tý práci, když jsem přišla po službě domů, že jo tam 
jdeš, v sedum hodin do práce jsem nastoupila, v půl čtvrtý mi ta práce skončila, nastoupila 
jsem v půl čtvrtý do služby, ta mi skončila v sedum hodin ráno druhýho dne a já zase 
nastoupila do práce. Takže jsem většinou pak spala, a když jsem neměla službu, tak jsem 
chodila hodně cvičit, navštěvovala jsem různý sporty. 
O: Jaké sporty to třeba byly?  
R: Chodila jsem na trampolíny, na aerobic, na power-jógu, občas si zahrát tenis. A taky jsme 
celkem cestovali s manželem. Když byl čas, tak jsme se snažili cestovat ještě jakoby před tím 
dítětem. 
O: Po Čechách třeba? 
R: Spíš tak jakoby v zahraničí, v rámci dovolené.  
O: Co jsi obvykle dělala o víkendech?  
R: Protože jsme měli synovce, což byl syn manželova bratra, oni tady dřív ještě bydleli tady v 
baráku a bydlí tady i tatínek (tatínek manžela), takže jsme se hodně jakoby navštěvovali 
s nima. Občas jsme si šli někam zasportovat. Třeba jsme šli na ricochet nebo jsme šli hrát 
tenis, nebo jsme třeba jen tak odpočívali, půjčili si nějaký DVDčka a prostě koukali, anebo 
jsme šli někam s přátelema. Tak různě jsme prostě trávili čas, nebo jsme byli u našich třeba 
různě na oběd nebo je jsme zvali na oběd. Tak prostě běžný odpočinkový víkend.    
O: Lišily se pro tebe víkendové dny od všedních?  
R: Já jsem měla normální pracovní den pondělí až pátek, od sedmi do půl čtvrtý. Já jsem 
nikdy neměla volnej den v tom týdnu, akorát se mi do toho vsouvaly ty služby, a který 
samozřejmě třeba byly i o víkendu, takže, když jsem sloužila víkend, tak to jsem potom druhej 
den třeba spala, nebo ne jakoby celej, protože to taky nejde, ale tak odpočívala jsem víc. Ale 
lišily se rozhodně, protože jsem … když jsem měla volnej víkend, tak jsem ho prostě trávila 
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úplně jinak, než ten pracovní den … byl jako jinej. Anebo jsme si vařili, prostě jsme si udělali 
nějakej i společnej oběd. Ono v tom všedním dnu se toho moc nestihne, protože ty sice máš … 
pracovní dobu jsem měla do půl čtvrtý, ale většinou jsem se vyhrabala až později, pak jsem 
prostě cestou něco nakoupila, a přišla jsem domu a třeba bylo pět hodin, takže to jsem tady 
lehce něco poklidila a pak jsem šla třeba od šesti cvičit, a pak jsme se prostě potkali s Mírou 
a už najednou bylo vosum  a už člověk jakoby toho tolik nestihne. Takže byl takovej jako 
kratší (všední den) a o tom víkendu prostě toho člověk zvládne víc, ale asi víc samozřejmě 
odpočívá. A vím, že jsme vždycky dlouho leželi v posteli, a vždycky jsme si dávali snídaní do 
postele, a teď jsme prostě tak jako relaxovali ráno no. To teďko s malou nejde, protože by 
jsme měli úplně všude to jídlo.  
O: Čemu jsi se věnovala ve svém volném čase před narozením dětí dcery, jaké jsi měla 
koníčky a záliby? Kromě toho, co jsi už jmenovala … ? 
R: Já jsem pak teda chodila na angličtinu. To jsem mohla teda chodit, když jsem byla těhotná. 
Když my jsme jako sportovci hodně, no takže my jsme jezdili na hory, na kola … No, teď mě 
nic jinýho nenapadá. A to cvičení, tenis … jinej už mě nenapadá koníček. 
O: A jak často jsi chodila na tu angličtinu? 
R: Jednou tejdně jsem tam chodila. 
O: A proč jsi tam chodila?  
R: No kvůli konverzaci, abych si to vlastně zopakovala a více procvičila, a oživila ten jazyk. 
O: A uplatníš angličtinu při své práci? 
R: No určitě. No angličtina ta je důležitá. Pak jezdíš na kongresy, který jsou třeba 
v angličtině, takže je nutná angličtina. 
O: Podařilo se ti zachovat všechny koníčky a záliby z doby, než se ti narodila Markétka?  
R: Mm (popření), to né… Teď teda zase jsem minulý týden začala chodit na power-jógu, po 
roce a půl, ale ne, to určitě ne. Jednak já už jsem vždycky byla jako celkem unavená, večer 
jsem malou uspala a představa, že bych měla jít prostě rozespalá někam cvičit … tak to ne. To 
jsem teď úplně opustila. Myslim si, že jsem se vzdala mnoha svých koníčků, na rozdíl od Míry 
třeba. Tak to je asi jasný, u chlapů (pousmání). Takže já určitě ne.  
O: Jakým způsobem jsi trávila dovolenou před narozením Markétky?  
R: Jsme cestovali hodně, byli jsme ve Spojených státech …jsme projeli …byli jsme v Londýně, 
v Paříži, ve Vídni. A pak jsme jezdili k moři v létě a to byli většinou takový jakoby … Egypt, 
Turecko, prostě Chorvatsko … takový klasiky, no, kde prostě většinou jako člověk leží víc než 
to cestování. 
O: Co ti tyto dovolené dávaly, co ti přinášely?  
R: Ten odpočinek. Já teda musím říct, že jsem do určitý doby byla takovej ten ležící typ, že 
jsem strašně milovala vopalování prostě u toho moře, u toho bazénu, a tak odpočívací, ale 
pak jsme prostě začali s Mírou poznávat jakoby … jsme si řekli, že budeme poznávat ty 
evropský města plus teda tu Ameriku a strašně mě začalo bavit teď jakoby cestovat, až fakt 
udělat si aktivní dovolenou, že prostě někam jedeme a naplánujeme si a každý den prostě 
někam jdeme na nějaký ty památky a to se mi teda strašně líbilo. Ale myslim si, že teďko zase 
s tím dítětem trošinku budeme muset sklouznout do takových těch jakoby … zase těch ležících 
dovolených no. Ale třeba ty hory, to si myslím, že jsou taky aktivní. Jsme jezdili do Alp, prostě 
každej rok jsme byli v zahraničí v Alpách. Jsme spíš jezdili teda tam, než tady po Čechách.  A 
to je zase aktivní dovolená, že se prostě zase lyžuje. 
O: Co si představíš nebo vybavíš, když se řekne všední?  
R: Všední … něco, co je běžné, samozřejmé, rutinní jako nákup, sprchování. Řada věcí, 
činností může zevšednět, když je neustále opakujeme, máme na očích. Tohle samé se mi i 
vybaví, když se řekne slovo všední.  
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O: Co pro tebe bylo všední před narozením dětí, které události či činnosti jsi považovala za 
všední?  
R: Třeba ten nákup…že jdu z tý práce a automaticky něco nakoupím, mnohdy po tý službě už i 
ve spánku (pousmání). Takže to byla taková rutina, prostě najednou, když si zpětně jako 
představím. My jsme o tom s Mírou jako přemejšleli, co jsme dělali před tou Markétkou, že už 
si to jako ani moc nevybavujem, protože fakt to byla taková jako rutina, že jdeš z tý práce, 
cestou koupíš to pečivo, pak přijdeš domu, najíš se u tý televize … což teď jako nejíme že jo, 
protože se snažíme jíst u stolu všichni jako abysme dávali dobrý příklad tý Markétce, takže 
vůbec nejíme u tý televize, takže to jsme fakt futrovali u televize … pak třeba jít prostě na to 
cvičení, vrátit se, popovídat si večer, kouknout na nějakej film, tak to byla taková ta rutina.  
Ale já jsem tam měla hodně těch služeb, takže vono to pak strašně utíká ten tejden, protože 
když sloužíš, tak druhej den jakoby spíš, a máš vlastně tři dny jako v čudu toho tejdne, takže to 
bylo takový … 
O: Mohla bys mi popsat tvůj obvyklý den na mateřské dovolené?  
R: Takže tak kolem šestý vstáváme, když se Markétka probudí.  Já jí kojím, takže jí nakojím. 
Pak většinou tak ještě chvilinku poleháváme v posteli. Pak si jdeme udělat snídani … my teda 
jsme si jí dělali trošinku dýl, až tak kolem vosmý. A pak jsem se snažila třikrát tejdně mít 
nějakou tu aktivitu dopolední, takže jsme buď šli prostě cvičit, nebo plavat nebo zpívat. Pak 
jsme chodili dvakrát cvičit, když nebylo to plavání. Pak jsme přijeli na oběd, doma jsme se 
naobědvali. Většinou teda já jí vařím doma, ale tak jednou tejdně jsme chodili vždycky 
s Mírou na voběd, a snažila jsem se vždycky jí dát teda spát, aby měla prostě rytmus, takže tak 
nějak kolem půl jedný až druhý vždycky spinkala, aby po obědě prostě spala.  Když už teda je 
větší … jo to tak začalo … já nevim … že spala jednou denně po obědě … vod těch třinácti 
čtrnácti měsíců. Jinak spávala že jo třeba i dopoledne. Teď už teda nepotřebuje, takže se to 
spojilo tak na tu hoďku a půl. No a pak jsme se probudili, já jsem jí zase nakojila, dala jsem jí 
pak nějakou svačinku a ještě jsme tak jakoby si třeba četli, něco jsme dělali. A když jsme třeba 
dopoledne nešli cvičit, tak jsem většinou třeba něco poklidila, anebo jsme si tady hráli doma. 
