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Abstrakt
Tato práce se věnuje ženám, které se v 70. či 80. letech staly nezletilými matkami. Snaží
se zmapovat, jak tyto ženy vnímají svůj dosavadní život. Zároveň také zjišťuje, jak se
negativní předpoklady o nezletilých matkách shodují či vylučují se zkoumaným
vzorkem. Nejprve je zpracováno téma nezletilých matek a jeho jednotlivé aspekty. Jsou
zde představeny názory domácích i zahraničních autorů na tyto dívky. Uvedené názory
předpovídají dívkám neúspěšný a bezútěšný život. Další část přibližuje období
socialismu, v němž zkoumané ženy vyrostly a také otěhotněly. Následně je zde popsána
metodologie výzkumu. Pro zpracování této práce byl zvolen kvalitativní výzkum,
konkrétně biografické rozhovory. Poslední část je analytická, je tedy věnována
samotnému výzkumu a konkrétním zjištěním. Jsou v ní představena témata, o nichž
ženy výrazně hovoří a která jsou pro ně důležitá. Výzkum ukazuje, že někdejší mladé
matky svůj život vnímají převážně pozitivně a hodnotí jej kladně. Při porovnání
odborných názorů na nezletilé matky s životy těchto žen je zjevné, že se chmurné
předpovědi autorů téměř nevyplnily a ženy nežijí ve smutku a chudobě. Naopak šťastně
a spokojeně tráví čas se svými dětmi a partnerem.

Abstract
This thesis is examines women who in the 70s or 80s become underage mothers. It tries
to map out how these women perceive their life. It also investigates how negative
assumptions about underage mothers agree or disagree with the specimen. First there is

processed topic of underage mothers and their various aspects. It introduces the views of
domestic and foreign authors on these girls. These views predicts a bleak and
unsuccessful life to those girls. Another part presents era of socialism, which surveyed
women grew up and became pregnant in. Next part describes the research methodology.
For this thesis the qualitative research was chosen, specifically biographical interviews.
The last part of the analysis is devoted to the research and specific findings. It
introduces the topics that women talked about and which are very important to them.
Research shows that the former young mothers perceive and evaluate their lives mostly
positively. When comparing expert views on teenage mothers with the lives of these
women, it is clear that the gloomy predictions of the authors didn’t come true and
women don’t live in poverty and sadness. Conversely they happily spend time with their
children and partners.
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Úvod
Ve své diplomové práci se budu věnovat ženám, které v 70. nebo 80. letech ještě
jako dívky otěhotněly, rozhodly se, že si dítě ponechají, a vychovaly jej v dospělého
jedince. Toto téma není aktuální, v současné době se o něm nediskutuje ani ve veřejné
sféře, ani v sociologických kruzích. Naopak jde o téma, které se týká marginální
skupiny ve společnosti a které je dlouhodobě na okraji zájmu vědeckého zkoumání.
Podle literatury, již jsem o nezletilých matkám nalezla, se zdá, že nedospělými dívkami
s malým dítětem je ochoten se čas od času nějaký autor zabývat, ale ženy, které totéž
kdysi zažily a mohou tak tuto zkušenost popsat s odstupem až několika desítek let, jako
by nikoho nezajímaly. Jedině Lee SmithBattle (2005) zkoumala časné matky přibližně
po patnácti letech od jejich porodu. Spolupracovala s nimi dlouhodobě v několika
etapách a mohla si tak udělat přehled o tom, jak se tyto ženy během svého života
změnily. Možná právě díky svému přístupu je jediná, která během výzkumu nalezla
nové aspekty nezletilého mateřství, jež jsou zároveň částečně v rozporu s dosud
rozšířenými domněnkami.
Zralé ženy s životní zkušeností mě v rámci nezletilého mateřství zajímají více
než mladé dívky, které mají krátce po porodu. Zkoumáním těchto žen můžeme zjistit,
jaký byl jejich život a jak jej vnímají, jaké mají zkušenosti, co prožily a zda pro ně
brzké mateřství bylo příležitostí či zhoubou.
Práce je rozdělena do několika částí. První dva oddíly jsou teoretickým vhledem
do problematiky. V prvním oddílu představuji téma nezletilých matek a názory autorů
na život těchto dívek. Druhý oddíl je věnován období socialismu, neboť nelze
opomenout období, v němž zkoumané ženy vyrostly. Třetí oddíl se zabývá metodologií
výzkumu. Čtvrtý oddíl je analytický a představuje výsledky výzkumu.
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1. Nezletilé matky

1.1 Rané mateřství
Mateřství nezletilých je zdrojem vědeckého bádání, veřejnou otázkou i zájmem
jednotlivců (Copher, Macmillan 2005: 865). V rámci České republiky se však
problematika nezletilých matek příliš neřeší. V porovnání s ostatními evropskými státy
nepatří naše země na přední příčky, a z tohoto důvodu se může zdát, že se nejedná o
dostatečně aktuální problematiku. Nenajdeme proto ani na toto téma mnoho
teoretických nebo výzkumných poznatků z českého prostředí. Největší zkušenosti má
v oblasti brzkého těhotenství Velká Británie, po ní Německo, Francie a Nizozemí
(Slámová 2011: 4).
Proč zkoumat mladé matky? Jednak z důvodu zvýšeného rizika předčasného
mateřství matky i dítěte. A jednak kvůli důsledkům brzkého mateřství na budoucnost
mladých rodičů, především matek (Simms, Smith 1986: 1). Mateřství nedospělých
dívek je okolím vnímáno jako předčasné, neboť dívky jím porušují věkovou normu
udržovanou ve společnosti. Sdílené normativní očekávání ohledně určité role je závislé
na konkrétním biologickém věku. V tomto případě se tedy obecně předpokládá, že
matkami se stávají pouze dospělé ženy (Havlíková 2007: 183). Ne vždy je však dítě
očekáváno, až když jsou jeho rodiče zletilí (Skasková 2009: 190).
Pro mateřství by žena měla dosáhnout osobnostní zralosti, která probíhá ve
čtyřech úrovních: fyzické, sexuální, psychické a sociální. Žena by tedy měla být fyzicky
plně vyvinutá, schopna zplodit potomka, po psychické stránce být stabilní osobností a
schopna žít plnohodnotným životem ve společnosti. Všechny tyto atributy jsou u
většiny jedinců splněny nejdříve v 21 letech. Nezletilé matky jsou tedy skupinou, která
je sice schopna děti zplodit, ovšem ne vždy je zároveň schopna se o ně dostatečně a
dlouhodobě postarat a kvalitně je vychovat (Macíková 2002: 10). Načasování
rodičovství je rozdílně kompatibilní s ostatními sociálními rolemi. Obvykle se
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v dospívání studium, rodičovství a práce neobjevují dohromady (Copher, Macmillan
2005: 868).
Nezletilé matky nejsou homogenní skupinou (Duncan 2007: 327). Jejich
jednotná charakteristika je téměř nemožná. „Jednotlivé životní dráhy nezletilých matek
mohou být tak rozdílné, že je lze jen těžko všechny zahrnout do nějakých společných
charakteristik (Macíková 2002: 26).“
O mladých matkách existuje v české i zahraniční literatuře mnoho teorií, názorů
a stereotypů, tuzemští i zahraniční autoři se na nich však shodují. Podíváme se postupně
na to, co se o mladých matkách předpokládá a jaký život jim autoři předpovídají.

1.2 Adolescence, dospívání a probíhající změny
Dívky otěhotní v období adolescence, kdy se ještě samy vyvíjejí. Autorky se
shodují v názoru, že dospívání není příliš vhodnou dobou k tomu, aby se dívka stala
matkou.
Adolescence je kritickým vývojovým obdobím v životě každého jedince. Je
provázena hormonálními změnami, které s sebou mohou nést zdravotní a jiné
komplikace (Slámová 2011: 5). Je také velmi důležitá v kontextu utváření identity.
Dívka se postupně vyvíjí, po biologické stránce je již vývoj téměř ukončen a dívka je
schopna reprodukce, v emocionální oblasti však prožívá komplikovanější emocionální
zážitky a v oblasti sociální se setkává se složitějšími rolemi a interpersonálními vztahy
(Skasková 2009: 190). Během dospívání prožívá dívka mnoho psychických, fyzických i
sociálních změn. Pokud se k nim přidá ještě psychický a fyzický vliv těhotenství, je
dospívání mnohem obtížnější (Evans 1997: 280).
Nejen, že dívka ještě není dostatečně zralá na to být matkou, ale ani její
psychické projevy, jež jsou pro adolescenty typické, se neshodují s představou
rodičovské zodpovědnosti. Matka malého dítěte by měla být již samostatná a nezávislá,
dospívající dívky však ještě často studují a bez pomoci a podpory svých rodičů se
neobejdou (Slámová 2011: 15). I výchovný systém v rodinách a vzdělávací systém ve

6
školách je nastaven tak, aby mateřství během dospívání pokud možno eliminoval a
odsunul je až do doby dospělosti (Skasková 2009: 190).
Ze zmíněných psychických a sociálních důvodů je tedy nutné, aby osoba, která
otěhotní, byla již dospělou ženou a zralou bytostí (Pondělíčková-Mašlová 1983: 133).

1.3 Možnosti dospívajících dívek
Pro mladé dívky existuje několik variant, jak naložit se svým životem. Mohou
pokračovat ve studiu a vzdělávání, pokud mají možnost, schopnosti a motivaci a
v budoucnu plánují určitou pracovní kariéru a společenský status. Nebo mohou rovnou
vstoupit na trh práce, přičemž většinou získají kancelářskou nebo částečně
kvalifikovanou manuální práci spojenou s výdělkem a určitým stupněm nezávislosti.
Nebo mohou mít dítě. Tím také získají určitý status dospělého člověka, přičemž
nezáleží na tom, jestli s otcem dítěte zůstanou, nebo ne (Simms, Smith 1986: i).
V případě nastalého těhotenství, ať už očekávaného či překvapivého, má dívka
čtyři možnosti. Vzít si otce zatím nenarozeného dítěte, podstoupit interrupci, dát dítě po
narození k adopci, nebo si dítě nechat a stát se svobodnou matkou. Pokud dívka otěhotní
nečekaně, případně doufá, že těhotenstvím zachrání rozpadající se vztah s přítelem,
může se jí velmi snadno stát, že zůstane s dítětem sama (Havelková 1999: 33). Při
rozhodování by každá žena měla zvážit různé možnosti řešení. Na její rozhodování mají
vliv psychologické a sociální aspekty, ze sociálních především její finanční a bytová
situace, z psychologických například vyspělost osobnosti ženy, strach z budoucího,
obavy ze změny či vztah s jejími rodiči (Hendrychová 1999: 8-9).
Interrupce, neboli umělé přerušení těhotenství, je poslední možností, jak zabránit
nežádoucímu těhotenství (Uzel 1992: 94). Zákrok lze provést do 12. týdne gravidity
(Skasková 2011: 376). Někdejší ČSSR se řadila mezi země s vysokou potratovostí.
Poměr narozených dětí k počtu provedených interrupcí byl přibližně 100 : 75 (Uzel
1992: 95). Přerušit těhotenství bylo možné především ze zdravotních důvodů (Matoušek
1997: 47). O oprávněnosti interrupce rozhodovaly interrupční komise. Tento správní
orgán, v němž zasedali gynekologové, u nás existoval téměř třicet let (Uzel 1987: 20).
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Komise byly zrušeny roku 1986 novým zákonem, po němž ženě stačila pouze písemná
žádost o přerušení těhotenství (Matoušek 1997: 47).
Jelikož je dívka nezletilá, musí být s interrupcí obeznámeni i její rodiče
(Macíková 2002: 7). Provedení zákroku může mít mnoho psychických následků,
zejména pocity studu, viny, beznaděje. Některé dívky trpí depresemi, ztratí zájem o
sexuální život či nejsou schopny navázat trvalý vztah (Macíková 2002: 12).
Jestliže si dívka zvolí variantu adopce, musí s ní vyjádřit písemný souhlas, po
němž za dítě ztrácí rodičovskou zodpovědnost. Dítě je poté orgánem sociálně-právní
ochrany dětí umístěno do péče budoucího osvojitele (Macíková 2002: 9). Adopce u nás
vždy byla využívána jen malou částí žen. Pokud své dítě žena nechce, raději volí
interrupci, neboť ta se na rozdíl od adopce stala sociálně přijatelným řešením. Adopce
sice zachrání již počatý život a ochrání ženu před následky interrupce, ale pro ženu je
nesmírně těžké vzdát se vlastního dítěte. Ty, které to dokážou, pak nezřídka trpí pocity
smutku, bolesti a ztráty (Hendrychová 1999: 49-50).
Pokud se ovšem dívka rozhodne, že si dítě ponechá, musí počítat s tím, že se jí
dramaticky změní život (Copher, Macmillan 2005: 177).

1.4 Zdravotní rizika časného sexuálního života
Budoucí nezletilé matky obvykle zahajují svůj sexuální život předčasně. Časný
sexuální život však znamená pro mladé dívky určitá zdravotní rizika. „Organismus
dívky není ještě vybaven takovou ochranou proti pohlavním nemocem, ale ani proti
polymikrobiálním zánětům jako organismus dospělé ženy (Skasková 2011: 377).“
Dosud neúplně vyvinuté tělo mladé dívky je náchylnější k infekcím pohlavních orgánů,
které mohou v konečném důsledku vést až k rakovině děložního čípku (Skasková 2011:
378). Plné imunitní zralosti a zároveň i celkové zralosti vnitřních pohlavních orgánů je
dosaženo až s dokončením tělesného vývoje, tedy okolo 18. roku. V období do 18 let je
proto žádoucí, aby vývoj pohlavních orgánů proběhl v pořádku, byl přípravou na
budoucí reprodukci a aby nedošlo k jeho narušení vnějšími škodlivými vlivy (Skasková
2011: 377-378).
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1.5 Zdravotní rizika těhotenství dospívajících
Těhotenství dospívajících je ze zdravotního hlediska rizikem pro matku i pro
dítě.
U mladých dívek bývá jejich těhotenství nezřídka lékařem označeno za rizikové,
neboť se během něj mohou objevit závažné problémy. Pro matku je takové těhotenství
nebezpečnější než pro plod. Matčino tělo ještě není zcela vyvinuté a už se v něm vyvíjí
dítě, které si z matky vezme, co potřebuje. Proto je u dívek vyšší pravděpodobnost
samovolného potratu, poruch vývoje plodu, předčasného porodu a nečekaných
komplikací během porodu (Macíková 2002: 11). Postihnout je může také zánět
močových cest, porušení placenty a obtížný porod (Slámová 2011: 6). Nezletilé matky
více než starší matky trpějí stavy jako je vysoký krevní tlak či anémie a hrozí u nich tak
poškození plodu (Simms, Smith 1986: 1-2).
Děti těchto dívek jsou ohroženy nízkou novorozeneckou hmotností a vyšším
nebezpečím novorozenecké úmrtnosti (Macíková 2002: 11). Nízká porodní váha dítěte
s sebou může nést další komplikace v jeho vývoji, jako je mentální retardace, vývojové
vady, úmrti či různé dětské nemoci (Slámová 2011: 6). Nejčastějším rizikem, které je u
nedospělých dívek uváděno je předčasné narození novorozence. Takoví novorozenci
vyžadují po porodu dlouhodobou a intenzivní péči, přičemž následně mohou trpět
souvisejícími nemocemi, především dechovými a střevními obtížemi či neurologickými
postiženími (Skasková 2011: 378).

1.6 Sociální prostředí a rodina
Určité skupiny mladých lidí jsou náchylnější stát se nezletilými rodiči. Jsou to
děti v náhradní péči, děti bez domova, děti nezletilých matek, děti s problémy ve škole,
členové menšin, mladiství zapletení do zločinu a děti z nižší sociální třídy (Swann et al.
2003: 2). Sociální znevýhodnění může u určitých dívek vést k předčasnému mateřství.
Toto znevýhodnění pak pokračuje i po porodu (Duncan 2007: 314).

