
 Praha 2015  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky 

 

 

 

Karla Žáčková 

 

 

Harmonizace pracovního a rodinného života 

matek samoživitelek 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Karla Žáčková 

Vedoucí práce: Mgr. Karolína Dobiášová 

 

Rok obhajoby: 2015 



 

 

Bibliografický záznam 

ŽÁČKOVÁ, Karla. Harmonizace pracovního a rodinného života matek samoživitelek. 

Praha, 2015. XX s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut sociologických studií. Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí bakalářské 

práce Mgr. Karolína Dobiášová 

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na harmonizaci pracovního a rodinného života matek 

samoživitelek s dětmi v předškolním věku. Vzhledem k měnícímu se rodinnému chování, 

které vede také k zvýšení počtu neúplných rodin, a vzhledem k tomu, že převážnou většinu 

neúplných rodin tvoří matka žijící s alespoň jedním nezletilým dítětem, zabývá se tato 

práce právě matkami samoživitelkami. Harmonizace práce a péče je navíc pro matky 

odlišná, mají-li dítě v předškolním nebo školním věku. S ohledem na tuto skutečnost a na 

problémy při zařazování dětí do mateřských škol se věnuje pouze samoživitelkám 

s předškolními dětmi. V práci jsou využita tři teoretická východiska, kterými je feminizace 

chudoby, dětská chudoba a teorie ekonomie rodiny. Skrze tyto tři východiska práce 

popisuje změny v rodinném chování, právní rámec samoživitelství a problémy s ním 

spojené, jako také nástroje podporující harmonizaci pracovního a rodinného života. 

K naplnění těchto cílů bylo použito sekundárních dat. Dále práce zkoumá strategie matek 

samoživitelek a jejich problémy při slaďování práce s péče o dítě, k čemuž bylo využito 

primárních dat z kvalitativního výzkumu. Pro matky samoživitelky je při harmonizaci 

práce a péče velkou oporou širší rodina. Naopak jako problémy byly identifikovány 

chudoba, nedostupnost vhodného zaměstnání, které by umožňovalo nejen finanční 

zabezpečení dítěte, ale také celkovou péči o dítě, neplacení výživného od otce 

a nedostatečná podpora ze strany rodinné a sociální politiky. 

 

 

 



 

 

Abstract 

This thesis focuses on the harmonization of work and family life of single mothers with 

preschool children. Due to the many changes in family behavior which also leads to the 

increasing numbers of single-parent families and due to hte fact that in the vast majority of 

single-parent families constitute a mother living with at least one minor child, this thesis 

deals with single mothers. The harmonization of work and child care is also different for 

mothers with preschool or school age child. Considering this fact and the problems with 

giving children to nursery schools this thesis pursues only single mothers with preschool 

age child. In the thesis there are used three theoretiocal basis which are feminization of 

poverty, child poverty and the theory of family economics. Through these theoretical basis 

this thesis describes the changes in family behavior, legal framework of single parenting 

and problems associated with single parenting, as well as the instruments for support of 

harmonization of work and family life. To achieve these objectives secondery data was 

used. The work also examines the strategies of single mothers and their difficulties at 

harmonization of work and child care, for which was used primary data from qualitative 

research. For single mothers harmonizing work and child care is important very supportive 

extended family. By contrast problems were identified such as poverty, unavailability of 

suitable employment that would enable not only financial security of the child, but also 

overall child care, unpaid alimony from the father and the lack of support from family and 

social policy. 

Klíčová slova 

Matky samoživitelky, případová studie, feminizace chudoby, dětská chudoba, harmonizace 

pracovního a rodinného života, strategie matek samoživitelek, problémy matek 

samoživitelek 

Keywords 

Single mothers, case study, feminization of poverty, child poverty, harmonization of work 

and family life, strategies of single mothers, problems of single mothers 

Rozsah práce: 102 272 znaků 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

V Praza dne xx. května 2015                                                                            Karla Žáčková 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Karolíně Dobiášové za vedení mé bakalářské 

práce, za její cenné rady a komentáře. Poděkování patří také informačním partnerkám, 

které mi poskytly rozhovor a bez kterých by tato nemohla práce vzniknout. Dále děkuji mé 

rodině za podporu v průběhu celého studia, Ondrovi za podporu a jeho rodině za 

neocenitelnou pomoc při shánění informačních partnerek. 



 

 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 

Institut sociologických studií 

Katedra veřejné a sociální politiky 

Projekt bakalářské práce 

Předpokládaný název práce: Harmonizace pracovního a rodinného života matek 

samoživitelek 

Autor práce: Karla Žáčková 

Studijní obor: Sociologie a sociální politika 

Vedoucí práce: Mgr. Karolína Dobiášová 

Vymezení problému 

V poslední době dochází k výrazné proměně podoby rodiny. Příčin je hned několik (dle 

Možný 2006). Tyto příčiny jsou sekularizace společnosti, dále individualistické klima 

a hodnota svobodné volby, prohlubující se dělba práce, antikoncepce a samozřejmě také 

zrovnoprávnění mužů a žen. 

 Mění se také rodinné chování. Dochází k odkládání sňatků na pozdější dobu, k poklesu 

sňatečnosti, poklesu společnosti a nárůstu rozvodovosti. Navíc také dochází k nárůstu 

podílu dětí narozených mimo manželství a párů v nesezdaném soužití (Možný 2006). 

 Všechny tyto změny znamenají vznik nových forem rodinného soužití, jako jsou právě 

nesezdaná soužití, registrovaná partnerství partnerů stejného pohlaví, nevlastní rodiny či 

rodiny žijící odděleně a rodiny po opakovaném sňatku. Navíc také dochází k nárůstu 

neúplných rodin. Tyto rodiny se skládají převážně z matek samoživitelek a jejich dětí, ale 

samozřejmě mohou být složeny také z otců a jejich dětí (Možný 2006). 

 Neúplné rodiny mohou vzniknout různými způsoby. Úplná rodina vůbec nevznikne 

a svobodná matka tedy zůstane zcela sama se svým dítětem. Úplná rodina přestane dočasně 

plnit svou úlohu a jeden z rodičů tak zůstane dočasně sám s dítětem. Dalším způsobem 

vzniku je, že úplná rodina zcela zanikne a to buď přirozeným způsobem, tedy smrtí 

jednoho z partnerů, anebo nepřirozenou cestou, když se rodiče rozvedou (Šťastná 2009). 



 

 

 Tyto rodiny jsou ve velké míře vystaveny ze strany společnosti sociálnímu a kulturnímu 

tlaku a bývají akceptované na základě jejich vzniku. Z důvodu různých příčin vzniku 

netvoří neúplné rodiny homogenní skupiny. Navíc jsou neúplné rodiny ve větší míře 

vystaveny nebezpečí chudoby a sociálního vyloučení (Šťastná 2009). 

 Protože častěji se neúplné rodiny skládají z matek a jejich dětí, je tato práce také 

zaměřena na matky samoživitelky. 

 Dalším problémem dnešní doby je problém harmonizace rodinného a pracovního života 

matek s malými dětmi, protože není dostatek míst v jeslích a mateřských školách. Tento 

problém je o to větší, jedná-li se o matky samoživitelky, které se nemohou obrátit ani na 

pomoc partnera. V úplných rodinách po narození dítěte sice dochází ke ztrátě jednoho 

platu, ale stále má tato rodina alespoň jeden plat, převážně je matka na mateřské dovolené 

a otec zajišťuje finanční příjem rodiny. U matek samoživitelek nastává ten problém, že tyto 

ženy po porodu dítěte zůstávají na mateřské a následně rodičovské dovolené, čímž 

přicházejí o jediný finanční příjem, který sociální dávky nedovedou zcela nahradit. Matka 

se tak s dítětem musí uskromnit a je tak větší pravděpodobnost vzniku chudoby. Vzhledem 

k jejich nelehkému úkolu si zaslouží nějakou podporu od státu (Hamplová 2007). 

 Matky samoživitelky mají větší problém sladit svou práci a rodinný život a to ještě 

větší, nemají-li tyto ženy širší rodinu, která by jim s péčí o dítě nějakým způsobem 

pomáhala (Hamplová 2007). 

 V této práci se tedy budu věnovat problému, který mají české matky samoživitelky při 

harmonizaci rodinného a pracovního života. Budu se věnovat tomu, jaké možnosti tyto 

ženy při harmonizaci mají a jak jsou podporovány od Českého státu. 

 

Výzkumné cíle a otázky 

Výzkumný cíl: 

 Ve své bakalářské práci jsem si zvolila dva hlavní výzkumné cíle. Prvním cílem je 

popsat změny v rodinném chování a příčiny vedoucí k samoživitelství, jeho stav 

a problémy s ním spojené. Za druhý cíl jsem si potom zvolila popsat, jaké jsou strategie, 

které využívají současné české matky samoživitelky s dětmi v předškolním věku (tedy ve 

věku od narození do 6 či 7 let) při harmonizaci rodinného a pracovního života. 

 

 



 

 

Výzkumné otázky: 

Jak se změnilo rodinné chování? 

Jaké jsou příčiny vedoucí k samoživitelství? 

Proč jsou samoživitelky skupinou ohroženou chudobou? 

Proč jsou děti z neúplných rodin skupinou ohroženou chudobou? 

Z jakého důvodu je pro samoživitelky nesnadná harmonizace pracovního a rodinného 

života? 

Jaká existují v České republice legislativní opatření pro matky samoživitelky při 

harmonizaci pracovního a rodinného života? 

Jaké jsou strategie matek samoživitelek při slaďování práce a rodiny? 

 

Teoretická východiska 

Ve své bakalářské práci budu čerpat ze tří teoretických východisek. Nejprve budu používat 

teorii perspektivy životního cyklu, dále teorii feminizace chudoby a nakonec koncept 

dětské chudoby. 

 Perspektiva životního cyklu je teoretický model, který se vyvíjel v průběhu posledních 

45 let napříč mnoha disciplínami, jako je sociologie, psychologie, antropologie, sociální 

historie a demografie. Perspektiva životního cyklu čerpá z teorie vývojové psychologie, 

nicméně tyto dvě teorie se navzájem liší. Zatímco teorie vývojové psychologie hledá 

předvídatelné univerzální události a životní dráhy, perspektiva životního cyklu upozorňuje 

na to, jak jsou individuální zkušenosti v každé životní fázi ovlivňovány historickým časem, 

sociálním umístěním či kulturou (Hutchinson 2011: 10 – 11). 

 Jako další teoretické východisko použiji feminizaci chudoby. Feminizace chudoby 

znamená, že ženy mají vyšší pravděpodobnost ocitnout se mezi chudými než muži. 

Chudoba žen se netýká pouze svobodných žen či osamělých matek, ale také žen žijících 

v úplných rodinách (Mareš 1999: 51). 

 Mareš (1999) uvádí za důvody vzniku feminizaci chudoby platovou diskriminaci žen, 

směřování žen do málo placené práce na sekundárním trhu či stereotypním rozdělím rolí 

v rodině, kdy muž je považován za živitele rodiny, zatímco se žena stará o děti 

a domácnost. 

 Feminizace chudoby se v nejvyšší míře týká právě neúplných rodin v čele s matkou, na 

něž se zaměřuje také moje bakalářská práce. Jak píše Mareš (1999), nejvíce záleží na to, 



 

 

nakolik jsou ženám dostupné pracovní příležitosti, neboť problémem je, že jejich 

manévrovací prostor je zatížen péčí o dítě. 

 Termín feminizace chudoby vytvořila v roce 1978 Diana Pearce, která dospěla k závěru, 

že feminizace chudoby se vyskytla v USA, protože se zvýšila proporce matek 

samoživitelek v populaci chudých rodin z 28 % v roce 1960 na 60 % v roce 1987 

(Goldberg 2010: 3). 

 Posledním teoretickým východiskem je chudoba dětí. Děti jsou zvláštní skupinou 

chudých, předpokládá se, že je budou živit jejich rodiče a proto dětská chudoba odvozena 

od chudoby rodičů. U chudoby dětí záleží na statusu rodiny, velikosti rodiny i postavením 

dětí uvnitř rodiny (Mareš 1999: 53). 

 Více ohroženy chudobou jsou děti žijící v neúplné rodině pouze s osamělým rodiče 

a děti žijící v početných rodinách. V EU žije s osamělým rodičem 13 % dětí a z toho celá 

třetina jich je ohrožena chudobou. O matku samoživitelku v čele takovéto neúplné rodiny 

se jedná v celých 90 % (Evropská společenství 2008). Mareš (1999) popisuje dva faktory 

vyššího výskytu chudoby dětí v neúplných rodinách. Zaprvé zdroje v takovéto rodině 

klesnou ze dvou na jeden a za druhé, protože je v čele těchto rodin převážně matka, naráží 

se zde i na feminizaci chudoby. Kvůli péči o děti, o kterou se žena obvykle nemá s kým 

dělit, dochází ke snížení možnosti lepšího uplatnění matky na trhu práce. 

 

Metodologie 

Při rozmýšlení nad tématem bakalářské práce a následně také při stanovování výzkumného 

cíle jsem se rozhodla použít metod kvalitativního výzkumu. Jak píše Hendl (2005) hlavním 

úkolem kvalitativního výzkumu je objasnění toho, proč lidé jednají určitým způsobem. 

Mým hlavním výzkumným cílem je popsat, jaké jsou strategie, které využívají matky 

samoživitelky při harmonizaci rodinného a pracovního života, tedy jak a proč se matky 

samoživitelky chovají při slaďování práce a péče o děti. Z tohoto důvodu je metoda 

kvalitativního výzkumu vhodná. 

 Disman (2002) uvádí, že kvalitativní výzkum nepotřebuje mnoho respondentů, což 

potvrzuje také Hendl (2005), který navíc dodává, že z důvodu malého množství 

respondentů není kvalitativní výzkum zobecnitelný na populaci, což je pro tuto práci 

vhodnější, neboť pojednává o matkách samoživitelkách, které nejsou homogenní skupinou, 

a i z toho důvodu je použití kvalitativních metod vhodnější. 



 

 

 Jako výzkumný design jsem zvolila případovou studii, která se zabývá detailní popisem 

jednoho nebo několika málo případů (Hendl 2005: 104), v mém případě půjde o studium 

skupiny matek samoživitelek, a jedná se o jeden ze způsobů, pomocí kterých se dá 

porozumět složitějším sociálním jevům (Švaříček, Šeďová 2007: 97). Díky úzkému 

zaměření případové studie lze zkoumaný případ hlouběji analyzovat a pochopit tak určité 

vnitřní souvislosti či vztahy, což je výhodou oproti jiným výzkumným strategií, kterým by 

tyto souvislosti či vztahy zůstaly skryty (Veselý, Nekola 2007: 152). 

 Ve své bakalářské práci budu pracovat jak s primárními, tak také sekundárními daty. 

Sekundární data budu pouze studovat a bude se jednat o různé statistické dokumenty, 

legislativní dokumenty a další, pomocí kterých se budu snažit co nejlépe popsat proměny 

rodiny, legislativní opatření týkající se matek samoživitelek, problémy matek 

samoživitelek, jako je například chudoba, a další. Těchto dokumentů se pokusím 

nashromáždit co nejvíce a bude je shromažďovat pomocí klíčových slov v různých 

databázích a vyhledávačích (EBSCO, Proquest či google scholar). 

 Data primární potom sesbírám pomocí rozhovorů. Rozhodla jsem se použít 

polostrukturovaných rozhovorů, tzv. rozhovory pomocí návodu. Jak píše Hendl (2005), 

návodem k rozhovoru se v tomto případě myslí seznam otázek či pouze témat, které se 

během rozhovoru mají probrat. Díky této metodě si tedy pouze sestavím návod 

k rozhovoru a v průběhu dotazování budu mít tento návod před sebou a pouze kontrolovat, 

nakolik je které téma probíráno. Tím zajistím, že se během rozhovoru dostane na všechna 

témata, která jsou pro výzkum důležitá, ovšem i přesto bude v rozhovoru zajištěná 

dostatečná volnost, neboť není přesně řečeno, v jakém pořadí otázky pokládat a jaké je 

jejich přesné znění. 

 Mým záměrem je během výzkumu dotázat asi deset matek samoživitelek, které žijí bez 

partnera, ale naopak žijí s nejméně jedním nezaopatřeným dítětem předškolního věku, tedy 

ve věku od narození do šesti let. Vzhledem k mému tématu harmonizace pracovního 

a rodinného života mi toto omezení přijde vhodné, neboť jak vyplývá ze zákona 

č. 561/2004 Sb., přihlásí-li zákonný zástupce dítě k zápisu do povinné školní docházky do 

konce zákonem stanovené lhůty, musí být dítě přednostně přijato do školy v příslušném 

školském obvodu dle trvalého bydliště dítěte. Naopak povinnost přijetí dítě do školky 

v České republice není. Z toho důvodu mi téma harmonizace rodinného a pracovního 

života přijde složitější u matek s dětmi v předškolním věku, kdy dítě nemusí být přijato do 



 

 

mateřské školy a nemá-li matka širší rodinu, která by se jí o dítě starala, je pro ni téměř 

nemožné sladit práci s péčí o dítě. 

 Informační partnerky pro výzkum získám přes Městský úřad Beroun, konkrétně přes 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), dále oslovením mateřských školek a také 

ze svého okolí. 

 Data budu posléze analyzovat. Jako metodu analýzy primárních dat jsem se rozhodla 

použít metody obsahové analýzy. Jak píše Veselý, Nekola (2007) je možné i v kvalitativní 

obsahové analýze použít statistických metod, ovšem vzhledem k malému počtu 

respondentů, kterými disponuji a také vzhledem k tomu, že použitím statistických metod 

v kvalitativní obsahové analýze dochází k nutné redukci informací, rozhodla jsem 

statistické metody nepoužít. 