Vona má hrozně ráda knížky, takže prostě nějaký čtení, věčná klasika.  
O: Takže pokud jste neměli dopoledne cvičení, tak jste zůstávali doma?  
R: Tak jsme byli doma. No dvakrát tejdně jsme byli doma, anebo jsem třeba s někym měla 
nějakej sraz, ale většinou jsem se snažila bejt jakoby doma, protože vono už ty tři dopoledne 
jakoby v tom týdnu je pak jako náročný, protože taky třeba potřebuje člověk něco uvařit. 
Takže většinou jsem si třeba něco uvařila něco jakoby na dva dny. Takže jsem vařila že jo, 
snažila jsem se s ní nějak ještě hrát a něco poklidit. Taková klasika běžně. A vodpoledne jsme 
vždycky šli ven po tom probuzení. Když se najedla, tak mezi tou třetí půl čtvrtou, tak nějak na 
hoďku, ale teď je jakoby zima, takže člověk je prostě venku kratší dobu, to v létě jsme vždycky 
bejvaly dýl. A vodpoledne vždycky jednou tejdně chodí mamka k nám (mamka respondentky) 
taky jakoby na procházku, že jsem si třeba mohla něco nakoupit. Ona mi jí pohlídala. Nebo 
jsme měli sraz s kamarádkami. To jsem jako většinou cpala na odpoledne. Jsme šly taky třeba 
někdy na kafčo, do cukrárny a tak. A pak jsme vždycky se vrátily a Míra tak mezi tou pátou 
šestou chodí domů, takže přijde domů, tak nějak se zase navečeříme, von si s ní hraje 
chvilinku, já aspoň si doklidím nějaký věci, který potřebuju, a koupeme, a většinou teda 
koupeme obden. Takže to většinou tak nějak před tou půl sedmou, v šest večeříme, no kolem tý 
šestý, před půl sedmou koupeme, aby … teď se jí snažíme dát na večerníček ... takže, aby byla 
už v pyžámku na večerníčku, pak jí kojim, a pak většinou vona chytí druhej dech a začne zase 
řádit (smích), když už u večeře usíná. No a pak jí teda uspávám, a teď se jakoby snažíme jí 
uspávat tak, že jí čtu, protože už i vodpoledne jí vlastně jakoby čtu pohádku a vona krásně 
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během ní usne. To fakt jako teďko usíná během pěti minut, kdežto večer to čtu půl hodiny a 
pořád se mnou diskutuje. Takže no a tak nějak mezi tou vosmou půl devátou cca usíná.    
O: A koupete oba nebo jenom tvůj manžel? 
R: Míra koupe… jo koupání … teda koupe Míra, takže já si trochu odpočinu. My teď máme 
jakoby nově vanu. My jsme rekonstruovali koupelnu, měli jsme sprcháč, takže teď máme vanu 
a vona to úplně miluje, takže voni se vždycky naloží do vany a hrajou tam různý … se 
zvířátkama a prostě s kačenkama blbosti, a to vona teda je spokojená. Takže koupe Míra. 
O: Chodíš si po obědě, když jde Markétka spát, s ní lehnout?  
R: Občas jo, ale většinou jako ne. Většinou prostě umeju to nádobí po tom obědě, a buď něco 
ještě chci doklidit, ať už vytřít, vyluxovat, anebo potřebuju třeba něco na internetu. Teď já jí 
zařizuju ten pokojíček, takže prostě vyhledávám různý věci, co chci nechci. Nějaký jsem si 
dělala projekty na ten pokojíček, takže jsem to různě hledala ty nábytky podle čeho to tak 
udělat. A když jsem třeba hodně unavená a nepotřebuju prostě nic udělat, tak si s ní lehnu, ale 
to teď už dlouho jakoby nebylo. To bylo třeba dřív, že jsem tam s ní třeba usla, ale vona třeba 
spí tři čtvrtě hodiny, pak se prostě probudí a chce mě tam mít. Jo takže já tam za ní jdu, jdu jí 
utišit, dám si jí na břicho, vona na mě usne a já už jí ale nemůžu ze sebe zase to, protože by se 
zase hned probudila, takže toho využívám, že si čtu knížky … to je teďka jakoby … a to je můj 
novej koníček v mateřství, když jsem takhle jako nikdy nečetla jako teď teda. To fakt jako jedu 
jednu knížku za druhou a strašně mě to teda baví. 
O: Co třeba čteš?  
R. Teďko čtu od Simona Meiverse Dívka, která spadla z nebe. Von napsal i Skleněný pokoj a 
to je úplně úžasný teda. Tak to třeba teď aktuálně čtu.  
O: A co knihy o mateřství… takové ty různé příručky a rady pro maminky …? 
R: To ne, to ne. Mám jich spousta, ale musím říct, že jsem teda všechny dostala. Že jsem si 
snad koupila jednu, to jsou nějaký říkadla a hry s dětma. Mám je tam připravený, ale v životě 
jsem po nich nesáhla, protože to mi nepřijde jako odpočinek. A taky podle toho, jakou knížku 
čtu. Když pak fakt čtu jako nějakou napínavou, tak jako se to snažim tady co nejrychleji 
uklidit a už nevymejšlim, co bych ještě mohla udělat a prostě to, ale jdu si k ní lehnout a jdu 
číst prostě. Jako jsem teďko četla těch 50 odstínů šedi. Takže už mám přečtenej i ten druhej 
díl a teď čekám na květen, kdy vyjde třetí díl prostě v češtině. Protože v angličtině bych to 
taky nedala, to taky pro mě není odpočinek teda jako.  
O: A co děláš s partnerem večer, když Markétka usne? 
R: Podle toho teda kdy, jakej den taky, protože já většinou večer žehlim, když mám prádlo, 
protože my tady máme na ty levný proudy všechno, takže to většinou jenom navečer. Nebo 
koukáme na nějaký dývko, ale von Míra taky studuje vlastně vejšku, takže on se třeba učí, 
takže já se ho snažím jakoby nerušit. Takže jdu si prostě něco šolíchat do kuchyně, třeba 
prostě tady domeju nádobí, anebo von si vezme sluchátka a já prostě relaxuju a koukám na 
telku. No odpočívám. 
O: Čteš ještě třeba i večer?  
R: Někdy jo, když jakoby na to mám náladu, ale já většinou jsem jako celkem dost unavená. 
Přes celej den jakoby kmitám, nevim, takže jakoby si odpočinu víc, když úplně vypnu a 
koukám prostě a jako nic nevnímám no. Ale taky někdy jako jo. 
O: V kolik hodin tak chodíš spát? 
R: No většinou tak až kolem jedenáctý, což jakoby právě … teda pro mě je to …protože já 
jsem spáč, tak je to pro mě takový celkem jako to … Ale klidně jako se stane, že usnu s 
Markétkou, když jí uspávám teda jakoby. To pak jenom vylezu, vyndám čočky, vyčistím si zuby 
a zase jdu pokračovat. To taky třeba minulej tejden jsem takhle spala dvakrát, jako jsem byla 
úplně nějaká vyřízená. Nevím, jestli se vo mě něco pokoušelo, protože mě přijde, že vždycky, 
když prostě málo spim, tak okamžitě něco chytnu jakoby … pujdu někam ven a prostě …  
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O: Od těch jedenácti do šesti to je sedm hodin spánku, stačí ti to?  
R: No ještě bych klidně jako mohla o tu hoďku dýl, ale tak jakoby jsem schopná úplně v klidu 
fungovat i třeba když spím míň, šest tak taky, ale pak prostě jakoby jsem unavená a třeba 
vytuhnu i po tom vobědě. Jo já jsem fakt takovej jakoby spíš spáč, takže já bych tak 
potřebovala spíš těch osm hodin denně klidnýho spánku, a já prostě ten klidnej spánek nemám 
protože Markétka se každou chvíli budí. Já jí teda jakoby v noci nekojím, což teda si myslím, 
že je dost velká výhoda oproti třeba jiným maminkám, který musej vstávat každý dvě hodiny. 
Nicméně ona se třeba probudí, má nějakej zlej sen, a prostě že jo musím k ní vstát, musím jí 
utišit. Ona má teda postýlku vedle, nebo si jí prostě k sobě přetáhnu, a teď vona, jak jí rostou 
ty zoubky, tak mnohdy prostě večer ze spánku jako pláče, takže to jí taky jakoby musím 
utišovat, a to je třeba … já nevím … třikrát čtyřikrát za tu noc, takže je to takovej jakoby 
přerušovanej prostě spánek no. I když si myslim, že si jako nemůžu zase úplně tak stěžovat 
oproti fakt třeba jinejm matkám, co říkaj, že fakt kojí každý dvě hodiny, jo tak to jako … 
O: Vyspíš se více o víkendu než v týdnu? 