9
Orientační rodina nezletilé matky většinou není ideálním a funkčním prostředím
pro dospívání mladého jedince. Těhotné dívky tak obvykle pocházejí z rodin sociálně
slabých, neúplných (Macíková 2002: 13-14), rozvrácených či z velkých rodin z nižší
třídy (Simms, Smith 1986: 8). Čeští odborníci se shodují v tom, že původní rodina
takové matky má často nízkou socioekonomickou úroveň, je neúplná či rekonstruovaná
a dysfunkční. Nezřídka se u dívek z těchto rodin projevují zkušenosti s alkoholismem,
sexuálním obtěžováním nebo domácím násilím (Slámová 2011: 7). Mladiství, kteří
vyrůstají ve stabilní rodině s dvěma rodiči, jsou sexuálně méně aktivní a je u nich méně
pravděpodobné, že se stanou nezletilým rodičem, než mladiství vyrůstající v nestabilní
či neúplné rodině (Wildsmith et al. 2012: 262). Nejméně postihuje rané mateřství dívky
pocházející z finančně zajištěných rodin, úspěšných v sekundárním vzdělávání a
s vysokými cíli, jichž chtějí a mají možnost dosáhnout (Renzetti, Curran 2003: 220221).
Rodina je důležitým prostředím, v němž se jedinci dostává sexuální výchovy, a
to od dětství až do dospívání. Je místem, kde děti poznají blízkost a intimitu, poskytuje
příhodné podmínky pro důvěrné rozhovory. V případě těhotenství se dívka nerozhoduje
individuálně, ale konzultuje pro a proti se svými rodiči. Emocionální klima, výchovný
styl a soudržnost orientační rodiny těhotné dívky jsou důležité pro to, jak dívka zvládne
novou situaci. Pokud rodina dívku podporuje a její stav přijímá, prožije dívka své
těhotenství a následné mateřství v poklidu a nejspíše i radostně. Jestliže však rodiče nutí
dívku k interrupci, nechtějí jí pomoci a odmítnou se o ni postarat, dívka tímto přístupem
trpí a trápí se (Skasková 2011: 377).

1.7 Rizikové chování a psychické potíže
Často se autoři domnívají, že těhotenství mladých dívek bývá důsledkem jejich
rizikového chování v průběhu dospívání. Podle nich je pro tyto dívky typické předčasné
zahájení pohlavního života a nezodpovědné střídání sexuálních partnerů (Skasková
2011: 375). Většinou přitom ani netuší, co mají očekávat od vztahu s partnerem a co to
znamená být rodičem (Duncan 2007: 308). U dívek se vyskytuje problémové chování,
útěky z domu i trestná činnost (Slámová 2011: 15). Nezřídka také holdují alkoholu,
užívají návykové látky a věnují se delikventním či nespolečenským aktivitám
(Wildsmith et al. 2012: 264). Rizikové chování u nezletilých matek však jen zřídka
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skončí porodem dítěte. Ženy ve svém způsobu života pokračují i v dalších letech, čímž
neohrožují jen sebe, ale i své dítě (Skasková 2020: 378).
Mnoho mladých lidí je nezodpovědných v otázkách antikoncepce a sexuálně
přenosných nemocí (Duncan 2007: 308). Muži a chlapci většinou iniciují sexuální
aktivitu, automaticky však předpokládají, že o antikoncepci se postará dívka, neboť
případné těhotenství bude její problém. Pokud se dívka o antikoncepci nepostará, musí
pak následkům čelit sama (Luxton 2009: 164). Brzké mateřství je tak nezřídka
způsobeno nezodpovědností obou partnerů v otázce ochrany při pohlavním styku a
jejich nedostatečným používáním antikoncepčních přípravků. Dívky si vždy
neuvědomují, že se nechtěnému těhotenství musí vyhýbat především samy, a
antikoncepci podceňují (Skasková 2011: 375). Simms a Smith (1986) kupříkladu
v průběhu svého šetření zjistili, že více než polovina mladých matek nepoužívala vůbec
žádnou antikoncepci, když otěhotněla (Simms, Smith 1986: 49).
U nedospělých matek se také vyskytuje i více psychických potíží, než u jiných
žen.

Během

života

trpí

mimo

jiné

závislostmi,

poruchami

chování

nebo

disharmonickým vývojem osobnosti (Skasková 2011: 378).

1.8 Těhotenství nečekané a očekávané
U nezletilých dívek se všeobecně předpokládá, že jejich nastalé těhotenství je
neplánované a nechtěné (Simms, Smith 1986: 11). Většina z těchto těhotenství skutečně
přichází nečekaně a pro dívky znamená problém (Macíková 2002: 26). Podle Matouška
(1997) bývá na vině obvykle zanedbání či selhání antikoncepce a uvolněný sexuální
život, neboť partneři mladých matek jsou nezřídka pouze krátké známosti (Matoušek
1997: 112).
Ukazuje se však, že pro některé dívky je těhotenství plánovanou a očekávanou
událostí (Simms, Smith 1986: 11). Nedospělé dívky se mohou stávat matkami z různých
důvodů, stejně jako dospělé ženy (Copher, Macmillan 2005: 183). I Skasková (2009)
v rámci svého šetření zjistila, že ačkoliv je těhotenství nezletilých většinou neplánované
a dívky jsou z něj překvapené a zaskočené, nemusí tomu tak být ve všech případech.
V jejím výzkumu se našla dívka, která své těhotenství do určité míry plánovala. Nebyla
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z něj tedy vyděšená, ani šokovaná, ale naopak jej vítala (Skasková 2009: 194).

1.9 Reakce rodičů a dívek na těhotenství
Reakce rodičů na dívčino sdělení, že bude mít dítě, může být různá a závisí na
konkrétní rodinné situaci. Existují tři základní možnosti, jak se mohou rodiče k situaci
postavit. Za prvé mohou dívku podpořit a pomoci jí, jak jen to bude možné. Za druhé
dívku zavrhnou, odmítnou ji a nechají, ať se o dítě i o sebe postará sama. Za třetí rodina
dívku zavrhne, ovšem zároveň se jí ujme rodina jejího partnera a pomůže jí (Slámová
2011: 7). Poměrně velká část dívek se musí obejít bez podpory jak svých rodičů, tak
otce dítěte a je odkázána sama na sebe. U takových dívek pak dochází k izolaci a
osamění (Evans 1997: 281).
Rodiče při zjištění dceřina těhotenství reagují rozdílně. Například ve výzkumu
Simms a Smithe (1986) mírně převažovaly kladné reakce, kdy rodiče byli šťastní, že
budou mít vnuka či vnučku. Zbylí rodičové byli buď rozčilení, anebo měli z této
informace rozporuplné pocity (Simms, Smith 1986: 15). Brubaker a Wright (2006) zase
ve svém šetření mezi Afroamerickými ženami zjistily, že i když je zde těhotenství
nezletilých také považováno za nežádoucí a matky jsou z těhotenství svých dcer
zklamané, přesto je podpoří a pomohou jim se se situací vyrovnat (Brubaker, Wright
2006: 1219).
Dívky na své těhotenství také reagují různě. Některé se s ním však vyrovnávají
obtížněji než jiné. Neplánované či nechtěné těhotenství může způsobit zmatek, depresi a
dokonce i nenávist vůči dosud nenarozenému dítěti. Těhotenství u dívky vyvolává
obavy, strach a nejistotu, jak nastalou situaci zvládne (Hendrychová 1999: 3). I u Simms
a Smithe (1986) měla přibližně polovina dívek po svém zjištění smíšené či nepříjemné
pocity, zatímco šťastná byla pouze čtvrtina mladých matek (Simms, Smith 1986: 1415).
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1.10 Porušení normy
Mateřství nezletilých je vnímáno jako stigma. Okolí reaguje negativně, když
zjistí, že je dospívající dívka těhotná (Brubaker, Wright 2006: 1214). Dívky takto
porušují normu, podle níž má být těhotenství i mateřství záležitostí dospělých žen.
Jejich stav je tedy považován za předčasný a většinou lidí přijímán se značnou nelibostí
(Havlíková 2007: 183). Společností i legislativou jsou tyto dívky stále chráněny jako
děti, svým těhotenstvím se však z dětství vymaňují a stávají se osobami, které již nejsou
dětmi, ale ještě ani nejsou dospělými (Skasková 2009: 190).
Těhotenství přináší fyzické změny na dívčině těle, mění její vztahy a interakce
s ostatními a nakonec mění i její identitu (Brubaker, Wright 2006: 1216). Postupně se
začne stranit ostatních mladistvých, kteří nemají děti a kteří si užívají všech výhod
dětství a dospívání (Brubaker, Wright 2006: 1221). Ve výzkumu Brubaker a Wright
(2006) mnoho dívek popisovalo, že časem pocítily ztrátu fyzické přitažlivosti, díky níž
se začaly vyhýbat některým aktivitám a interakcím. U svých přátel a známých díky
těhotenství ztratili respekt, což způsobilo pokles jejich sebevědomí. Setkání s ostatními
pro ně bylo náročné, neboť ti s nimi jednali negativně. Dívky tak ztratily velkou část
svých dřívějších sociálních vztahů (Brubaker, Wright 2006: 1220).

1.11 Negativní dlouhodobé důsledky
Brzké mateřství je chápáno jako zhoubný sociální problém, neboť matky, jejich
děti i celá společnost budou trpět (Duncan 2007: 307). V odborné literatuře i v tisku je
prezentováno jako nenormativní životní událost, která má dlouhodobé negativní
důsledky pro matku i dítě (SmithBattle 2005: 831). Obecně se předpokládá, že
rodičovství nezletilých je problematické, neboť je spojeno se sníženými životními
šancemi matek, vytváří špatné prostředí pro výchovu dětí a determinuje jejich životní
dráhu (Copher, Macmillan 2005: 865). Ve srovnání se staršími matkami jsou dívky
horšími rodiči a poskytují méně stimulující domácí prostředí (Wildsmith et al. 2012:
263)
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Rané mateřství je obvykle popisováno jako selhání, krize či pohroma (Duncan
2007: 309). Dívky často nemají možnost volby svého zaměstnání, parnera, životního
stylu a budoucnosti. Šance na pokrok, vzdělání, cestování, osobní rozvoj a dobré
bydlení je u nich rapidně snížena (Simms, Smith 1986: 3). Svým těhotenstvím a
následnou výchovou dítěte pozvolna směřují k sociálnímu pádu. Tento pád by matce
měl pomoci zachytit její partner či rodina (Macíková 2002: 26). Stejně tak dívkám hrozí
sociální exkluze, zejména pokud se rozhodnou bydlet samy nebo s partnerem (Slámová
2011: 12). Odborníci, výzkumníci i veřejnost věří, že když dívky se stanou matkami
během dospívání, jejich životy jsou již neodvolatelně vykolejené. Tento pohled
naznačuje, že porodit jako nezletilá omezuje dívčiny šance dokončit střední školu, stát
se výdělečně činnou, najít si vhodného partnera a uniknout finančním problémům
(SmithBattle 2005: 832).

1.12 Otec dítěte
U většiny dětí nezletilých matek je otec o čtyři až sedm let starší než matka.
Mladé dívky však nejsou schopné se se starším partnerem shodnout v otázkách sexu a
antikoncepce, a tak nezřídka dojde u dívky k otěhotnění (Renzetti, Curran 2003: 221).
Když dívka otěhotní, otec dítěte si může vybrat, jak se k této nastalé situaci
postaví. Může přijmout svou odpovědnost a o matku a dítě se postarat, anebo matku i s
dítětem odmítne a dívka následně musí čelit sociálním i finančním útrapám (Luxton
2009: 164). Role otce dítěte je bezpochyby nedílnou součástí mateřství. Jeho chování a
postoj k dívčinu těhotenství do velké míry ovlivňuje její prožívání tohoto období i
následného období rodičovství (Skasková 2009: 195). Během mateřství jsou přítomnost
nebo absence otce a jeho podíl na výchově dítěte důležité. Životní situace nezletilých
matek je komplikována tím, že dítě vychovávají často samy, bez otce a bez jeho fyzické
i ekonomické podpory (Skasková 2011: 379). Poté, co se otec od budoucí matky takto
distancuje, veškerá starost o dítě zůstává na dívce a její rodině (Simms, Smith 1986: 3).
Ve výzkumu Skaskové (2009) část nastávajících otců dívku, poté co jim oznámila své
těhotenství, opustila (Skasková 2009: 195).
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1.13 Bytová situace
Když dívka otěhotní a rozhodne se, že si dítě ponechá, jedním z rozhodnutí, jež
musí učinit, je, kde bude i s dítětem bydlet. V tomto věku dívky obvykle nedisponují
vlastním bytem, nýbrž bydlí se svými rodiči (Simms, Smith 1986: 61). Zároveň je velmi
nepravděpodobné, že by byly schopné si vlastní činností vydělat dostatečný finanční
obnos na to, aby si mohly dovolit platit nájem a zároveň uživily sebe i dítě. Vzhledem
k tomu, že za sebou většinou nemají žádnou výraznou pracovní zkušenost a často ještě
studují, jsou plně závislé na rodičích. Jejich partneři obvykle také dosud nejsou
soběstační. Vzniká tak finanční tíseň, která přímo souvisí se špatnou bytovou situací
těchto dívek (Slámová 2011: 9). Nezletilá matka tak nezřídka - ať už se
svým partnerem, či bez něj - zůstane u svých rodičů a to do doby, než si sežene vlastní
bydlení (Simms, Smith 1986: 61).
Žít s rodiči je mezi některými mladými matkami klíčová adaptivní strategie,
neboť prarodiče pro ně mohou být zdrojem času, peněz a emocionální podpory
(Wildsmith et al. 2012: 262). Mimo těchto výhod má ovšem soužití s rodiči i své
nevýhody. Soužití více generací v jedné domácnosti je pro dívku (a jejího partnera)
omezující a nedovolí jí vést samostatný, nezávislý život (Slámová 2011: 9). Prarodiče
také mohou být pro mladou rodinu zdrojem mnoha konfliktů (Wildsmith et al. 2012:
263). Většina matek tedy bydlí u rodičů pouze dočasně, dokud nejsou schopné se
odstěhovat a žít samy (Slámová 2011: 9).

1.14 Vzdělání a profese
Dívky, které otěhotněly jako nedospělé, mají pravděpodobně nízké vzdělání, a
budou tak mít nižší šance na uplatnění na trhu práce (Macíková 2002: 12). S tímto
tvrzením souhlasí i ostatní autoři.
Narození dítěte dívce zkomplikuje přístup ke vzdělání. Mnohé se raději dalšího
studia vzdají, než aby se pokoušely časově sladit péči o dítě s přípravou do školy
(Slámová 2011: 10). Jen málokterá z nich má navíc u svých rodičů vhodné zázemí a
podporu, která by jí ulehčila od mateřských povinností a dovolila tak věnovat se

15
povinnostem školním (Slámová 2011: 1). Je tedy pravděpodobné, že mladá matka své
vzdělání nedokončí, ze školy odejde a nebude tak mít žádnou kvalifikaci (Swann et al.
2003: 2). Často tyto dívky opouštějí školu kvůli špatnému prospěchu. Tím je značně
omezen vývoj jejich osobnosti a také možnosti uplatnění (Evans 1997: 281). Obecně
jsou studijní aspirace těhotných dívek velmi nízké (Simms, Smith 1986: 8). Pouze části
matek se podaří nějakým způsobem své studium dokončit (Simms, Smith 1986: i).
Nezletilé matky zažívají velkou krátkodobou socioekonomickou nevýhodu ve
srovnání s ženami, které porodily později, částečně právě díky nižší úrovni vzdělání a
horším vyhlídkám na zaměstnání (Wildsmith et al. 2012: 259). Kromě výchovy dítěte se
musí vypořádat i s finanční zátěží spojenou se zabezpečením rodiny (Renzetti, Curran
2003: 221).
U těchto žen je pouze malá šance, že si později najdou dobrou práci (Duncan
2007: 308). Je mnohem pravděpodobnější, že budou většinu života nezaměstnané
(Duncan 2007: 313). Pokud vůbec seženou nějaké zaměstnání, budou pracovat za nižší
mzdu než jejich vrstevníci (Swann et al. 2003: 2). Jejich nízké vzdělání vede většinou
k tomu, že dělají nekvalifikovanou práci (Macíková 2002: 13-14). Ve srovnání
s ostatními ženami je jejich uplatnění na trhu práce podstatně složitější (Skasková 2009:
192). Mají méně pracovních příležitostí (Renzetti, Curran 2003: 221) a většina práce,
kterou v životě vykonávají, má nízký status a je špatně placená (Simms, Smith 1986: 8).
Stejně jako u vzdělání jsou i profesní aspirace nezletilých matek velmi nízké (Slámová
2011: 11).