 Metody obsahové analýzy jsem se rozhodla využít, protože se jedná 

o „standardizovanou metodologii pro systematickou a objektivní analýzu obsahu 

zaznamenané lidské komunikace“ a to ať už různých archivních záznamů, knih, 

audiozáznamů a dalších (Veselý, Nekola 2007: 187). V rámci této metody nejprve 

sesbíraným primárním datům dám různé kódy podle témat a ty dále ještě rozdělím na dílčí 

části. Takto si výpovědi utřídím a následně je budu mezi sebou porovnávat a pokusím se 

data interpretovat s přihlédnutím k získaným informacím ze sekundárních dokumentů. 
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1 Úvod 

Od roku 1989 dochází v České republice ke změnám v rodinném chování, které jsou 

prezentovány odkládáním sňatku na pozdější dobu a celkovou nižší sňatečností, nárůstem 

rozvodovosti, poklesem narozených dětí, ale zároveň také nárůstem počtu narozených dětí 

mimo manželství (Možný 2006: 255). Tyto změny se projevují mimo jiné také zvyšujícím 

se počtem neúplných rodin, ve kterých žije pouze jeden dospělý s alespoň jedním 

nezaopatřeným dítětem, přičemž nejčastěji v čele těchto domácností stojí právě ženy 

(Možný 2006: 254). 

 Osamělé matky ve své situaci narážejí na problém, který souvisí s tím, že jsou nejen 

jedinými pečovatelkami dítěte, ale také jsou jeho primárními živitelkami. Tento problém 

souvisí s možností, nakolik mohou matky samoživitelky sladit svou pracovní a rodinnou 

roli. Matky samoživitelky jsou totiž ve velké míře ovlivněny tzv. feminizací chudoby, 

která je závislá také právě na možnosti jejich přístupu na trh práce (Mareš 1999: 52). 

Feminizace chudoby navíc ve výsledku nedopadá pouze na ně samotné, ale také na děti 

žijící s nimi v jedné domácnosti. To jsou také důvody, proč je otázka harmonizace 

pracovního a rodinného života matek samoživitelek důležitá a proč jsem se jí rozhodla 

zabývat také v této práci. 

 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) je dítě přijato do základní školy na základě spádové 

oblasti a na základě žádosti jeho rodiče či opatrovníka. Tato situace ovšem neplatí 

u přijímání do mateřských škol, proto se domnívám, že situace je odlišná pro matky 

samoživitelky s dětmi v předškolním věku, kterými se následně zabývám, než pro matky 

samoživitelky s dětmi školního věku. Tím ovšem nechci tvrdit, že samoživitelky se 

školními dětmi nenarážejí na problémy s harmonizací pracovního a rodinného života. Jak 

píše Hamplová (2007), po narození dítěte dochází ke ztrátě jednoho příjmu, nejčastěji 

matky, což peněžitá pomoc v mateřství a následný rodičovský příspěvek nedokáží zcela 

kompenzovat. U rodin osamělých matek ovšem dochází ke ztrátě jediného příjmu. Kvůli 

malému dítěti je ovšem jejich setrvání na trhu práce problematické a tím se právě vytváří 

již zmiňovaný problém s harmonizací pracovního a rodinného života. 

 Cílem této práce je tedy zjistit, jaké jsou strategie osamělých matek s dětmi 

v předškolním věku při slaďování práce s péčí o dítě a na jaké problémy či bariéry při ní 

narážejí, k čemuž využiji nejen sekundárních dat, ale také dat primárních získaných 



3 

 

z rozhovorů se samoživitelkami. Nejprve ovšem popíši, jak se měnilo rodinné chování 

v České republice, jakým způsobem je zde samoživitelství vymezeno a také jaký je 

současný stav neúplných rodin. Také se zaměřím na opatření, která mohou matkám 

samoživitelkám pomoci se sladěním práce a péče o dítě a to jednak ze strany rodinné 

a sociální politiky, jednak ze strany zaměstnavatelů. Kromě toho také na to, jak může být 

samoživitelkám nápomocná institucionální péče o děti či pomoc ze strany širší rodiny. Při 

naplňování výzkumného cíle budu používat tří teoretických východisek, kterými je již 

zmiňovaná feminizace chudoby, dětská chudoba a nakonec teorie ekonomie rodiny. 
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2 Cíle práce a výzkumné otázky 

Svou bakalářskou práci jsem nazvala Harmonizace pracovního a rodinného života matek 

samoživitelek a přesně, jak odpovídá názvu, se v ní zaměřuji na matky samoživitelky 

s alespoň jedním dítětem v předškolním věku a na to, jaké jsou jejich možnosti při 

slaďování péče o dítě s pracovním životem. 

 Hlavním výzkumným cílem této práce je zjistit, jaké jsou strategie, které současné české 

matky samoživitelky používají při slaďování práce a péče o dítě a domácnost a na jaké 

problémy při tom naráží. K tomuto výzkumnému cíli jsem zvolila výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou strategie českých matek samoživitelek při harmonizaci pracovního 

a rodinného života? 

2. Jaké jsou problémy českých matek samoživitelek při harmonizaci pracovního 

a rodinného života? 

 Dalším cíle je popsat změny v rodinném chování, které vedou ke vzniku 

samoživitelství, definovat samoživitelství a problémy s ním spojené a možná zvýhodnění 

plynoucí pro matky samoživitelky. 

 K tomuto cíli se váží následující výzkumné otázky: 

3. Proč jsou matky samoživitelky skupinou ohroženou chudobou? 

4. Z jakého důvodu patří děti z rodin matek samoživitelek do skupiny ohrožené 

chudobou? 

5. Jak na rodinné chování nahlíží teorie ekonomie rodiny? 

6. Jak se v České republice změnilo rodinné chování? 

7. Jak je v České republice definováno samoživitelství a jak vznikají neúplné rodiny? 

8. Jaký je současný stav neúplných rodin v České republice a ve světě? 

9. Na jaké problémy narážejí matky samoživitelky při harmonizaci pracovního 

a rodinného života? 

10. Jaká existují v České republice opatření pro matky samoživitelky pro ulehčení 

harmonizace pracovního a rodinného života? 
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3 Metodologie 

Již při rozmýšlení se nad tématem bakalářské práce a převážně poté při stanovování 

výzkumného cíle jsem se rozhodla využít metod kvalitativního výzkumu, který představuje 

„studium běžného, každodenního života lidí v jejich přirozených podmínkách“ 

(Petrusek 1993: 129). Jedním z hlavních cílů, který si kvalitativní výzkum klade, je, jak 

píše Hendl (2005), objasnění, z jakého důvodu jednají lidé v dané situaci určitým 

způsobem. Za výzkumný cíl jsem si ve své práci zvolila popsat strategie, které využívají 

matky samoživitelky v České republice při harmonizaci pracovního a rodinného života. 

Tento cíl by se jinak dal přeformulovat, jakým způsobem jednají matky samoživitelky při 

harmonizaci práce a péče o dítě. Z tohoto důvodu považuji použití metody kvalitativního 

výzkumu za vhodné. Jedinečností kvalitativního výzkumu navíc je, že se snaží nahlížet 

konkrétní fenomén v co nepřesnější, nejsouhrnnější podobě, při získávání dat je snaha jít 

co nejvíce do hloubky (Reichel 2009: 40).  

 Disman (2002) uvádí, že v kvalitativním výzkumu není potřeba dotazovat tak velké 

množství respondentů jako ve výzkumu kvantitativním, což pro mě, vzhledem 

k omezenému času, bylo dalším důležitým kritériem při výběru vhodného přístupu. 

Z důvodu malého počtu respondentů, jak dodává Hendl (2005), nelze výsledky 

kvalitativního výzkumu zobecňovat na celou populaci. To ovšem pro tuto práci 

nepředstavuje problém, neboť matky samoživitelky, jak popisuje zpráva Evropského 

parlamentu (2011), nejsou homogenní skupinou. Využití kvalitativního výzkumu tedy 

považuji za vhodnější. 

 Dále se v této kapitole zaměřuji na vybraný design případové studie a popíši, jak vypadá 

případová studie a proč jsem si ji zvolila za svůj výzkumný design. 

 3.1 Případová studie 

Dalším důležitým bodem pro mě bylo rozhodnout o výzkumném designu. Po důkladném 

prostudování možností jsem usoudila, že nejvhodnější pro mou práci je design případové 

studie. Případovou studií je myšlen detailní popis jednoho případu (Hendl 2005: 104), 

pomocí kterého lze porozumět i složitým sociálním jevům (Švaříček 2007: 97). Kromě 

detailního popisu jednoho případu je možné zabývat se v případové studii i více případy, 

nejméně dvěma. Jedná se potom o mnohonásobnou případovou studii. Po provedení 

výzkumu se navzájem výsledky ze všech případů porovnávají a jejich shrnutím vznikne 
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následná závěrečná zpráva (Švaříček 2007: 106). V průběhu výzkumu jsem prováděla 

rozhovor se sedmi matkami samoživitelkami, z toho důvodu se jedná o design 

mnohonásobné případové studie. 

 Tento design jsem volila také s ohledem na položené výzkumné otázky. Použití 

případové studie se považuje za nejvýhodnější u otázek „proč“ a „jak“ se dějí nějaké jevy, 

přičemž výzkumník nad nimi nemá kontrolu a nijak neovlivňuje existenci těchto jevů 

(Švaříček 2007: 100). Většina mnou zvolených výzkumných otázek se ptá těmito tázacími 

slovy, čímž se pro mě případová studie stala jasnou volbou. 

 V této kapitole se zaměřím dále na to, jakým způsobem byla shromážděna data ve 

výzkumu, jak vypadá výzkumný vzorek a jakým způsobem byla data následně 

analyzována. 

  3.1.1 Sběr dat 

Nejprve se zaměřím na sběr dat sekundárních, neboť jak píše Veselý (2007): „sekundární 

zdroje dat jsou základním stavebním kamenem většiny analýz. Rozšířenost používání 

sekundárních dat ve veřejné politice pramení z jejího věcného zaměření a komplexní 

povahy přesahující jednotlivé vědní obory“. V souladu s tímto tvrzením jsem se také 

v první fázi, kdy jsem převážně přemýšlela nad tématem a vymýšlela jeho uchopení pro 

mou práci, zaměřila na sběr relevantních sekundárních dat úzce souvisejících s tématy 

samoživitelství a harmonizace pracovního a rodinného života. Na začátku mého výzkumu 

pro mě nejdůležitějšími zdroji dat byly různé odborné publikace či odborné články 

z recenzovaných časopisů. Díky těmto zdrojům jsem se pokusila porozumět lépe dané 

problematice a na jejím základě jsem také zformulovala téma práce a následně také 

výzkumné cíle spolu s výzkumnými otázkami. Poté jsem se mohla pustit do dalšího 

výzkumu. 

 Dalšími sekundárními daty, se kterými jsem v průběhu celého výzkumu a psaní 

pracovala, byly různé statistiky, legislativní dokumenty či výzkumy provedené na podobné 

téma. 

 Při vyhledávání sekundárních dat jsem využívala databází dostupných přes knihovny. 

Do těchto databází jsem zadávala klíčová slova, která se přímo týkají mého tématu a jsou 

uvedena také na začátku této práce. Tato klíčová slova jsem zadávala nejen česky, ale také 

anglicky, abych získala také zahraniční zdroje. 
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 Důležitými zdroji dat se pro mě staly dokumenty z Českého statistického úřadu (ČSÚ), 

Statistického úřadu Evropské unie (EUROSTAT), Ministerstva práce a sociálních věcí 

(MPSV), Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV), Národního centra 

sociálních studií (NCSS), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo 

Family Platform. 

 Sekundární data jsem v práci doplnila také o data primární, která jsem sesbírala za 

pomoci polostrukturovaných rozhovorů. Rozhodla jsem se využít tzv. rozhovoru pomocí 

návodu. Návod k rozhovoru znamená seznam otázek či témat, na které je potřeba se 

v průběhu rozhovoru dotázat. Záleží pouze na výzkumníkovi, v jakém pořadí se bude na 

témata dotazovat, ovšem tento návod mu zajistí, že se na všechna témata opravdu dostane 

(Hendl 2005: 174). 

 Tento typ rozhovoru jsem si zvolila z toho důvodu, že v něm je zachována i dostatečná 

volnost, ale přitom se dostane na všechny pro výzkum důležité otázky. V průběhu 

rozhovorů jsem tedy nedodržovala přesné pořadí otázek, ale vždy jsem se snažila reagovat 

na to, o čem informační partnerka mluvila. Mnohdy jsem také některé z otázek zcela 

vynechala, neboť, na ně informační partnerka již odpověděla u jiné otázky, nebo se některá 

otázka nehodila pro tu konkrétní situaci informační partnerky. Myslím si také, že takto 

vedený rozhovor byl pro informační partnerky příjemnější, neboť byl právě dostatečně 

volný a nechával jim dostatečný prostor o situaci mluvit, ovšem také jsem jim mohla 

pokládat otázky, abych je v rozhovoru nasměrovala správným směrem a povzbudila je 

v jejich výpovědích. Jak píše Kaufmann (2010), je důležité, aby byl tazatel aktivní a celý 

rozhovor vedl, ovšem zároveň je důležité, aby vystupoval dostatečně zdrženlivě a taktně. 

Tazatel musí pochopit, že hlavní hvězdou je v průběhu rozhovoru informační partner. 

Tazatel mu musí pozorně naslouchat a dát najevo zájem o jeho názory. V souladu s tímto 

popisem jsem se také snažila v průběhu rozhovorů chovat tak, abych informačním 

partnerkám poskytla příjemné prostředí a možnost mluvit se mnou otevřeně. 

 Na začátek návodu rozhovoru jsem uvedla představení výzkumu, ujištění informační 

partnerky o anonymitě a také souhlas s nahráváním rozhovoru. Následující otázky se 

týkaly popisu rodiny a sloužily pro mě jako otázky úvodní (Švaříček 2007: 163). Úvodní 

otázky byly jednoduché a měly informační partnerky přivést k spontánnímu vyprávění. 

Teprve posléze jsem pokládala hlavní otázky.  

 Ty jsem vytvářela tak, že jsem si nejprve sepsala okruhy, které se týkají mého tématu 

a jsou tedy důležité a musí se probrat při rozhovoru. Tyto okruhy jsem měla celkem čtyři: 
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 péče o dítě, 

 péče o domácnost, 

 zaměstnání, 

 volný čas. 

 Následně jsem si k těmto okruhům napsala otázky, které okruhy rozšiřovaly a zajistily 

mi, že bude v průběhu rozhovoru řečeno vše potřebné. Také ovšem sloužily k tomu, aby 

poskytly návod informační partnerce a to například v případě, že by nevěděla, co říci. 

 Ve výzkumu jsem neměla možnost provádět pilotáž, neboť tím nejtěžším bodem pro mě 

bylo shánění matek samoživitelek, které by se mi hodily do výzkumného vzorku a byly by 

ochotné se mnou provést rozhovor. Vzhledem k povaze tématu práce mi tento problém 

s nalezením informačních partnerek ovšem přijde pochopitelný, neboť téma je citlivé 

a samoživitelkám tak může být nepříjemné o něm mluvit s neznámým člověkem. 

  3.1.2 Průběh rozhovorů a struktura výzkumného vzorku 

Původně jsem plánovala provést alespoň deset rozhovorů s matkami samoživitelkami 

z různých socioekonomických vrstev, ovšem posléze, jak jsem již napsala, pro mě snad tím 

nejtěžším bodem v celé práci bylo najít vhodné informační partnerky, které by navíc byly 

ochotné se mnou mluvit o své situaci. Přesto se mi ovšem podařilo naplnit alespoň cíl 

s různými socioekonomickými vrstvami informačních partnerek, mám tedy v práci 

samoživitelky s různým stupněm vzdělání i různým příjmem. 

 Matky samoživitelky jsem tak sháněla několika různými způsoby. Nejprve jsem 

kontaktovala dvě Oddělení sociálně-právně ochrany dětí (OSPOD) a to konkrétně 

v Berouně a na Praze 5. Ani na jednom úřadu jsem ovšem nepochodila, neboť se 

samoživitelkami, které k nim docházely, stále úřady pracovaly, tudíž mi na ně nemohly dát 

kontakt. 

 Další způsob, který jsem vyzkoušela, bylo kontaktování jedné mateřské školy v Králově 

Dvoře a jedné v Berouně. Pro tento účel jsem měla dopis od tajemnice Katedry veřejné 

a sociální politiky (KVSP), paní PhDr. Věry Tomandlové, který potvrzoval, že na toto 

téma píši bakalářskou práci. Obě ředitelky mateřských škol, se kterými jsem při této 

příležitosti mluvila, byly ochotné mi pomoci, ovšem nakonec matky samoživitelky, které 

ředitelky mým jménem oslovily, již ochotné nebyly, tudíž jsem ani zde nesehnala žádné 

vhodné informační partnerky. 
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 Posléze jsem stejně, jako jsem kontaktovala mateřské školy, zkusila kontaktovat také 

dva azylové domy a to v Berouně a na Praze 5. Zde jsem ovšem narazila na neochotu ze 

strany pracovnic těchto azylových domů. 

 Nakonec se mi podařilo sehnat sedm matek samoživitelek, které mají alespoň jedno 

dítě, které ještě nenastoupilo do školy, a to tak, že jsem se ptala ve svém okolí, zda 

o nějaké matce samoživitelce někdo neví. Šest informačních partnerek pochází 

z Pardubického kraje a jedna ze Středočeského kraje. Prvních pět rozhovorů jsem 

prováděla v půlce února, zbývající dva na začátku dubna. 

Tabulka č. 1: Struktura výzkumného vzorku 

Informantka Věk dětí Vzdělání 
Rodinný 

stav 
Zaměstnání 

Doba 
samoživitelství 

Bydlení 
Doba 

rozhovoru 

Františka 5 let 
SŠ 

s maturitou 
Svobodná Zaměstnaná 5 let 

vesnice; 
nájemní byt 

17 minut 

Kristýna 
6 let; 13 let; 

15 let 
SŠ 

s maturitou 
Rozvedená Zaměstnaná 6 let 

vesnice; 
sociální byt 

21 minut 

Dana 7 let ZŠ Rozvedená Zaměstnaná 7 let 
vesnice; u 

přítele 
18 minut 

Tereza 6 let; 13 let ZŠ Rozvedená Zaměstnaná 2 roky 
město; 

nájemní byt 
14 minut 

Olga 
4 roky; 9 
let; 14 let 

SŠ 
s maturitou 

Rozvedená Zaměstnaná 3 roky 
vesnice; 

nájemní byt 
25 minut 

Kateřina 
1 a půl 

roku; 4 roky 
VŠ Vdova 

Rodičovská 
dovolená 

11 měsíců 
město; 

vlastní byt 
16 minut 

Lucie  6 let 
SŠ 

s maturitou  
Svobodná Podnikání 3 roky 

město; byt 
rodičů 

32 minut  

Zdroj: autorka 

 Při domlouvání rozhovorů jsem se vždy snažila vycházet informačním partnerkám 

vstříc časově a mnohdy jsem při tom narážela na problém s nedostatkem jejich volného 

času a také na nemoci dětí. Výběr místa rozhovoru jsem nechávala na informačních 

partnerkách, neboť jsem chtěla, aby rozhovory probíhaly na místě, kde se budou 

informační partnerky cítit příjemně a bude pro ně jednodušší mluvit. S jednou matkou 
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samoživitelkou jsem se sešla v kavárně a s jednou v místě jejího pracoviště po skončení 

její pracovní doby. Za zbývajícími pěti matkami jsem dojela k nim domů. 