R: Mm (popření), já myslím, že je to stejný. Občas třeba se stane, že Míra si jí třeba ráno 
vezme a jdou třeba na hoďku prostě jakoby mimo, tak jakoby že se dospím dýl, ale ono je to 
výjimečný, protože Míra pracuje, nebo že je to většinou jako spíš stejný. On pracuje od osmi a 
má prostě práci tady ob barák, jakoby obchod, takže on stejně vychází tak lehce před osmou a 
to my jsme jak už o víkendu, tak o ve všední den už jsme prostě dávno na nohou, takže jako 
bych ani neviděla nějakej velkej rozdíl.  
O: Býváš unavená? 
R: Celkem jo no.  
O: Kromě toho, že si jdeš třeba lehnout, řešíš to ještě nějak jinak? 
R: Většinou nějakým cukrem no. Já jsem teda jako nikdy na sladký nebyla, vůbec teda, ale 
během toho těhotenství jsem jako dostala chuť. Já jsem pak měla problémy kvůli těhotenství, 
já jsem měla zánět štítný žlázy, jakoby těhotenskej, takže s hypermetabolismem, jsem měla 
zvýšenej metabolismus, takže jsem strašně hubla, a prostě jsem potřebovala doplňovat pořád 
tuky a cukry, takže já jsem jenom prostě žrala tučný a sladký věci a to mi lehce zůstalo no. Ale 
už je to jakoby v pořádku. Už neberu léky na tu štítnou žlázu, že to je dobrý, nicméně jakoby 
prostě vyloženě cítim třeba po tom vobědě, že potřebuju si jako něco dát, takže si prostě dám 
jako. 
O: Jak často ještě kojíš?  
R: Třikrát denně. 
O: Myslíš si, že je kojení důležité? 
R: Hmm myslím (přitakání) … určitě je důležitý. 
O: Čím je důležité? 
R: Jednak to posiluje obranyschopnost toho dítěte, protože dostává přísun, že jo těch 
protilátek, a sociální kontakt prostě dítě matka to posiluje. A mě se to strašně líbí, já to mám 
ráda to kojení. Prostě to dítě se takhle i mazlí i s tím prsem a samozřejmě nesmí to bejt jakoby 
přehnaný, nesmí k tobě bejt přisátý já nevím nějak půl hodiny, nebo to vyžadovat každou půl 
hodinu. Pak už mi to přijde takový jakoby zvláštní, když takhle velký dítě třeba prostě někde 
na veřejnosti tě tahá za tričko …   
O: Dovedla by si odhadnout kolik času denně si hraješ s dítětem?  
R: Tak třeba dvě až čtyři hodiny. To je tak různý, pokud se nepočítají ta cvičení a procházky.  
O: Jakým způsobem si s dcerou hraješ? Kromě čtení, co třeba děláš?  
R: My máme různý … se snažím jakoby rozvíjet její motorickou techniku, takže hodně 
malujeme taky spolu. Potom má různý hry, takový ty co posouvaj tou motorikou, různý ty 
kalíšky, nebo takový jakoby … hrozně miluje, když hází takový různý tvary do takových dírek. 
Víš jako, obdélníček hodí sem, kvádr hodí sem. A má tady spousta … teďkon strašně zábava 
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dávat všem plyšákům bryndáčky, ať se napapá … houpání různý, malujeme na tabuli. Jo taky 
má hrozně ráda pozorování z vokna, takže taky pozorujeme z vokna.  
O: V čem si myslíš, že je hra rodiče s dítětem důležitá?  
R: Zase to upevňuje ten vztah těch rodičů (k dětem), a hlavně to rozvíjí to dítě, ať už ta hrubá 
nebo jemná motorika, ale taky psychicky ho rozvíjí. Taky si myslim, že by na to dítě se mělo 
hodně mluvit, aby prostě jakoby si víc osvojilo tu řeč a začalo … no ono je to různý, ale tak 
jako fakt hodně mluvit na ty děti. Si myslím, že to čtení, že je taky celkem důležitý, zpívání … 
my taky jako zpíváme teda. 
O: Je nějaký rozdíl, když si hraje s Markétkou manžel? 
R: Asi jo, protože třeba Míra, když si hraje s Markétkou, tak vezme tablet (smích), pustí tam 
zvířátka, mačkaj spolu na zvířátka, nebo jí pouští různý videa dětský s Dádou Patrasovou a 
Jitkou Molavcovou, který teda vona má ráda, nebo jí pouští na mobilu kočičku (smích). Jo 
takový, že jí prostě rozvíjí trochu jiným stylem, a taky je pravda, že ona ta Markéta zase je na 
druhou stranu víc fixovaná na mě, což je jasný, že jo, protože jsem s ní doma, a řadu věcí 
prostě chce dělat jenom se mnou, ať von chce nebo nechce, tak řadu věcí prostě jakoby s ním 
nechce dělat. A ještě co mě napadlo, ještě hodně cvičíme na velkým míči a skáčeme a jak 
chodíme právě zpívat do tý Yamahy, tak tam dostaneš i CDčko a ty písničky si zpíváme doma, 
ona to úplně miluje a vždycky u toho musíme teď skákat na míči, takže to je teď jakoby 
vždycky na půl hodiny o zábavu postaráno.  
O: Teď když si na mateřské dovolené, vnímáš nějaký rozdíl mezi všedními dny a víkendy?  
R: Ani ne, až na to, že třeba můžu zvládat uvařit takový složitější jídla …jo že prostě si jí Míra 
vezme třeba dopoledne a já prostě mám čas na to vaření, kdežto během toho všedního dne 
většinou co mi zbyde z víkendu, tak nějaký dny jíme a pak většinou dělám nějaký rychlovky, 
prostě ty jídla, kdy jakoby nemusím nad nima tolik trávit čas, abych se jí mohla víc věnovat. 
Vona taky si žádá tu pozornost, takže já kdybych prostě vařila nějakou svíčkovou ve všední 
den, tak to prostě jakoby nedám že jo. Takže v tom, že si jí Míra vezme, nebo že třeba Míra 
prostě s ní taky jde třeba na procházku a já si můžu poklidit, prostě udělat nějaký věci, který 
jakoby s ní taky nemůžu udělat a třeba ani nechci, protože bych se jí tímpádem jakoby tolik 
nevěnovala. Takže možný v tomhlectom, že jakoby ta péče o to dítě se rozdělí na ty dva 
partnery, no o tom víkendu, a tímpádem si i já víc odpočinu a nejsem s ní jakoby dvacetčtyři 
hodin, nebo jo přes ten den, protože je pravda, že někdy už potom, když třeba jsem unavená, 
ona je nějaká mrzutá, tak už toho člověk má prostě nad hlavu, a teď najednou o tom víkendu 
ona je třeba i s Mírou sama a já prostě najednou úplně si jako tak nějak říkám: „teď mi něco 
chybí“, a pak najednou, když jí vidím, tak prostě úplně bych jí zase jako umazlila. Víš jakože 
si jí prostě i víc užiju bych jakoby teďko řekla. Jak jí nemáš pořád, ale máš jí jakoby občas, 
tak jakoby si jí víc užiju, no.  
O: V čem vidíš ten největší rozdíl, když srovnáš všední dny před porodem a všední dny po 
porodu, co se pro tebe nejvíce změnilo?  
R: Možný že  tam sice jsem prostě byla v práci, taky jsem byla unavená, ale pak jsem prostě 
přišla domu a mohla jsem si odpočinout a mohla jsem bejt jako úplně sama, úplně prostě si 
odpočinout. Jako mě nejvíc vadí, nebo ne vadí, ale chybí to, že když jsem s ní sama doma že 
jo, což jsem celej den, než přijde Míra, tak nemám ani tu chvilku, kromě když vona spí, a to 
většinou musím rychle něco poklidit, kdy si prostě můžeš sama někam zalízt a bejt jako úplně 
sama, můžeš se třeba i v klidu pomalu najíst. Jo to taky jo, většinou do sebe něco za pochodu 
futruju a moc z toho nemám, takže asi v tom, že člověk není prostě už sám no. Když ona spí, 
tak sice mám tu chvilku, ale většinou pak musíš uklidit to nádobí, anebo chceš, aby to tu 
nevypadalo tak nějak jako po výbuchu atomovky, a pak třeba chvilku si čtu, tak dobrý, nebo 
něco si dělám, ale jakoby je to takový jiný. No že každou chvíli čekáš, že tě třeba to dítě 
zavolá jakoby.  
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O: Jak trávíš dobu, kdy má tvůj partner dovolenou?  
R: Když má dovolenou, tak jedeme někam pryč, jedeme někam. No vona už je větší, takže už 
jsme i v létě byli na dovolený. A von Míra teda si moc dovolenou brát nemůže, protože má 
jenom čtyři tejdny v roce, takže má celkem krátkou dovolenou, a většinou teď si jí šetří, nebo 
už delší dobu si jí šetří na to učení. Taky teď bude dělat bakalářku, takže si třeba vezme fakt 
tejden v létě a to prostě jedeme … jsme byli třeba teď na Lipně v létě. Teď si vzal tejden 
v zimě, takže jsme byli v Krkonoších na horách.  