1.15 Neúspěšné vztahy a rozvody
Autoři mladým matkám prorokují dysfunkční partnerství a rozpadlá manželství.
U nezletilých matek je pravděpodobné, že se časem stanou svobodnou matkou nebo že
se dostanou do rodinných problémů (Swann et al. 2003: 2). Většina z nich se totiž
provdá za otce dítěte a založí s ním nepříliš stabilní rodinu. Tato manželství však příliš
dlouho nevydrží a dříve nebo později se manželé rozvedou. Mladí lidé, především
dívky, se v těchto případech stávají rodiči velmi brzy, čímž přeruší vývoj své osobnosti
a nezřídka i proces vzdělávání, a nestihnou tak emocionálně vyspět a stát se
soběstačnými (Evans 1997: 281). Matka a otec dítěte zároveň nemají dostatek času si na
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sebe vzájemně zvyknout. Než stihnou sladit své životy, přichází dítě, tedy další velká
změna. Starosti a péče o dítě jejich vztahu nijak nepomáhá, naopak na něj může mít
nepříznivý vliv (Slámová 2011: 15). To vše přispívá k problémům ve vztahu a k jeho
následnému rozpadu (Evans 1997: 281).

1.16 Děti nezletilých matek
Život dětí nezletilých matek je zjevně determinován skutečností, že je jejich
matky porodily ještě jako mladé dívky. Alespoň tak se tedy k tomuto tématu vyjadřují
čeští i zahraniční autoři.
Nejrozšířenější názor týkající se potomků nezletilých matek je ten, že se tyto děti
velice pravděpodobně jednoho dne samy stanou nezletilými rodiči (Wildsmith et al.
2012: 259, Higginson 1998: 135, Duncan 2007: 308). Skasková (2011) upozorňuje, že
se tak stává poměrně často (Skasková 2011: 378).
Dále se dětí mladých matek týká vyšší riziko zdravotních problémů (Duncan
2007: 308) a psychosociálních problémů (Simms, Smith 1986: 2). Je u nich, více než u
dětí jiných matek, pravděpodobnější, že budou vyrůstat v chudobě, potýkat se
s problémy ve škole, předčasně ukončí studium nebo se budou věnovat kriminální
činnosti (Higginson 1998: 135). Takové děti jsou také vystaveny riziku špatné výživy a
špatného bydlení (Swann et al. 2003:2).

1.17 Jak dívky hodnotí vlastní mateřství
Výzkumy mezi nezletilými matkami, ať čerstvými s kojencem či batoletem,
anebo již staršími s dětmi ve školním věku, ukazují, že své brzké mateřství nechápou
jako katastrofu nebo selhání a nestaví se k němu negativně.
Mnoho nezletilých matek popisuje, že je mateřství učinilo silnějšími, a označují
jej jako změnu k lepšímu (Duncan 2007: 307). Mají tendenci vidět ve svém životě spíše
pozitiva než problémy a překážky (Copher, Macmillan 2005: 177). Mateřství je sice
zpočátku zaskočilo a vzbudilo v nich mnoho nejistot a obav, svého rozhodnutí dítě si

17
ponechat a vychovat však rozhodně nelitují. Snaží se být dítěti dobrou a zodpovědnou
matkou (Skasková 2009: 196). Jejich přístup Skasková (2011) ve svém výzkumu
charakterizuje takto: „(…) i přes variabilitu životních situací jednotlivých matek,
strategií jejich řešení a ambivalencí, prožívají svá mateřství s převahou pozitivního
hodnocení a s vizí zodpovědného naplnění role matky (Skasková 2011: 380)“.
Stejně tak ve vzorku zkoumaném Simms a Smithem (1986) byla většina
mladých matek šťastná, když se dítě narodilo (Simms, Smith 1986: 81). I s odstupem
času byly se svými dětmi i svým životem spokojené a nechtěly, aby cokoliv bylo jinak.
Mnohé z nich byly přesvědčené, že se věci vyvinuly lépe než kdy čekaly. Dívky své
mateřství prožívaly radostně, byly rády, že mají děti a vidí je vyrůstat (Simms, Smith
1986: 8-9).
Jedinou nevýhodu brzkého mateřství chápou některé dívky v tom, že jim „uteklo
mládí“. Kvůli výchově dítěte se nemohly jít bavit s přáteli, kdykoliv chtěly, nemohly si
nevázaně a svobodně užívat. Musí svůj čas i život řídit podle dítěte a to je do určité míry
omezující (Skasková 2009: 196).

1.18 Identita nezletilé matky
Nová životní role matky samozřejmě změní dívčin hodnotový systém a ovlivní
její identitu (Skasková 2011: 379). Dítě u matky nasytí potřebu silného emočního
vztahu, obzvlášť u dívek, které se svými blízkými příliš dobré vztahy nemají. Zároveň
dítě naplňuje i jejich potřebu být pro někoho životně důležitý, tedy potvrzení vlastní
hodnoty. U dívek se dostavuje pocit kompetence, který je posilován překonáváním obav
o vlastních schopnostech (Skasková 2011: 380). Narozené dítě je pro některé dívky
důvodem začít plánovat budoucnost (SmithBattle 2005: 834). Mnoho mladých rodičů
může ve výchově dítěte vidět jak sociální začlenění, tak osobní naplnění (Duncan 2007:
326). Mateřství často dívkám poskytuje cestu k dospělosti a může podnítit novou
cílevědomost, smysl a zodpovědnost (SmithBattle 2005: 847).
Ačkoliv nezletilé matky mateřství obvykle neplánují, mnoho z nich má velmi
pozitivní postoj k tomu být matkou. Většina má s dítětem silné pouto. Popisují, že dítě
na ně má dobrý vliv, díky němu dospěly a jsou nyní zodpovědnější. Kvůli dítěti chtějí
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často dostudovat a najít si dobrou práci. Mateřství jim zvýšilo sebevědomí a poskytlo
jejich životu pocit bezpečí a stability. Propojilo je s rodinou a společností, přimělo je
cítit se silnější a kompetentnější (Duncan 2007: 308, 316, 317). Některé dívky se
vyjadřují v tom smyslu, že je výchova dítěte naučila trpělivosti, citlivosti, zralosti,
stálosti a prosazení se (Copher, Macmillan 2005: 177). Jiné zase cítí, že jim mateřství
doslova zachránilo život (Kelly 1997: 17).
SmithBattle (2005) ve svém šetření s třicetiletými někdejšími nezletilými
matkami potvrzuje, že mnoho žen se ke svému mateřství staví pozitivně. Některým
ženám dítě změnilo vnímání sebe sama a vnímání budoucnosti, zvýšilo jejich
zodpovědnost nebo je zachránilo od sebedestruktivního chování (SmithBattle 2005:
834). Části žen mateřství radikálně změnilo dosavadní život, učinilo jej smysluplným a
hodnotným. Dítě ženám dalo sílu bojovat za lepší život, nikoli ovšem kvůli sobě, ale
právě kvůli dítěti (SmithBattle 2005: 839).

1.19 Jiný pohled
Na nezletilé matky nebyly publikovány pouze negativní názory. Někteří autoři
brzké mateřství nechápou jako selhání, které dívky i jejich děti odsuzuje k bezútěšné
budoucnosti, ale spíše jako příležitost změnit svůj život a něco dokázat.
Například SmithBattle (2005) na základě svého výzkumu ukazuje, že životy
dívek nejsou determinovány brzkým mateřstvím, ale naopak se mnoha mladým matkám
postupem času daří lépe (SmithBattle 2005: 843).
Duncan (2007) zase analyzuje literaturu věnující se nezletilému mateřství a
vysvětluje, že stát se matkou může být pro dívky spíše šancí, než katastrofou, a že věk,
v němž má matka dítě, má jen minimální vliv na společnost (Duncan 2007: 307).
Mateřství v nízkém věku neznamená, že dívkám život skončil a že nemají žádnou
budoucnost, ale naopak v nich probouzí touhu dát svému životu nějaký směr (c.d.: 308309). Pro některé dívky narození dítětě nevedlo ke špatným výsledkům ve škole či
v zaměstnání, nýbrž u nich vzbudilo touhu ve studiu a v práci něco dokázat (c.d.: 317).
Mateřství nezletilých nemá téměř žádný vliv na budoucí finanční potíže a nevede ani
k žádným dalším nevýhodám (c.d.: 315). Často také nepochází z neznalosti či nízkých
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očekávání, jen výjimečně je pro dívky neštěstím a nemusí znamenat špatnou budoucnost
pro matky a jejich děti. Očekávání od mateřství může být velké a rodičovství může být
pozitivní zkušeností pro mnoho mladých žen (c.d.: 320).

2. Socialismus
Je nutné brát v potaz i dobu, v níž ženy dospívaly, tedy 70. a 80. léta minulého
století v Československé socialistické republice.

2.1 Sexuální život mládeže
V té době se vztah obou pohlaví proměnil a uvolnily se společenské normy
omezující předmanželské sexuální styky žen. K tomu téměř zmizely bariéry, které se
v předchozích letech snažily bránit sexualitě svobodných. Především rozvrácení
kontrolního systému sousedských vztahů a anonymita sídlišť, sídliště nahradila tradiční
městskou zástavbu ve městech a větších obcích. Spolu s tím zmizely i morální a legální
sankce (Fialová 2000: 29). Sexuální výchova v té době prakticky neexistovala, ani ve
škole, ani v rodině (Uzel 1987: 26). Věková hranice zahájení sexuálního života mládeže
se oproti předchozím rokům výrazně snížila. Šestnáctiletí převzali typ sexuálních vztahů
dvacetiletých. U mladých lidí se zkracovala délka milostného vztahu a rostl počet
sexuálních partnerů (Alan 1989: 167). Dívky obvykle sexuálně poznaly dva až tři
partnery, než se vdaly (Pondělíčková-Mašlová 1983: 101-102). Přibližně 50 % chlapců
a 60 % dívek mělo ve věku 17 let svůj první pohlavní styk již za sebou (PondělíčkováMašlová 1983: 116).

2.2 Ochrana před otěhotněním
Tehdejší naučná literatura dívky nabádala k ochraně při pohlavním styku nejen
před otěhotněním, ale i před pohlavně přenosnými chorobami, a představovala jim
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možné antikoncepční metody, např. Pondělíčková-Mašlová (1983), Kaplan (1970).
Podle nich bylo možné při styku použít prezervativ, metodu neplodných dnů, pesar,
Postinor, nitroděložní tělísko, spermicid, přerušovaný pohlavní styk i hormonální
antikoncepci (Pondělíčková-Mašlová 1983: 127-132).
Prostředky pro ochranu před nežádoucím těhotenstvím tedy byly dostupné, ženy
a dívky je však příliš neužívaly. Nejčastějším důvodem byl strach z možných vedlejších
účinků antikoncepce. Poučení o antikoncepci často provázelo přílišné zdůrazňování
vedlejších účinků, pověsti a pověry. Dalším důvodem byla celková nedostatečná
informovanost žen především o způsobu fungování ženského těla, mechanismu početí a
také o tom, jak antikoncepce působí. Jedním z důvodů byl i malý výběr a nedostatek
zásob antikoncepčních prostředků (Uzel 1987: 81-82).
Nejvíce využívanou metodou ochrany před otěhotněním byla přerušovaná soulož
(Kaplan 1970: 18). Je to nejstarší, nejdostupnější a nejlevnější antikoncepční metoda,
nevyžaduje žádné pomůcky a dá se použít za každé situace. V 80. letech ji u nás
používalo přibližně 35 % žen. Tato metoda je však velice nespolehlivá, až v 18 %
případů přece jen dojde k oplodnění (Uzel 1992: 18). Dostupná zde byla i hormonální
antikoncepce, v Československu ji však užívalo pouze přibližně 7 % sexuálně aktivních
žen (Uzel 1992: 55-56).

2.3 Legitimizace dítěte
Předmanželský sexuální život byl tedy v 70. a 80. letech běžný (Cibulec 1974:
133). Díky nedostatečné ochraně před otěhotněním se mnoho dívek po určitém období
sexuálního života se svým partnerem stávalo matkami. Jak sílila důvěra mezi partnery,
slábla ochrana před početím a dívka nezřídka otěhotněla. V takovém případě obvykle
následoval sňatek (Možný 1999: 130). Svatba legitimizovala dívčino těhotenství a
následné narození dítěte. Tato norma byla velmi silná. Polovina prvních dětí byla počata
za svobodna, neboť se narodily do osmi měsíců po svatbě. Mladá manželství byla častá
(Možný 2011: 263). Dbalo se na to, aby se děti narodily jako manželské, mimo
manželství se rodilo jen 5 % dětí. Průměrný věk matky při narození prvního dítěte byl
22 let (Fialová 2000: 29-30).
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Na tradiční zdržování svých dcer od sexuální aktivity a předčasného rodičovství
jejich matky v minulém režimu rezignovaly a naopak brzké sňatky podporovaly. Věděly
totiž, že jejich děti na nich jako mladí rodiče budou - především díky celorepublikové
špatné bytové situaci - značně závislé. Pokud se tedy rodičovství dětí realizovalo
v mladém věku, byly jejich matky ještě fyzicky a ekonomicky schopné svým potomkům
pomoci (Možný 1999: 129). Tradiční vzorec chování vedoucí ke sňatku, tedy nejprve
ekonomická autonomie, poté vlastní bydlení, zasnoubení, sňatek a nakonec první dítě,
již neměl v socialismu logiku. Předmanželský sex se legitimizoval a mohl být tak
počátkem, nikoliv vyvrcholením vztahu. Sňatek předcházel ekonomické nezávislosti. A
místo aby se rodiny zakládaly v zařízených bytech, byty byly přidělovány již
existujícím rodinám (Možný 1999: 130).
Na počátku 70. let byla z narozených dětí přibližně dvě procenta dětmi
nezletilých matek. Jejich těhotenství byla z velké části nechtěná (Macíková 2002: 5).
V 80. letech bylo těchto neplánovaných těhotenství mezi mladistvými přibližně 80 %
(Uzel 1992: 10). Ženy měly první dítě poměrně brzy, mnoho z nich ještě během svého
studia (Kaplan 1970: 9-10).
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3. Metodologická část

3.1 Výzkumná otázka
Odborná i laická veřejnost považuje nezletilé mateřství za neštěstí. Pohlíží na něj
jako na selhání, které negativně determinuje život matky i dítěte. Otěhotněním
v průběhu dospívání si podle mnohých dívka nenávratně zničí budoucnost. Většina
výzkumů, z nichž tyto názory pocházejí, se ovšem zaměřuje na mladé matky s ještě
malým dítětem. Neobjevila jsem žádný, který by tyto ženy zkoumal s odstupem
několika desítek let a zmíněné teorie potvrzoval. Je tedy skutečně brzké mateřství pro
dívku takovou katastrofou? Opravdu ji v životě čeká tolik nesnází a komplikací?
Prostřednictvím výzkumu se snažím odpovědět na stanovenou výzkumnou
otázku: jak někdejší nezletilé matky vnímají svůj dosavadní život. V rámci analýzy se
zároveň pokusím zjistit, nakolik se vyplnily chmurné předpoklady o budoucnosti
časných matek.

3.2 Výběr metody
Jako metoda sběru dat byl použit biografický rozhovor, jenž je specifickým
typem narativního rozhovoru. Biografický rozhovor jsem zvolila jednak proto, že je
schopný pojmout celý život dotazovaného, a jednak proto, že je postaven na volném
vyprávění a umožňuje tak komunikačnímu partnerovi nerušeně projevit vlastní
myšlenky. Nenutí vypravěče do odpovědí, ani se jej nesnaží nějakým způsobem vést.
Umožňuje jedinci, aby se v rámci vyprávění věnoval tématům, které sám považuje ve
svém životě za významné. V mém výzkumu měly tedy ženy možnost zvolit si samy
témata, o nichž chtějí mluvit a o nichž se domnívají, že byly nebo jsou v jejich životě
důležité.
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3.3 Metoda

3.3.1 Vyprávění
Nejběžnější metodou pro rozuzlení biografické informace je narativní rozhovor
(Wagner, Wodak 2006: 392). Pro narativní (vyprávěcí) rozhovor je charakteristické, že
komunikační partner není nucen odpovídat na standardizované otázky, naopak je
povzbuzován k volnému vyprávění (Hendl 2005: 176). Ačkoliv části rozhovoru mohou
být předpřipravené, většina rozhovoru je vytvářena na místě, a to především ty části,
které se týkají hlavních skutečností jedincovy biografie (Wagner, Wodak 2006: 392).
Proto se tento typ rozhovoru používá především v biografickém výzkumu. (Hendl 2005:
176).
Hlavní myšlenkou je stimulovat konkrétní osobu, aby vyprávěla příběhy –
důležité části v jejím životě, které vysvětlují, jak a proč jsou určité události v jejím
životě důležité, a roli významných druhých v těchto událostech (Wagner, Wodak 2006:
392). "Ke klíčovým kritériím platnosti informací z narativního interview patří, aby se
skutečně jednalo o vyprávění. Je možné připustit do jisté míry popisy stavů nebo
vysvětlování důvodů a cílů. Hlavní váha by však měla být položena na vyprávění
vlastního příběhu (od začátku až do konce) nebo líčení vývojových procesů (Hendl
2005: 176-177). "
Narativní rozhovor by měl také umožňovat jistou míru reflekce a podporovat
jedince ve vzpomínání, hodnocení, litování a radosti (Wagner, Wodak 2006: 392).