 Všem informačním partnerkám jsem představila téma výzkumu, ujistila jsem je 

o anonymitě, řekla jsem jim o nahrávání rozhovoru, což žádnou z nich nijak nevyvedlo 

z míry, a podepsala jsem s nimi informovaný souhlas s rozhovorem. Také jsem jim 

nabídla, že jim vypracovanou práci pošlu, pokud by je výzkum zajímal blíže. Této 

možnosti však využila pouze jedna matka samoživitelka. 

 Rozhovory trvaly různou dobu v závislosti na tom, nakolik se která samoživitelka volně 

rozpovídala. Ten nejkratší trval 14 minut a nejdelší naopak 32 minut. 

  3.1.3 Analýza dat 

Všechny provedené rozhovory jsem nahrávala na diktafon a následně jsem je podrobila 

doslovnému přepisu, během něhož jsem vyjádření informačních partnerek anonymizovala. 

Jména informačních partnerek, která v práci následně uvádím, jsou smyšlená, zároveň jsem 

v přepisech rozhovorů vynechala jména dětí, případně měst, pokud je informační partnerky 

zmiňovaly. Tímto jsem chtěla dosáhnout anonymity informačních partnerek, aby žádnou 

z nich nebylo možné podle údajů uvedených v samotné práci dohledat. 

 Na takto přepsaných a upravených rozhovorech jsem posléze prováděla tematickou 

analýzu dat. Pro tu jsem se rozhodla z toho důvodu, že v ní jde o popsání rozdílných 

pohledů uvnitř jedné sociální skupiny (Flick 2009: 318). Pro mne jsou touto sociální 

skupinou právě matky samoživitelky s předškolními dětmi. 

 Tematická analýza má několik kroků, přičemž prvním krokem je určitá kategorizace 

kódů a je provedena pouze na úrovni jednotlivých případů, čímž se vlastně provede 

analýza jednoho případu. Tímto způsobem je nutné projít každý jednotlivý případ. 

Následně se jednotlivé případy spolu neustále porovnávají a vytváří se témata, která stojí 

nad různými kódy z případů, až je nakonec možné každé téma, které se objevilo, shrnout 

a popsat (Flick 2009: 318–322). 

 Při analyzování jsem se tedy řídila tímto postupem a nejprve jsem každý případ 

podrobila otevřenému kódování, což mi výpovědi informačních partnerek pomohlo utřídit. 

Následně jsem si stále dokola pročítala rozhovory opatřené kódy a hledala jsem v nich 

společná témata. V tom mi pomohla také strukturace návodu k rozhovoru, který byl sám 

o sobě rozdělen do několika témat. Výslednou kapitolu týkající se výsledků tematické 

analýzy jsem pro lepší přehlednost rozdělila do identifikovaných témat. Zjištění získaná 
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tímto postupem jsem interpretovala a vyvozovala jsem z nich výsledky mého výzkumu, 

zároveň jsem je ovšem dávala do souvislostí s dalšími výzkumy. 
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4 Teoretická východiska 

V této kapitole popíši teoretická východiska, z nichž budu v celé práci vycházet. Moje 

práce je zaměřena na matky samoživitelky a jedním z důležitých témat samoživitelství je 

chudoba, proto také první částí teoretických východisek je chudoba neúplných rodin, kam 

patří jednak feminizace chudoby a jednak dětská chudoba. Feminizací chudoby se 

zabývám v první části této kapitoly a dětskou chudobou v části druhé. Nejen, že je práce 

zacílena na samoživitelky, ale týká se převážně harmonizace jejich pracovního a rodinného 

života, z toho důvodu použiji kromě dvou teorií chudoby také teorii ekonomie rodiny a té 

se bude věnovat třetí část této kapitoly. 

 4.1 Feminizace chudoby 

Prvním teoretickým východiskem je pro mě teorie feminizace chudoby. Feminizací 

chudoby se podle Mareše (1999) míní větší riziko žen, že se ocitnou pod hranicí chudoby. 

Poprvé s tímto termínem přišla v USA v roce 1978 Diana Pearce, která o feminizaci 

chudoby mluvila v souvislosti se zvyšujícím se poměrem neúplných rodin mezi všemi 

chudými rodinami v USA. Jednalo se o opravdu podstatný nárůst, neboť proporce chudých 

neúplných rodin mezi chudými rodinami celkově se zvýšila z 28 % v roce 1960 na 60 % 

v roce 1987 (Goldberg 2010: 3).  

 Feminizace chudoby nejvíce souvisí s postavením žen na trhu práce. Mareš (1999) 

identifikoval několik faktorů, které toto tvrzení podporují. Jedná se o směřování žen na 

sekundární trh práce, jejich stále nízký podíl ve vedoucích pozicích či platová diskriminace 

žen oproti mužům na stejných pracovních místech. 

 Tato situace žen na trhu práce je přitom dána jejich rolí v rodině a jejím stereotypním 

nahlížením, kdy muž bývá považován za živitele rodiny, zatímco žena má pečovat o děti, 

domácnost a ještě vydělávajícího muže. Tato situace se následně promítá nejen v jejich 

nižších výdělcích, ale také ve faktu, že matky bývají obvykle propouštěny v první řadě 

(Mareš 1999: 51–52). 

 Problém feminizace chudoby se podle Mareše (1999) netýká pouze osamělých matek či 

svobodných žen, ale také žen žijících v úplné rodině, dodává však, že nejčastěji postihuje 

právě neúplné rodiny žijící s matkou. Jejich situace je potom závislá na tom, nakolik jsou 

pro takovéto matky dostupné pracovní příležitosti, neboť k výkonu zaměstnání musí navíc 

obstarat veškerou péči o dítě. Z toho je zřejmé, že je důležité zabývat se kvůli vyššímu 
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riziku chudoby problémy, na které matky samoživitelky při slaďování práce a péče o dítě 

a domácnost narážejí. 

 4.2 Dětská chudoba 

Druhým teoretickým východiskem je dětská chudoba. Děti jsou zvláštní skupinou 

chudých, neboť jak uvádí Mareš (1999), předpokládá se, že se o děti starají jejich rodiče 

a právě z toho důvodu se od chudoby rodičů odvozuje také chudoba jejich dětí. To 

znamená, že chudé jsou pouze děti, které mají chudé rodiče. Hlavním faktorem, který 

ovlivňuje situaci chudoby dětí, je velikost rodiny a složení její domácnosti. Struktura 

domácnosti je přitom ovlivněna rozhodnutím, jak si jedinci svůj život uspořádají. Toto 

rozhodování je ovlivněno kulturními, sociálními či demografickými trendy, přičemž velmi 

důležitou roli hraje také ekonomická situace (Evropská komise 2008: 20). Z hlediska 

struktury domácností jsou tak chudobou nejvíce ovlivněny děti žijící v rodinách s velkým 

počtem nezaopatřených dětí, neúplných rodinách, rodinách s nižším vzděláním či 

v rodinách s nezaměstnanými a ekonomicky neaktivními rodiči (Hora 2008: 14). Pro 

rodinu znamená narození dítěte nárůst nákladů, protože samo dítě do rodiny příjem 

nepřináší. Rodiny, které děti nemají, proto nepotřebují tolik zdrojů jako rodiny s dětmi. 

Náklady se navíc zvyšují s každým narozeným dítětem (Mareš 1999: 53). 

 Pro ženu znamenají děti také omezení při účasti na trhu práce. Pokud chce žena 

pracovat, musí zajistit péči o dítě v době, kdy je sama v zaměstnání. Pro matku žijící 

samotnou s dítětem je toto omezení o to větší, neboť sama zůstává nejen na péči o dítě, ale 

také na jeho zaopatřování. Tento fakt ovšem znamená, že důsledek feminizace chudoby 

(viz kapitola 4.1) nemá vliv jen na samotnou ženu, ale také na dítě a konečně může být 

také důsledkem dětské chudoby (Mareš 1999: 53–54). Zkušenost s příjmovou chudobou je 

navíc jednou z životních okolností, která má s velkou pravděpodobností negativní dopad 

na blaho dítěte (tzv. child well-being). Navíc to může mít dopad na zdraví dítěte, jeho 

vzdělání, životní podmínky či na jeho budoucí životní šance (Evropská komise 2008: 12). 

Zabývat se tedy harmonizací pracovní a rodinné sféry matek samoživitelek je potřeba 

i při pohledu na děti, které v těchto rodinách žijí a to často na hranici či přímo pod hranicí 

příjmové chudoby. 
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 4.3 Teorie ekonomie rodiny 

Třetím a posledním teoretickým východiskem, kterého v této práci využívám, je teorie 

ekonomie rodiny, kterou se zabýval ekonom Gary S. Becker. Ten se v této teorie věnuje 

vysvětlování rodinného chování, kam patří sňatečnost, rozvodovost a porodnost, skrze 

ekonomické principy. Při vstupu do manželství, založení rodiny či při uvažování o rozvodu 

manželství stojí podle této teorie také ekonomická rozhodnutí (Holman 1999: 451). To 

znamená, že lidé při uvažování o sňatku, rodině či rozvodu porovnávají, jaké výnosy 

a náklady to pro ně bude mít a snaží se tak co nejvíce zvýšit svůj zisk (Becker 1997: 199). 

 Podle Beckera (1999) tak lidé uzavřou manželství teprve ve chvíli, kdy budou vědět, že 

se jejich situace zlepší oproti době, kdy byli svobodní. Podobné uvažování potom probíhá 

i před rozvodem. Lidé se proto nebudou rozvádět, pokud by pro ně rozvod znamenal 

zhoršení jejich situace. Z toho důvodu má podle této teorie manželství bohatých párů vyšší 

pravděpodobnost setrvat než manželství párů chudých. Bohaté páry budou více získávat při 

setrvání v manželství, neboť rozvod by pro ně neznamenal zlepšení či větší jistotu. Naopak 

je tomu u chudých párů, kde rozvod s sebou může přinést právě lepší situaci a to převážně 

u těch párů, kde je jeden chronicky nezaměstnaný. Pro druhého z tohoto páru bude rozvod 

východiskem ze špatné situace, kdy nebude muset živit ještě druhého partnera 

(Becker 1999: 200). 

 Také při rozhodování o založení rodiny stojí v popředí ekonomické přemýšlení 

partnerů. Zvláště se zvyšujícím se významem vzdělání a jeho větší dostupností a se 

vstupem žen na trh práce se čas vynaložený na dítě a na jeho péči stále prodražuje. Navíc 

s již zmiňovaným zvyšujícím se významem vzdělání souvisí také fakt, že se rodiče snaží 

investovat více prostředků do vzdělání dítě, čímž se dítě také prodražuje. Toto je potom 

podle teorie ekonomie rodiny důvodem, proč dochází k poklesu porodnosti 

(Becker 1999: 200–201). 

 Podle této teorie by se tak mohlo zdát, že osamělé matky si svou situaci volí zcela 

dobrovolně, neboť je pro ně výhodnější, jinak by dítě nevychovávaly samy, což ovšem 

vzhledem k problémům, které s sebou samoživitelství přináší, není příliš pravděpodobné, 

vezme-li se v úvahu například již zmiňovaná feminizace chudoby, která nejvíce postihuje 

právě ženy z neúplných rodin a která má dopad také chudobu dětí. Proto také ovšem podle 

Mlčocha (2014) teorie ekonomie rodiny při vysvětlování rodinného chování zcela nepočítá 

s jinými vnitřními motivy člověka uvažujícího o vstupu do manželství, založení rodiny, 

nebo i o následném rozvodu manželství. Rodina navíc není pouze soukromým zájmem, ale 
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také zájmem veřejným, neboť vzdělávání a výchova další generace významně přispívá 

k produkci veřejných statků každé země (Mlčoch 2014: 23). 
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5 Samoživitelství 

Tato kapitola se zaměřuje na vymezení základních pojmů souvisejících se 

samoživitelstvím. V první části této kapitoly popíši změny, ke kterým došlo v rodinném 

chování od roku 1989, přičemž se zaměřuji pouze na ty, které souvisejí s nárůstem počtu 

neúplných rodin. Jedná se tedy o změny ve vývoji sňatečnosti a rozvodovosti a převážně 

v nárůstu mimomanželské porodnosti. 

 Ve druhé části této kapitoly vymezím samotný pojem samoživitelství v České republice 

a naváži třetí částí, která se zabývá možnými způsoby vzniku samoživitelství. Čtvrtá část 

se věnuje problémům stigmatizace a diskriminace, se kterými se samoživitelky ve svém 

životě potýkají. 

 Důležitá jsou také samotná data o samoživitelství, tedy jaký je stav a vývoj fenoménu 

samoživitelství v České republice a ve světě a nakonec jaká je situace neúplných rodin 

z hlediska chudoby. Těmito daty se budu zabývat v poslední, páté části této kapitoly. 

 5.1 Proměny rodiny v České republice 

V posledních několika letech dochází k výrazné proměně v rodinném chování. Podle 

zprávy OECD (2011) je tato proměna vidět napříč zeměmi. V evropských zemích se 

změna v rodinné struktuře začíná značně objevovat již od roku 1960 a 1970. Idea 

standardního modelu nukleární rodiny je stále více nahrazována různými alternativními 

formami rodinného uspořádání (Kuronen 2010: 17). Jednou z těchto alternativních forem 

je právě i neúplná rodina. 

 Ve většině evropských států v posledních desetiletích klesl počet manželských 

domácností s dětmi a rodinné formy se tak staly mnohem rozmanitějšími. Odborníci zjistili 

několik faktorů, které zapříčinily krizi manželství a nárůst alternativních forem rodinného 

soužití. Na úrovni socio-ekonomické se jednalo o transformaci na trhu práce a o zvýšení 

počtu žen participujících na trhu práce. Na úrovni kulturní to byl proces sekularizace a také 

vznik různých kolektivních hnutí, jako je feminismus, které zapříčinily oslabení tradiční 

patriarchální rodiny, v níž muž živí rodinu a žena se stará o děti a domácnost 

(Kuronen 2010: 24). Vysvětlit rodinné chování se mimo jiné snaží také teorie ekonomie 

rodiny (viz kapitola 4.3), která se na rodinu dívá skrze ekonomické principy. 

 Změnu v životních strategiích a mezi nimi také změnu strategií reprodukčních přinesla 

v České republice politická změna v roce 1989 (Možný 2006: 261). Před tímto převratem 
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byly rodinné strategie víceméně jednotné. Do manželství vstoupil téměř každý a obvykle 

ve věku velmi mladém (u mužů se v průměru jednalo o věk 25 let, u žen o věk 22 let), 

k porodu prvního dítěte docházelo brzy po svatbě, ve více než 50 % se dítě dokonce 

narodilo do 8 měsíců po uzavření sňatku. Předmanželské početí dítěte bylo tedy většinou 

legitimizováno sňatkem a podíl dětí narozených nesezdaným partnerům nedosahoval ani 

na 10 % (NCSS 2005: 2). 

 Doložitelnou změnou v reprodukčním chování českých rodin po převratu v roce 1989 je 

orientace převážně na jedno dítě, díky čemuž ubývá rodin s větším počtem dětí, a to i přes 

fakt, že většina českých žen a mužů chtějí mít stále alespoň dvě děti (Možný 2006: 261). 

Pokles plodnosti, odkládání početí prvního dítěte do vyššího věku ženy a výrazný nárůst 

dětí narozených mimo manželství jsou tři nejcharakterističtější rysy českých obyvatel ve 

vývoji reprodukčního chování (Hamplová 2007: 17). Těm se budu také následně věnovat 

podrobněji. 

  5.1.1 Vývoj sňatečnosti 

Po roce 1989 lze v České republice pozorovat změnu ve vývoji sňatečnosti. Po roce 1990 

začaly vznikat podmínky pro zcela svobodné rozhodování občanů nejen ve vzdělávání 

a kvalifikaci, ale také v rodinném chování a to převážně pro mladé lidi, kteří v této době 

o sňatku a založení rodiny přemýšleli. Díky mnoha vzniklým životním příležitostem ztratil 

brzký sňatek a početí dětí na atraktivitě. Zatímco před rokem 1989 bylo založení rodiny 

téměř jedinou možnou životní drahou, po převratu přibylo jiných příležitostí, jako je 

například vzdělání, cestování či profesní život, a tyto změny se projevily na 

demografickém chování zejména mladých lidí (Kučera 2008: 234–235). Také Možný 

(2006) píše, že po roce 1989 ztratil brzký sňatek a rodičovství na atraktivnosti jedné z mála 

možností svobodné volby. Ve druhé polovině 20. století byla v české společnosti vysoká 

míra sňatečnosti, ovšem po převratu sňatků rychle ubylo. 

 Za dob socialismu byla na našem území sňatečnost velmi vysoká, do manželství 

nevstoupilo pouhých 5 % žen. V první polovině devadesátých let ovšem intenzita 

sňatečnosti výrazně padá. Zatímco v roce 1990 byly v plodném věku (15–49) dvě třetiny 

žen provdané, v roce 2006 byl tento podíl pouhých 48 % provdaných žen v plodném věku 

(Hamplová 2007: 17). 

 Propad sňatečnosti lze vidět také na grafu č. 1. Nejvyšší počet sňatků byl v roce 1990, 

kdy se jich na našem území uskutečnilo 91 tisíc. Od té doby se ovšem počet sňatků snižuje 
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a oproti roku 1990 jich ubylo o více než polovinu. Údaje z roku 2013 udávají zatím 

nejnižší počet sňatků a to pouhých 43 tisíc. 