O: Malá tam byla s vámi? 
R: No jasně, zatím jo, protože já kojim no. Ale už jsme … dneska jsme se o tom bavili, jak to 
bude super, až ji budeme třeba na víkend dávat k našim, až prostě jakoby nebudu kojit, a už 
chceme jakoby aby si už na to zvykla, protože vona jako je s nima ráda a my taky trávíme 
hodně v létě čas na chatě u Plzně s našima. Jak jsou učitelé, tak voni tam jsou, takže prostě 
jsme tam byli celý prázdniny, takže si i na ně zvyká. A je to jakoby s malou no dovolená, to je 
jasný zatím. 
O: Jsou tyto dovolené s Markétkou srovnatelné s dovolenými, které si trávila s partnerem před 
jejím narozením?  
R: No to úplně jakoby taky ne, protože my jsme poslední ty dovolený měli hodně prostě, jak 
jsem říkala, že jsme poznávali. My jsme prostě cestovali, kdežto když máme Markétu, tak taky 
se chodíme někam kouknout, ale prostě … Když jsme byli na tom Lipně, tak taky jsme si tam 
dělali různý vejlety, ale ty vejlety už musíš přizpůsobit tomu, že máš to dítě, že nemůžou bejt 
moc dlouhý, musíš že jo mít to naplánovaný, kam jdeš, abys jí tam mohla dát svačinu, aby 
zase ona mohla spát. Takže taky se snažíme poznávat, ale je to už zohledněný, je to trošku 
jiný.   
O: Byli jste od narození dítěte na zahraniční dovolené?  
R: No my jsme v tom létě chtěli z toho Lipna přeject do Rakouska ale nakonec jsme nejeli. 
Udělali jsme si pas, ale nejeli, protože ona moc dobře jako nesnáší cestování v autě, takže 
jsme to vynechali, ale teď v červnu teda letíme na Krétu, i s ní, na osm dní.  
O: Užila sis dovolenou s Markétkou stejně jako dovolené, když si ještě neměla děti?  
R: No tak jako je to samozřejmě jinej typ dovolený ale užila jsem jí a myslim si, že srovnatelně 
jako i bez dětí. Je to jakoby jinej druh vlastně toho odpočinku, tý zábavy, ale je srovnatelnej. 
O: V čem je to nejvíce jiné? 
R: Tak už se tam zase musíš pořád starat vo někoho jinýho. Jako je to srovnatelný v tom, že já 
si to jakoby užiju stejně, ale je to jakoby jinej druh. No v tom, že se prostě staráš o to mimčo, 
musíš prostě najednou myslet za dva v podstatě, protože musíš, když se balíš, sbalit nejenom 
sobě, ale musíš sbalit prostě i tomu dítěti, musíš vždycky mít pro něj že jo nějaký jídlo 
připravený, musíš mu dopřát, aby si mohl odpočinout, aby prostě … zohlednit to na něj, takže 
v tomhlenctom je to asi jiný, ale prostě to tak je.   
O: Co si představíš nebo co se ti vybaví, když se řekne sváteční?  
R: Nevim … tak třeba Vánoce se mi vybavěj prostě …svátky …nebo… no asi jo, protože jako 
nějaký sváteční jídla a takhle, to ne. Třeba odpočinek, prostě nějaká pohoda. Míra má třeba 
tu dovču, protože je svátek jako třeba dneska Velikonoční pondělí. No asi tohle, nic jinýho mě 
teď nenapadá.  
O: Co pro tebe bylo svátkem, když si ještě neměla děti?  
R: (pousmání) Ty jo vono jako spousta věcí si už člověk vůbec nevybaví prostě, jak to dřív 
probíhalo. Hmm, nevim, třeba to cestování, když jsme třeba někam jeli, že taky jsme třeba 
vypadli na ten měsíc do tý Ameriky a tam to bylo prostě úplně super. 
O: Bylo tedy pro tebe svátkem, když si mohla, jak si použila ten termín, někam „vypadnout“?   
R: No (přitakání), protože tady to byl hroznej stereotyp že jo, ta práce prostě, a teď najednou, 
když jsme mohli někam ject a vodpočinout si, protože vono toho fakt bylo … Jako já to mám 
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spojený to před tou mateřskou … a tu práci … já jsem byla … dva a půl roku jsem pracovala 
a byla jsem už vyhořelá …prostě jako já…to bylo hrozný jakoby v tý nemocnici takže já bych 
tam rozhodně nechtěla už zůstat, nechtěla bych tam bejt.  
O: A to si měla hodně hodin navíc, že si byla vyhořelá?  
R: No jasně, to jsem třeba měla 170 hodin za rok navíc prostě, a ty jsi tam dřela jako idiot, 
padala si tam na „h—u“ a to si vůbec nedokáže nikdo představit, kdo prostě tím jakoby 
neprošel a ani ty pacienti, že ty tam seš 36 hodin a ani nespíš, protože ti tam pořád že jo chodí 
pacienti. Tak dobře, tak je to jasný, tak seš tam pro ně, ale voni tam chodí takový pacienti 
prostě, který by tam ani nemuseli chodit že jo, že je ve dvě hodiny štípne komár, tak ti to 
přijdou ukázat že jo a neví, že ty už seš tam 24 hodin a budeš muset tam zase bejt, takovýhle 
… A mě to prostě pak už jako hrozně unavovalo takovýhle věci, protože potom jakoby když 
tam pak přijede někdo s infarktem a kdo fakt tu pomoc potřebuje, tak prostě tyhle lidi to tam 
blokujou, a ty lidi jsou strašně neukázněný v tomhlenctom jakoby. Víš, že ty vážný případy, 
pro který hlavně tam jseš… Ale jo, tak jako mě to baví jako ta práce že jo, ale někdy je toho už 
hodně a i ty poměry tam v tý nemocnici … jakoby myslim, co se vyžaduje a tak … Takže jako 
svátek pro mě byl, když jsem si mohla odpočinout nějak. 
O: Bylo pro tebe svátkem třeba i to, že si šla někam s přáteli? 
R: Třeba. Když jsme šli někam do sklípku, někam jsme třeba vypadli, takže to bylo taky fajn. 
Nebo nějaká oslava, ať už třeba i rodinná oslava. To mě taky vždycky bavilo, nějaký narozky, 
svátky, Vánoce a tak.  
O: Co je pro tebe svátkem dnes? 
R: Tak taky že jo třeba ty oslavy různý. Ale taky že jo úplně super, když Markétka začla chodit 
prostě nebo když řekla první slovo nebo když tě poprvý pořádně chytla kolem krku a takovýdle 
věci taky že jo který předtím si neměla. To je taky jakoby svátek. Spíš taková radost prostě. 
Taky první rok, to je největší radost pro maminku. Ten první rok ale si myslim, že je obzvlášť 
náročnej jako u těch dětí jo, protože to je fakt jako zkouška, protože mě přijde že … No teď je 
to čím dál tím lepší s těma dětma, že je s nima větší sranda, už prostě komunikujou. Že ten 
první rok je jinej. Aamozřejmě kdybys ten rozhovor dělala se mnou, když by Markétce bylo 
prostě víc, tak zase by to bylo si myslim taky vo něčem jinym. To už by člověk zapomněl na ten 
první rok a zase by mluvil vo něčem jinym no.  
O: Co je pro tebe v současnosti na mateřské dovolené všední?  
R: Jídlo …snídaně, svačinka, oběd, svačinka, večeře. Někdy mi příde, že jenom jíme. 
Odpolední vycházky třeba … Markétka se probudí, dáme svačinku a jdeme ven. Taková denní 
rutina, dopoledne je to pestřejší, buď deme cvičit, zpívat, plavat, jen tak ven, s kamarádkou, 
nebo jsme doma.  
O: Vnímáš nějaký rozdíl v tom, co pro tebe bylo svátkem před narozením dětí a v tom, co je 
pro tebe svátkem v současné době? 
R: No v tom dítěti že jo jakoby … že to dítě ti může dělat takovej svátek, takovou tu radost, 
kterou ti logicky nemohlo dělat předtím.  
O: Když někdo řekne „volný čas“, co si pod tím představíš? 
R: Už jenom to, že prostě člověk si někam sám vyrazí třeba s přáteli. Jakoby sám, bez toho 
dítěte teď myslim. Že prostě jde někam třeba ven, nebo si jde někam sám zasportovat, tak 
tohle no. Jenomže my už teďko myslíme jinak, prostě než myslí ty lidi, který to dítě nemaj.  
O: A v čem myslíme jinak?  
R: No protože já, když by se mi řeklo volnej čas, tak třeba si to představim, že třeba půjdeme 
já, Markétka a Míra a půjdeme jakoby někam všichni společně, a pro mě to taky jakoby bude 
vodpočinek, protože tam bude ten Míra, jakoby že už nebudu jenom s ní, s tou Markétou že jo 
sama. A taky jedeme třeba na tu nějakou rodinnou oslavu nebo někam, a on když tam bude, 
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takže jakoby se zase část toho přesune i na Míru, jakoby tý zodpovědnosti, toho hlídání, takže 
to je pro mě třeba volnej čas. Ale kdybych dítě neměla, tak bych asi uvažovala jinak. Jakoby 
volnej čas, že bych právě třeba někam si vyrazila na to cvičení.   