3.3.2 Proč vyprávění?
Proč pojmout rozhovor jako vyprávění? Biografický výzkum vychází
z předpokladu, že u každého jedince existují o určitých událostech subjektivní
významové struktury, které se při cíleném dotazování neprojeví. Vyjeví se pouze
v případě volného vyprávění. Vyprávění o životě a jeho rekonstrukce je nutnou
podmínkou pro to, abychom mohli interpretovat určitá témata v životě jedince (Hendl
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2005: 176-177). Abychom byli schopni pochopit život v souvislostech, je důležité, aby
nám svůj život konkrétní osoba vyprávěla. Konkrétně u nezletilého mateřství
dokumentuje rostoucí počet studií hodnotu vyprávění pro odhalení termínů, jimiž
nezletilé matky dávají smysl vyrůstání, otěhotnění a mateřství (SmithBattle 2005: 844).

3.3.3 Metodika rozhovoru
Narativní rozhovor můžeme rozdělit na dvě fáze, fázi hlavního vyprávění a fázi
dotazovací (Hendl 2005: 177). V první fázii výzkumník položí úvodní otázku a
zkoumaná osoba vypráví svůj život, přičemž si vyprávění sama strukturuje (Rosenthal
2007: 50). Jedince nejprve stimulujeme tím, že se snažíme získat jeho důvěru,
představíme mu téma a jeho význam a vyzveme jej k vyprávění. Jedinec poté vypráví o
svém životě, vytváří tak svou biografickou prezentaci (Hendl 2005: 176-177).
Výzkumník v této fázi pouze pozorně poslouchá a dělá si poznámky. V druhé fázi již
výzkumník dotyčnému pokládá otázky (Rosenthal 2007: 50). Po skončení vyprávění se
věnujeme doplňujícím otázkám, jejichž prostřednictvím se snažíme ve vyprávění o
vyjasnění rozporů, vysvětlení nejasností a zobecnění. (Hendl 2005: 176). "V této fázi
klade tazatel internální a externální narativní otázky. Internální otázky se týkají toho, o
čem bylo vyprávění. Externální otázky se týkají témat, jež nebyla zmíněna, ale
výzkumníka zajímají (Hendl 2005: 177).“ Ponechání otázek do druhé fáze je důležité,
jinak bychom totiž mohli zkoumaného svými otázkami neúmyslně tlačit do určitých
odpovědí (Rosenthal 2007: 52).

3.3.4 Minulost a přítomnost
V biografii se propojuje minulost s přítomností i s budoucností, neboť zkoumaná
osoba příběh vypráví ze své současné perspektivy (Dudová 2011: 3). Když
rekonstruujeme minulost, která je nám vyprávěna v přítomnosti, musíme si uvědomit, že
tato minulost je částečně vytvářena právě vyprávěním v přítomnosti. Dotyčný si pro
vyprávění vybírá pouze určité vzpomínky a tématické okruhy vzpomínek. Tato
konstrukce minulosti z přítomnosti nicméně není odlišná od skutečně prožité minulosti
(Rosenthal 2007: 50).
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Ve vyprávění se částečně vyskytuje i očekávání budoucnosti jedince. Jak se
dotyčný snaží zprostředkovat svůj život výzkumníkovi, vytváří z něj příběh, interpretuje
ho jako celek a dává tím vlastnímu životu smysl (Dudová 2011: 3). Důležitý je tedy
nejen biografický význam prožité zkušenosti, ale i způsob, jakým je tato zkušenost
prezentována v přítomnosti (Rosenthal 2007: 57).

3.4 Charakteristika a výběr komunikačních partnerek
Záměrně jsem se rozhodla uskutečnit výzkum mezi ženami, které se staly
nezletilými matkami již před dlouhou dobou. Vzhledem k tomu, že od jejich těhotenství
uplynulo alespoň 25 let, mohou zkoumané ženy hovořit o své minulosti s odstupem a
zpětně ji hodnotit. Jako starší a moudřejší vnímají tehdejší brzké mateřství v kontextu
celého svého života a nikoliv jen jako samostatnou událost.
Ženy, které by byly ochotné vyprávět mi o svém životě, bylo nesmírně obtížné
nalézt. Ačkoliv ve vymezené době bylo mnoho dívek, které porodily dříve, než oslavily
osmnácté narozeniny, dnes jako by se po nich slehla zem. Pravděpodobně však pouze
většina lidí netuší, že nějakou bývalou nezletilou matku v okolí má. Také jsem
předpokládala, že se tyto ženy alespoň trochu znají a že tedy získám další kontakty
metodou snowball. Ukázalo se ovšem, že žádná někdejší nezletilá matka nezná nikoho
jiného, kdo by v mládí také tak brzy otěhotněl. Všechny byly jediné v okolí, které
porodily dítě před dosažením zletilosti.
Pokud už jsem takovou ženu našla, nebylo nikdy jisté, že se rozhovor nakonec
uskuteční. Pět žen se se mnou odmítlo o své minulosti bavit. Některé z nich nejprve
s rozhovorem poměřně ochotně souhlasily a přislíbily mi svou účast, během krátké doby
si to však rozmyslely a raději se od výzkumu distancovaly.
Komunikační partnerky jsem sháněla prostřednictvím vlastních sociálních sítí.
Žádnou vhodnou ženu jsem neznala osobně, vždy šlo tedy o příbuznou či známou mých
přátel. S ženami jsem se scházela většinou u nich doma, neboť to jim vyhovovalo
nejvíce.
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Rozhovory byly uskutečněny v období od dubna do září 2014 s osmi ženami,
které se v 70. či 80. letech minulého století staly nezletilými matkami. Věkové rozpětí
těchto žen bylo v době realizace rozhovorů 42 až 61 let. Jako někdejší dívky ve svém
období adolescence otěhotněly, dítě si ponechaly, porodily jej a vychovaly. V době
porodu jim bylo 16 nebo 17 let. Dnes jsou jejich děti již dospělé a některé z nich už
samy vychovávají vlastní potomky.
Některé z žen měly obavy o svou anonymitu, představím je tedy pouze stručně
(všechna uvedená jména jsou smyšlená):
 Lucie se stala matkou v 17 letech v roce 1989. Nyní je jí 42 let, má dceru
ve věku 25 let a syna ve věku 17 let. Je vdaná za muže, díky němuž kdysi
otěhotněla.
 Martina porodila v 17 letech v roce 1976. V současnosti je jí 55 let,
vychovala dcery ve věku 38 a 33 let. Dosud žije s manželem, s nímž
počala první dceru.
 Alena měla dítě v 17 letech v roce 1987. Nyní je jí 44 let, její dceři je 27
let a jejímu synovi 25 let. Muže, s nímž otěhotněla, si vzala, v průběhu
let se ovšem rozvedli a ona teď žije s novým partnerem.
 Dana se matkou stala v 16 letech v roce 1977. V současné době jí je 53
let, má dceru ve věku 37 let a synovi je 34 let. Je stále vdaná za svého
někdejšího partnera a otce své dcery.
 Zuzana porodila v 16 letech v roce 1988. Momentálně je jí 42 let, má tři
dcery ve věku 26, 23 a 17 let. Je vdaná za muže, který ji kdysi přivedl do
jiného stavu.
 Ivana měla dítě v 16 letech v roce 1984. Nyní je jí 46 let a má třicetiletou
dceru. Za otce dítěte se provdala a žije s ním dodnes.
 Šárka se stala matkou v 17 letech v roce 1970. V současnosti je jí 61 let,
jejímu synovi je 44 let a dceři je 38 let. Partnera, s nímž otěhotněla, si
vzala, brzy se s ním však rozvedla. Dceru má se svým druhým
manželem, se kterým se po nějaké době také rozvedla. Vdala se potřetí a
s tímto manželem dosud žije.
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 Jitka měla dítě v 17 letech v roce 1989. V současné době je jí 42 let, má
dvě dcery ve věku 25 a 15 let a šestiletého syna. Za otce své dcery se
provdala, záhy se ovšem rozvedli. S druhým manželem měla druhou
dceru, ale také druhý rozvod. Syna má se svým třetím manželem, s nímž
však již nežije. Má nového partnera.

3.5 Průběh rozhovorů a jejich analýza
Pro výzkum nebylo nutné, aby ženy vyprávěly celý svůj život od útlého dětství.
Důležité bylo teprve období, v němž otěhotněly, tedy přibližně patnáctý rok jejich
života. Rozhovor jsem proto začala sdělením, že by mě zajímal život dotyčné od
patnácti let, a zeptala se, jaké měla v té době představy o budoucnosti. Tato úvodní
otázka stačila k tomu, aby se ženy od vyprávění adolescentních představ dostaly k jejich
studiu, těhotenství, práci a dalším tématům.
Při analýze provedených rozhovorů jsem nejprve vytvořila pro každý rozhovor
časovou osu. Biografické vyprávění je často nesystematické a neucelené, dotyčný
hovoří střídavě o různých obdobích svého života, přeskakuje z mládí do současnosti a
zase zpět, takže je poměrně obtížné se v jeho životě zorientovat. Nakreslit si
k rozhovoru časovou osu znamená srovnat jednotlivé události v životě konkrétního
člověka tak, jak šly skutečně za sebou. Časové osy mi pomohly vnímat každé vyprávění
jako celek, jako jedinečný životní příběh.
Poté jsem přešla na analýzu samotnou. U každého rozhovoru jsem provedla
tématickou analýzu. Zkoumala jsem, o čem ženy mluvily, jakým tématům se věnovaly,
co říkaly a jak to říkaly. O něčem ženy hovoří podrobně, o něčem se naopak vůbec
nezmiňují. Některá témata se objevují ve všech rozhovorech, jiná pouze v některých.
Témata, jež ženy představují a jež tedy považují ve svém životě za důležitá, jsou
zpracována v analytické části.
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3.6 Poznatky z terénu
Během rozhovorů je někdy užitečné dělat si poznámky. Diktafon zachytí pouze
to, co je vyřčeno nahlas, všechno ostatní - jako například místo, prostředí či chování
komunikačního partnera - může být ztraceno či zapomenuto, což později výzkumníkovi
snadno zkomplikuje analýzu rozhovorů. Mně se však tento na první pohled šikovný
doplněk neosvědčil, neboť narušoval interakci s komunikační partnerkou. S hovořícími
ženami jsem během vyprávění udržovala neustálý oční kontakt. Jakmile jsem ho ovšem
přerušila, abych si napsala nějakou poznámku, žena předčasně ukončila větu či téma, o
němž mluvila, neboť měla pravděpodobně pocit, že jí už nevěnuji stoprocentní
pozornost a téměř ji neposlouchám. Došla jsem tedy k závěru, že není dobré dělat si
poznámky v průběhu rozhovoru, vhodnější je tak činit až po skončení rozhovoru pokud
možno mimo přítomnost komunikačního partnera.
V průběhu vyprávění se projevil věkový rozdíl mezi mnou a zkoumanými
ženami. Jelikož vyrůstaly v jiné době a za jiných podmínek než já, bylo zjevné, že se
mnou mluví jiným způsobem, než by mluvily s výzkumníkem jejich věku. Některé věci
a procesy mi raději vysvětlovaly, abych se zorientovala, o čem právě hovoří. Některé
postupy a zvyklosti jsem si zase nedokázala věrně představit, případně pochopit, neboť
jsem tehdejší dobu nezažila.
Při rozhovorech byla zřejmá také generační propast mezi komunikační
partnerkou a mnou. Všechny ženy byly nejméně o 16 let starší než já, většina z nich je
věkově blízko generaci mých rodičů. Zkušenosti ženy středního věku se tak během
vyprávění střetávaly s nezkušeností a ideály mladé ženy. Mé představy o životě a sny o
budoucnosti narážely na realitu skutečného života, již mi ženy předkládaly. V tomto
směru byly pro mě osobně rozhovory velice poučné.
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4. Analytická část
Témata, o nichž ženy v rozhovorech mluví a která tak vystupují jako význačná
pro jejich život, jsou v této části logicky seřazena tak, aby sledovala životní dráhu žen.
Témata jsou tedy představena tak, jak je ženy ve skutečnosti prožívaly. Jelikož tyto
rozhovory jsou téměř životopisem každé ženy, byly při jejich přepisu změněny nejen
jména komunikačních partnerek, ale i jména všech ostatních osob, názvy obcí a zemí, a
pokud to bylo možné i názvy firem. Názvy některých podniků jsem neměnila, neboť
byly pro období socialismu typické a změnou jejich jména by některé části rozhovorů
byly matoucí či nesmyslné. Jedná se například o JZD, Tuzex či Pramen.

4.1 Představy o životě
Dospívající jedinci mají podle Smetáčkové (2010) o své budoucnosti určitou
představu. Před ukončením základní školy nejenže přemýšlejí o svém studiu a budoucí
profesi, ale vytvářejí si představy i o uspořádání svého života jako celku (Smetáčková
2010: 107,109). Zkoumané ženy by tedy na základě tohoto tvrzení měly mít po
skončení základní školy nějakou vizi svého budoucího života. Životní sny, touhy, plány,
na něco se těšily, v něco doufaly, o něco se snažily, chtěly něčeho dosáhnout, někam
v životě dojít. Během rozhovorů se však ukázalo, že zkoumané ženy o své budoucnosti
jako dívky téměř žádnou představu neměly.
Zdá se však, že zkoumané ženy nejsou v tomto směru nijak výjimečné, neboť
současné děti jsou na tom podobně. Jen málokteré má konkrétnější sen nebo výraznější
plány do budoucna. Většina z nich nemá žádnou, nebo pouze vágní představu, co bude
jednou dělat, jak bude žít, čím se bude živit či kde bude pracovat (Smetáčková 2010:
113-118).
„Tak já jsem, představy, já jsem moc nějaký velký představy o životě tenkrát neměla.“
(Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
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Pouze Alena vyjádřila určitou, i když ne příliš konkrétní vizi. Její výpověď však
byla poněkud nekonzistentní, neboť na počátku rozhovoru nejprve tvrdila, že žádné sny
o životě neměla, při hovoru o jiném tématu však své tehdejší představy zmínila.
„V tý době já jsem ani neměla žádný sny, nebo tak nějak.“ (Alena, 44 let, SŠ,
rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
„Tak můj sen bylo, že si vemu jako jednou nějakýho slušnýho, že jo a budu mít
spokojenej život s těma dětma a domeček a bude to všechno jako skvělý, že jo.“ (Alena,
44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
Několik žen vyjádřilo také svůj názor, že v 15 letech je příliš brzy na
rozhodování o studiu, profesní dráze a životě vůbec. Po skončení základní školy mladý
člověk podle nich nemá konkrétní představy o své budoucnosti, nemá žádné plány,
netuší, jaké existují možnosti studia, vzdělávání, praxe či budoucího uplatnění.
Názory žen mají své opodstatnění, přístup k výběru školy a profese se patrně od
jejich mládí příliš nezměnil. Volba studijní a pracovní dráhy probíhá většinou na konci
základní školy, přičemž dívky a chlapci ji musí provést v poměrně krátkém období.
Často žáci ani nejsou v procesu rozhodování podporováni, aby srovnávali různé
alternativy. Při výběru také není brán v úvahu širší životní kontext, ačkoliv pracovní
dráha bude jen jednou složkou v jejich životě (Smetáčková 2010: 108-109).
„To v patnácti, v patnácti je hrozně brzo na takovýhle rozhodování. Já to vidim na
vlastních dětech, nebo na jinejch dětech, jako myslim dětech mejch známejch. Ty když si
měli vybrat školu, nebo říct, co by chtěli dělat, čim by se chtěli živit, tak to vůbec. To
vůbec člověk v tomhle věku neví. Ani nezná možnosti. To se podle mě vykrystalizuje
časem, na co ten kterej člověk má vlohy.“ (Dana, 53 let, ZŠ, vdaná, dcera 37 let a syn 34
let)
Ženy byly dotázány, jak si myslí, že by se vyvíjel jejich život, kdyby jako
nezletilé neotěhotněly. Na tuto otázku nebyla žádná z nich schopna konkrétně
odpovědět. Z odpovědí bylo zřejmé, že o tomto tématu dosud nikdy neuvažovaly. Nikdy
je nenapadlo se zamyslet, v čem by byl jejich život jiný, kdyby si děti pořídily později.
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Ženy nejenže nevěděly, jaký by jejich život v takovém případě byl, ale ani si takovou
možnost neuměly představit.
„To si neumim představit. To si nedokážu představit.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera
25 let a syn 17 let)
Některé ženy se nicméně domnívaly, že by se jejich život vyvíjel jinak. Jaký by
však byl a v čem by byl jiný, než život, který opravdu žily? Na to nedokázaly najít
odpověď.
„No asi všechno by bylo jinak.“ (Jitka, 42 let, ZŠ, vdaná, dcera 25 let, dcera 15 let a syn
6 let)
Pouze Dana se domnívala, že by se její život vyvinul podobně a byl víceméně
stejný. Předpokládala, že kdyby neotěhotněla jako mladá dívka, i tak by si vzala svého
nynějšího manžela, měla s ním stejný počet dětí a pracovala na tomtéž místě, na němž v
současnosti pracuje.
„Tak jako asi bych jako nějak dodělala tu školu. Asi bych to tam nějak doplácala. A
vdala se a měla děti až pak. Ale myslim, že zase s Kubou. Že bysme spolu byli pořád. My
jsme byli taková nerozdělitelná dvojka, takže si myslim, že bysme se nerozešli. … Já
myslim, že bych stejně nakonec byla s Kubou, měla s nim dvě děti a pracovala
v Intersparu na pokladně.“ (Dana, 53 let, ZŠ, vdaná, dcera 37 let a syn 34 let)
Alenina výpověď byla v této otázce sice stručná, ale poměrně konkrétní. Byla
ovšem nekonzistentní vzhledem k jejímu předchozímu vyprávění. Alena se domnívala,
že kdyby neotěhotněla v dívčím věku, pokračovala by po maturitě v dalším studiu.
„Já bych studovala dál. Ale asi tu stavařinu bych studovala. … Takže určitě by jsem to
studovala dál.“ (Alena, 44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
Ve svém vyprávění o studiu na střední škole ovšem zmínila, že si již ve čtvrtém
ročníku - předtím, než přišla na to, že je těhotná - domluvila práci, do níž měla po
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maturitě nastoupit. O žádných úvahách o dalším studiu, o přihláškách na školy, o ničem
takovém v této souvislosti nehovořila.
„No a to jsem si domluvila místo do, na stavební odbor. Bohužel tim, že jsem
otěhotněla, takže jsem se na ten, na to místo nedostala. Mně-mně by se to docela jako i,
práce líbila.“ (Alena, 44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
Z výpovědí zpovídaných žen je zřejmé, že si ve svých 15 letech budoucnost
neplánovaly, ani nad ní příliš nepřemýšlely. Neměly životní sny, touhy, cíle, navíc se
domnívají, že takové rozhodování je v tomto věku téměř nemožné. Jak nebyly schopné
představ na základní škole, nejsou jich schopné ani nyní. Nedokáží zkonstruovat
alternativu ke své minulosti, netouží po jiném životě. To, že porodily dítě jako
mladistvé, je pro ně samozřejmé, je to fakt, který nijak nezpochybňují.