Graf č. 1 

 

Zdroj: Česká republika od roku 1989 v číslech, ČSÚ 2014a (upraveno autorkou) 

 Společně s poklesem sňatků začalo v České republice po roce 1989 docházet 

k odkládání manželství na pozdější dobu a průměrný věk snoubenců se také postupně 

zvyšoval. Z grafu č. 2 lze vyčíst, že průměrný věk svobodných snoubenců se vyšplhal 

v roce 2013 až na hodnotu 32 let u mužů a na téměř 30 let u žen. Ve věku 30 let byly 

v české společnosti svobodných mužů dvě třetiny (66 %) a svobodných žen byla téměř 

polovina (49 %) (Kučera 2008: 235). To je obrovský rozdíl oproti konci osmdesátých let 

minulého století, kdy bylo v české společnosti ve věku 25 let svobodných pouze 37 % 

mužů a dokonce pouhých 16 % žen (Možný 2006: 256). 
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Graf č. 2 

 

Zdroj: Česká republika od roku 1989 v číslech, ČSÚ 2014a (upraveno autorkou) 

 Přestože v průběhu let dochází k odkládání sňatků i jejich celkovému poklesu, 

manželství si stále udržuje relativně vysoký status. Podle výzkumů Centra pro výzkum 

veřejného mínění (Šamanová 2009) plánovalo 74 % svobodných žen a 52 % svobodných 

mužů v budoucnu uzavřít sňatek. 

  5.1.2 Vývoj rozvodovosti 

Na rozdíl od sňatečnosti, která od roku 1989 zažila výrazný pokles, rozvodovost 

v devadesátých letech minulého století zaznamenala naopak nárůst. Předpokládalo se, že 

snížení úrovně sňatečnosti a hlavně fakt, že do manželství vstupují starší lidé, tedy se dá 

předpokládat, že i lidé vyzrálejší, bude mít pozitivní vliv na vývoj rozvodovosti manželství 

a počet manželství zaniklých rozvodem se tak bude snižovat (Kučera 2008: 235). 

 Nejnižší počet rozvodů byl zaznamenán v roce 1999, kdy takto zaniklo 24 tisíc rozvodů 

(graf č. 3). Pokles nastal z důvodu novely zákona o rodině z roku 1998, který vešel 

v platnost právě o rok později. Místo poklesu kvůli zpřísnění podmínek rozvodu se ovšem 

jednalo o pouhé pozdržení rozvodu, které bylo způsobeno novými právními postupy. 

Pozdržení rozvodů se týkalo především manželství s nezletilými dětmi, kdy k rozvodu 
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došlo až poté, co byla zajištěna situace pro nezletilé děti v době po rozvodu 

(MPSV 2004a: 25–26). V roce 2000 bylo ovšem opět rozvedeno 30 tisíc manželství 

(graf č. 3). Manželství, která kvůli novým právním postupům nebyla rozvedena v roce 

1999, byla stejně rozvedena o rok později, tím se dá vysvětlit opětovný nárůst počtu 

rozvodů. 

 Nejvyšší počet rozvodů byl naopak zaznamenán v letech 2003 a 2004, kdy se rozvedlo 

dokonce 33 tisíc manželství. Od té doby hodnoty mírně klesají, přesto ovšem v roce 2013 

došlo k 28 tisícům rozvodů, což je i tak o 2 tisíce více než v roce předcházejícím 

(graf č. 3). Vezme-li se navíc v úvahu, že v roce 2013 bylo uzavřeno pouhých 43 tisíc 

sňatků (graf č. 1), dá se tvrdit, že v současné době dochází k rozvodu u každého druhého 

manželství. 

Graf č. 3 

 

Zdroj: Česká republika od roku 1989 v číslech, ČSÚ 2014a (upraveno autorkou) 

 Další trend, který od roku 1989 můžeme v souvislosti s rozvodovostí sledovat, je, jak se 

měnilo procento rozvedených manželství s nezletilými dětmi. Tento vývoj ukazuje 

graf č. 4 a je na něm vidět, jak postupně klesá podíl rozvedených manželství, ve kterých 

byly přítomny nezletilé děti. V roce 2013 byl tento podíl 57 %. Největší skok potom byl 
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v roce 1999, kdy se podíl oproti minulému roku snížilo o 10 %. Tento skok lze vysvětlit 

zavedením novely zákona o rodině, jak již bylo popsáno výše. 

Graf č. 4 

 

Zdroj: Česká republika od roku 1989 v číslech, ČSÚ 2014a (upraveno autorkou) 

 Rozvod manželství s nezletilým dítětem je jednou z příčin vzniku neúplné rodiny. Lze 

vysledovat dva důvody, proč ubývá rozvodů manželství s nezletilým dítětem. Jedním 

z těchto důvodů je celkový populační vývoj České republiky, tedy odklad sňatků na 

pozdější dobu a také odklad narození prvního dítěte a celkové snížení porodnosti 

(MPSV 2004a: 27). 

 Na druhé straně je ovšem důležité podívat se na rozvodovost podle délky trvání 

manželství. V roce 2013 se nejvíce manželství rozvedlo po 20 a více letech 

(8 331 maželství) a druhou nejpočetnější skupinu tvořily rozvody manželství po 2 až 

5 letech (5 211 manželství) (ČSÚ 2014a). Tento trend je vidět také na prodlužování 

průměrné délky manželství (graf č. 5). V roce 2013 se rozvody konaly průměrně po 

13 letech manželství. Fakt, že se zvyšuje průměrná délka trvání manželství, také přispívá 

k postupnému snižování počtu rozvedených manželství s nezletilým dítětem 

(MPSV 2004a: 27). Mnoho manželství ve výsledku při rozvodu dítě buď nemá, nebo se 

rozvádí až v době, kdy dítě je již zletilé. 
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Graf č. 5 

 

Zdroj: Česká republika od roku 1989 v číslech, ČSÚ 2014a (upraveno autorkou) 

  5.1.3 Vývoj mimomanželské porodnosti 

Nejvýznamnějším rysem, který lze u vývoje české společnosti zaznamenat po roce 1989, je 

nejen pokles počtu narozených dětí, ale hlavně výrazný nárůst počtu dětí narozených mimo 

manželství. V České společnosti sice neustále roste podíl mimomanželské porodnosti od 

roku 1974 (4,3 %), ovšem teprve po roce 1991 přesáhl 10 % (Hamplová 2007: 17). 

 Počet dětí narozených mimo manželství v průběhu let nepřetržitě stoupal a v roce 2013 

dosáhl až na hodnotu 48 tisíc, což značí, že se v tom roce mimo manželství narodilo 45 % 

všech narozených dětí (graf č. 6). Hlavním důvodem nárůstu mimomanželské porodnosti 

je potom pokles tzv. předmanželských koncepcí. Ty označují páry, které svatbu uspořádaly 

až v důsledku otěhotnění partnerky. V současnosti ovšem páry se svatbou nespěchají ani 

po početí dítěte a berou se tedy často až po narození dítěte, nebo dokonce zůstávají i nadále 

v nesezdaném soužití (Hamplová 2007: 22). To souvisí také s již zmiňovaným poklesem 

sňatečnosti. Je ovšem pravda, že přestože se narodilo 45 % dětí mimo manželství, 

neznamená to, že by se všechny tyto děti narodily osamělým matkám bez partnera, ale 

mnohdy žijí v úplné rodině s nesezdanými rodiči. I přesto se ovšem zvyšuje také podíl 

matek osamělých (Hamplová 2007: 22). 
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Graf č. 6 

 

Zdroj: Česká republika od roku 1989 v číslech, ČSÚ 2014a (upraveno autorkou) 

 Nárůst nesezdaných soužití je vidět při rozdělení porodnosti podle rodinného stavu 

matky dítěte. Z grafu č. 7 je vidět, že zatímco porodnost vdaných žen od roku 2008 

postupně klesá, dětí rodících se svobodným ženám naopak přibývá. V roce 2008 se 

svobodným ženám rodila polovina dětí co ženám vdaným, do roku 2013 pak tento poměr 

ještě vzrůstá a dostává se až na více než 70 %. 

 Důvodem poklesu manželské porodnosti není jen celkové snížení sňatečnosti, ale také 

odkládání početí dítěte do vyššího věku ženy. Také proto, zatímco manželská porodnost 

v mladším věku poklesla a mírně stoupla pouze ve věku od 25 let, porodnost 

mimomanželská se zvyšovala téměř ve všech věkových kategoriích (Hamplová 2007: 19). 
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Graf č. 7 

 

Zdroj: Vývoj obyvatelstva České republiky, ČSÚ 2014b (upraveno autorkou) 

 Porodnost se proměňuje také v závislosti na vzdělání ženy. Vysokoškolačky rodí první 

dítě obvykle později kvůli delší době studia, ovšem také častěji v manželství. V roce 2003 

se 10 % dětí narozených vysokoškolačkám narodilo mimo manželství a do roku 2013 tato 

hodnota stoupla na necelých 30 %. Přesto je u vysokoškolsky vzdělaných žen stále nejnižší 

podíl mimomanželských dětí a postupně stoupá s tím, jak klesá vzdělání žen. U žen se 

základním vzděláním byl podíl dětí narozených mimo manželství v roce 2003 více než 

60 %, do roku 2013 byl nárůst až na 80 % (ČSÚ 2014b: 24). 

 5.2 Vymezení pojmu samoživitelství 

Samoživitelství je podle zprávy OECD (2010) definován jako stav, kdy: „jeden z rodičů 

žije se svými dětmi bez partnera. Domácnost však mohou tvořit i jiné dospělé osoby žijící 

ve stejném bytě, např. jeho rodiče“
1
. 

                                                 
1
 originální znění: „Sole-parent families: one parent lives with his/her children but without any partner. The 

household can however include other adults living in the same dwelling (for example, the parents of a sole 

mother)“ 
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 Z toho důvodu, že tato práce je zaměřena na samoživitelství v České republice, zaměřím 

se na definici samoživitelství dle legislativy České republiky a tuto definici budu následně 

používat v celé práci. 

 V české legislativě se vymezení osamělého rodičovství vyskytuje pouze v zákoně 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Podle §7 tohoto zákona se za osamělého rodiče 

„považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem“. 

 Další zmínku o samoživitelství lze nalézt v české legislativě v zákoně č. 187/2006 Sb., 

o nemocenském pojištění a v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V těchto dvou 

zákonech jsou definováni osamělí zaměstnanci. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce §350 se osamělými zaměstnanci rozumí „neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené 

ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných 

důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou nebo s partnerem“. Takto jsou vymezení 

osamělí zaměstnanci také dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění §40. 

  Se samoživitelstvím úzce souvisí také termín nezaopatřené dítě. Termín nezaopatřené 

dítě je v legislativě České republiky vymezen v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře dle §11 jako: „dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 

26. roku věku“. Toto platí dle tohoto zákona, pokud se dítě připravuje na své budoucí 

povolání, z důvodu nemoci či úrazu se nemůže připravovat na své budoucí povolání anebo 

není schopno soustavně pracovat kvůli dlouhodobému nepříznivému stavu. 

 5.3 Vznik samoživitelství 

Po převratu v roce 1989 jsou v České republice vidět tři charakteristické rysy v rodinném 

chování. Patří k nim pokles sňatečnosti, nárůst rozvodovosti a nárůst mimomanželsky 

narozených dětí, přesně jak bylo popsáno v kapitole 5.1. Tyto tři charakteristické rysy jsou 

důvodem nárůstu neúplných rodin a jejich vzniku. 

 Neúplná rodina může vzniknout několika způsoby, což, jak vyplývá ze zprávy 

Evropského parlamentu (2011), je důvod, že skupina samoživitelů není homogenní 

skupinou, protože se jedná o různé poměry rodinné, sociální i finanční. 

 Samoživitelství může vzniknout celkovou absencí úplné rodiny, tedy když úplná rodina 

vůbec nevznikne a svobodná matka zůstane zcela sama s dítětem. Další možností je, že 

úplná rodina sice vznikne, ovšem dočasně či trvale přestane plnit svou funkci a jeden rodič 

zůstane sám s dítětem. Poslední možností je potom zánik úplné rodiny a jednak cestou 
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přirozenou, tedy smrtí jednoho z rodičů, a jednak nepřirozenou cestou, kdy dojde 

k rozvodu rodičů (Šťastná 2009: 12). 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v §755 definuje podmínky rozvodu manželství 

jako: „manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale 

a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení“. Dojde-li navíc ke vzniku 

neúplných rodin z důvodu rozvodu rodičů dítěte, bývá i nadále zajištěno působení na dítě 

oběma jeho rodiči (MPSV 2005: 43). Podle tohoto zákona §760 vznikne-li neúplná rodina 

rozvodem rodičů, je možné stanovit jednomu z manželů výživné na druhého manžela a to 

za podmínky, že rozvedený manžel není schopen se z důvodu manželství nebo z důvodu 

souvisejícím s manželstvím sám živit. 

 Podle §906 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je rozvádějícím se rodičům 

nejprve určeno, jak bude který z nich pečovat o nezletilé dítě. Soud při rozhodování 

o svěření dítěte do péče bere dle §907 ohled: „na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy 

a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na 

citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající 

a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby 

dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě k dalším příbuzným i nepříbuzným 

osobám“. Podle §907 má dítě právo „na péči obou rodičů a udržování pravidelného 

osobního styku s nimi“ a na toto právo bere soud při rozhodování zřetel. 

 Kromě práva dítěte na péči obou rodičů, má dítě podle §915 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku nárok na shodnou životní úroveň s úrovní rodičů. Podle §912 má na 

výživné právo „nezletilé dítě, které není plně svéprávné“. Nárok na výživné má také 

matka, která žije sama s dítětem bez otce dle §920, a to na výživné po dva roky od 

narození dítěte a úhradu části nákladů souvisejících s těhotenstvím a následným porodem. 

 V případě úmrtí jednoho z rodičů, je dítěti a druhému rodiči vyměřen pozůstalostní 

důchod (MPSV 2005: 43). Na vdovský či vdovecký důchod po manželovi či manželce, 

který pobíral starobní či invalidní důchod nebo splnil podmínku potřebné doby pro 

pobírání starobního či invalidního důchodu nebo zemřel důsledkem pracovního úrazu, má 

pozůstalý nárok podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění §49. Nárok na 

pobírání vdovského či vdoveckého důchodu náleží pozůstalému podle tohoto zákona §50 

po dobu jednoho roku nebo delší, splní-li další podmínky. Sirotčí důchod je vymezen dle 

stejného zákona §52. Nárok na něj má nezaopatřené dítě, kterému zemřel rodič nebo 

osvojitel. 
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5.4 Stigmatizace a diskriminace samoživitelek  

Osamělé matky ve svém životě narážejí na sociální stigma, skrz které je na ně nahlíženo. 

Vzhledem k měnícímu se rodinnému chování, jak je popsáno také v kapitole 5.1, kdy 

neúplných rodin přibývá, bylo by možné očekávat, že i toto sociální stigma postupně ze 

společnosti vymizí. To se ovšem zatím neděje. Osamělé matky jsou tak i nadále 

považovány za nezodpovědné, často bývají obviňovány, že si svou situaci volí zcela 

dobrovolně a to z důvodu, že po finanční stránce je pro ně výhodná, a tedy že parazitují na 

celém sociálním systému a zneužívají sociálních dávek, které dostávají 

(Dudová 2007: 4142). Při nahlížení na neúplné rodiny, převážně potom častěji na 

osamělé ženy, přetrvávají negativní stereotypy. To bylo také jedním z bodů, který řešil 

Evropský parlament (2011) ve Zprávě o situaci matek samoživitelek. 

 Při hledání zaměstnání a celkově v zaměstnání narážejí osamělé matky na diskriminaci 

u zaměstnavatelů, kteří se stále ptají žen na děti a možnosti jejich hlídání v době nemoci. 

Děti jsou tedy zaměstnavateli často považovány za rizikový faktor. To vede k tomu, že na 

pracovní pozici jsou přednostně přijímáni muži (Pfeiferová 2010). Toto je ale v rozporu se 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, neboť podle §30 se zaměstnavatel smí při 

jednání o uzavření zaměstnání ptát pouze na údaje, které jsou v přímé souvislosti 

s uzavřením pracovní smlouvy. Podle zákona č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon) §8 

existují opatření na stejné zacházení s muži i se ženami v systému sociálního zabezpečení 

pracovníků. 

5.5 Data o samoživitelství 

V této části kapitoly popíši, jaký je současný stav fenoménu samoživitelství. Současně se 

zaměřím také na data týkající se chudoby neúplných rodin, protože tato otázka úzce souvisí 

s participací samoživitelek na trhu práce a tudíž i s nutností harmonizace pracovní 

a rodinné role. Chudoba je velkým problémem v neúplných rodinách, nejčastěji potom 

v rodinách osamělých matek s alespoň jedním dítětem, které ve své situaci doplácejí na 

feminizaci chudoby (viz kapitola 4.1). Chudoba těchto rodin navíc dopadá na s nimi žijící 

děti, což má velký dopad na blaho (well-being) těchto dětí, ale i na jejich budoucí život 

(viz kapitola 4.2). 

 Při popisu stavu samoživitelství a chudoby neúplných rodin, nebudu vycházet pouze 

z dat týkajících se České republiky, ale zaměřím se i na data z Evropské unie. 
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  5.5.1 Současný stav samoživitelství 

S tím, jak se mění rodinné chování, dochází následně k nárůstu neúplných rodin, ve 

kterých žije jeden dospělý, nejčastěji matka, s alespoň jedním nezaopatřeným dítětem. 

Podle dat Evropské komise (2014) žije v zemích Evropské unie v průměru téměř 20 % dětí 

v neúplné rodině, z nichž většina žije právě s osamělou matkou. Jak je vidět na grafu č. 8 

žije s osamělou matkou 16 % všech dětí, zatímco s otcem žijí pouhé 2,1 %. V České 

republice je podle těchto dat Evropské komise situace téměř stejná jako v průměru EU, 

v neúplné rodině u nás žije téměř 20 % dětí. 