O: K čemu by podle tebe měl volný čas sloužit? 
R: K odpočinku. 
O: Mohla by si porovnat volný čas bezdětné ženy a volný čas matky?  
R: Už jenom to, že třeba já mám kadeřnici, která má objednávací lhůtu tři měsíce a já jsem jí 
musela zrušit, protože já prostě nevím, když se k ní teď objednám, jestli za tři měsíce budu 
schopna k ní jít, prostě ke kadeřníkovi, že jo. Takže třeba volnej čas je i v tom, že když jsem to 
dítě neměla, tak jsem si mohla prostě chodit na pedikúru, mohla jsem si chodit na manikúru, 
mohla jsem si jakoby chodit ke kadeřníkovi, což teď taky chodím ke kadeřníkovi, ostatní teda 
už nechodim, ale musim chodit ke kadeřníkovi, kterej je schopnej mě objednat během tejdne 
jakoby na nějaký doby nejlépe o víkendu dopoledne jo, kdežto takhle tamtu prostě, kterou 
jsem měla ráda a byla jsem u ní spokojená, ale prostě nemůžu jí slíbit, že přijdu za tři měsíce 
v 16:30, protože nevim co bude, takže jakoby… A to je to samý že jo se cvičením, nebo 
nemůžu si dělat jakoby stoprocentní někde závazky, nebo jakoby dlouhodobý časově jo, 
protože nevím, jestli třeba nebude malá nemocná, budu tam moct ject, nebudu tam moct ject, 
jakoby se člověk musí rozhodovat aktuálně podle tý situace. 
O: Takže si nemůžeš dělat dlouhodobé plány? Spíše krátkodobější? 
 R: Nó asi, takhle si to dobře shrnula.  
O: Jaké jsi měla před narozením dítěte představy o volném čase matky a jaké to potom ve 
skutečnosti bylo? 
R: Ale já jsem si asi tohle nepředstavovala. Já jsem takhle vo tom asi neuvažovala před tím 
dítětem. Já jsem musela pak v tom dvacátém tejdnu ject na tu genetiku, takže já jsem byla 
taková jakoby tím rozhozená, takže to jsem vůbec jako na nic nemyslela. Potom, když jakoby 
to bylo všechno v pohodě, tak jsem si nakoupila nějaký těhotenský věci, a tak jako jsem se 
začala na to těšit, ale jako vůbec jsem si … Já si myslím, že jsem si dlouhodobě dopředu nic 
jako nepředstavovala, že jsem se jako těšila jak bude vypadat. Ale asi jsem se toho obávala, 
jak to bude, jestli to zvládnu, ale že bych měla nějaký představy s tím, že prostě bude dítě 
někde ležet a já budu někde … Nevim… Ale já si myslim, že jsem neměla jako představu o 
tom, jak to bude probíhat, než se to dítě narodilo.  
O: A teď když víš, jak to je, jsi z toho spíše překvapená, nebo si říkáš, že to tak prostě je a má 
být?  
R: Tak jako některý okamžiky jsou takový, že ti to přijde jako těžší, ale tak jakoby se to 
celkově vyrovná, že si myslim, že to je prostě …, že ta matka je nastavená na to, že to prostě 
nějak zvládne. Já myslím, že to taky tak jakoby nějak zvládám. Jako nepřijde mi to nějak 
hrozný, a já naopak mi přijde, že se jakoby teď naopak z toho čím dál tím víc raduju, protože 
jsme překonali ty prdíky, teď tedy občas ty zoubky, ale jakoby je tam víc těch pozitiv a prostě 
nemůžu říct, že to je procházka růžovou zahradou, ale zase jakoby si myslim, že to je v pohodě 
celkem.   
O: Kdy ty osobně máš na mateřské dovolené svůj „volný čas“?  
R: Většinou když jakoby Markéta usne večer, tak mám svůj volnej čas, jenomže to jsem 
mnohdy tak unavená, že svůj volnej čas prostě trávim spánkem. Jo nebo takže … tim když 
vona usne, tak jakoby mě padla a mám tak nějakou tu dobu no. No ještě třeba to odpolední 
spaní, nebo když Míra přijde z tý práce, tak taky jo že s ní tak hodinku tráví, nebo když jí 
koupe tak to je taky takovej těch dvacet minutek, jenomže to zase připravuju jakoby postel že 
jo a tak podobně, ale teď prostě chodím na tu power-jógu, nebo jsem začala, a to jsem si 
teďkon nastavila, že budu mít prostě to úterý vod těch pěti do šesti svůj volnej čas.   
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O: Tvůj volný čas je tedy tehdy, když je o Markétu postaráno nějak jinak? Když se o ní stará 
někdo jiný, nebo když spí?  
R: Asi jo … když vím, že je jako v bezpečí, je to jakoby můj volnej čas. Tak v podstatě jo, 
protože s ní jako … no jo … 
 O: Kolik si myslíš, že takového „volného času“ denně či týdně máš?  
R: O víkendu třeba dejme tomu takovou jednu třetinu toho dne třeba jo, protože Míra jde s ní 
na procházku. Ale tak to je třeba jeden den. Jde s ní na procházku, nebo třeba si s ní hraje, já 
vařím. Tak jakoby sice to taky není volnej čas, taky děláš jinou činnost, ale seš jakoby bez ní.  
O: A kolik času máš pouze čistě pro sebe?  
R: No tak to moc jako není no. To prostě je ta hodina a půl večer když vona usne a hodina 
dejme tomu v to úterý, o víkendu třeba taky jakoby navíc třeba nějaká hoďka. Málo, toho času 
prostě není, ale to my přijde, že to teda nemá žádná matka takhle jakoby, že s tím dítětem seš 
pořád jako. 
O: Co říká na čas, který trávíš bez partnera a bez dětí tvá rodina, partner a okolí? 
R: Nic, nic. Chápou určitě. To je úplně v pohodě. To Míra mi jako v tom vychází. On chodí na 
angličtinu, chodí na basket, takže von je jako úplně v klidu. To mě klidně i vysílal víc ven, ale 
já jsem pak třeba tak unavená, že ani nechci sama.  
O: Pokud máš svůj volný čas čistě jen sama pro sebe, kdo se v té době stará o tvé děti?  
R: Míra, většinou Míra. A většinou každou neděli si naši berou Markétku ven sami, že jdou 
s ní sami ven na procházku. Protože jak já jí kojím, tak ještě jakoby zatím jsme řikali, že po 
tom druhým roce jakoby už jí začneme, až jí přestanu kojit, tak už jí začneme třeba postupně 
dávat k našim přes noc, jakoby jako nějakej den, ale to prostě ještě nejde do toho druhýho 
roku, a přijde mi, že vona je prostě na to ještě taková maličká. Ona je ten typ toho dítěte, 
která je jakoby na mě hodně fixovaná, ona … To není dítě který by šlo z ruky do ruky. Vůbec. 
Ona prostě dlouho třeba nechtěla ani k mamce mojí jakoby, teď jako bez ní nedá ránu. Je 
ráda, že to … jde s ní na procházku, jdou krmit kačenky, nebo prostě já si zajdu někam 
nakoupit, voni jí hlídaj, to v pohodě, ale zatím by si myslim tu noc jakoby tam ještě ani 
nezvládla. A ještě teda musím říct, že je schopen teda s ní bejt sám takhle Míra a moje 
mamka, a můj taťka s mojí mamkou, jinak si myslim … A ještě druhej děda. Míra má jen 
taťku. Ten bydlí tady pod náma, s ním taky tráví hodně času, je s ním to … Ale aby s ním šla 
samotným s dědou, ať už s mým taťkou, nebo s Mírovým taťkou ven, tak to si myslim, že by 
taky asi nešla. Dřív třeba můj taťka vozil Markétku v kočárku, když spala, že jo to byla malá, 
tak jako v pohodě, ale teď jakoby ne, teď by tam musel být buď ten Míra, Anebo by tam 
musela bejt ta mamka.  
O: Využila si někdy placeného hlídání? 
R: Ne, nene. A ani bych nechtěla.  
O: A jaký na něj máš názor? Proč říkáš, že by si nechtěla?  
R: Jako nemám na něj nějakej špatnej názor, ale já to prostě tak vnitřně necítím, že bych 
jakoby dítě … Rozhodně ne dítě do tří let jakoby. Protože já už jsem jakoby měla několik 
možností, abych šla pracovat, ale … A i s tím, že mi nabízeli, že maj dobrý chůvy, ty doktorky, 
který bych zastupovala, a že by mi mohly Markétku hlídat a to … Prostě nechci dát někomu 
cizímu v uvozovkách, i když by měl dobrý reference, tak nechci dát prostě někomu cizímu 
Markétku. Kdyby mamka byla v důchodu, tak není problém, ale mamka jde do důchodu za pět 
let, takže jsem prostě musela i tu práci odmítnout.  
O: Jak to probíhá, když potřebuješ navštívit lékaře, dojít si ke kadeřníkovi nebo na úřad …. 
musíš si brát své dítě s sebou? 