4.2 Prostředí orientační rodiny
Dívky ve většině případů vyrůstaly ve fungující rodině, s níž bydlely v jedné
domácnosti s matkou, otcem a svými sourozenci. Jejich rodiče měli harmonický vztah a
i dívky samotné měly s rodiči dobré vztahy. Nezakusily rodinné problémy, hádky,
výčitky či násilí.
Zkoumané ženy se tedy vymykají předpokladu, že nezletilé matky obvykle
pocházely a stále pocházejí z dysfunkčních či neúplných rodin (Macíková 2002: 13-14).
Stejně tak nepotvrzují názory, že mladé matky mají zkušenost s domácím násilím,
sexuálním obtěžováním a alkoholismem v rodině (Slámová 2011: 7).
„Moji rodiče se nikdy nehádali. Já si nepamatuju jako mladá, že by doma někdy padlo
špatný slovo. … Já nemůžu říct, že by jsme měli tady doma špatný dětství. Sice naše
máma nebyla, že by se s náma mazlila, já si nepamatuju, že by mě někdy vzala na klín a
hladila mě. Ale nikdy nebylo doma, aby bylo zle, aby byl křik a rány. To-to vůbec ne.“
(Šárka, 61 let, ZŠ, vdaná, syn 44 let a dcera 38 let)
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Ivana a Alena však pocházely z rodin, kde se vztah mezi matkou a otcem stal
nefunkčním a oba rodiče se posléze rozvedli. Otec v návaznosti na to od rodiny odešel a
už se o ni nikdy nezajímal. Tyto dvě ženy jsou jediné, které potvrzují názory odborníků,
že orientační rodiny mladých matek bývají neúplné a dysfunkční (Slámová 2011: 7).
Ivanini rodiče se rozvedli, když jí bylo 10 let. Její matka po narození druhého
dítěte vážně onemocněla a následkem toho byla dána do invalidního důchodu. Mnoho
času trávila v nemocnicích. Otec si mezitím našel jinou partnerku, s Ivaninou matkou se
rozvedl a rodinu opustil. Vzhledem k matčině nemoci se Ivana často musela starat o
mladšího bratra. Ve stejné domácnosti žila ještě Ivanina babička, která obě děti jednak
finančně zajišťovala a jednak na ně dohlížela z pozice dospělé osoby.
„No jenomže pak hodně onemocněla, právě po narození bráchy, v tom osmdesátym
roce, s astmatem a s alergiema. Tak moc, že-že jí dali vlastně do invalidního důchodu.
… No táta prostě si, pochopitelně si našel jinou ženskou, že jo, no a měl s ní další děti.
A šli naši od sebe, no.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
Alenini rodiče se začali rozvádět, když jí bylo 15 let. Její otec neustále od rodiny
odcházel a zase se vracel a její matka celou situaci psychicky těžce nesla. Posléze se
Alenina matka začala pokoušet o sebevraždu.
„Ale já měla hlavně problémy s rodičema, protože moje rodiče se zrovna v tý době
začali rozvádět, takže jsme měli doma docela dost nepříjemný dusno. … No a ( ) protože
ty rodiče to teda jako dotáhli tak daleko, že moje maminka si několikrát podřezala žíly,
několikrát byla na pumpování žaludku a člověk se bál chodit i domů, protože nevěděl,
co ho tam čeká. … Takže tak jako to dětství nic moc, jako v tom dospívajícím věku.“
(Alena, 44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
Rodinná situace obou dívek byla špatná a na dívky měla velký vliv. Alena se
následkem nefunkčního vztahu jejích rodičů a nepříjemného domácího prostředí upnula
na svého přítele, díky němuž na rodinné problémy alespoň na chvíli zapomněla. Ivana
se obávala, co se s ní stane, pokud matka podlehne své nemoci. Kvůli nejisté
budoucnosti se s partnerem rozhodli pořídit si dítě, vzít se a uniknout tak
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z problematické situace. V jejím případě se tedy jednalo o životní strategii, která jí měla
pomoci vyřešit pro ni svízelnou životní situaci s nejistou budoucností.
Alena i Ivana tak potvrzují předpoklad, podle něhož u mladistvých vyrůstajících
v nestabilní či neúplné rodině je vyšší pravděpodobnost, že se stanou nezletilým
rodičem (Wildsmith et al. 2012: 262). V rodinách obou žen převládala nejistota a
milostný vztah pro ně byl únikem z problematické reality. Partner byl jedinou osobou,
na kterou se mohly spolehnout a v níž měly jistotu. Těhotenství, které posléze přišlo,
bylo pro Alenu nečekaným vyústěním vztahu, zatímco pro Ivanu východiskem
z neřešitelné situace.
Nezletilé matky se také často uchylují k rizikovému chování. Nezřídka užívají
alkohol či návykové látky a jsou zapleteny do delikventních aktivit (Wildsmith et al.
2012: 264). Podle statistik se mnoho mladých matek později věnuje kriminální činnosti
a jsou závislé na alkoholu nebo na drogách (Duncan 2007: 313). Zkoumané ženy se
nejen ještě jako dívky, ale ani později během svého života tohoto rizikového chování a
jednání nedopouštěly.
Na základě názorů a teorií předkládaných v literatuře bychom mohli snadno
předpokládat, že komunikační partnerky pocházejí z nefunkčních rodin, v nichž
zažívaly hádky a násilí, a zároveň měly problémy s alkoholem či drogami. Většina žen
však vyrůstala v úplné rodině a v harmonické domácnosti. Žádná z nich se navíc
v období dospívání neuchýlila k rizikovému chování. Ani Alena s Ivanou neřešily svou
problematickou situaci v rodině alkoholem, drogami či nelegálními aktivitami.

4.3 Antikoncepce
Z výpovědí žen ze zkoumaného vzorku je zřejmé, že v 70. a 80. letech se
v Československu antikoncepce mezi mladými lidmi téměř nepoužívala. Přitom
předmanželský sexuální život zde byl zcela běžný (Cibulec 1974: 133). Nejenže se v té
době výrazně snížila věková hranice zahájení pohlavního života mladých lidí, ale
zároveň se u nich zkracovala délka milostného vztahu a rostl počet sexuálních partnerů
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(Alan 1989: 167). Ačkoliv zde antikoncepce existovala a byla dostupná, praxe byla
zjevně jiná. Kolovalo o ní mnoho pověr a pověstí, zdůrazňovaly se její vedlejší účinky,
a proto ženy antikoncepci téměř nepoužívaly. (Uzel 1987: 81). Jako způsob ochrany
před nežádoucím těhotenstvím volili tehdejší chlapci a dívky především přerušovanou
soulož (Kaplan 1970: 18).
„Jako antikoncepce, o tom se… žádná sexuální výchova nebyla, vo antikoncepci se
vědělo kulový. Když se někde něco stalo a byla možnost, tak se vzal Postinor.“ (Zuzana,
42 let, ZŠ, vdaná, dcery 26 let, 23 let a 17 let)
„Tenkrát vám ani antikoncepci nikdo nedal. Na to, aby vám někdo dal antikoncepci vám
muselo bejt víc jak třicet a mít dvě děti, nebo tři. … Jinak ty chlapi ty ochrany moc
nechtěli, tenkrát to bylo takový prostě… Nera-neradi, co jsem takhle viděla, neradi
používali tohleto.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
Některé ženy se jako dívky zjevně domnívaly, že když s partnerem souložily
pouze jedenkrát, je velmi nepravděpodobné, že dojde k otěhotnění. V jejich případě
však tato jediná soulož stačila k tomu, aby ženy byly skutečně těhotné. Mnoho dívek i
chlapců je schopno se z různých důvodů domnívat, že při své první souloži nemůže
dívka přijít do jiného stavu. Dívka ovšem může otěhotnět už při první souloži, stejně
jako při jakékoliv další (Uzel 1992: 16).
„My jsme spolu spali jednou. Jednou.“ (Šárka, 61 let, ZŠ, vdaná, syn 44 let a dcera 38
let)
Pouze Martina se o antikoncepci zajímala a zašla kvůli ní k lékaři. Lékař jí sice
antikoncepci nasadil, ovšem chybně a Martina tak otěhotněla. Její těhotenství tedy
nebylo následkem mladické nezodpovědnosti a nerozvážnosti, způsobila ji neschopnost
či nezkušenost dotyčného lékaře.
„A přestože jsem, tedy nebudu jmenovat jednoho bývalého místního gynekologa, tak
jsem si zašla pro antikoncepci a on mi prostě to nějak špatně vyhodnotil a tu
antikoncepci mi nasadil špatně. Udělal ji špatně a já jsem přes tu antikoncepci
otěhotněla.“ (Martina, 55 let, SŠ, vdaná, dcery 38 let a 33 let)
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V dobách mládí komunikačních partnerek existovalo sice mnoho metod ochrany
před nežádoucím otěhotněním, byly však málo rozšířené a špatně dostupné. Málokdo
antikoncepci používal, mnozí se jí raději vyhýbali. Z výpovědi Martiny se lze navíc
domnívat, že i lékaři byli v otázkách antikoncepce poněkud nezkušení a příliš se v jejím
používání neorientovali. U mnohých sexuálně aktivních dívek tak bylo těhotenství jen
otázkou času.

4.4 Otěhotnění
Téměř u všech žen ze vzorku bylo těhotenství neplánované. Dítě nechtěly, navíc
je ani nenapadlo, že by mohly otěhotnět. O to více je poté překvapilo, když zjistily, že
jsou v jiném stavu. V době, o níž mluvíme, však bylo první dítě často neplánované.
Mnoho dívek se stávalo matkami po určitém období sexuálního života se svým
partnerem. S prohlubující se důvěrou mezi partnery slábla ochrana před početím a dívka
tak nezřídka otěhotněla (Možný 1999: 129-130). Obecně je většina těhotenství mladých
dívek nechtěná (Macíková 2002: 26).
„A ve třetím ročníku v lednu jsem zjistila, že jsem těhotná. Samozřejmě neplánovaně.“
(Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a syn 17 let)
Pro některé mladistvé je však těhotenství plánovanou a očekávanou událostí
(Simms, Smith 1986: 11). Mateřství nezletilých nemusí vždy vycházet z nechtěného
těhotenství. Dívka pak není z nastalé situace vyděšená, ani šokovaná (Skasková 2009:
194). V provedeném výzkumu byla touto výjimkou Ivana. Ta v rozhovoru přiznala, že
pro ni ani jejího partnera nebylo v té době těhotenství žádným překvapením. Oba se
totiž rozhodli, že dítě počnou. Její těhotenství bylo tedy na rozdíl od ostatních žen
dobrovolné a plánované.
„No, víte, já jsem neotěhotněla náhodou. My jsme - já jsem otěhotněla schválně.“
(Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
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Ivana se pro založení rodiny rozhodla kvůli nejistotě vlastní budoucnosti. Ivanini
rodiče byli rozvedení, otec se o ni již několik let nezajímal a její matka byla těžce
nemocná. Ivana se obávala, že pokud její matka nemoc nezvládne a zemře, bude jako
dosud nezletilá poslána do dětského domova. Měla stálého partnera a chtěla s ním
zůstat. A tak, ačkoliv jí bylo pouze 16 let, se rozhodla, že s partnerem založí rodinu.
Unikla tak obavám i nejistotě ohledně své budoucnosti. Kdyby neotěhotněla a
neprovdala se za svého dospělého partnera, skončila by buď v dětském domově, nebo
by byla někomu přidělena do péče. Těhotenství u ní bylo tedy promyšlenou životní
strategií. Na příkladu Ivany je zřejmé, že určité situace mohou u dívek vést k ranému
těhotenství. Pro dívky, které jsou ve svízelné životní situaci, obávají se o svou
budoucnost nebo z nějakého důvodu přišly o rodiče, může být těhotenství jediným
řešením. Ivana patří do skupiny žen, které cítí, že jim mateřství doslova zachránilo život
(Kelly 1997: 173).
„Jo, takže-takže my prostě jsme si přestali dávat pozor, protože pro mě to bylo jako
takový východisko neskončit v dětskym domově i svým způsobem, jo. … Jo, prostě měla
jsem ho ráda, chtěla jsem s nim bejt a to když by se tohle nestalo, tak bych nemohla, že
jo. No, takže my prostě jsme si to uháčkovali dobrovolně.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná,
dcera 30 let)
Ženy v zásadě potvrzují obecný předpoklad, že těhotenství nezletilých dívek
jsou neplánovaná a nechtěná. I na tomto malém vzorku je však vidět, jak je tento názor
zavádějící. Ivana otěhotněla úmyslně a po domluvě s partnerem. Samozřejmě se pro dítě
rozhodli z konkrétního důvodu, pro Ivanu bylo těhotenství únikem z obtížné životní
situace.

4.5 Otec dítěte
Otcem dítěte byl ve všech případech muž, s nímž se dívky již déle znaly a
nějakou dobu s ním chodily. Vždy se jednalo o dlouhodobý a vážný vztah. Ani jedna
z žen neotěhotněla z letmé známosti, náhodného sexuálního styku či krátkodobého
vztahu. To odporuje představě, že partneři dívek bývají spíše krátkými známostmi a že
otcem dítěte je často někdo, koho dotyčná dívka ani příliš nezná (Matoušek 1997: 112).