Graf č. 8 

 

Zdroj: Single parents and employment in Europe, Evropská komise 2014 (upraveno autorkou) 

 Podle dat Českého statistického úřadu (2014c) bylo v roce 2013 v České republice 

15,9 % neúplných rodin ze všech domácností s dětmi, což ovšem ukazuje, že v posledních 

letech se situace příliš nemění, neboť v roce 2010 u nás bylo 16 % z domácností s dětmi 

v neúplných rodinách (ČSÚ 2014c). 

 Také v České republice převládají rodiny matek samoživitelek nad rodinami otců 

samoživitelů. Z grafu č. 9 vyplývá, že neúplných rodin, v jejichž čele stojí muž, je pouhá 

jedna třetina, zatímco zbylý počet jsou právě neúplné rodiny v čele se ženou. V České 

republice tak stejně jako v průměru EU převládají v neúplných rodinách rodiny 

samoživitelek. 
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Graf č. 9 

 

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2014C (upraveno autorkou) 

 Na neúplné rodiny se dá pohlížet také z hlediska dětí, které v těchto rodinách žijí. 

V neúplné rodině žije ve většině případů pouze jedno dítě. Tato situace je vidět na 

grafu č. 10, kdy v roce 2013 bylo v téměř 65 % neúplných rodin pouze jedno dítě. Počet 

dětí v neúplných rodinách se tak liší oproti rodinám úplným, v nichž jedno dítě žije pouze 

v necelých 41 %. Tato data také odpovídají výzkumnému souboru Kuchařové (2007), 

v němž jedno dítě žilo v 60 % neúplných rodin. 

Graf č. 10 

 

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2014C (upraveno autorkou) 
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 Neúplné rodiny vznikají nejčastěji následkem rozvodu, druhou nejčastější skupinou jsou 

potom svobodné matky samoživitelky, které se za bývalého partnera nikdy neprovdaly. 

Nejmenší procento je neúplných rodin vzniklých ovdověním. Na grafu č. 11 je vidět, že 

téměř 60 % všech matek samoživitelek je rozvedených, zatímco svobodných matek je 

necelých 25 %. Shodu můžeme najít také v již zmiňovaném výzkumném souboru 

Kuchařové (2007), kde 60 % matek samoživitelek bylo rozvedených. V čem už se však 

data neshodují, jsou samoživitelky svobodné a ovdovělé, neboť v tomto výzkumu bylo 

31 % svobodných a pouhých 7 % ovdovělých samoživitelek. Z grafu č. 11 je patrné, že 

ovdovělých samoživitelek bylo v České republice v roce 2013 bezmála 18 %. 

Graf č. 11 

 

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2014C (upraveno autorkou) 

 Ze všech těchto dat je zřejmé, že osamělé mateřství se v zemích Evropské unie týká 

nejen velkého počtu žen, ale také velkého počtu dětí. Navíc potvrzuje také to, co vyplývá 

ze zprávy Evropského parlamentu (2011), že matky samoživitelky nejsou vzhledem 

k různým příčinám vzniku jednotnou skupinou, což následně ovšem ztěžuje celkové 

definování samoživitelství a nakonec také možnosti řešení situace osamělých matek. 

  5.5.2 Chudoba neúplných rodin 

V České republice i celkově v zemích Evropské unie patří neúplné rodiny, v převážné 

většině potom rodiny matek samoživitelek do skupiny nejvíce ohrožené příjmovou 

chudobou (ČSÚ 2015). Feminizace chudoby totiž ve velké míře postihuje právě neúplné 

rodiny a je důležité, nakolik mají matky samoživitelky dostupné pracovní příležitosti, které 
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by jim dovolovaly sladit pracovní život s péčí o dítě (Mareš 1999: 52). Pro matky 

samoživitelky je tato situace totiž obtížnější, neboť kromě péče, kterou musí dítěti věnovat, 

ho musí také finančně zabezpečit. 

 V roce 2013 bylo v České republice 10,1 % osob v čele neúplných rodin 

nezaměstnaných (ČSÚ 2014c). Nezaměstnanost osamělých matek souvisí také s jejich 

nejvyšším dosaženým vzděláním. Ženy z neúplných rodin totiž mají ve většině případů 

nižší vzdělání než ženy z rodin úplných. To je dáno jednak tím, že pro samoživitelky je 

důležité postarat se o dítě a to i finančně, což upřednostňují před vzděláním. To se odráží 

také v postoji samoživitelek k zaměstnání, u kterého je pro ně nejdůležitější zabezpečení 

základních životních potřeb (Kuchařová 2007: 11–13). Z grafu č. 12 je patrné, že většina 

samoživitelek má středoškolské vzdělání s maturitou, ovšem v těsném závěsu je 

středoškolské vzdělání bez maturity, výuční list. Nedostatečné vzdělání potom jen posiluje 

problém matek samoživitelek na trhu práce, na kterém jsou znevýhodněny nejen jako 

matky, ale také jako jediné pečovatelky svých dětí (Dudová 2009: 777). 

Graf č. 12 

 

Zdroj: Zaostřeno na ženy a muže, ČSÚ 2014C (upraveno autorkou) 

 U matek samoživitelek tak stoupá riziko ohrožení příjmovou chudobou. Podle dat 

z roku 2013 bylo příjmovou chudobou ohroženo 35,1 % domácností osamělých matek, což 

může vypadat příznivě oproti datům za průměr Evropské unie, ve které byla takto ohrožena 

necelá polovina (49,7 %) domácností matek samoživitelek. I tak je ovšem tato skupina 
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v České republice ohrožena chudobou více než obyvatelstvo celkově, u toho se jedná 

o  4,6 % (ČSÚ 2015: 3). 

 Riziko ohrožení chudobou matek samoživitelek s sebou přináší také ohrožení chudobou 

dětí žijících v rodinách těchto matek. V Evropské unii žije 23 % dětí ohrožených chudobou 

právě v neúplných rodinách. Míra ohrožení chudobou dětí z neúplných rodin je dána 

charakteristikami rodiče, kam patří právě i zmiňované vzdělání. Dále je také dána 

dostupností rodiče na trh práce. Krom toho ji ovlivňují také sociální služby či příspěvky 

sociální politiky (Kuronen 2010: 42). 

 Z těchto důvodů je potřeba zabývat se harmonizací pracovního a rodinného života 

matek samoživitelek, aby se pro tyto matky i jejich děti zlepšila situace na trhu práce 

a možnosti zaměstnání a celkově jejich finančních situace. To je možné podporovat 

různými opatření ze strany rodinné a sociální politiky či zaměstnavatelů. Na tato současná 

opatření se zaměřuje následující kapitola. 
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6 Harmonizace rodiny a zaměstnání matek 

samoživitelek v ČR 

V české společnosti existuje stále tradiční rozdělení rolí v rodině, kdy otec je živitelem 

rodiny, zatímco žena pečuje o děti a domácnost. I přesto jsou ovšem v převážné většině 

rodin zaměstnáni nejen muži, ale také ženy a ve velké míře se jedná o zaměstnání na plný 

úvazek. Rozhodnou-li se potom manželé pro dítě, bývá to právě žena, kdo opustí trh práce 

a své zaměstnání, aby mohla pečovat o dítě. Z důvodu opuštění zaměstnání po dobu péče 

o děti je pro ženu návrat na trh práce obtížnější, což může vyústit také v nezaměstnanost 

ženy (MPSV 2005: 30), která je také jedním z faktorů tzv. feminizace chudoby 

(viz kapitola 4.1). Tím je tedy dán problém právě s harmonizací pracovního a rodinného 

života, který se objevuje i u žen z úplných rodin. Pro osamělé matky je potom tato 

skutečnost o to problematičtější, neboť krom péče o dítě, musí celou rodinu zabezpečit také 

finančně. 

 Rodinná a sociální politika má potom k dispozici několik nástrojů, pomocí nichž může 

matkám samoživitelkám pomoci v jejich situaci a usnadnit jim tak slaďování pracovní 

a rodinné sféry. Právě na tyto nástroje se také zaměřuji v této kapitole a to nejen na 

celostátní, ale také na regionální úrovni. Důležitými aktéry, kteří osamělým matkám 

mohou také umožnit lepší slaďování práce a rodiny, jsou také zaměstnavatelé, jejich 

nástroje dále také popíši. Krom těchto již zmiňovaných možností jsou důležitou podporou 

také služby péče o děti. Protože se ovšem tato práce zaměřuje pouze na samoživitelky 

s dětmi v předškolním věku, jedná se zde pouze o předškolní zařízení péče o děti. Poslední 

možností je potom pro matky samoživitelky pomoc ze strany širší rodiny. 

 6.1 Opatření rodinné a sociální politiky 

Jednou z možností rodinné a sociální politiky pro slaďování pracovní a rodinné role je 

institut mateřské dovolené. Nárok na mateřskou dovolenou má podle zákona 

č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů podle §32 matka, 

která má účast na pojištění nejméně 270 kalendářních dní a to ve dvou posledních letech 

před tím, než nastoupí na mateřskou dovolenou. Dle §33 trvá mateřská dovolená 28 týdnů 

(37 u porodu vícerčat) a žena na ni podle §34 nastoupí šest až osm týdnů před očekávaným 

dnem porodu. Po tuto dobu dostává žena dle §37 dávku peněžité pomoci v mateřství 
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vyplývající z nemocenského pojištění, která je ve výši 70 % denního vyměřovacího 

základu. 

 Až do roku 2007 měly osamělé matky nárok na delší mateřskou dovolenou stejně jako 

u porodu vícerčat, a peněžitá pomoc v mateřství jim tak byla vyplácena po dobu 37 týdnů, 

v lednu toho roku ovšem vstoupil v platnost zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který 

tuto delší podpůrnou dobu u osamělých matek zrušil (Hasmanová Marhánková 2011: 9). 

 Po skončení mateřské dovolené nastupuje matka dítěte na rodičovskou dovolenou, která 

trvá nejdéle do tří let věku dítěte (MPSV 2013). Po rodičovské dovolené má nárok na 

vyplácení dávky ze systému státní sociální podpory – rodičovského příspěvku. Podle 

zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře §30 je tato dávka poskytována nejdéle do 

čtyř let věku dítěte nebo doby, kdy je na tomto příspěvku rodiči kvůli péči o dítě vyplacena 

částka 220 tisíc korun. Osamělá matka má na rodičovskou dovolenou i rodičovský 

příspěvek nárok ve stejném rozsahu jako rodiče z úplné rodiny. 

 Jediným zvýhodněním, které v současné době vyplývá pro matky samoživitelky 

z rodinné a sociální politiky, je delší podpůrčí doba při ošetřování člena rodiny. Podle 

zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění §40 platí pro rodiče z úplné rodiny 

podpůrčí doba po dobu nejdéle devíti dní, zatímco jedná-li se o osamělého zaměstnance 

(definice viz kapitola 5.2), má podle stejného paragrafu nárok na „šestnáct kalendářních 

dnů (…), který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do šestnácti let, které 

neukončilo povinnou školní docházku“. 

 Kromě těchto uvedených dávek existují dávky ze systému státní sociální podpory, 

kterou upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ta je podle §1 zaměřena 

na pomoc rodinám s dětmi a je poskytována na základní pokrytí osobních potřeb a nákladů 

na výživu, přičemž v některých případech je poskytována rodinám na základě příjmu. Do 

této skupiny tedy patří také matky samoživitelky, dávky, na které mají od státu nárok ze 

systému státní sociální podpory, je již zmiňovaný rodičovský příspěvek či pohřebné. 

Zbývající dávky, mezi které patří přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné, jsou 

dle §2 poskytovány pouze účelně na základě splnění podmínky výše příjmu. 

 Další dávky vyplývají ze systému sociální pomoci, kam spadají jednak dávky v hmotné 

nouzi a jednak dávky sociální péče. Dávky v hmotné nouzi jsou upravovány zákonem 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a dle §1 se zaměřují na pomoc osobám 

s nedostatečnými příjmy, které si nemohou vlastními silami zajistit zcela základní životní 
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podmínky. Dávky hmotné nouze jsou vypláceny na základě výše příjmu a jedná se 

o dávky: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. 

 Ačkoli na dávky státní sociální podpory i hmotné nouze mají nárok také matky 

samoživitelky, musí nejprve splnit podmínky výše příjmu na přiznání těchto dávek. 

Jedinou dávkou, která je tak zaměřena na pomoc osamělým matkám, je dávka ošetřovné, 

na kterou mají nárok po delší dobu než ženy z úplné rodiny. 

  6.1.1 Výživné 

Pro osamělé matky je výživné na dítě placené od otce velkou podporou. Matka má nárok 

na výživné na nezletilé dítě od otce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(viz kapitola 5.3). Problémem ovšem je časté neplacení výživného otcem dítěte, o kterém 

se zmiňuje také Dudová (2009). 

 Na pomoc pro děti, na které jejich otcové neplatí, je zaměřeno tzv. náhradní výživné od 

státu, které funguje již v mnoha zemích Evropské unie, mezi kterými jsou například 

Dánsko, Německo, Španělsko, Francie, Rakousko či Slovensko, kde byl tento zákon přijat 

již v roce 2004 (MPSV 2004b). Náhradní výživné od státu je podle Doporučení Rady 

Evropy vydaném v roce 1979 jednou z možností, jak dítěti zajistit úměrnou životní úroveň, 

na kterou má dítě právo podle Úmluvy o právech dítěte OSN, která pochází z roku 1989 

a je zavazující také pro Českou republiku (Havelková 2010: 60). 

 V České republice nebylo zálohované výživné dosud zavedeno, ovšem podle zákona 

č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti §5 byl nezaopatřenému dítěti, jehož příjem 

nedosahoval částky stanoveného životního minima, a jehož rodič, který s ním nežije 

v jedné domácnosti, na něj neplní svou soudem nařízenou vyživovací povinnost, vyplácen 

příspěvek na výživu dítě ve výši soudem stanoveného výživného, ovšem maximálně do 

výše stanoveného životního minima. Tento zákon byl ovšem k 31. 12. 2006 zrušen a od 

1. 1. 2007 jsou vypláceny dávky hmotné nouze podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi a zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Žádná 

z těchto dávek ovšem nenahrazuje výživné od otce dítěte a není určena výhradně pro 

matky samoživitelky. 

  O vyplácení zálohovaného výživného se v České republice několikrát jednalo, ovšem 

jeho návrh zatím doposud nebyl přijat. Návrh zákona o zálohovaném výživném z roku 

2014 je v souladu s programovým prohlášením vlády a je v něm uvedeno několik variant 

na zlepšení současné situace neúplných rodin, z nichž nejlépe dle tohoto návrhu zákona 
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vychází varianta, podle které by na zálohové výživné měly nárok neúplné rodiny dle 

příjmu do 2,4 nebo 2,7 násobku životního minima, přičemž stát by výživné posléze 

vymáhal zpět od neplatícího rodiče. 

 Institut zálohovaného výživného pro rodiče s dětmi, jimž druhý partner neplatí výživné, 

se tak zdá být prospěšný pro situaci neúplných rodin a to nejen finanční, ale díky alespoň 

jednomu jistému měsíčnímu příjmu by mohl osamělým matkám pomoci při slaďování 

zaměstnání a péče o dítě, kdy bez výživného od otce jsou donuceny více pracovat, aby 

dokázaly sebe i dítě uživit. 

  6.1.2 Rodinná a sociální politika na regionální úrovni 

Rodinná a sociální politika má krom možností na národní úrovni podporovat harmonizaci 

pracovního a rodinného života na úrovni regionální, což předpokládá také MPSV 

v dokumentu Rodinná politika na úrovni krajů a obcí z roku 2008. Rodinná politika na 

regionální úrovni je také důležitá z toho důvodu, že právě kraje a obce znají nejlépe 

potřeby rodin a mají přehled o podmínkách pro rodiny v obcích. Mohou proto reagovat 

právě na potřeby, které rodiny v tu dobu nejvíce potřebují (MPSV 2008: 11). 

 Jedním z cílů, který podle MPSV (2008) má regionální rodinná politika, je právě také 

slučitelnost pracovní a rodičovské role bez toho, aby se partneři museli rozhodnout, zda 

chtějí pracovat či mít dítě, tedy aby měli oba partneři možnost realizovat se nejen 

v zaměstnání ale také v rodinném životě. Na podporu slaďování pracovního a rodinného 

života mají regiony několik konkrétních nástrojů, které bývají také využívány. Patří mezi 

ně zajištění dostupnosti výchovných a vzdělávacích zařízení, podpora prázdninových 

aktivit, mateřská či rodinná centra, family pointy, poskytování sociálních služeb dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dostupnost bydlení pro mladé rodiny či pro rodiny 

sociálně slabé a v nepříznivé životní situaci, zklidňování dopravy, podpora koordinace 

veřejné hromadné dopravy či používání kupónů pro rodiny s dětmi na různé volnočasové 

aktivity. Vždy je ovšem nutné zmapovat poptávku po konkrétních opatřeních a využívat 

také vhodných propagačních aktivit (Skála 2013: 34–38). 

 Příkladem dobré praxe při zajišťování regionální rodinné politiky je kraj Vysočina 

a v něm město Třebíč, které je podle MPSV Obcí přátelskou rodině. V kraji Vysočina je 

celkově využíváno mnoho nástrojů na podporu rodin, ať už se jedná o rodinné pasy, 

projekty zaměřující se na zavádění prorodinných opatření, dotační programy pro rodinná 

a mateřská centra a občanské poradny a nízkoprahová zařízení, pořádání akcí pro děti, 
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poskytování dotací na volnočasové aktivity, financování provozních nákladů azylových 

domů nebo poskytování sociálních a startovacích bytů (Černá 2013: 30–39). 

 6.2 Opatření zaměstnavatelů 

Kromě rodinné a sociální politiky může matkám samoživitelkám při harmonizaci 

pracovního a rodinného života pomocí také jejich zaměstnavatel. Ten má pro slaďování 

práce s péčí o dítě k dispozici několik možných nástrojů, kterými jsou práce na částečný 

úvazek, práce z domova nebo pružná pracovní doba (Haberlová 2009: 20). 