R: No ke kadeřníkovi ne, to by nevydržela, takže to řeším tím, že musím v sobotu dopoledne ke 
kadeřníkovi, aby jí hlídal Míra. K doktorům většinou teda taky se snažím, aby si jí vzal Míra, 
protože že jo dlouhý čekání. Výjimečně jde se mnou, výjimečně, ale spíš se snažím … Míra … 
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a zase u něj není jakoby problém mu jí třeba dát do práce a von jí prostě má v práci, anebo 
přijde sem, anebo když je to odpolední záležitost, třeba ten úřad, když maj ty dlouhý dny, tak 
mi s ní mamka počká venku jakoby před úřadem.   
O: Kolik času měsíčně trávíš spolu s partnerem bez dětí? Když si třeba mamka vezme 
Markétku na procházku … a tak …? 
R: Jenomže víš co, vona si jí vezme a já prostě uklízím, nebo něco dělám a Míra se třeba učí. 
Takže my, když spolu trávíme ten čas bez dítěte, tak je to, když vona usne jo, a to se Míra taky 
učí, nebo se díváme na televizi a spíš na nějaký dévédéčko. A už jako jsme si právě dneska 
řikali, už jsme si plánovali, že jako od těch dvou let začneme praktikovat, že občas dáme 
Markétku k mamce přes noc a někam si zajdeme. Ale zatím ještě ne, protože my přijde, že 
vona je ještě taková, jakoby … není na to nastavená hlavně. Von někdo, když by to jsme třeba 
takhle vedli od malička, ale zatím vona by to ještě asi nedala no, přes tu noc no.   
O: Jakým způsobem trávíš čas s partnerem dcerou společně?  
R: Kromě těch procházek? Tak si třeba zajdeme do cukrárny, kde si dáme kafčo. Markétka si 
tam prostě hraje v koutku. Nebo my jedeme navštívit, ať už mý rodiče nebo prostě Míry 
příbuzný jakoby, protože ten jeho brácha, ten má dvě děti, a Hanička, ta jejich dcera, je 
vlastně jen o tejden starší než Markétka, a Markétka hlavně miluje toho Bertíka, toho tříletýho 
nebo čtyřletýho skoro už. Takže s nima hodně trávíme času. Jezdíme po těch horách. Oni 
bydlí u Jistebnice, takže tam chodíme. Chodíme tam na různý procházky, no nebo si prostě 
hrajeme, blbneme jakoby.  
O: Je to také pro tebe „volný čas“? 
R: No, ale to je volnej čas jakoby s nima. No jakoby. Já jsem tam totiž řikala, že volnej čas 
jsem brala jakoby jenom se sebou, nebo tak nějak jsem to pochopila, kdy mám volnej … Ale 
taky jsem ještě řikala, že je taky volnej čas, když někam vyrazíme s Mírou právě, i 
s Markétkou, protože zase jakoby vyloženě vona není jenom se mnou, prostě třeba jí Míra 
pochová, nebo Míra jí najednou zabaví během tý doby a já si třeba můžu pokecat s tou 
švagrovou. 
O: Lze tedy říci, že je to taky částečně volný čas? 
R: Ehm (přitakání), částečně taky.  
O: Považuješ množství „volného času“, které na mateřské dovolené máš, za dostatečné?   
R: No tak jako potřebovala bych, aby ten den byl mnohem delší, a abych já byla mnohem míň 
unavenější, to je jasný, ale já myslím, že bych to stejně nějak jako neovlivnila a nezměnila, 
takhle to prostě je a mě to tak nějak jakoby i vyhovuje nebo prostě jsem na to nastavená.  No 
tak prostě mám chvíli večer sama, a mohlo by ho klidně bejt víc že jo.  
O: A trávíš volný čas dle svých představ, nebo by si na tom chtěla něco změnit?  
R: Myslim, že podle svých představ jakoby. Teď bych akorát, jak říkám, jsem se rozhodla na 
to cvičení. Byla jsem tam minulej tejden poprvý a chtěla bych si to tak jakoby nějak udržet, No 
vono je to tady nad Billou, takže já to mám fakt přes ulici. Takže a chtěla bych to udržet, 
abych si aspoň jednou tejdně zašla ty záda srovnat a tak jako by si odpočinout trošku jinak, 
než jenom tou relaxací, že prostě ležim vyloženě.   
O: Jaké faktory nejvíc vnímáš jako překážku v tom, aby si měla volného času více nebo ho 
mohla trávit lepším způsobem? 
R: Ale víš jako, já si myslim, že to … že jakoby já nepotřebuju nějak v uvozovkách více toho 
volnýho času a trávit ho jakoby jinak, já prostě jsem s tou Makétkou ráda a prostě jakoby mi 
to takhle vyhovuje, takhle to prostě mám a nevidím v tom nějaký překážky jakoby. Tak jako je 
to v pohodě, když si teďko udržím tu hoďku, kterou budu chodit cvičit, což bych jako teďko 
chtěla. A asi bych chtěla chodit taky na angličtinu.   
O: A napadá tě, jak si zajistit, aby si mohla chodit na tu angličtinu? Jak mít volného času 
více?  
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R: No já právě … To je dobrý to, že ta, co učí tu angličtinu, ta známá naše, ta chodí i domů, 
takže by nebyl problém prostě tu hodinu tejdně mít i s Markétkou, jakoby v tý angličtině, 
akorát …což už jsem si teďko chtěla domluvit … nicméně jsem se dozvěděla, že ta známá vod 
dubna končí a odjíždí prostě do zahraničí, takže budu muset to zase nějak … Vona doporučí 
někoho a to uvidím, protože jsem na tuhlenctu holku byla zvyklá, protože jsem k ní chodila i 
v tom těhotenství, takže to budu muset akorát nějak přeorganizovat, přehodnotit, jestli to bude 
možný s touhlenctou ženskou tam chodit i s dítětem, protože asi jinak já bych jakoby na to 
neměla kdy, prostě na tu angličtinu.  
O: Takže je pro tebe klíčové, jestli někdo přijde na tu hodinu angličtiny sem domů? 
R: No (přitakání). 
O: Myslíš si, že na množství volného času a na způsob jeho trávení může mít vliv počet dětí?  
R: Jo i ne, jak si to ten člověk zařídí, no. Ale asi jo, když budeš mít čtyři děti a jedno dítě, 
jenomže já jako mám jenom to jedno dítě. Já nedokážu si to jakoby srovnat, když by měla víc 
dětí jo … a taky jak se dohodnou ty partneři, jak si vyjdou vstříc. To je různý …  
O: Co třeba si myslíš konkrétně, že je pro lidi, kteří mají čtyři děti, jiné co se týče volného 
času, než pro tebe?  
R: No tak už jenom třeba … Tam taky kolik těm dětem je let že jo. Ale tak už jenom to, že 
třeba každý to dítě může mít nějaký kroužky a teď ta máma prostě je musí různě vyzvedávat po 
různých jiných kroužkách. Zase na druhou stranu si říkám, že potom když už máš jakoby to 
druhý dítě, tak už to zvládáš taky trochu jinak, než si to zvládala s tím jedním dítětem, prvním, 
sama, protože už prostě musíš něco voželet, musíš prostě vědět, co je jakoby podstatnější, 
nezaobírat se ničim a jseš už jakoby jinak … Já vím,že ze začátku prostě že jo jsem si říkala 
ježiš ta Markétka, já se jí prostě jakoby bojím dotknout, todlencto, teď se jí jako věnovat 
úplně, a todlencto, a pak vím vždycky co mi říká ta švagrová nebo ty, co maj víc dětí, tak 
řikaj, to druhý prostě už holt položím do postýlky a musím si jít dělat todlencto a todlencto. Že 
sice jo taky bych se chtěla tomu druhým věnovat tak jako Markétce, ale prostě to bude muset 
bejt už jakoby přizpůsobený, a už hlavně jakoby budeš vědět jak na to no. Takhle jsem vždycky 
pořád něco řešila a nevěděla jsem, jestli to hovínko je dobrý, anebo prostě takhle má vypadat, 
nebo nemá vypadat a tak no.  
O: Jak by si charakterizovala svátek? 
R: No tim mym odpočinkem volnym, rodinnou oslavou, sešlostí. Tak nějak asi no. 
O: Mohla by si mi popsat, jakým způsobem máte s partnerem rozdělené úlohy spojené 
s chodem domácnosti a s péčí o dítě?  
R: Míra koupe, chodí s ní na ty procházky, třeba o tom víkendu jeden den. Většinou když naši 
jdou v neděli, tak Míra v sobotu, nebo když naši nemůžou, tak si jí vezme a odpoledne …, a 
dopoledne jakoby si s ní … Jenže vono je to těžký jo, protože někdy prostě von má před 
zkouškou, takže se musí učit, takže jakoby to třeba my i vypadneme a jsme u našich celej den, 
a když prostě ne, když se neučí, tak mi to fakt pomáhá tim, že si s ní hraje, třeba celý 
dopoledne, prostě se nějak zabaví a já prostě umeju záchod, umeju koupelnu, uvařim a jakoby 
já se ale tím vodrelaxuju. Jo ještě mě teď možná napadla jedna věc, že dřív prostě jsem tyhle 
domácí práce nebrala jako …, já je teď beru jako vodpočinek pro sebe, protože mi vypne 
mozek a já prostě strašně ráda najednou žehlim a já klidně jako vařim … No to sem taky 
vařila, ale prostě jakoby mi nevadí, že prostě meju nádobí, že uklízím. Mě to nevadí, že luxuju 
prostě. Já si u toho vodpočinu, protože jako myslím úplně na něco jinýho.   