38
Pohlavní život mladých matek je mnohdy spojován s promiskuitou (Skasková 2011:
375).
„No jsme spolu začali chodit. Asi dva roky jsme spolu chodili.“ (Šárka, 61 let, ZŠ,
vdaná, syn 44 let a dcera 38 let)
Partner nezletilých dívek byl vždy starší než těhotná dívka a byl již zletilý. Jeho
věk však nebyl výrazně vyšší než dívčin. Ve vzorku byl věkový rozdíl mezi partnery
nejméně 1 rok a nejvíce 5 let. Žádná z žen se nezmínila o tom, že by byl partnerův vyšší
věk přítěží či komplikací ve vztahu. Tyto výsledky nekorespondují s tvrzením, že u
většiny nezletilých matek je partner o čtyři až sedm let starší než dívka a že kvůli
velkému věkovému rozdílu nejsou mladé dívky schopné se se starším partnerem
dohodnout a shodnout, především v otázkách sexu a antikoncepce (Renzetti, Curran
2003: 221).
„No a pak jsem poznala svýho manžela, kterej byl o tři roky starší, a byl to strašně
hodnej, klidnej a zodpovědnej člověk.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
Podle dostupné literatury jsou mladé matky skupinou, která díky svému
nezodpovědnému přístupu k sexuálnímu životu a častému střídání partnerů nezřídka
otěhotní s mužem, jehož téměř nezná a jenž je navíc výrazně starší. Zpovídané ženy
jsou ovšem zcela jinou skupinou. Jejich život neodpovídá žádnému z těchto názorů.
Všechny dítě počaly se svým dlouhodobým a podobně mladým partnerem.

4.6 Reakce rodiny a okolí na těhotenství
Pro většinu mladých dívek je těhotenství neočekávané, z jeho zjištění mají tedy
mnohdy smíšené pocity (Simms, Smith 1986: 15). Neplánované či nechtěné těhotenství
může způsobit zmatek a depresi. Těhotenství u dívky vyvolává obavy, strach a nejistotu,
jak nastalou situaci zvládne (Hendrychová 1999: 3). Vzhledem k tomu, že téměř
všechny dívky si těhotenství neplánovaly a otěhotněly náhodou, jejich reakcí na zjištění,
že jsou v jiném stavu, bylo překvapení, šok, ale i nervozita a strach. Nevěděly, co si tak
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mladé mají v této situaci počít, co budou dělat. Nejen že se musely s nastalým
těhotenstvím nějak vypořádat, ale stál před nimi i úkol sdělit tuto novinku partnerovi a
rodičům. Těhotenství jim mělo najednou změnit celý život a ony se obávaly, jak se tento
nenadálý stav vyvine a jak celá situace dopadne.
„No, to hrozný, že jo. Neštěstí ((smích)). Konec světa, no. Strach samozřejmě. … I zrada
taková.“ (Jitka, 42 let, ZŠ, vdaná, dcera 25 let, dcera 15 let a syn 6 let)
Některé z dívek se ovšem s nečekanou novinkou dokázaly rychle vyrovnat a
brzy po odhalení svého těhotenství se již začaly připravovat na to, že porodí dítě. Jejich
reakce naznačuje, že mateřství je ve společnosti normou, od žen se očekává, že budou
mít dříve nebo později dítě (Fox 2009: 293).
„No tak samozřejmě nejdřív jsem si říkala: to je malér, že jo. Na druhou stranu jsem si
zas řikala: no co, porodim, domaturuju, to zvládnu, no. … Ale von když to člověk ví
dopředu, tak s tim tak nějak počítá a zařídí se podle toho, jo. To prostě víte, že budete
maturovat s dítětem.“ (Alena, 44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
Rodiče se s takovouto informací vypořádávají různě. Někteří jsou šťastní, jiní
rozčilení a ostatní zažívají stejně rozporuplné pocity jako jejich dcera (Simms, Smith
1986). Rodiče mohou dívku nutit, aby těhotenství uměle ukončila, případně se odmítají
o dívku dále postarat (Skasková 2011: 377). V tomto výzkumu se rodiče s novinkou, že
se z nich stanou babičky a dědečkové, vyrovnávali poměrně klidně. Žádná žena se
nezmínila, že by se ze strany rodičů objevily na jejich zprávu o těhotenství negativní
reakce (tzn. ani matka, ani otec kvůli tomu na dívku nekřičeli, nenadávali jí, nepřerušili
s ní komunikaci, nebili ji, ani ji nevykázali z domu). Pro rodiče zjištění, že je jejich
dosud nedospělá dcera těhotná, bylo samozřejmě překvapení. Dokázali se s ním však
brzy sžít. Podstatné je i zjištění, že nikdo z rodičů nenutil svou dceru, aby těhotenství
ukončila prostřednictvím interrupce.
Reakce rodičů dokazuje, že rané těhotenství bylo ve vymezené době pro mnohé
přijatelnější než interrupce. Těhotenství bylo u žen chápáno jako norma, okolí jej tedy
tolerovalo i v případě, kdy dívka ještě nebyla dospělá. Postoje rodičů tedy mohou
vypovídat o silné normativitě mateřství.
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No je pravda, jako neměli z toho naši radost, ale neřvali, nenadávali mi, nemlátili mě,
táta mi neřek´ půl křivýho slova. (Zuzana, 42 let, ZŠ, vdaná, dcery 26 let, 23 let a 17 let)
„Ne, žádný scény nebyly, to ne. Naši to brali tak jako že co se stalo, stalo se. Prostě už
se stalo, tak budu mít dítě. Ani nepadlo slovo, že bych si to nechala vzít. Že bych šla
jako na potrat, víte. Ne. Nikdy.“ (Dana, 53 let, ZŠ, vdaná, dcera 37 let a syn 34 let)
Otec dítěte se od nečekaného těhotenství své partnerky často distancuje a dívku
nejenže nepodpoří, ale naopak ji nezřídka opustí. Veškerá starost o dítě pak zůstává na
ní samotné (Simms, Smith 1986: 3). Partnerův postoj k nastalé situaci a jeho chování
ovlivňují dívčino prožívání těhotenství a posléze i rodičovství (Skasková 2009: 195).
Partneři někdejších dívek byli samozřejmě většinou překvapeni sdělením, že je jejich
přítelkyně těhotná. Ke vzniklé situaci se však postavili statečně, smířili se se
skutečností, že se stanou otci, a dívku podpořili. Žádný z partnerů dívku nezavrhl,
neodešel od ní, nezřekl se jí, nenutil ji k interrupci, ani se nesnažil tvrdit, že očekávané
dítě není jeho.
„Pak přijel manžel domů z vojny, tak jsme to probírali a on nebyl proti tomu aby jsme
měli dítě. Jasně, že ho to taky překvapilo, tak koho by to nepřekvapilo. Ale on nechtěl,
abych šla na potrat. Chtěl, abych si to dítě nechala. Že prostě budeme mít dítě, že to
zvládneme.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a syn 17 let)
U Jitčina partnera se však zdá, že ji přivedl do jiného stavu úmyslně. Jitka se
svým přítelem chodila už přibližně rok a půl, nicméně jejich chození bylo zcela
nevinné. Intimně spolu nežili, neboť si jednak uvědomovali, že jsou velmi mladí, a
jednak měl jít Jitčin partner na vojnu. Na jakési svatbě se však příležitost našla a Jitka
měla s partnerem pohlavní styk. Pozdější zjištění, že je těhotná, pro ni bylo šokující. Její
partner ovšem nijak překvapen nebyl. Je tedy možné se domnívat, že Jitku ke styku
přesvědčil záměrně, aby ona poté otěhotněla a neopustila jej v době, kdy on bude na
vojně.
„No a co bývalý manžel? No že jde na vojnu a že bych mu utekla, klasika takovýhle
jako, takový prostě, no zrada trošku jako. … Nebyl z toho překvapenej, no. Nijak zvlášť
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se nedivil, nebo si nepamatuju vůbec, že by se divil.“ (Jitka, 42 let, ZŠ, vdaná, dcera 25
let, dcera 15 let a syn 6 let)
Těhotenství nezletilých je často okolím vnímáno negativně. Dívky u svých přátel
a známých ztratí respekt, neboť jejich těhotenství je chápáno jako nežádoucí (Brubaker,
Wright 2006: 1216, 1220). Některé z žen byly jako těhotné dívky ponoukány
k interrupci. Ne však svými rodiči či otcem dítěte, nýbrž příbuznými a známými, jež
dívčino nastalé těhotenství překvapilo. Dívky byly přesvědčovány, že by udělaly lépe,
kdyby šly na interrupci, že si dítě nemají nechávat, protože tím si pouze zkazí celý
život. Jelikož byly ovšem dívky již rozhodnuté, že těhotenství nepřeruší a dítě porodí,
nejenže jim tyto rady nijak nepomáhaly, ale naopak jim byly nepříjemné a zraňovaly je.
„Jako ptali se mě lidi, proč si to nechávám, proč si to nenechám vzít, že si zkazím život
a takový. Hlavně mě takhle ponoukali lidi, kterejm do toho vůbec nic nebylo. To byly
rozhovory za všechny prachy, fakt. Každej byl najednou chytrej a říkal mi, co mám
dělat.“ (Dana, 53 let, ZŠ, vdaná, dcera 37 let a syn 34 let)
Reakce na dívčino neočekávané těhotenství byly u vybraného vzorku poměrně
klidné. Chmurné předpovědi domácích i zahraničních autorů se nevyplnily a dívky tak
nezůstaly samy, nebyly zatraceny, ani je rodina nevypudila z domu. Nastávající matky
byly svým těhotenstvím překvapené, brzy se však na nastalou situaci adaptovaly.
Partner ani rodiče dívku nezradili, ale naopak ji podpořili. S jejím těhotenstvím měli
paradoxně největší problém ty osoby, kterých se dívčin stav téměř netýkal.

4.7 Úvahy o interrupci
Část dívek u svého nečekaného těhotenství uvažuje o tom, že půjde na
interrupci. Ale jen některé se pro tento zákrok nakonec skutečně rozhodnou (Skasková
2009: 194). Ze všech zkoumaných žen pouze Lucie kdysi jako dívka po zjištění, že je
těhotná, uvažovala o umělém přerušení těhotenství. Otěhotněla neplánovaně během
studia na střední škole a neuměla si představit, jak by mohla v této fázi života
vychovávat dítě.
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„Jako moje první myšlenky byly ty, že půjdu na potrat. Protože já jsem si v prvním
momentě vůbec neuměla představit, že bych měla mít mimino. Vůbec. Protože na škole,
neplnoletá, neprovdaná, kluk na vojně, bydlim u rodičů… Vůbec.“ (Lucie, 42 let, SŠ,
vdaná, dcera 25 let a syn 17 let)
Její nejbližší okolí jí však tento lékařský zákrok rozmluvilo. Rodiče, partner i
lékař Lucii přemlouvali, aby na interrupci nechodila a dítě si ponechala. Lékař Lucii
domlouval ze zdravotních důvodů a varoval ji před riziky zákroku. Luciin partner
s přerušením těhotenství nesouhlasil. Chtěl, aby si Lucie dítě nechala, a chtěl jej
vychovávat spolu s ní. Od rodičů měla Lucie v těhotenství plnou podporu. Nejen, že si
přáli, aby dítě porodila, ale navíc oběma mladým lidem nabídli, že u nich s narozeným
dítětem mohou bydlet. Lucie si tedy zákrok rozmyslela.
„Takže jsem se rozhodla, že si miminko nechám. Nejen proto, že mě k tomu všichni
přemlouvali, ale i proto, že jsem si na tu představu sama zvykla a že se mi líbila
představa, že budeme mít s Honzou dítě.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a syn
17 let)
Ostatní někdejší nezletilé těhotné dívky na interrupci vůbec nepomyslely. Když
zjistily, že čekají dítě, automaticky počítaly s tím, že jej donosí, porodí a budou se o něj
starat. Některé z nich se vyjádřily v tom smyslu, že si dítě chtěly nechat a že by na
potrat nešly. Jednání někdejších dívek potvrzuje všeobecnou domněnku, že
nejdůležitější funkcí ženy je stát se matkou (Pondělíčková-Mašlová 1983: 132). Jde o
přirozenou a instinktivní touhu, neboť každá žena touží ve skrytu duše po dítěti (Mareš
2002: 162). Mateřství je často považováno mezi mladými dívkami za samozřejmé
(Sobotková 2001: 114). Opět je zde tedy zjevná normativita mateřství, neboť dívky ani
neuvažovaly o tom, že by si své dítě nenechaly.
„Ale tak nějak od začátku jsem počítala s tím, že si to nechám. Mě ani na chvilku
nenapadlo, že bych mohla jít na potrat. Prostě ne.“ (Dana, 53 let, ZŠ, vdaná, dcera 37
let a syn 34 let)
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Je poměrně překvapující, že ze všech dotazovaných žen uvažovala o umělém
přerušení těhotenství jen jediná. Interrupce se jako řešení neočekávaného těhotenství
používaly poměrně často (oblíbené byly především mezi vdanými ženami se dvěma
dětmi). Do roku 1989 u nás byla vysoká potratovost. Interrupce zde byly zavedeny
v době, kdy se antikoncepce ještě téměř nepoužívala. Jejich vykonávání nebránila
legislativa, náboženství, ani morální překážky. Rozšíření interrupcí napomohl i fakt, že
se mezi lidmi téměř nemluvilo o fyzických a psychických negativních dopadech tohoto
lékařského zákroku. Interrupce se tak pro mnoho párů stala jakýmsi antikoncepčním
prostředkem, který jim pomohl vyhnout se odpovědnosti za vlastní chování (Hamplová
2000: 94).
Ze shromážděných výpovědí je zjevné, že nastalé těhotenství bylo dívkami dříve
či později akceptováno. O interrupci krátce přemýšlela pouze jedna, ostatní dívky o ní
ani nezauvažovaly. Přijaly dítě za své a připravily se na to, že se stanou matkou. Na
tomto místě je vhodné znovu připomenout již zmíněnou normativitu mateřství, která
byla ve zkoumané době zřejmě velmi silná. Stát se matkou bylo považováno za
automatické, dívky tak své mateřství vnímaly jako přirozenou věc.

4.8 Období těhotenství
Těhotenstí mladistvých bývá často lékaři označeno jako rizikové, neboť je velice
pravděpodobné, že se v jeho průběhu objeví nějaká zdravotní komplikace. U dívky
může dojít k samovolnému potratu, předčasnému porodu a nejrůznějším poruchám
vývoje plodu. Toto těhotenství je rizikovější pro matku než pro plod. Matčino tělo ještě
není zcela vyvinuté a už se v něm vyvíjí dítě, které si z matky vezme, co potřebuje
(Macíková 2002: 11). Dívky mohou vzhledem ke svému věku během těhotenství trpět
kupříkladu anémií, vysokým krevním tlakem, zánětem močových cest či porušenou
placentou (Slámová 2011: 6).
O samotném průběhu těhotenství se ženy z výzkumu příliš nezmiňovaly. Většina
žen jej nijak výrazně neprožívala, ani netrpěla zdravotními či jinými problémy. Nedošlo
u nich tedy ke žádným komplikacím, jež jsou v literatuře zmiňovány.
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„No samotný těhotenství probíhalo bez větších problémů, víceméně v pohodě. Jenom ke
konci mě doktor varoval, že možná porodím dřív. No ale nakonec všechno proběhlo
v pořádku, rodila jsem v termínu, žádný komplikace nebyly.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná,
dcera 25 let a syn 17 let)
Pouze Zuzana a Jitka se s určitými problémy setkaly, a protože u nich došlo ke
zdravotním komplikacím, lékaři klasifikovali jejich těhotenství jako rizikové.
„No to už pak bylo rizikový. To už pak bylo rizikový, já jsem začala krvácet. Mně
vodteklo kus plodový vody. Takže jsem byla tejden v nemocnici a… a už mě nechali
doma.“ (Zuzana, 42 let, ZŠ, vdaná, dcery 26 let, 23 let a 17 let)
„Já jsem byla i na rizikovym těhotenství. Jak jsem byla mladá, tak jsem měla s tim velký
problémy. Jo, že jsem měla zdravotní problémy, tak jsem byla na rizikovym.“ (Jitka, 42
let, ZŠ, vdaná, dcera 25 let, dcera 15 let a syn 6 let)
U dětí nezletilých matek se mohou objevit zdravotní problémy jako je
podprůměrná porodní váha či novorozenecká úmrtnost (Swann et al. 2003: 2). Pokud se
novorozenec narodí předčasně, vyžaduje po porodu dlouhodobou a stálou péči. Může
také následně trpět dechovými či neurologickými potížemi (Skasková 2011: 378). U
dětí narozených vybraným ženám ovšem ke zdravotním komplikacím nedocházelo.
Výjimkou je pouze Lucie, která měla sice bezproblémové těhotenství, po porodu se
však u její dcery objevily nečekané zdravotní problémy.
„No takže se narodila… Ale bohužel měla tenkrát silnou žloutenku a špatný jaterní
testy, takže jsme strávily čtrnáct dní v porodnici a potom ještě čtrnáct dní na dětskym
oddělení v nemocnici v Táboře.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a syn 17 let)
Nelze se však s určitostí domnívat, že zdravotní stav dítěte přímo souvisel
s věkem matky.
Zde můžeme přetrvávající obavy o zdravotní stav mladé matky a jejího dítěte
označit za přehnané. Pouze zkušenosti dvou žen potvrdily, že těhotenství nedospělé
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dívky může být rizikové a mohou jej doprovázet zdravotní komplikace. Ostatní ženy
během těhotenství netrpěly žádnými obtížemi. Děti těchto matek se narodily zdravé a
neobjevily se u nich žádné ze zmiňovaných problémů.