 Pro úpravu práce na částečný úvazek chybí v České republice potřebné legislativní 

vymezení, není vymezena standardní délka pracovní doby na částečný úvazek. Taktéž 

chybí legislativní úprava zabraňující znevýhodněním či diskriminaci zaměstnanců, kteří 

pracují na částečný úvazek, ať už se jedná o kariérní růst, zvyšování kvalifikace či 

mimořádné odměny nebo bonusy (Formánková 2011: 51–52). V České republice není 

práce na částečný úvazek příliš častá a využívána je převážně ženami. Práce na částečný 

úvazek se považuje za dobrou možnost při slaďování práce a péče o dítě 

(Haberlová 2009: 20–21). 

 Podle MPSV (2013) je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnané matky, která 

pečuje o dítě do patnácti let věku, o kratší pracovní dobu či o jinou vhodnou úpravu délky 

pracovní doby. Mzda potom matce přísluší ve výši odpovídající nové délce pracovní doby. 

 Je tedy vidět, že práce na částečný úvazek je dobrým nástrojem při harmonizaci práce 

a péče o dítě, ovšem její nevýhodou je její nižší finanční ohodnocení vzhledem k plnému 

pracovnímu úvazku. 

 Další možností při podpoře zaměstnání i péče o dítě je práce z domova, která bývá 

vykonávána jako normální pracovní úvazek (Formánková 2011: 50). Při této formě práce 

není zaměstnanec vázán pevnou pracovní dobou, díky čemuž si může uzpůsobit pracovní 

režim času i místu práce, čímž je vítanou pomocí převážně pro rodiče pečující o dítě 

(Haberlová 2009: 37). Tato forma práce by tak mohla být velmi přínosná právě pro 

osamělé matky, které samy pečují o dítě, ovšem musí ho také finančně zabezpečit. Mohlo 

by to tak velmi pomoci jejich harmonizaci pracovního a rodinného života. Problémem 

ovšem je, že ne u všech oblastí zaměstnání je možné uspořádání práce z domova. 

 Z hlediska slaďování práce a péče o dítě je dalším dobrým nástrojem pružná pracovní 

doba. Pružná pracovní doba umožňuje zaměstnancům upravovat si pracovní dobu tak, aby 

skloubila i jejich soukromé potřeby, neboť si mohou začátek i konec pracovní doby 
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upravovat v rámci zaměstnavatelem předem určených časových úseků 

(Formánková 2011: 49–50). 

 Zaměstnaným rodičům s dětmi tak může pružná pracovní doba pomoci například při 

vodění dítěte do mateřské školy či při jeho vyzvedávání, protože si mohou začátek i konec 

uzpůsobit podle svých potřeb. V České republice ovšem nabídka práce s pružnou pracovní 

dobou není příliš častá, pouhých 9 % podniků nabízí všem svým zaměstnancům možnost 

zvolit si začátek a konec pracovní doby, zatímco celých 48 % podniků svým 

zaměstnancům tuto možnost nenabízí vůbec (Haberlová 2009: 32). 

 6.3 Institucionální péče o děti 

Kromě výše zmíněné podpory ze strany rodinné či sociální politiky a zaměstnavatelů je pro 

rodiče, obzvláště potom pro rodiče osamělé, důležitou podporou dostupnost zařízení péče 

o děti, kterých by mohli využívat ve chvílích, kdy jsou v zaměstnání. 

 Při péči o děti do tří let věku se jedná o jesle. Tradičně u nás jesle navazovaly na 

rodinnou péči o dítě, zajišťovaly tak nejen komplexní, ale také kvalitní kolektivní péči 

o dítě do tří let. Zřizovateli jeslí jsou obce, právnické nebo fyzické osoby. Ovšem žádná 

z obcí nemá povinnost zřídit jesle (Paloncyová 2013: 141). Od počátku roku 2014 navíc 

jesle nespadají pod resort Ministerstva zdravotnictví, jako tomu bývalo doposud, ale ani 

pod žádný jiný ministerský resort (Kuchařová 2014: 18). V současné době jeslí na území 

České republiky je pouze málo, v roce 2011 bylo v celém státě pouhých 46 těchto zařízení 

(Paloncyová 2013: 141). Jesle tak nejsou příliš rozšířenou službou péče o dítě a celodenní 

péči o dítě do tří let tak zajišťuje převážně rodina. 

 Nejčastějším zařízením péče o děti jsou mateřské školy, které mohou mít podobu 

veřejných, soukromých či firemních mateřských škol. Kromě firemních mateřských škol 

patří mateřské školy do resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

a jsou součástí systému vzdělávání jako instituce předškolního vzdělávání 

(Kuchařová 2014: 7). 

 Mateřské školy zajišťují celodenní péči o děti většinou ve věku od tří let do šesti let, 

případně do nastoupení do základní školy. Jejich cílem je podporovat rozvoj dětské 

osobnosti, podílet se na jeho duševním i tělesném rozvoji a připravit ho na nástup do 

základní školy (Paloncyová 2013: 147). 

 Veřejné mateřské školy v současné době zřizují nejčastěji obce a z důvodu, že jsou 

financovány ze státního rozpočtu, jsou jejich velkou výhodou nízké poplatky za stravu či 
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docházku dítěte, které rodiče platí. Mají ovšem také nevýhody, například kvůli nízkým 

finančním prostředkům si mohou dovolit zaměstnávat pouze málo personálu. Na rozdíl od 

toho jsou soukromé mateřské školy pouze částečně dotovány státními dotacemi, poplatky 

od rodičů za jedno dítě tak jsou mnohem vyšší než u veřejných mateřských škol, poplatky 

tak mohou často být přes 10 000 korun měsíčně. Soukromé mateřské školy si tak častokrát 

mohou dovolit větší počet zaměstnanců (Kuchařová 2014: 8–9). 

 Firemní mateřské školy jsou neškolskými zařízeními, jejich financování často zajišťuje 

právě zaměstnavatel v podniku, ke kterému mateřská škola patří, a poplatky od rodičů 

bývají stejně jako u veřejných mateřských škol převážně nízké. Jejich výhodou je převážně 

blízkost k pracovišti rodičů a také pracovní doba odpovídající pracovišti rodičů. 

Zaměstnavatelé je navíc často zřizují, aby svým zaměstnancům usnadnili návrat z mateřské 

či rodičovské dovolené, do těchto mateřských škol tak často bývají přejímány převážně 

děti mladší tří let, pro něž není místo ve školských zařízeních (Kuchařová 2014: 22). 

 Kromě těchto zařízení existují také další, převážně soukromá zařízení péče o děti, 

například chůvy, pro většinu rodičů ovšem jejich využívání není dostupné a to převážně 

finančně. 

 6.4 Podpora ze strany širší rodiny 

Jednou ze změn, kterou prošla současná rodina, je také odtržení rodiny nukleární (rodiče 

s dětmi) od širší rodiny. Rodiče s dětmi žijí převážně sami, ovšem i přesto jsou v dnešní 

době stále udržovány dobré vztahy i s širší rodinou. Tyto vztahy se posléze projevují při 

vzájemné podpoře či pomoci napříč celou mezigenerační rodinou (Ettlerová 2006: 61). Pro 

rodiče s dětmi, obzvláště potom pro osamělé matky, může být širší rodina velkou 

výpomocí při harmonizaci pracovního a rodinného života. Většinou se od prarodičů jedná 

o pomoc při péči o dítě. Finanční pomoc či pomoc s péčí o domácnost poskytují prarodiče 

méně často. Některé neúplné rodiny jsou potom z důvodu mnoha problémů při 

harmonizaci rodiny a zaměstnání na této pomoci zcela závislé (Kuchařová 2006: 44). 
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7 Harmonizace práce a péče o dítě očima 

samoživitelek 

V této kapitole vycházím převážně ze zjištění z primárních dat. Primární data jsem sbírala 

za pomoci polostrukturovaného rozhovoru s návodem, který jsem prováděla se sedmi 

matkami samoživitelkami, které mají alespoň jedno dítě v předškolním věku. Rozhovory 

mi poskytly mnoho podnětů a díky matkám samoživitelkám, které byly ochotné se mnou 

o své situaci hovořit, jsem se mohla na celou problematiku podívat z jiného pohledu než 

doposud. Data jsem posléze analyzovala za pomocí tematické analýzy a právě v této části 

nabídnu zjištění, ke kterým jsem ve výzkumu dospěla. Výsledná zjištění posléze 

porovnávám s jinými výzkumy, které byly také zaměřeny na tuto problematiku. 

 Tuto kapitolu rozděluji na sedm částí, ve kterých se postupně zaměřuji na jednotlivé 

dílčí aspekty, které byly probírány v rozhovoru se samoživitelkami. 

 7.1 Služby péče o dítě 

Všechny matky samoživitelky z mého výzkumného souboru byly se svými dětmi na 

mateřské a rodičovské dovolené a to nejméně po dobu tří let. Poté nastoupily všechny děti 

těchto matek do mateřské školy a to převážně veřejné. Dítě jedné informační partnerky 

navštěvovalo po přechodnou dobu soukromou mateřskou školu, ale posléze také nastoupilo 

do veřejné mateřské školy. Další informantka potom uvedla, že její děti chodily do 

mateřské školy firemní. 

 Hlavním důvodem matek samoživitelek pro přihlášení dítěte do mateřské školy byla 

v převážné většině finanční situace a pouze v několika případech tím důvodem byl kontakt 

s jinými dětmi. Tento druhý důvod uvedla informantka, která byla na rodičovské dovolené 

s mladším synem a potom ta, která se s partnerem rozvedla teprve po nástupu dítěte do 

školky. U obou těchto informantek byl tedy v té době v rodině jiný příjem. 

 Pro zbývající osamělé matky ovšem hlavní motivací byla právě finanční situace rodiny. 

Tyto matky tak dítě do mateřské školy přihlásily proto, aby měly zajištěnou péči o dítě 

a samy mohly nastoupit do zaměstnání a zlepšit tak svoji finanční situaci. Některé z nich 

dokonce kvůli zaměstnání umístily dítě do předškolního zařízení ještě před jeho dosažením 

tří let. K podobným závěrům dochází také Chaloupková, Mitchell (2009), které píší, že 

nejčastějším důvodem k odchodu z rodičovské dovolené byl pro osamělé matky nedostatek 
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finančních prostředků na pokrytí základních potřeb a osamělé matky také často uváděly, že 

kdyby to jejich finanční situace dovolovala, s dítětem by doma zůstaly delší dobu. 

 „Bylo hodně dětí, který nemohli umístit, tak otevírali ještě jedno oddělení, takže 

místo třech oddělení udělaly čtyry a to jedno oddělení umístili ve škole, takže tím 

pádem mohli vzít všechny děti, i když tý nejmladší nebyly ještě ani tři roky, takže už 

mně ji potom vzali. Takže jsem nastoupila do práce opravdu, že jsem nemusela 

nikde na pracovní úřad nebo nikde, že jsem hned nastoupila.“ (Olga) 

 „Já jsem ji tam vlastně začala dávat už na zkoušku, to jí bylo asi dva a půl, protože 

jsem si myslela bláhově, že hned seženu zaměstnání.“ (Františka) 

 Při výběru mateřské školy pro dítě se osamělé matky řídily její vzdáleností od místa 

bydliště. Matky samoživitelky se snažily dítě umístit do té mateřské školy, která byla co 

nejblíže k jejich domovu, aby s dětmi nemusely nikam jezdit a měly tak větší možnost před 

prací zavést dítě do mateřské školy a po práci je tam opět vyzvednout. 

 „Prostě jsem chtěla, aby byly tady, co nejblíž, že to je při ruce. Takže tady hrála 

roli ta vzdálenost.“ (Kristýna) 

 Při umisťování dítěte do mateřské školy se některé z matek samoživitelek setkaly 

s problémem, který vyplýval z nedostatku míst v mateřských školách. Po skončení 

rodičovské dovolené, kdy se jim nepodařilo umístit dítě do mateřské školy, narážely na 

problém, neboť neměly zajištěnou jinou péči o dítě a musely zůstat další rok doma, což jim 

výrazně zkomplikovalo jejich finanční situaci. 

 „Tady byl plný stav vlastně v tý školce, takže jsem musela rok čekat. Mně vlastně 

skončila mateřská a pak jsem musela dokonce jít na sociálku požádat o nějaký ten 

příspěvek, protože jsem už nepobírala tu mateřskou. Musela jsem zůstat doma 

s malým, protože nebyl v tý školce. Tak to bylo takový kritický období.“ (Dana) 

 Při přijímání dítěte do mateřské školy tak osamělost matek nehrála roli a nebyla 

kritériem, které by vedlo k přijetí dítěte do zařízení. Kuchařová (2009) uvádí, že ačkoli 

mateřské školy nemají ze zákona nařízeno zohledňovat při přijímání dítěte sociální 

potřebnost rodiny, celá jedna třetina těchto zařízení to přesto zohledňuje a dokonce 

polovina z nich zohledňuje samoživitelství rodiče. S tím se ovšem nesetkala žádná 

z informačních partnerek a dítě buď bylo přijato díky volnému místu v mateřské škole, 
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nebo kvůli naplněné kapacitě přijato nebylo. Jedna z informačních partnerek musela 

dokonce kvůli nepřijetí dítěte do veřejné mateřské školy a nastoupení do zaměstnání po 

rodičovské dovolené řešit soukromou mateřskou školu.  

  „Jelikož těch školek je nedostatek, takže já jsem měla problém ji do normální 

školky dostat. Protože tři roky jí byly v prosinci, to mi skončila mateřská, ale oni mi 

ji vzali až v září dalšího roku, takže já jsem musela řešit přechodně vlastně 

soukromou školku na dva dny. Aspoň na ty dva dny a potom vlastně zbytek mi 

hlídal, kdo se dal.“ (Lucie) 

 Jiné služby péče o dítě, než jsou právě mateřské školy, nevyužívala žádná 

z informačních partnerek. Ačkoli by pro ně využívání těchto služeb mohlo znamenat 

velkou pomoc, nejsou pro ně po finanční stránce dostupné. 

 „To jsem se tenkrát taky o to zajímala hodně, ale to bylo tak strašně finančně 

náročný, že bych to absolutně nezvládala.“ (Dana) 

 7.2 Širší rodina 

Další možností při zajišťování péče o děti je pro matky samoživitelky pomoc ze strany širší 

rodiny. Tu také matky samoživitelky v mnoha případech využívají. Ve většině případů se 

jedná o pomoc širší rodiny matky, pouze v několika málo případech se zapojuje také 

rodina otce. I Dudová (2009) potvrzuje, že rodiny osamělých matek jsou ve větší míře 

úplné závislé na širším příbuzenstvu a jejich pomoci a podpoře, ovšem v převážné většině 

jsou osamělé matky omezené pouze na své příbuzenstvo. 

 Většina matek samoživitelek se se svou širší rodinou stýká, jedna z informačních 

partnerek dokonce u svých rodičů s dítětem bydlí. Na pomoc širší rodiny se proto osamělé 

matky často spoléhají. Pomoc ze strany rodičů může být právě o hlídání dítěte, zatímco je 

osamělá matka v zaměstnání (Dudová 2009: 771). Většina informačních partnerek je se 

svou rodinou v pravidelném kontaktu a dělí se s nimi o péči dítě. V mnoha případech 

dokonce informantky přiznaly, že jsou zcela odkázané na pomoc svých rodičů a bez ní by 

celou situaci nedokázaly samy zvládat. 

 „Moje maminka, zlatá ženská, ta mně pomáhá, kdybych ji neměla, tak bych 

nemohla, protože pracuju na dvanáctky, takže tady slouží jako druhá matka.“ 

(Olga) 
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 Kvůli absenci partnera v domácnosti je pro osamělé matky při sladění práce s péčí o dítě 

velmi důležitá výpomoc širší rodiny a příbuzenstva (Höhne 2010: 71). Tento závěr 

potvrzují také informační partnerky z mého výzkumného souboru. Pouze jedna z nich se se 

svou rodinou nestýká pravidelně a nemůže se na ni obrátit o pomoc s péčí o dítě. Přesto 

ovšem přiznává, že absenci širší rodiny opravdu postrádá a největší pomocí by pro ni byla 

právě její přítomnost a podpora. 

 „Aby fungovala třeba ta rodina trošku, to by mně hodně pomohlo, že by tam jel 

kluk na prázdniny, protože já třeba mám obrovskej problém s takovýma 

prázdninama, tolik dovolený nemám.“ (Dana) 

 Nejčastěji matky samoživitelky využívají širší rodiny při vodění dětí ze školky a do 

školky a hlídání, když jsou samy v zaměstnání. Častou pomocí je potom také ošetřování 

dítěte v době nemoci, když se matka nemůže uvolnit z práce. Ačkoli se matky 

samoživitelky na pomoc rodiny spoléhají ve velké míře, jedná se pouze o pomoc s péčí 

o dítě. Žádné z informačních partnerek nepomáhají rodiče finančně. Také Dudová (2009) 

uvádí, že osamělé matky se nemohou nebo dokonce nechtějí spoléhat na finanční podporu 

svých rodičů. Ani informantce, která se svými rodiči bydlí, nepomáhají po finanční 

stránce. 

 „O tu péči, tu každopádně, protože naši jsou důchodci, takže ještě spíš je živím já, 

plus dceru, takže je to náročný někdy. Takže pomáhají mi s hlídáním.“ (Lucie) 

 7.3 Vztah s biologickým otcem 

Vztah s biologickým otcem dětí se u většiny matek samoživitelek ukázal jako 

problematický. I přesto se ale děti většiny informačních partnerek se svým biologickým 

otcem stýkají, ačkoli se často nejedná o pravidelné návštěvy. Někteří otcové si berou děti 

pravidelně každý druhý víkend, v některých případech je to dokonce sama osamělá matka, 

která musí dítěti zajistit kontakt s otcem. Pouze bývalý partner jedné z informantek se 

stýká s dítětem každý týden v úterý a ve čtvrtek odpoledne. Ale i když se děti informačních 

partnerek se svými biologickými otci stýkají, samy informační partnerky se na něj 

spolehnout nemohou a nemohou tak počítat, že by jim pomohl v nenadálé situaci. Pouze 

někteří otcové se skutečně chovají podle toho, jak mají soudně nastaven kontakt s dítětem, 

někteří se naopak s dítětem nevídají téměř vůbec a někteří pouze výjimečně podle 
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vlastních možností. Ocitají se tak mimo rodinu a stávají se pouze jejími dobrovolnými a 

občasnými návštěvníky (Dudová 2007: 69). 