O: Takže si nejvíc odpočineš, když nemusíš myslet na Markétku? 
R: No přesně, když vím, že tam bude v pohodě, že tam bude s Mírou, s našima, tak já prostě si 
tady šúruju viď a já si tím odpočinu prostě, než abych si jen tak lehla a koukala jakoby do 
stropu třeba jo, nevim.   
O: Pomáhá ti partner s nákupy? 
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R: Jo to jo, ale von mi teda hodně nakupuje taťka. Ale já teda, já s Markétkou úplně jako moc 
nechci ject do těch supermarketů. Ale taky samozřejmě jdeme, protože jdeme do Billy, tak 
jdeme pro pečivo nebo pro něco, jinak mi teda hodně nakupuje …, jako naši mi nakupujou 
hodně, protože voni si dělaj dycky nákup, tak mi taky jako nakoupěj. Takže to je fakt v pohodě, 
že jakoby nemusim trávit … anebo a Míra samozřejmě taky někdy, když ho třeba vyšlu na 
větší nákup, třeba o víkendu.  
O: A vaříš jen ty nebo někdy i partner? 
R: Taky Míra, protože von rád jako celkem vaří, von tak jakoby rád experimentuje.  Takže von 
taky vaří, ale převážně přes ten tejden že jo vařím já hlavně.  
O: Stane se ti někdy, že by tvůj partner řekl, že v sobotu udělá oběd?  
R: Taky, ale jako ne nějak často. Ale tak jakoby občas jo.  
O: Byl s vámi partner někdy na cvičení s dětmi nebo na plavání?  
R: Hmmm byl. On nás tam šel vždycky fotit. Jakoby že by byl sám beze mě, to ne, ale byl se 
tam kouknout několikrát a byl fotit, a i třeba byl s Markétkou plavat, protože tam vždycky je 
jedna volná hodina a kde může přijít, může tam plavat třeba i nějakej partner.  
O: Vstává partner k dceři někdy v noci? 
R: Ne, to ne. 
O: A jak spíte? Spíte všichni spolu nebo je Markétka v jiném pokoji? 
R: Spíme všichni spolu. 
O: Vzbudí ho to, když se vzbudí Markétka? 
R: Ne. Možný tak první tejden, když jsme jí měli z porodnice. Ale on neví, že je vzhůru. 
O: A to už jsme říkali … uspáváš ty a taky čteš pohádky? 
R: No. Ona by se totiž asi ani nenechala od toho Míry. Nevim no, vona je prostě zvyklá na mě, 
takže já.  
O: Jsi spokojená s tím, jakým způsobem máte mezi sebou s manželem rozdělené úkoly?  
R: Hmm asi jo. Já sice asi možný mi přijde, že jakoby nadávám, že prostě teď všechno dělám 
já, ale na druhou stranu já asi bych toho Míru ani k moc věcem jako nepustila (smích).  
O: Proč?  
R: Nevim, protože já jsem takovej jakoby pošuk v tom, že jsem takovej jako perfekcionalista a 
chci prostě to mít všechno jako to a přijde mi, že on to tak precizně neudělá. Ale tak jako taky 
vim, že vždycky musím toho chlapa nechat, takže jako zakousnu zuby, nechám ho to udělat 
třeba a pak to stejně jako …. Ale to už mu neříkám, aby nebyl zklamanej, ale tak jakoby … Jo 
tak von většinou utírá nádobí, to je tak jako jeho věc, protože my sice máme myčku už vod 
začátku, ale my jsme ji v životě nepoužili, protože bysme pak neměli na čem jíst že jo, protože 
tady máme zatím málo nádobí, takže von utírá. Ale von se mi jako teda snaží pomáhat, to jako 
musím říct. 
O: S čím pomáhá? Luxuje, vynáší koš …? 
R: No, odpad a vynáší plínky, ale … To je jasný, ale umejvá to nádobí a mě jakoby nejvíc 
pomůže tím, když si prostě tu Markétu vezme a zabaví jí víš, že abych to jako mohla udělat já.  
O: Které činnosti v souvislosti s péčí o dítě a chodem domácnosti vykonává výhradně tvůj 
partner?  
R: Kromě koupání Markétky se Míra stará o domácnost z té mužské stránky, namaže dveře, 
když vrzají, přidělá gárniž, pověsí záclonu, opraví, našroubuje, prostě ,,údržba“ bytu, 
vynáší smetí a myje okna, to i jeho taťka myl okna doma zásadně on. Markétku koupe.  
O: Chtěla by si na tomto rozdělení úkolů mezi tebou a tvým partnerem něco změnit?   
R: Ne, myslim, že je to v pohodě. 
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O: Mohla bys mi říct, jaké aktivity jsou nabízeny ženám s dětmi na mateřské dovolené ve 
tvém okolí? 
R: Tak plavání Hrošík, cvičení Bříško, cvičení Kaňka, tady dětský centrum Mufík, tam jsou 
taky zpívánky, různý cvičení. My chodíme zpívat do tý Yamahy, to je tady na náměstí, to je 
taky zpívání. Plavání je vlastně i na plavečáku. Teď bych chtěla zase sem začít chodit taky do 
sokolovny. Tam taky je vlastně spousta cvičení pro děti. Tam je taky, ale tam je to třeba vod 
roka a půl takže bysme tam vod září chtěli chodit. Jsou tady různý že jo i … už jenom ten 
Človíčkov třeba, to je taky v podstatě pro …, kde se můžeš sejít a … 
O: Jak jsi se o těchto aktivitách dozvěděla?  
R: Plavání jsem věděla, protože jsem tam chodila se synovcem. My jsme to tenkrát kupovali 
synovcovi jako dárek. Takže jsme si to našli na internetu. Zjistili jsme, že to tam provozuje ta 
Lucka Pohanů, která prostě je naše známá, takže se známe. A už jsem věděla, když jsem tam 
chodila s tím synovcem, že tam budu chodit s Markétkou, protože se mi tam hrozně líbilo. 
Bříško jsem si našla na internetu, tam mi řekli o Kaňce, takže jsem už o tom věděla, že je 
nějaká Kaňka, na internetu jsem si to našla. Yamahu třeba přes známou, která chodí do 
Yamahy v Brně, takže prostě buď vod maminek, přes internet, tak … 
O: Takže já to ještě shrnu … plavete v Hrošíku, cvičili jste v Bříšku i v Kaňce a zpíváte 
v Yamaze … ještě jsem na něco zapomněla? 
R: Ne, to myslim, že je všechno no.   
O: V čem si myslíš, že jsou tyto aktivity důležité, a co to přinesly tobě i Markétce? 
R: No, důležitý, kontakt že jo s dětma. Že Markétka není nějak izolovaná, že prostě je i 
v kontaktu s dětma a pro mě prostě to přišlo i … Vono je to nejenom socializování pro ty děti, 
ale i pro ty matky, protože já prostě si nedokážu představit, že bych s ní byla celej den jakoby 
doma. Mě by z toho asi trochu hráblo. Takže já vždycky jsem hrozně ráda jakoby vypadla i 
s ní, protože jsme tam popovídali s těma maminkama, řekli si všechny možný zkušenosti, 
zážitky, co děti, jestli todlenc dělaj, todle nedělaj, jak to je, různý rady že jo, a proto jsem se 
snažila i naplánovat ten tejden, abysme asi tak třikrát tejdně jakoby my někam chodili. Aby 
ten den pro nás měl nějakou náplň a nebyl prostě tak dlouhej v uvozovkách. 
O: Kam a kdy chodíš s dítětem ven? O tom už jsme mluvili, že chodíte jen odpoledne, chodíte 
tady po městě do cukrárny… a kam ještě třeba chodíte ven? 
R: Když je třeba léto, my jsme chodili kolem řeky za našima že jo, jak jsme se potkávali 
s kočárama, když byla hodně malinká, tak jsem jezdila s ní dlouhý procházky až prostě támhle 
kolem plavečáku, Natalisu, přes prostě zimní stadion, takový různý vokruhy jsme dělali, na 
Starý město tam taky že jo do sadu, tam je krásný hřiště dřevěný, ale samozřejmě když je 
třeba léto. Tak my jsme chodili i dopoledne potom, taky jakoby někdy, když je hezky jo ale 
většinou prostě … Vodpoledne chodíme prostě každej den. A k tomu Jordánu, no a do toho 
města.  
O: Slyšela si někdy o cvičení přímo pro maminky, kde by jim během cvičení v dětském 
koutku byly pohlídány děti?  
R: To jsem zapomněla. Já jsem ještě chodila, vlastně když byla malá, já jsem chodila na 
poporodní cvičení, já sama s Markétkou.   
O: Do Bříška? 