4.9 Zplnoletnění soudem
Protože všechny dívky otěhotněly jako nezletilé a chtěly si otce dítěte vzít, bylo
nutné, aby dívka byla prostřednictvím úřadů zplnoletněna. Formální proces
zplnoletňování se v rozhovorech s někdejšími mladými matkami ovšem jevil jako
nepříjemná a zdlouhavá byrokracie. Z rozhovorů je patrné, že samotné rozhodování
soudu o zplnoletnění považují ženy za zbytečné a směšné.
Soudy však patrně jednaly pouze podle tehdejšího platného zákona – Zákona o
rodině, který jasně říkal, že „Manželství nemůže uzavřít nezletilý.“ Nezletilá osoba jej
může uzavřít pouze ve výjimečných případech, „(…) jestliže to je v souladu se
společenským účelem manželství (…)“, to znamená pokud je partnerka těhotná. Pak
soud může „(…) z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu
než šestnáct let (Zákon o rodině, 1963).“ Soud měl tedy za úkol především důkladně
prověřit, zda právě v konkrétním projednávaném případě skutečně existují tyto důležité
důvody k povolení sňatku.
„Takže jsme šli k soudu, museli jsme tam oba. Honza z toho má dodneška srandu.
Z toho soudu jako. Protože si tam připadal jak zaseknutá deska. On tam seděl a ta
soudkyně se ho pořád ptala: A budete se starat vo manželku a vo dítě? Budete chodit do
zaměstnání? A von na všechno odpovídal: Ano, ano, ano. ((smích)) Takže to tam takhle
všechno odkejval a šli jsme domů. ((smích))“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a
syn 17 let)
Zplnoletnění bylo pro uzavření manželství nezbytné, ženám se však celý proces
jevil jako fraška. Těžko můžeme v současnosti hodnotit, zda tehdejší soudy jen
postupovaly podle předepsaných pravidel, anebo zda jednání zbytečně protahovaly a
komplikovaly a dívkám tak celou situaci úmyslně znepříjemňovaly. Podstatné však je,
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jak jej vnímaly samotné dívky. Z výpovědí žen je zjevné, že ačkoliv šlo o pouhý úřední
akt, na dívky negativně zapůsobil natolik, že i dnes jsou schopné si jej detailně vybavit.

4.10 Svatba
Všech osm zkoumaných žen se po zjištění, že jsou těhotné, provdalo za otce
dítěte. Svatba vždy předcházela narození dítěte, o jejím průběhu však ženy téměř
nehovořily. Sňatek byl v situaci, do níž se dívky dostaly, považován v minulém režimu
za automatický. Nebylo běžné, aby se dítě narodilo mimo manželství (Kaplan 1970: 9).
U těchto dívek bylo tedy zcela přirozené, že se za otce dítěte provdaly. Jejich svatba
byla v té době logickým a jediným vyústěním stávajícího stavu.
„Ale jako svatba samozřejmě, všechno proběhlo.“ (Jitka, 42 let, ZŠ, vdaná, dcera 25 let,
dcera 15 let a syn 6 let)
Popud k svatbě však u většiny z nich nepřišel od nezletilé těhotné dívky, ani od
nastávajícího otce. Mladý pár neměl touhu, ani potřebu se brát. Vychovávali by dítě
společně, ať už by byli, nebo nebyli sezdáni. Dívčini či mladíkovi rodiče však trvali na
tom, aby svatba proběhla. Zkoumané matky se tak vdávaly ne z vlastní vůle, ale z vůle
rodičů.
V tehdejším Československu převládala velice silná představa, že pokud dívka
přijde do jiného stavu, musí se vdát, aby se dítě narodilo v rámci manželství. Narození
dítěte se tedy legitimizovalo sňatkem (Možný 2011: 263). Rodiče mladého páru byli
vedeni touto sociální normou a trvali proto na tom, aby se svatba uskutečnila.
„Svatbu jsme v plánu neměli, tu jsme neplánovali, nebo teda spíš jsme jí neřešili. No ale
Honzovi rodiče chtěli, aby jsme se vzali. Že by jsme se měli vzít, aby jsme jako byli
rodina. Že stejně budem rodina, tak ať jsme právoplatná rodina. Víceméně rozhodli, že
se vezmeme.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a syn 17 let)
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Ivana se ovšem, na rozdíl od ostatních žen ze vzorku, vdávala dobrovolně a
z vlastní vůle. S partnerem plánovali svatbu a společnou budoucnost ještě před tím, než
přišla Ivana do jiného stavu.
„Ale prostě… byla to šance, jak bejt spolu. A von si mě chtěl vzít, aniž-aniž bych ještě
byla těhotná, no.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
Všechny komunikační partnerky se vdaly, většina z nich nicméně pouze kvůli
nátlaku ze strany rodičů. Na vdavkách dívkám téměř nezáleželo, rodiče však měli díky
tehdejší sociální normě pocit, že těhotná dívka se vdát musí. Nastávající matky tato
norma neovlivnila, patrně na ni byly ještě příliš mladé. Svatba tak pro dívky byla
především formalitou, nijak ji neprožívaly a dosud k ní mají neutrální vztah.

4.11 Studium a jeho ukončení
Téměř všechny dívky v době otěhotnění studovaly střední školu či střední
odborné učiliště. Těhotenství jim tedy zasáhlo i do právě probíhajícího studia.
Dana a Jitka si obor svého budoucího studia ani konkrétní střední školu
nevybraly samy. O tom, co půjdou dívky studovat, rozhodli jejich rodiče. K zájmům a
požadavkům dívek se přitom nijak nepřihlíželo. Obě ženy se však vyjadřovaly v tom
smyslu, že tento postup byl v období jejich mládí zcela běžný. Děti nebyly vedeny
k tomu, aby o sobě dělaly tak důležité rozhodnutí, střední školu jim vybírali rodiče.
„Rodiče hlavně, že jo, do toho zasahovali. Většinou vám to řídili rodiče tohle. I
bratrovi, i sestře, ta nikdy nechtěla jít na gymnázium, byla na gymnáziu, vyčítala jim to
celou dobu, co na tom gymplu byla.“ (Jitka, 42 let, ZŠ, vdaná, dcera 25 let, dcera 15 let
a syn 6 let)
Z osmi žen ve zkoumaném vzorku jich pět studovalo střední školu s maturitou,
dvě byly na středním odborném učilišti a jedna nestudovala vůbec. Šárka se po základní
škole měla jít původně učit přadlenou do vzdálenějšího města. Rodiče ji celé prázdniny
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nechali v domnění, že na tuto školu v září nastoupí. Problém byl však v tom, že se v té
době chodilo do školy i v sobotu a Šárka by se o sobotách neměla do školy jak dostat v tyto dny jí totiž nejezdil žádný autobus. V září tedy do školy nenastoupila a šla si
hledat nějaké pracovní místo.
„A tak jsme potom s mamkou chodily v Bechyni od-od jedný továrny k druhý, kde mě
vezmou. … Ale tady bylo zvykem, že takhle ta holka z vesnice většinou šla do Trioly, tak
jsem šla do Trioly a byla jsem v tý Triole, no. Byla jsem tam, akorát jsem tam byla
pětadvacet let.“ (Šárka, 61 let, ZŠ, vdaná, syn 44 let a dcera 38 let)
Některé ženy mají v současné době specifický názor na studium, přesněji na
důležitost studia a jak určuje budoucí profesi. Domnívají se, že příliš nezáleží na tom,
jakou školu jedinec vystuduje, neboť mnoho absolventů se poté věnuje zcela jinému
oboru. Tyto ženy tak vyvozují z příkladů, které mají ve svém okolí, především tedy od
sebe, od dětí a od svých známých. Tento jev je ovšem celospolečenský a v současnosti
poměrně rozšířený. Poměrně značná část obyvatel si po skončení odborné školy najde
úplně odlišné zaměstnání a někteří z nich ve svém oboru už nikdy nepracují (Desatero
absolventa při hledání práce, © 2014).
„Já když dneska máme sraz z průmky, tak z toho jsou snad čtyři inženýři a nějakej
architekt, no a další jsou čtyři taxikáři a jeden dělá v metru, jezdí vlakem sem a tam, jo.
No prostě, jedna má statek s koňma, jo, takovýhle věci. Jedna dělá účetní stejně beztak,
ve firmě svýho manžela, ty dělaj mrazáky, nebo co. Jo, jeden dělá, má myčku na
autobusy ((smích)). Prostě jako stejně to nedělá skoro nikdo, jo.“ (Alena, 44 let, SŠ,
rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
Většina dívek tedy studovala, čtyři z nich však studium kvůli nečekanému
těhotenství nedokončily. Některým z nich vybrali konkrétní školu rodiče, ony samy tak
neměly téměř žádný zájem na tom, aby se ke studiu ještě někdy vrátily. Za socialismu
bylo ovšem běžné, že ženy porodily první dítě poměrně brzy a nezřídka kvůli nim
musely přerušit či zcela ukončit své probíhající studium (Kaplan 1970: 9-10). Obecně
mají nezletilé matky velmi nízké vzdělanostní aspirace (Slámová 2011: 11).
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„To jsem chodila na učňák do Rokycan. Na prodavačku. Samozřejmě jsem ho
nedodělala.“ (Zuzana, 42 let, ZŠ, vdaná, dcery 26 let, 23 let a 17 let)
Tyto dívky studovaly střední školu či odborné učiliště, ovšem žádnou z nich
studium příliš nenadchlo. Samy přiznaly, že je škola nebavila a že nijak zvlášť dobře
neprospívaly. Do školy chodily víceméně kvůli tomu, že musely.
„Já jsem to brala jako povinnost, že to je škola, že tam musim chodit, aby teda ze mě
něco bylo. Ale že by mě nějak zvlášť bavila, to se říct nedá.“ (Dana, 53 let, ZŠ, vdaná,
dcera 37 let a syn 34 let)
Nezletilým dívkám mateřství ztíží přístup ke studiu. Velice často tak po porodu
v dalším vzdělávání nepokračují a mnohdy díky tomu dosáhnou pouze základního
vzdělání (Slámová 2011: 10). Je málo pravděpodobné, že by nezletilá matka probíhající
studium dokončila (Duncan 2007: 308). Ze zkoumaných studujících dívek však Lucie,
Martina a Alena zvládly své studium dokončit. Se samotným studiem neměly tyto tři
ženy žádné velké problémy. Studovaly rády a prospívaly s dobrými známkami.
„Já jsem se učila docela dobře, takže by mi bylo líto to jen tak zahodit, ty tři roky.“
(Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a syn 17 let)
Tyto ženy studovaly střední školu s maturitou a dříve či později se jim podařilo
maturitu udělat. Všechny odmaturovaly na první pokus, žádná nemusela tuto zkoušku
opakovat. S dokončením studia neměly kvůli probíhajícímu těhotenství a narození dítěte
výrazné problémy. Alena a Martina dokonce odmaturovaly v řádném termínu.
„A vlastně v normálním termínu jsem porodila a zároveň v normálním termínu jsem
odmaturovala.“ (Martina, 55 let, SŠ, vdaná, dcery 38 let a 33 let)
Dívky, které otěhotní během studia, nemají vždy vhodné rodinné zázemí, aby
byly schopny skloubit školní a rodičovské povinnosti (Slámová 2011: 1). Lucie však
toto zázemí měla. Chtěla původně také pokračovat v denním studiu. Dokončila právě na
své škole třetí ročník a měla v plánu po porodu nastoupit do ročníku čtvrtého. Aby
mohla dostudovat, měla se o novorozence po zbytek studia starat především její matka.
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Kvůli nečekaným zdravotním potížím narozeného dítěte a následným komplikacím se
ovšem rozhodla pro roční odklad studia.
„No tak jsem pak zašla za ředitelkou tý obchodní akademie a požádala jsem jí o odklad
studia. Abych teda mohla nastoupit pozdějc. No nejdřív se jí to moc nezdálo, v prvním
momentě na mě koukala, jak když po ní chci nějakej zázrak. Ale protože jsem měla
dobrý známky, dobrý výsledky školní a dobrý chování taky, tak mi povolila potom roční
odklad.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a syn 17 let)
Maturitu již narozené dítě ženám nekomplikovalo. Lucie skládala zkoušku, když
byly její dceři necelé tři roky, zatímco Alena a Martina měly dvouměsíční dítě. Jedině
Martina se zmínila, že se musela v době konání maturitní zkoušky svému dítěti věnovat.
Nijak to však průběh zkoušky nenarušilo.
„Když jsem maturovala, tak jsem vlastně kojila. Jo? Takže vím, že, prostě že tchýně
přijela autem s miminkem v autě, já jsem mezitim nakojila a šla jsem maturovat dál. …
Tak jsem prostě nakojila, vodmaturovala a šla jsem domů.“ (Martina, 55 let, SŠ, vdaná,
dcery 38 let a 33 let)
Jedné z žen však maturitní zkoušku zkomplikovala poněkud odlišná skutečnost.
Aleně se během posledního ročníku na střední škole podařilo utajit, že je těhotná a že se
vdala. Jediná osoba, která o tom byla informována, byl její třídní učitel. Ke konci studia
již do školy nechodila, nikdo jiný tedy o její svatbě, ani dítěti nevěděl. Doufala, že bude
moci jít k maturitě ještě pod svým dívčím jménem, to však nebylo možné, neboť by tak
nebyla zkouška platná. Nastoupila tedy k maturitě pod svým novým jménem.
Zkoušejícího tato nová skutečnost nepříjemně překvapila natolik, že Aleně
zkomplikoval samotné skládání zkoušky a znemožnil jí tak získání dobrých známek.
„No to jsem měla odbornej předmět stavíčko, jsme tomu řikali, že jo, pozemní
stavitelství. A tak jsem přišla na to, že jo, před… A von tak na mě jako kouk: jo vy jste se
nám jako vdala, jo? Řikam: no. A von: hm, tak dobře. Sebral se, vodešel, já jsem měla
už vytaženou otázku, seděl tam jenom ten přísedící, kterej byl, že jo z cizí školy, no a já
jsem to tam vlastně odřikala, von se vrátil a kouk na mě, řek: za čtyři. No a ten přísedící
mu řikal jako že to přece, že tam vůbec nebyl, že to prostě jako na čtyřku to určitě jako
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nebylo, že jako dvojku, ale že horší známku by mi nedal. A von, že ho to nezajímá, že je
to jeho rozhodnutí.“ (Alena, 44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
Ukončení studia tak paradoxně Aleně nezkomplikovala samotná skutečnost, že
má dítě, ale především zjištění, že se tajně vdala a nikomu o tom neřekla. To při
maturitní zkoušce posloužilo zkoušejícímu jako záminka pro její znevýhodnění.
V současné době by takový přístup mohl být klasifikován jako diskriminace na základě
manželského stavu, která je nepřípustná a právně napadnutelná (David, © 2014).
Část žen potvrzuje předpoklad, podle něhož těhotné dívky přeruší školu a již
nikdy se ke studiu nevrátí. Ve vybraném vzorku však byly i ženy, které tento názor
vyvracely a ukázaly, že těhotenství nemusí pro dívku nutně znamenat definitivní odchod
ze školy. Samy probíhající studium úspěšně absolvovaly, i když se při tom na rozdíl od
svých vrstevníků staraly o malé dítě. Jejich potomek jim přitom další studium nijak
výrazně nenarušoval. Z výpovědí žen je zjevné, že pokud studium dívku bavilo a
dosahovala v něm dobrých výsledků, měla snahu jej dokončit. V případě, že dívka
nebyla svým studiem nijak nadšena a její známky byly spíše podprůměrné, neměla
žádný zájem na tom, aby ve škole dále zůstávala. Žádná z žen svého rozhodnutí přestat
studovat, nebo ve studiu pokračovat nelituje.