 „No úplně se s ním nedá domluvit, třeba kdybych potřebovala nebo tak, to zas ne, 

není takhle na ruku, to ne. Takže s rodinou teda, mně je naši teda hlídaj hodně.“ 

(Kristýna) 

 Pouze jedna z matek samoživitelek uvedla, že jí její bývalý manžel pomáhá s péčí o děti 

hodně a že se na něj v případě potřeby může obrátit o pomoc. 

 „Vlastně jsem nikdy s tímhle neměla problém, že by třeba neplatil nebo tak. On 

vždycky ten zájem o ty děti měl. V tom opravdu nebyl nikdy problém.“ (Tereza) 

 Se svým biologickým otcem se nestýká pouze dítě jedné informační partnerky, jejíž 

bývalý manžel je ve výkonu trestu. Ovšem ani před nastoupením do výkonu trestu se o dítě 

nezajímal a ani neplatil na dítě výživné. Tato informační partnerka od svého bývalého 

partnera odešla těsně po porodu z důvodu fyzického násilí, samoživitelství se pro ni tak 

v tu chvíli stalo výhodnější situací, než by bylo setrvání v partnerském svazku. K tomu 

závěru dospěla také Dudová (2007), kdy pro značnou část žen z jejího výzkumného 

souboru byl odchod z neúnosné situace pozitivním východiskem a znamenal 

„normalizování dříve nenormálního stavu“ (Dudová 2007: 43). To je také částečné 

potvrzení teorie ekonomie rodiny (viz kapitola 4.3), ze které vyplývá, že se lidé při 

odchodu od partnera řídí ekonomickými principy a odejdou pouze tehdy, když je pro ně 

stávající situace méně výhodná než nová. Mohlo by se tak jevit, že samoživitelky jsou na 

dítě samy z vlastního rozhodnutí. 

 „Obecně ten mně pomohl akorát jednou tím, že mně dítě ukradl a odvezl.“ (Dana) 

 Všechny informační partnerky nechaly zapsat otce do rodného listu dítěte a mají tak 

soudně nastavené výživné, které by jim měl otec na dítě posílat. Posílání výživného 

a samotné výživné se ovšem ukázalo jako velmi problematické. Pouze několika málo 

matkám jejich bývalý partner výživné posílá pravidelně. Spíše převažují případy, kdy otec 

na dítě neplatí a to často kvůli vlastní špatné finanční situaci. V této souvislosti upozorňuje 

Dudová (2007) na problém s vymahatelností výživného, kdy jeho vymáhání je v českém 

soudním systému v prvé řadě na samotné matce a chce-li ta požadovat exekuci, musí 

nejprve sama zaplatit poplatek, jehož minimální částka je tři tisíce korun.  
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 „Alimenty by měl platit, ale je to s ním špatný a právě řešíme to furt, opravdu už je 

tam veliký dluh, takže neplatí spíš.“ (Olga) 

 Neplatí-li otec na dítě výživné, nastává pro osamělé matky další úskalí. Výživné, ačkoli 

není zaplacené, se jim započítává do rodinného příjmu a může tak dojít k tomu, že přijdou 

o nárok na výplatu sociálních dávek, ačkoli by na ně jinak nárok měly. Osamělým matkám 

z této situace nepomůže, ani když se nároku na výživné zřeknout, neboť jim to může i tak 

znemožnit čerpat dávky od státu, protože ze strany úřadů to může být nahlíženo jako 

dobrovolné odmítnutí příjmu (Dudová 2007: 54). 

 „A na příspěvky od státu teďka nemám, protože se tam započítávají i ty alimenty, 

který teda neplatí, ale přesto se tam započítávají.“ (Olga) 

 Pomocí by při neplacení výživného od otce dítěte mohlo být pro matky samoživitelky 

jejich zálohové vyplácení (viz kapitola 6.1.1), které ovšem v současné době v České 

republice není zavedeno a návrh zákona o zálohovém vyplácení výživného nebyl přijat. 

 Dalším problémem zmiňovaným v souvislosti s výživným je jeho nedostatečná výše, se 

kterou většina informačních partnerek není spokojena, neboť jim částka pomůže pokrýt 

pouze malou část nákladů na dítě. Otcům totiž nebývá soudně vyměřována tak vysoká 

částka, aby stačila na pokrytí potřeb samotných dětí, natož pak rodiny. Ani se nemůže 

rovnat částce, kterou otec do rodinného rozpočtu přispíval před partnerským rozchodem 

(Dudová 2007: 53) 

 „Když jde dcera do první třídy, tak mám nárok na další zvýšení, tak jsem říkala, že 

bychom se už mohli dostat aspoň na hranici těch třech tisíc, ale to už by byl 

dvojnásobek, co platí teď. Jen já nevím, jestli na to mám nervy, jestli by to 

pomohlo, protože by si stejně nechal potvrdit cokoli, že nemá příjem.“ (Františka) 

 7.4 Zaměstnání 

Ve výzkumném souboru mám pět matek zaměstnaných, z nichž dvě pracují na částečný 

úvazek, a jednu podnikatelku. Pouze jedna informační partnerka je v současnosti 

ekonomicky neaktivní, protože je s mladším synem na rodičovské dovolené. 

 Matky samoživitelky často narážejí v zaměstnání na problémy, které se týkají toho, že 

jsou na děti samy. První problém nastává již při hledání zaměstnání po ukončení 

rodičovské dovolené. Obtíže související s nástupem do zaměstnání potvrzuje u osamělých 
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matek s malými dětmi také Kuchařová (2007). Některé matky samoživitelky narazily na to, 

že je nikde nechtěli zaměstnat právě kvůli tomu, že mají malé dítě a jsou na něj samy, a po 

návratu z rodičovské dovolené tak byly nějakou dobu nezaměstnané. Zaměstnavatelé se při 

přijímání uchazečů o práci dotazují na jejich rodinnou situaci, ačkoli je to podle zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce zakázáno, a dávají potom přednost těm uchazečům, 

u nichž se dá očekávat, že nebudou často doma s nemocnými dětmi. Tyto nevýhody se 

ještě zvyšují, pečuje-li matka o dítě sama (Dudová 2009: 777). Zaměstnavatelé se tak 

mnohdy chovají v rozporu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a se zákonem 

č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon (viz kapitola 5.4). 

 „Většinou jakmile jsem na pohovoru řekla, že jsem s dcerou sama a že dcera je 

ještě takhle malá, tak okamžitě problém. Jako v těch třech letech úplně, to mně řekli 

to vůbec, to jsou děti často nemocný.“ (Františka) 

 „Když jsem tam nastupovala, tak se mě samozřejmě ptal, všude se ptaj, jestli mám 

hlídání, pokud by byly děti nemocný.“ (Olga) 

 Dalším problémem, na který osamělé matky při hledání práce naráží, je jeho přílišná 

časová náročnost, kterou si vzhledem k péči o malé dítě nemohou dovolit. Často tedy musí 

takovou nabídku odmítnout, ačkoli je dobře placená. Pro zaměstnavatele tak samoživitelky 

nepředstavují flexibilní pracovní sílu (Chaloupková, Mitchell 2009: 5). 

 „Já jsem vlastně měla nabídku do nemocnice na chirurgii na sanitářku, ale tady 

z toho důvodu jsem nemohla, protože tam byly vlastně dvanáctky, noční, víkendy, 

všechno a to by nešlo prostě.“ (Dana) 

 Tyto genderové bariéry, se kterými se samoživitelky na trhu práce setkávají, zapříčiňují 

vyšší riziko chudoby jak samotných matek samoživitelek, tak jejich dětí. Samoživitelky tak 

patří ke skupinám, které jsou nejvíce ohrožené chudobou a nezaměstnaností. Feminizace 

chudoby tak ovšem nedopadá pouze na ně samotné, ale také na jejich děti (Hasmanová 

Marhánková 2011: 4). 

 Velkou oporou je pro matky samoživitelky, mají-li zaměstnavatele, který jim vychází 

vstříc. Porozumění ze strany zaměstnavatele tak často bývá klíčové při skloubení pracovní 

a rodinné role (Höhne 2010: 71). Pro matky samoživitelky je chápající zaměstnavatel 

výhodou například v době nemoci dítěte, kdy se tyto matky mohou se svým 

zaměstnavatelem dohodnout a být s dítětem doma nebo si prohodit službu. 
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 Ne všechny osamělé matky v mém výzkumném souboru ovšem měly štěstí na 

vstřícného zaměstnavatele. Některé potom narážejí na problém, kdy se se 

svým zaměstnavatelem dohodnout nemohou a při nemoci dítěte tak musí využívat pomoc 

širší rodiny. Při ošetřování člena rodiny nebo při vlastní nemoci ovšem matky 

samoživitelky narážejí na fakt, že mají nárok pouze na náhradu části mzdy (viz 

kapitola 6.1), což pro ně z finančního hlediska není únosné. Z důvodu, že rodina je na 

příjmu matek samoživitelek existenčně závislá, nemohou si ony samy dovolit ani být 

nemocné (Dudová 2007: 51).  

  „Ta nemocenská ani to ošetřování, to si kvůli tomu příjmu, že bych se dostala tak 

nízko, že bych neměla šanci všechno zaplatit, nemůžu dovolit.“ (Františka) 

 Problematická je pro většinu matek samoživitelek také pracovní doba. Tyto obtíže 

ovšem vyplývají z toho, že osamělé matky musí zvládnout jak práci, tak péči o dítě, musí 

tedy dítě odvést do mateřské školy, vyzvednout je a ještě obstarávat domácnost. Pro matky 

samoživitelky je potom často oporou širší rodina (viz kapitola 7.2), která jim s péčí o dítě 

pomůže. Jak uvádí Chaloupková, Mitchell (2009), osamělé matky pracují častěji na plný 

úvazek, jelikož jsou jedinými živitelkami rodiny a příjem z práce na částečný úvazek by 

pro ně nebyl dostatečný k zajištění potřeb rodiny. Tato skutečnost se mi potvrdila, ačkoli 

dvě informační partnerky pracují na částečný úvazek, obě pracují přes čas, neboť částečný 

úvazek jim nepřináší potřebný příjem. 

 „Já mám poloviční úvazek, ale jelikož poloviční úvazek je málo, jako málo kvůli 

penězům, tak já musím brát ty směny navíc.“ (Tereza) 

 Dlouhá pracovní doba pro matky samoživitelky znamená, že nemají dostatek času, který 

by mohly trávit se svým dítětem. Zaměstnané matky samoživitelky se tak shodují, že by 

chtěly se svým dítětem trávit více času. To si ovšem nemohou dovolit, protože jsou na 

všechno samy a musí rodinu zabezpečit finančně. V tuto chvíli jsou tedy vděčné za pomoc 

širší rodiny, pokud ji mají. Ačkoli se tedy vzhledem k nutnosti sladit pracovní a rodinný 

život může zdát, že by pro matky samoživitelky byl dobrým řešením situace flexibilní 

pracovní úvazek, kvůli nedostačujícímu příjmu z takovýchto úvazků by neobstály jakožto 

jediné živitelky rodiny (Hasmanová Marhánková 2011: 5). 

 Také informační partnerka, která jako kadeřnice podniká, se setkává s problémem 

dlouhé pracovní doby, která sice v jejím případě není dána zaměstnavatelem, ale tím, že 
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musí vycházet časově vstříc klientkám, aby měla zajištěný dostatečný příjem a často tak 

bývá v práci dlouho do večera. Zároveň ovšem oceňuje, že v případě potřeby si může 

pracovní dobu alespoň trochu měnit. 

 7.5 Volný čas 

Většina matek samoživitelek nemá volný čas, který by mohly věnovat sobě. Spíše se 

většinou osamělé matky shodly na tom, že když přijdou ze zaměstnání, musí se věnovat 

také úklidu a činnostem v domácnosti a samozřejmě dětem, takže na sebe ten čas nemají. 

Většina osamělých matek totiž vykonává veškeré práce v domácnosti sama nebo se 

případně pokouší zapojit do úklidu také děti. Některé samoživitelky využívaly občas 

pomoci širší rodiny také při péči o domácnost. 

 „Chvilku jsem tady měla ségru, protože jsem měla v práci dvanáctky a soboty 

neděle a fakt bylo potřeba, aby tady s nimi někdo byl. Tak ta pomohla i s nějakým 

tím úklidem, to mi hodně pomohlo.“ (Tereza) 

 Zbylý čas, kdy nejsou v zaměstnání, věnují osamělé matky svým dětem. V tomto bodě 

se matky samoživitelky shodly, že přestože je trápí, že spíše nemají čas samy na sebe, tak 

děti jsou pro ně přednější, tudíž když nejsou v zaměstnání, snaží se věnovat dítěti 

a vynahradit mu čas, který s ním nemohou trávit kvůli zaměstnání. Osamělé matky ale 

většinou netrápí tolik to, že pro sebe nemají dostatek volného času, ale spíše že nemají 

dostatek volného času pro děti. Samy před sebou tedy dávají přednost dítěti. 

 „Tak spokojená, nespokojená, já hlavně kouká na kluka, a když je on spokojený, 

jako že je, tak to mně stačí.“ (Dana) 

 Jediný volný čas, který tak samoživitelky opravdu mají, je, když má děti u sebe 

biologický otec, anebo večer poté, co dítě spí, ovšem častokrát jsou po celém dni, kdy musí 

pracovat, starat se o domácnost a ještě o dítě, tak unavené, že usnou dříve než dítě. 

 „Já už pak padnu kolikrát dřív do postele jak on a jsem tuhá, unavená z tý práce.“ 

(Dana) 

 Práce žen „na dvě směny“ je tak u osamělých matek o to výraznější, neboť jsou jednak 

hlavními živitelkami svých dětí a jednak jejich hlavními pečovatelkami, a ačkoli pracují 
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obvykle mnoho hodin denně, ani po příchodu ze zaměstnání nemají čas na odpočinek 

(Dudová 2007: 56).  

 Pro osamělé matky je proto těžké, že dítěti nemohou věnovat tolik času, kolik by chtěly, 

a často se trápí tím, že jejich širší rodina tráví s dítětem více času než ony samy, ovšem 

kvůli zaměstnání a potřebě finančně dítě zabezpečit si nemohou dovolit trávit s dítětem 

více času. 

 „Mám výčitky, že třeba s tím nejmladším, když měl neštovice, že jsem mu nemazala 

pupínky, to dělala babička.“ (Kristýna) 

 „Ta moje dcera mojí mámě, babičce, říká mami, protože moje máma ji hlídá daleko 

víc než prostě já, protože to nejde, prostě bohužel si to teďka nemůžu dovolit.“ 

(Lucie) 

 Se svým volným časem je spokojená pouze jedna informační partnerka. Ta je ovšem na 

rodičovské dovolené s mladším synem a velmi jí pomáhá její rodina. 

 „Mám hlídání, třeba od našich, že si berou jednou za týden kluky na noc, takže 

mám prostě volno, volný večer a volný potom druhý den, do kdy chci nebo do kdy 

jsme prostě domluvení.“ (Kateřina) 

 7.6 Finanční situace 

Největší položkou ve výdajích je pro matky samoživitelky bydlení. Tři informační 

partnerky žijí v pronajatém bytě, jedna v sociálním bytě od obce, jedna u rodičů a jedna 

u přítele, všechny ovšem uvedly, že nájem platit musí. Pouze jedna informační partnerka 

žije ve vlastním bytě. 

 Ačkoli situace matek samoživitelek není jednoduchá, žádná z nich nehodnotila svou 

finanční situaci vysloveně jako špatnou a to i přesto, že většina z nich žije „od výplaty 

k výplatě“. Většinou se informační partnerky shodovaly v tom, že „peněz není nikdy dost“ 

a že by si to dovedly představit lepší. Zároveň ovšem uváděly, že mají na bydlení, jídlo 

a základní potřeby, takže se ta situace dá zvládat, i když není ideální, ale že by přeci jen 

mohla být horší. Je tedy zajímavé, že ačkoli informační partnerky uznávají, že žijí „od 

výplaty k výplatě“, jejich konečné subjektivní hodnocení situace je ve výsledku lepší, než 

jak by se mohlo zdát z jejich popisu celé situace. Ovšem z důvodu žití od výplaty k výplatě 
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je pro osamělé matky problematické spoření peněz do budoucna, tato finanční jistota 

v jejich rodinách obvykle zcela chybí (Dudová 2007: 49). 

 „Je to tak na to nejnutnější. Furt fungujeme, tak je to do té výplaty, abychom 

pokryly ty náklady na bydlení a tak.“ (Františka) 

 „Mám na nájem, mám na kroužky, který nejsou úplně levný, je to sice tak trochu od 

výplaty k výplatě, ale zase můžu těm dětem dopřát ty kroužky, lyžáky a všechno.“ 

(Kristýna) 

 Pro většinu matek samoživitelek je hlavním příjmem jejich výplata ze zaměstnání. To je 

také možná důvod, proč informační partnerky nehodnotily svou finanční situaci vysloveně 

špatně, neboť většina z nich tráví v zaměstnání hodně času a není se svou pracovní dobou 

příliš spokojená, ovšem ví, že právě z finančních důvodů si nemohou dovolit ji změnit. 

Kromě platu ze zaměstnání mají osamělé matky určené výživné od biologického otce 

dítěte a pouze některé pobírají od státu přídavek na dítě. To potvrzuje také Dudová (2007), 

která píše, že příjmy osamělých matek nejsou z daleka v tak velké míře tvořeny sociálními 

dávkami, jak by se mohlo zdát ze zažitých představ o nich. Pouze jedna z informantek 

nemá plat ze zaměstnání a žije z dávek od státu, je to ovšem dáno její specifickou situací, 

neboť je na rodičovské dovolené, zároveň pobírá vdovský důchod a obě její děti důchod 

sirotčí. 