R: Ne, to jsem chodila tajhle ke Štěchový, to bylo na Starým městě, to jsem chodila, když 
Markétce byli, nějakých 7 měsíců, jsme začali. Já jsem chodila půl roku, tak to jsme ještě tam 
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ještě chodili, a vona tam teda byla se mnou. Nicméně tam i hlídali ty děti, ale v jiný místnosti 
a Markétka by se nenechala hlídat.  
O: Za nějaký poplatek? 
R: No, minimální. Nebo no nevim, já právě nevim, jestli to bylo v rámci tý ceny, protože vono 
to cvičení bylo celkem drahý, vono to stálo s permanentkou asi stodvacet, takže jakoby si 
myslim, že už to bylo zahrnutý asi v tom, ale nevim. Takže Markétka vždycky jakoby byla u 
mě. Jo vona byla spokojená, vona mě viděla cvičit, tak byla úplně spokojená. Tak tam se 
mnou začala jako pást, pak tam po mě lezla, ale prostě by nešla na to hlídání. To bylo 
poporodní cvičení, já jsem totiž k ní chodila, i když jsem byla těhotná, cvičit k týdle Štěchový.  
O: Takže jsi chodila cvičit k té Štěchové i na předporodní kurz? 
R: Nó, a ještě napřed i na jógu jsem chodila, těhotenskou cvičit jakoby. 
O: Slyšela si někdy o mateřských centrech? To je vlastně ten Mufík … a ještě něco tady je?  
R: Je něco na Pražáku, ale tam já, ale to je pro mě daleko. Já jsem tam ale jakoby nikdy 
nebyla, ale vim, že tam jsou, tak my zatím máme jiný aktivity.  
O: Jaký máš názor na tato mateřská centra? 
R: Je to dobrý, je to právě taky ta socializace těch maminek, ty děti taky že jo navazují nějaký 
kontakty asi. Já úplně přesně vim, že tam jsou třeba zpívánky, tam třeba děti modelujou, 
kreslí, takže to taky ty děti rozvíjí, učí to třeba i ty matky, co s těma dětma můžou dělat. 
Myslim si, že je to dobrý. 
O: Navštěvuješ nějaké mateřské centrum? Říkala si, že možná plánuješ toho Mufíka …? 
R: V tom Mufíku to zpívání, protože … My jsme už skončili s tou Yamahou, ale jinak jsem 
ještě jako nenavštěvovala mateřský centrum. Nemůžu soudit.  
O: Ještě si říkala, že jsi chodila na předporodní kurz pro těhotné maminky …? 
R: No to byl jednodenní předporodní kurz, jednodenní, prostě nějaký povídání, ale chodila 
jsem na předporodní cvičení a tu těhotenskou jógu.  
O: A kde jsi se o tom dozvěděla? 
R: Na internetu jsem si to našla a u gynekoložky visel leták.    
O: Proč jsi se rozhodla tyto kurzy navštěvovat? 
R: Jsem chtěla, chtěla jsem pro sebe něco udělat, chtěla jsem nějak relaxovat a prostě jsem 
byla zvyklá, že jsem normálně cvičila bez dítěte, tak teď jsem chtěla i prostě bejt aktivní i 
v tom těhotenství.  
O: K čemu si myslíš, že jsou tyto kurzy dobré? 
R: Taky si můžeš vyměnit s maminkama nějaký informace. Ale třeba to jako bylo super, že 
jsem se tam naučila jakoby dejchat jo. Vona nás připravovala třeba i na to dejchání. Prostě 
nás tam učila jakoby dejchat a tak uvolňovat se prostě. Hrozně mi to jako pomáhalo třeba i 
na záda. Mě bolely hodně záda, takže mi to pomáhalo, že jsem si tam srovnala záda, a to 
samý, to bylo něco podobnýho jakoby i to předporodní cvičení, že nás taky učilo jakoby na 
dejchání, uvolňování těch svalů že jo, práce s tím pánevním dnem, takže jakoby to bylo fajn a 
já jsem … jakoby já jsem byla na neschopence, takže já jsem tak aspoň vyplňovala i tak 
trochu volnej čas. 
O: Byla si na rizikovém těhotenství? 
R: V podstatě jo, no.  
O: Od kolikátého měsíce?  
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R: Brzo. Mě bylo totiž dost špatně, já jsem hodně zvracela. Hele já nevim, já vod nějakýho 
druhýho třetího měsíce . A taky ta práce na tom oddělení nebyla úplně jakoby … No tak jako 
byla jsem už domluvená s primářem, ale samozřejmě tam na tý interně leží i lidi se zápalem 
plic, leží tam prostě lidi infekční, který třeba jsou v izolaci, takže jakoby i z tohodle důvodu 
jsem to jakoby nechtěla riskovat, a potom už jakoby zase mi bylo doporučeno, že už nemá 
smysl, když už jsem na tý neschopence, se vracet do práce. Že bych, kvůli mateřský nějak, že 
by mě to jakoby. 
O: Postrádáš nějaké instituce či služby pro maminky s dětmi na mateřské dovolené ve svém 
okolí?  
R: Ne. Myslim si, že to máme dobře zařízený, že tady toho je fakt hodně, že si člověk vybere.  
O: Jak dlouho ještě budeš na mateřské dovolené? 
R: No já už spadám do toho novýho systému, takže tam už nemusíš hlásit, jak dlouho budeš, 
nicméně jsem si vybrala, pobírám ty peníze na dva roky jakoby, beru to maximum. I v práci 
jsem nahlásila jenom dva roky, nicméně, když bych nebyla těhotná (druhé dítě), tak bych 
rozhodně si to prodloužila na tři roky, s tím že bych ten rok nic nebrala a byla bych doma, 
protože jesle tady nejsou, nebo možný, že je tady nějakej ten Mufík soukromej, ale přijde mi to 
dítě prostě … to tak cítím, že mi přijde dítě od dvou let v jeslích prostě brzo hodně hrozně. 
Nechtěla bych to takhle mít a hlídání nemám, takže bych s ní byla doma, a i bych s ní chtěla 
bejt doma, rozhodně do těch tří let minimálně.  
O: Dovedeš si představit, že by byl na rodičovské dovolené tvůj partner a ty, že by si chodila 
do práce? 
R: Jako dovedu si to představit. Myslim si, že partner by klidně šel na mateřskou. I když my se 
o tom bavíme, a vim, že by to bylo reálný, vim, že by to jakoby zvládnul … voni ty chlapi to 
dokážou zvládnout, prostě si vyčlení ty svoje věci a … takže jakoby jsme i vo tom mluvili, 
nicméně mě se jakoby nechce. Jo jestli mi rozumíš jakoby von by to klidně zvládnul, já bych to 
… ale jakoby já prostě si to nedokážu bez tý Markétky představit, že bych prostě šla do tý 
nemocnice. A mám takovou kolegyni, která prostě v devíti měsících šla do práce a manžel šel 
na tu mateřskou, protože to pro ně bylo finančně výhodnější. Nevim, jestli u nás by to bylo 
finančně výhodnější, když bych sloužila, tak asi jo, ale to bych zase tu Markétku už pak skoro 
vůbec neviděla jakoby jo, že bych prostě byla dva dny třeba v kuse pryč prostě a přijde mi to 
škoda, a zase jakoby nás ty peníze v tomhle netlačí, abych já musela prostě jít jakoby 
pracovat.  
O: Zvažovala si možnost přivýdělku na mateřské dovolené?  
R: Zvažovala. Myslela jsem si, že budu chodit do těch služeb, ale jelikož zatím kojim, tak to 
nejde že jo, protože bych v tý službě byla od půl čtvrtý do sedmi do rána, takže to nejde, a až 
přestanu kojit, tak bych už chtěla bejt těhotná, takže zatím ne, takže to není pro mě reálný.  
O: A jiný přivýdělek, než tam, kde si pracovala, jsi nezvažovala?  
R: Ne, nic jinýho ne. Tak zase, vono asi by to nic jinýho… Tohle by jakoby finačně bylo že jo 
pro mě úplně ideální ty služby. Pochybuju, že bych nějakou jako jinou práci našla, jako 
přivýdělek, kterej by mi dal takovýhle … 
O: Přemýšlela jsi o tom, že by si chodila během mateřské dovolené na nějaký vzdělávací kurz, 
nebo jazykový kurz či se rekvalifikovala?  
R: Tu angličtinu, jinak jako nic nepotřebuju. Tak já část atestací mám a část budu moct dělat 
až zaúčtujou praxi že jo, takže jakoby jako teď nepotřebuju to vzdělání. Tak mohla bych jezdit 
na nějaký přednášky a podobně, ale myslim si, že je to teďko pro mě zbytečný jakoby. Takže ta 
angličtina asi jenom.  
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O: Jakou máš představu o svém uplatnění na trhu práce po ukončení mateřské dovolené? 
Předpokládám, že se budeš chtít vrátit do nemocnice …? 
R: Jo chci se tam vrátit. Určitě na nějakou dobu, na oživení, ale nechtěla bych jakoby bejt 
jako nemocniční lékař, chtěla bych bejt jako soukromej lékař, chtěla bych bejt jako praktik, 
takže bych pak chtěla směřovat jakoby k atestaci na praktického lékaře a ne na internistu.  
 

  