 Problém, na který ovšem v souvislosti s finanční situací osamělé matky poukazují, je 

jejich bývalý partner a jejich finanční situace se tak často odvíjí právě od jejich bývalého 

partnera. Jednou z možností je již zmíněný problém s neplacením výživného. Dále to 

ovšem může být také fakt, že v mnoha případech byl partner pro rodinu pouze finanční 

zátěží a paradoxně se matce po rozchodu situace zlepšila. Je tedy pravda, že obvykle je 

jednou ze zátěží rozchodu pro osamělou matku zhoršení finanční situace, ale jsou 

i případy, kdy rozchod může být řešením nepříznivé finanční situace, a záleží tedy na tom, 

zda v době trvání partnerského svazku otec plnil úlohu živitele či nikoli 

(Dudová 2007: 45). To je také potvrzení teorie ekonomie rodiny (viz kapitola 4.3). 

 „Já samozřejmě jsem ještě zdědila nějaký dluhy po svým bývalým partnerovi, takže 

já splácím bohužel jeho dluhy.“ (Lucie) 
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 7.7 Rodinná a sociální politika 

Nárok na sociální dávky od státu mají pouze některé informační partnerky a nejčastěji se 

jedná o přídavek na dítě. Jestliže osamělé matky pracují, mají příjem stále relativně nízký, 

ovšem i tak je vyšší než životní minimum, takže jim obvykle nárok na sociální dávky, 

krom přídavků na děti, nevzniká (Dudová 2007: 49). Navíc se jim do příjmů započítává 

také výživné od otce bez ohledu na to, zda ho posílá (viz kapitola 7.3). Pouze u jedné 

informační partnerky, je její příjem složen pouze z dávek od státu, u ní se ovšem jedná 

o specifickou situaci z důvodu ovdovění a rodičovské dovolené. 

 „My žijeme, že dostáváme důchody, dva sirotčí a vdovský.“ (Kateřina) 

 Pouze u jedné z informačních partnerek se ukázala pomoc rodinné politiky lokální, 

neboť tato osamělá matka žije v sociálním bytě od obce, který je určen právě pro matky 

s dětmi nebo pro začínající rodiny, což hodnotí velmi kladně a tuto pomoc od obce 

opravdu oceňuje. 

 „Já jsem sem přišla do vesnice a u našich jsem byla jenom rok a oni to během toho 

roku tady postavili, pro mě. Takže jsem měla fakt, zase štěstí.“ (Kristýna) 
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8 Závěr 

V České republice, ale i v evropských zemích dochází za posledních několik desetiletí 

k výrazným proměnám v rodinném chování. Tyto proměny se promítají do postupného 

rozvolňování instituce manželství, což je vidět na stále klesajícím počtu sňatků a to i přes 

narození dítěte, čímž zároveň přibývá i dětí narozených mimo manželství. Zároveň s tím 

už manželství přestává být bráno jako instituce „do konce života“, rozvod manželství je tak 

zcela běžnou záležitostí a někoho se za život nedotkne pouze jednou. Navíc se nerozvádí 

pouze manželství bez dětí či s již odrostlými dětmi, ale dotýkají se také určité části 

nezletilých dětí. 

 Všechny tyto změny s sebou přináší právě rostoucí počet neúplných rodin, ve kterých 

vyrůstají nezaopatřené děti s pouze jedním rodičem. Rodinným chování se zabývá také 

teorie ekonomie rodiny, podle které lidé při uvažování o manželství, rozvodu či narození 

dítěte uvažují o výnosech a ziscích, na které rozhodnutí bude mít vliv. Vstup do manželství 

či rozvod tak lidé podstoupí pouze v tom případě, že jejich zisky budou větší, tedy že se 

zlepší jejich situace. Nejsou zde ovšem brány v potaz vnitřní motivy člověka, které se ne 

vždy dají vysvětlit skrze ekonomické principy. 

 Neúplná rodina může vzniknout několika způsoby, z nichž v České republice 

nejčastějším je rozvod manželství. Také ovšem může být způsobena smrtí jednoho z rodičů 

nebo faktem, že rodiče dítěte spolu nikdy nežili a jeden z nich, nejčastěji matka zůstane po 

porodu sama s dítětem. 

 V České republice je osamělé rodičovství definováno na základě zákona 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Osamělým rodičem je rodič svobodný, 

rozvedený nebo ovdovělý, pokud nežije s partnerem. Podobné definice lze najít také 

v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce, kde jsou definováni osamělí zaměstnanci. 

 V České republice se matky samoživitelky potýkají také se sociálním stigmatem 

neúplných rodin. I přes měnící se rodinné chování jsou totiž matky samoživitelky stále 

nahlíženy jako nezodpovědné matky, pro které je jejich situace výhodná, a které zneužívají 

pomoci státního sociálního systému a sociálních dávek, na které takto mají nárok. 

 Dalším velkým problémem je pro matky samoživitelky chudoba, která je způsobena 

feminizací chudoby. Ta se dotýká celkově žen, ale v nevětší míře právě žen v neúplných 

rodinách a je dána postavením žen v rodině a na trhu práce, které je dáno také stereotypním 
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nahlížením ženy jako pečovatelky. Matky proto stále nejsou pro zaměstnavatele příliš 

perspektivní skupinou, neboť se u nich dá předpokládat častá absence kvůli nemoci 

a hlídání dětí. Pro samoživitelky je potom tato situace o to horší, neboť jsou právě 

jedinými pečovatelkami dítěte. Zároveň ovšem je pro ně zaměstnání nutností, neboť dítě 

i sebe musí finančně zabezpečit. Feminizace chudoby a problémy s ní spojené ovšem 

následně dopadají také na děti žijící s matkami v neúplných rodinách, neboť i ony se 

potýkají s příjmovou chudobou, což může mít negativní dopad na zdraví dítěte a na jeho 

budoucí život. 

 Ulehčit matkám samoživitelkám situaci můžou různá opatření, ať už ze strany rodinné 

a sociální politiky, tak ze strany zaměstnavatelů. V České republice existují na podporu 

harmonizace pracovního a rodinného života ze strany rodinné a sociální politiky pouze 

mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství. Nárok na tuto podporu vyplývá ze 

sociálního pojištění, ovšem pro matky samoživitelky zde neexistuje žádné zvýhodnění. 

Další je rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek, který navazuje na mateřskou 

dovolenou a má na tuto podporu nárok každý rodič bez ohledu, zda se jedná o úplnou či 

neúplnou rodinu. Kromě toho existuje podpůrčí doba při ošetřování člena rodiny. To je 

také jediná dávka, kde je zvýhodněna neúplná rodina. 

 Další finanční dávky v České republice vyplývají ze sociální potřebnosti. Ty jsou 

vypláceny na základě žádosti a doložení nedostatečného příjmu na zajištění základních 

životních podmínek. Nedostatečný příjem u těchto dávek vyplývá ze životního minima. 

Krom příjmu ovšem u těchto dávek také nehraje roli, zda se jedná o úplnou či neúplnou 

rodinu. Naopak ženám samoživitelkám je do příjmu započítáváno výživné od otců 

i v případě, že jej ve skutečnosti nedostávají. Proto zavedení zálohovaného výživného od 

státu pro matky samoživitelky s dětmi, na které otec neplatí výživné, by mohlo být velkou 

pomocí. Ačkoli tato dávka existuje v mnoha evropských zemích, z nichž nejblíže k nám je 

na Slovensku, v České republice zavedena dosud není. 

 Podpora je ovšem možná také na úrovni regionální a lokální politiky, například formou 

sociálního bydlení či mateřských a rodinných center. 

 Ze strany zaměstnavatelů existují na podporu rodinného a pracovního života flexibilní 

pracovní úvazky, jako je například částečný úvazek, práce z domova či posunutá pracovní 

doba. Pro matky samoživitelky by tyto flexibilní formy mohly znamenat ulehčení, ovšem 

stále jich není dostatek a vyskytují se převážně u vyšších postů, na které matky 

samoživitelky málokdy dosáhnou vzhledem k jejich omezeným pracovním a vzdělávacím 
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možnostem. Částečný úvazek se navíc pro neúplné rodiny neukazuje vhodný, neboť není 

dostatečně finančně ohodnocen. Příjem ze zaměstnání je navíc pro osamělé matky klíčový, 

neboť je často jejich jediným příjmem. Navíc mají osamělé matky stále problémem 

s nalezením pracovního místa, na kterém by jejich samoživitelství nebylo překážkou. 

 Klíčovou se pro matky samoživitelky ukazuje také dostupnost institucionální péče o děti 

a podpora ze strany širší rodiny. Matky samoživitelky se totiž snaží ihned po skončení 

rodičovské dovolené, někdy dokonce i před jejím skončením nastoupit do zaměstnání, aby 

měly dostatek financí. Na to ovšem potřebují mít možnost umístit dítě do mateřské školy. 

Mnoho z nich také při péči o děti využívá širší rodiny, se kterou se převážná většina 

osamělých matek stýká. Tato pomoc je pro ně potom klíčová například při nemoci dítěte, 

neboť i přesto, že matky samoživitelky mohou ošetřovat člena rodiny po dobu šestnácti 

kalendářních dní, dostanou za tuto dobu pouze část platu, což pro většinu z nich není 

z finančního hlediska možné. V těchto chvílích potom využívají právě širší rodiny nebo si 

berou dovolenou. 

 Děti osamělých matek se většinou stýkají se svým biologickým otcem, ovšem matky 

samy se na něj většinou spolehnout nemůžou. Navíc často narážejí na problém 

s neplacením výživného, který by mohlo vyřešit právě již zmiňované zavedení 

zálohovaného vyplácení výživného. 

 Další problémem je navíc pro matky samoživitelky volný čas, který většina z nich 

nemá. Zaměstnání většinou na plný úvazek, aby sebe i dítě finančně zabezpečily, jim 

zabere spoustu času a zbývající čas potom věnují dítěti nebo pracím v domácnosti. Samy 

na sebe potom čas mají málokdy, což ovšem může způsobovat také další problémy, 

převážně psychické podoby. Na ty tato práce zaměřována nebyla, ovšem bylo by to další 

probádání tohoto problému, které by mohlo přispět ke zlepšení celkové situace 

samoživitelek. 

 Tyto zmíněné problémy vyplývají z rozhovorů se sedmi matkami samoživitelkami, 

které jsem v rámci výzkumu prováděla. S ohledem na ně je vidět, že samoživitelství je 

opředeno mnoha problémy a je potřeba situaci samoživitelek řešit, neboť její dopady nesou 

také děti žijící v těchto domácnostech. Možností by bylo poskytovat matkám 

samoživitelkám flexibilní formy práce, například práci z domova, zajistit dostatek míst 

v zařízeních péče o děti a podporovat jejich vzdělávání, které by také mohlo přispět ke 

zlepšení finanční situace. Zároveň ovšem matkám samoživitelkám poskytovat finanční 
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dávky, které by jim pomohly převážně při nepříznivých okolnostech, jako je návrat do 

zaměstnání z rodičovské dovolené, nezaměstnanost či nemoc dítěte. 
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Summary 

In my thesis I focuse on single mothers with preschool age children and their strategies and 

problems with harmonization of work and family life, which is the main goal. The single 

mothers are women, who care about child by themself without a partners help. I focuse on 

single mothers because in last decades there has been dramatic changes in family behavior, 

mainly in a decrease in marriages, an increase in divorces and an increse in the number of 

children born out of wedlack and also because of at the head of most single parent families 

are mothers. 

 I am using three theoretical basis which are feminization of poverty, child poverty and 

theory of family economics. Besides secondery data I also use primary data. I got help 

from seven semistrustured interviews with seven single mothers and then I used themitic 

analysis. During working with primary data I also used from secondary data, which maid it 

possible for me to get a deeper view into the problem. 

 For compliting my main research goal I chose several research questions, for which 

I answered in this thesis. First I identified poverty as a one of main problems of single 

mothers and their children. For this I used theory of feminization of poverty and child 

poverty taking from data from Czech Republic and from European Union. 

 Next I focused on changes in family behavior, which is also explaned by theory of 

family economics and which contribute to increase of single parent families. Along  with 

this changes I also show condition of single parenting and number of single parent families 

in Czech Republic and in European Union. 

 In the next part I focuse on explanation of single parenting in Czech Republic and ways 

single parent families start, to which belongs divorce of marriage or break up of 

relationship, death one of partners or the fact, that both parent families never started and 

mother stay alone after childbirth. 

 Because I focuse on harmonization of work and child care, I describe followin, what are 

possibilities of support from family and social policy, employers, nurs child services or 

extended family. I also show problem of discrimination and stigmatization of single 

mothers. 

 On these problems are also shown in the next chapter of analysing primary data. It can 

be seen from that for single mothers the biggest help with harmonization of work and child 

care is an extended family and availibility of nurse child services. Importent is also support 
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from employer, but not in all cases support was given to single mothers, rather they had 

problem with finding job, because of either problems from employer, who does not 

consider a single mothers to be perspective work force or from long work hours, which is 

not good for single mothers because they must take care of small child by themself. 

Part-time work is not good for them because of lower wages. Problem was also 

relationship between biological father and single mother, mainly problem with unpaid 

alimony. 

 All together I found out, that harmonization of work and family life is for single 

mothers with preschool age children difficult and the biggest help is from extended family 

and for some also help from employers. By contrast support from family and social policy 

was schown to be quite minimal. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Návod k rozhovoru 

Popis rodiny: 

Kolik máte dětí a jaký je jejich věk? 

Žijete v domácnosti sama s dítětem/dětmi nebo s vámi žije ještě někdo další? Pokud ano, 

kdo? 

Jaká je příčina Vašeho samoživitelství? (rozvedená, vdova, osamělá matka) 

Jak dlouho jste samoživitelka? 

Vaše dítě/děti se narodilo/ly v době, kdy jste žila s partnerem nebo sama? 

 

Péče o dítě: 

Byla jste s dítětem/dětmi na mateřské a rodičovské dovolené? Pokud ano, jak dlouho a 

kdy? 

Navštěvuje Vaše dítě/navštěvují Vaše děti jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení 

předškolní péče o děti? Pokud ano, jakou? (veřejná, soukromá, firemní, …) 

Jak jste vybírala zařízení pro své dítě/děti? Co hrálo při výběru největší roli? 

Měla jste problém s přijetím dítěte/dětí do školky, do jeslí? Pokud ano, jaký? 

Jaké jste měla důvody k přihlášení dítě/děti do mateřské školy, do jeslí? 

Stýkáte se s širší rodinou? Pokud ano, jak často? 

Pomáhá Vám širší rodina s péčí o dítě/děti? Pokud ano, jak? 

Jaký máte vztah s biologickým otcem Vašeho dítěte/dětí?  

Pomáhá Vám s péčí o dítě/děti? Prosím, specifikujte jakým způsobem? 

Využíváte nějaké jiné služby hlídání dětí, než jsou jesle či mateřské školy? (chůvy, 

sousedské hlídání, …) 

Máte dostatek času, který můžete věnovat dítěti/dětem? Trávíte s ním/nimi tolik času, kolik 

byste chtěla? 

 

Péče o domácnost: 

Kdo se u Vás stará o domácnost? Mohla byste popsat, jak u Vás péče o domácnost probíhá, 

co vše obnáší, … 

Vypomáhá Vám někdo s péčí o domácnost? Pokud ano, kdo, jak? Pokud ne, potřebovala 

byste někoho takového? Jak byste si to v ideálním případě představovala? 



 

 

Zaměstnání: 

Jste v současné době zaměstnaná? Pokud ano, jaké je Vaše zaměstnání? Pokud ne, z jakého 

důvodu nejste zaměstnaná? 

Jste ve své práci spokojena? Pokud ne, popište důvody. 

Vychází Vám Váš zaměstnavatel jako samoživitelce vstříc? Podporuje Váš zaměstnavatel 

slaďování práce a rodiny? (práce z domova, zkrácená pracovní dobou, flexibilní pracovní 

úvazek, delší volno při nemoci dítěte/dětí) 

Měla jste někdy v práci problém s tím, že jste samoživitelka? Pokud ano, popište jaký? 

Vyhovuje Vám pracovní doba? Pokud ne, jak byste ji chtěla změnit? 

Musela jste odejít z rodičovské dovolené do zaměstnání předčasně? Pokud ano, z jakého 

důvodu? 

Měla jste po skončení rodičovské dovolené problém při nástupu do práce či při hledání 

nové práce? Pokud ano, popište jaký? 

Máte možnost sladit bez problémů Vaše zaměstnání s péčí o dítě/děti? Pokud ne, na jaké 

problémy při slaďování narážíte? 

Jak hodnotíte svou finanční situaci? 

Je, krom toho, o čem jsme hovořili, ještě něco, co byste chtěla na Vaší práci/zaměstnání 

změnit? V současnosti, případně do budoucna … 

 

Volný čas: 

Máte volný čas, který byste mohla věnovat sobě? Jste spokojena s množství volného času, 

který máte? 

Jste spokojena s tím, jak máte v současné době nastaven poměr práce a domácnosti? Pokud 

ne, co byste na tom chtěla změnit? 

Zamyslete se nad tím, co by Vám v současné době nejvíce pomohlo pro sladění práce, péče 

o děti a domácnost. 

 

Demografické údaje: 

Věk/rok narození 

Vzdělání 

Bydliště (vesnice x město, případně počet obyvatel) 

Bydlení (byt x dům, pronájem x vlastní) 

Čistý měsíční příjem Vaší rodiny? 



 

 

o Do 10 000 Kč. 

o 10 – 20 000 Kč 

o 20 – 30 000 Kč. 

o 30 – 40 000 Kč. 

o 40 – 50 000 Kč. 

o 50 – 60 000 Kč. 

o 60 000 Kč a více. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas s rozhovorem 

Informovaný souhlas s rozhovorem 

Byla jsem informována, že účelem bakalářské práce Karly Žáčkové je výzkum 

Harmonizace pracovního a rodinného života matek samoživitelek. Jsem si vědoma, že 

rozhovor bude nahráván, a že ho mohu z jakýchkoli důvodů přerušit a svůj souhlas vzít 

zpět. Vím, že v práci nebude uvedeno mé pravé jméno ani žádné skutečnosti, které by 

mohly vést k identifikaci mojí osoby. Také souhlasím, že na zažádání mohu od Karly 

Žáčkové získat přepsaný rozhovor k autorizaci a výsledný text v elektronické podobě ke 

komentáři. S těmito podmínkami souhlasím. 

Datum:  

Jméno:  

Podpis: 