4.12 Nezletilé mateřství
V literatuře pojednávající o nezletilých matkách se nezřídka vyskytuje tvrzení,
že dcery nezletilých matek se velmi často samy v období dospívání stávají matkami
(Skasková 2011: 378). Existuje velká pravděpodobnost, že dítě nezletilé matky se
v budoucnu samo stane nezletilým rodičem (Wildsmith et al. 2012: 259). V případě
tohoto vzorku se hypotéza o dědičnosti brzkého mateřství nepotvrdila. Rodiče všech
dotazovaných žen měli děti – ať už tedy samotné dotazované ženy, nebo jejich starší
sourozence – jako zletilí. I mezi rodiči nezletilých matek platilo, že otec byl pokaždé
starší než matka.
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„Mámě bylo asi dvacet tři. No. Plus mínus. No a táta je vod ní dva roky, tak tomu mohlo
bejt tak těch dvacet pět.“ (Zuzana, 42 let, ZŠ, vdaná, dcery 26 let, 23 let a 17 let)
U dcer nezletilých matek je pravděpodobné, že se samy stanou nezletilými
matkami (Swann et al. 2003: 2). Potomci dotazovaných žen ovšem neměli své děti jako
nedospělí. Ti, kteří již děti mají, je porodili až po dosažení zletilosti. A to jak prvorození
potomci, které jejich matky čekaly ještě jako mladistvé, tak i ti, kteří se narodili později
již dospělým matkám. Potomci Martiny, Jitky a Zuzany dokonce ještě ani vlastní děti
nemají.
„A teď vlastně v lednu se vdala a teď se jí narodili dvojčátka, dva kluci. … Takže
osmnáct dní jim je dneska.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
„Ona hned tak děti mít nebude. Už kolik let nám říká, ať na vnoučata hned tak
nečekáme, že před třicítkou mít děti nechce.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a
syn 17 let)
Mladé matky nepociťují, že by jim něco chybělo, že by o něco přicházely nebo
že by se měly hůře než jejich bezdětní vrstevníci (Simms, Smith 1986: 9). Ani
z rozhovorů se nezdá, že by brzké mateřství dívky v jejich životě nějak omezovalo.
Samozřejmě musely řešit problém kontinuálně probíhajícího studia a těhotenství a po
narození dítěte se celý jejich život úplně změnil. Většina žen si však na tyto změny
nestěžovala, ani se nezmiňovala, že by se kvůli dítěti cítila znevýhodněná či vyloučená.
Ženy neměly dojem, že by časným mateřstvím o něco přišly, ztratily přátele, volný čas,
koníčky nebo že by jim uteklo mládí.
Jen Jitka a Šárka získaly pocit ztracené svobody a volnosti. Mateřství je na rozdíl
od ostatních žen omezilo, neboť se musely starat o malé dítě a nemohly se kupříkladu jít
bavit s přáteli, kdykoliv chtěly. Některé dívky mají při výchově malého dítěte pocit, že
jsou mateřstvím znevýhodněny, že si jím poněkud zkazily mládí. Nemohou si již dělat,
co chtějí, musí svůj život řídit podle potřeb dítěte (Skasková 2009: 196). Určitá část
dívek chápe těhotenství negativně, neboť jej pociťují jako ztrátu dětství a svobody.
Kvůli dítěti musely najednou dospět příliš brzy (Brubaker, Wright 2006: 1220).
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„Ta volnost taková, to vlastně mládí, ta puberta, to dětství potom, to mi všechno uteklo.
Jako že jsem to ani vlastně neprožila, že jo, v tý době, kdy jsem to prožít měla.“ (Jitka,
42 let, ZŠ, vdaná, dcera 25 let, dcera 15 let a syn 6 let)
„Holky třeba šly tancovat a já musela sedět doma, protože jsem měla malý dítě.“
(Šárka, 61 let, ZŠ, vdaná, syn 44 let a dcera 38 let)
Mladé dívky své mateřství hodnotí převážně kladně a snaží se být dítěti
zodpovědnou a dobrou matkou (Skasková 2011: 380). Mateřství je naučilo trpělivosti,
citlivosti, zralosti a lépe se díky němu dokáží prosadit (Copher, Macmillan 2005: 177).
Několik žen mluvilo o pocitech, které zažívaly, když se jim dítě narodilo a když jej
začaly vychovávat. Jejich zkušenosti jsou veskrze pozitivní. Na období po porodu, když
se učily se o dítě starat, vzpomínají rády. S výchovou neměly problémy, a ačkoliv to pro
ně byla zcela nová zkušenost, poměrně snadno a s určitou přirozeností se péči o dítě
naučily.
„Když se Lůca narodila, tak to bylo hezký. … To jsem tak nějak úplně, úplně v pohodě. I
moje tchýně teda bejvalá řikala, že čekala, že budou problémy a že – že jsem to jako
úplně přirozenou věc, úplně v pohodě, no. Mně to nevadilo. Bylo to takový hezký, no.“
(Alena, 44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
Mladé matce komplikuje životní situaci skutečnost, že často vychovává dítě bez
partnerovy ekonomické i fyzické opory (Skasková 2011: 379). Ženy ze vzorku ovšem
nebyly samy, všechny měly v partnerovi potřebnou oporu. V rozhovorech se zmínily o
tom, že jim v počátcích péče o novorozence jejich manžel pomáhal. O výchovu se tedy
oba dělili. Manželé byli v tomto případě ženám oporou a pomocníkem. Všechna starost
o dítě tak neležela pouze na matce, neboť otec se do péče sám aktivně zapojil.
„Manžel, ten pořád vzpomíná, jak to tenkrát bylo. Jak přišel vždycky z práce, vzal
malou a šel s ní ven, nebo k jeho rodičům, abych jako měla klid na učení. Za každýho
počasí. Za každýho počasí. Ať bylo hezky, sněžilo, nebo byla zima. Vždycky šli na
procházku.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a syn 17 let)
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Mezi českými i zahraničními autory nalezneme téměř v každé publikaci
zabývající se nezletilým mateřstvím názor, že u dětí mladých dívek je velmi
pravděpodobné, že se jednoho dne také stanou mladými rodiči. Ženy ze vzorku se však
tomuto tvrzení vymykají a to oběma směry. Žádná z nich není dcerou bývalé nezletilé
matky (či otce) a zároveň také žádná z nich nevychovala potomka, který by se v období
dospívání stal rodičem. Své mateřství dívky vnímaly pozitivně, obvykle na něj
vzpomínají kladně a nemají pocit, že by je nějak znevýhodnilo. Dvě z žen však
potvrdily, že mateřství může být někdy pro mladou dívku omezující a svazující.

4.13 Podpora rodiny
Nezletilé dívky měly v těhotenství, po narození dítěte i v následujících letech
podporu ve svých či partnerových rodičích. Rodiče jim s výchovou dítěte pomáhali,
hlídali ho, když bylo potřeba, a byli novomanželům velkou oporou. Poskytli jim
dočasné či trvalé bydlení a v některých případech je podporovali i finančně. Mladá
dvojice se tedy mohla na rodiče částečně spolehnout, poprosit je o pomoc nebo je
požádat o radu. Pokud jsou rodiče dívce takovouto oporou, zvládá ta situaci mnohem
lépe, než když má pocit, že rodiče zklamala (Hendrychová 1999: 43).
Tato zjištění jsou ovšem zcela v rozporu s tvrzením, že mnoho mladých
těhotných dívek nemá ve svých rodičích podporu, jsou na celou situaci samy, a proto
často trpí pocity izolace a osamění (Evans 1997: 281).
„Naši mi pomáhali, i když byl na vojně Pepa, i když jsem byla sama potom, tak mi
pomáhali. Vždycky když jsem potřebovala, tak jsem se mohla domů vrátit, nebo obrátit
na mámu, na tátu.“ (Šárka, 61 let, ZŠ, vdaná, syn 44 let a dcera 38 let)
Přístup rodičů k dceřině mateřství může být různý. V předchozím textu však již
bylo zmíněno, že reakce rodičů na dívčino těhotenství byly ve zkoumaných případech
vstřícné a kladné. Není tedy divu, že i po porodu dívku rodiče podporovali a pomáhali
jí. V některých případech šlo převážně o vlastní matku a otce, v jiných se mladému páru
věnovali více partnerovi rodiče. Podstatné však je, že novomanželé nebyli svými
příbuznými zavrženi, ale naopak se na ně mohli se svými problémy kdykoliv obrátit.

55

4.14 Bydlení
Všechny ženy se dříve nebo později odstěhovaly od rodičů do vlastní
domácnosti. Některé z nich s manželem téměř ihned po porodu odešly do nového domu
či bytu. Většina však bydlela nějaký čas u svých nebo manželových rodičů, než se jim
podařilo zařídit si vlastní bydlení. Nezletilé matky často bydlí poměrně dlouhou dobu u
svých rodičů (Swann et al. 2003: 2). Ačkoliv v socialismu stát podporoval družstevní a
individuální výstavby, dotoval nájemné v podnikových, komunálních a státních bytech a
při přidělování bytů měly mladé rodiny s dětmi přednost před ostatními žadateli,
novomanželé zpravidla neměli vlastní domácnost a zpočátku svého rodinného života žili
několik let u svých rodičů (Kučera 2000: 11).
„My jsme vlastně neměli kde bydlet, jako sami, protože jsme byli oba u rodičů, že jo.
Tak jsme se po svatbě přestěhovali k jeho rodičům. Oni měli barák a bylo tam dost
místa, takže jsme se tam vešli.“ (Dana, 53 let, ZŠ, vdaná, dcera 37 let a syn 34 let)
Bydlení se svou nebo partnerovou rodinou má nejen své výhody – prarodiče
mohou být dalším zdrojem času, peněz a emocionální podpory (Wildsmith et al. 2012:
262) – ale i řadu nevýhod. Mladý pár je neustále omezován starším párem a nemůže
vést život podle svých představ. Společné soužití dvou generací neumožňuje mladým
lidem být nezávislí (Slámová 2011: 9). I v tomto výzkumu časem novomanželé v
bydlení s rodiči spatřili určité komplikace. Nejprve byli samozřejmě rádi, že mají
s dítětem kde bydlet, ale postupně se ukázalo, že tento typ kohabitace má své
nedostatky. Mladý pár měl nad sebou stálý dohled, musel se rodičům podřizovat a
poslouchat je, byl jimi do jisté míry omezován. Novomanželé však chtěli rozhodovat
sami, žít si podle svého a moci si zařídit domácnost po svém.
„Protože vono ani to bydlení s mejma rodičema, s našima, nebylo úplně jednoduchý, že
jo. … Bydleli jsme u nich, takže jsme je museli respektovat, všechno muselo bejt tak, jak
chtěli oni.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a syn 17 let)
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Jedním z problémů, který musí mladý pár řešit, je bydlení. Obvykle oba dosud
bydlí u svých rodičů, je tedy nutné se rozhodnout, kde budou jako rodina i s dítětem
bydlet. Díky podpoře rodičů, jíž je věnován předchozí oddíl, se ženy z výzkumu
nepotýkaly s vážnými problémy ohledně svého bydlení. Většinou jim jejich či
partnerovi rodiče umožnili bydlet ve své domácnosti do doby, než si mladý pár najde
vlastní bydlení. Dříve či později se dívky skutečně do nového bytu nebo domu
odstěhovaly.

4.15 Práce a zaměstnání
Všechny ženy, které ukončily studium maturitou, si během svého následného
života našly práci v oboru, který vystudovaly. Ne všechny však byly schopné a ochotné
se mu věnovat po celou pracovní kariéru. Jejich výpovědi zjevně vyvracejí tvrzení, že u
nezletilých matek je velmi nepravděpodobné, že si během života najdou dobrou práci
(Duncan 2007: 308).
Lucie vystudovala obchodní akademii, po maturitě si našla práci jako účetní a na
stejném místě dosud pracuje. Alena se po skončení stavební průmyslové školy věnovala
různým činnostem a vystřídala několik zaměstnání, stavebnictvím se však živí až
v současnosti. Martina, která se na gymnáziu zaměřila na chemii a chystala se původně
studovat Vysokou školu chemicko-technologickou, začala po mateřské dovolené
pracovat v laboratoři. Na tomto místě zůstala ovšem pouze několik let, poté z něj odešla
a již se tomuto oboru nikdy nevěnovala. Obor, který ji vždy zajímal, pro ni přestal být
po období stráveném v laboratoři přitažlivý.
„Ale tenkrát mě to tam pak už moc nebavilo jako v tý firmě, v tý laboratoři. Jenom
vlastně… ta stereotypní práce pořád dokola.“ (Martina, 55 let, SŠ, vdaná, dcery 38 let a
33 let)
Ženy, jež své studium nedokončily, se poté již oboru tohoto studia nevěnovaly.
Nikdy si nenašly práci, která by se blížila jejich předchozímu oboru nebo v níž by
využily nabyté vědomosti ze školy.
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O své práci mluví dotazované ženy v rozhovorech poměrně rozsáhle. Více či
méně popisují všechna pracovní místa, jimiž v minulosti prošly, a samozřejmě se věnují
i svému současnému zaměstnání. Nejvíce ženy mluví o práci, která je bavila nebo ve
které strávily nejvíce času. O pracovních místech, na nichž byly krátce či které je nijak
nenaplňovaly, se zmiňují pouze informativně a stručně. Práce je pro ženy důležitou a
významnou složkou jejich života. Žádná se nevyjádřila v tom smyslu, že by měla
problém sehnat v minulosti práci nebo že by byla dlouhodobě nezaměstnaná. Životy
komunikačních partnerek tak nekorespondují s tvrzeními, podle nichž mají nezletilé
matky nízké šance na uplatnění na trhu práce. Díky svému nízkému vzdělání nemají
žádnou kvalifikaci, a pokud budou někdy zaměstnané, budou dělat pouze
nekvalifikovanou práci za velmi nízkou mzdu (Macíková 2002: 12-14, Swann et al.
2003: 2).
„A já jsem vlastně měla s tim Karlem Novákem tu loveckou kancelář. … Takže prostě
tam se lovilo, já nevim, vod slona, přes lva, krokodýli, hroši, já nevim, všechno. Vševšechny antilopy, všechno. Takže když jsem třeba jela do tý Afriky s těma lovcema, tak
jsem měla ty licence a oni lovili. Jezdil s náma i preparátor teda, kterej zároveň v tý
Africe zpracovával rovnou ty trofeje, to, co se vozilo potom do Evropy a tady jim prostě
ty hlavy a tohleto jako udělal.“ (Martina, 55 let, SŠ, vdaná, dcery 38 let a 33 let)
„My jsme byly dobrej kolektiv, samý ženský, pořád jsme si povídaly, pořád jsme
vtipkovaly, takže nám ta práce šla od ruky. Do práce jsem se těšila, to jo. … Nejlepší to
bylo, když přivezli nový zboží. To jsme vždycky koukali, jestli si z toho nemůžeme něco
vzít, jestli se nám něco nehodí. Hlavně ovoce, že jo. Toho tenkrát moc nebylo, tak z toho
jsme byli nadšený všechny.“ (Dana, 53 let, ZŠ, vdaná, dcera 37 let a syn 34 let)
Pouze Ivana většinu svého života nepracuje, ne však vlastní vinou. Při mateřské
dovolené si nejprve našla práci na doma – vyráběla kartáče na vlasy. Když její dcera
nastoupila do školky, začala Ivana pracovat jako uklízečka. Přibližně po pěti letech však
musela práce zanechat. Po matce totiž zdědila těžké astma – její matka díky němu
zemřela, když bylo Ivaně 17 let – jež se jí v této době výrazně zhoršilo. Ivana tak
strávila téměř rok v nemocnici a nakonec jí byl přiznán invalidní důchod. Do práce tedy
nechodí, neboť by tuto zátěž ze zdravotních důvodů nezvládla.
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„Takže jsem asi rok marodila, opravdu hodně, byla pořád na kapačkách a takže mě dali
do invalidního důchodu, už tenkrát. … No takže já s tím zdravím toho zase tak moc
nezvládnu, takže tím pádem do práce nechodím a jsem v invalidním důchodu.“ (Ivana,
46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
Zaměříme-li se na vyprávění o manželově práci, dělí se v tomto případě ženy na
dvě skupiny. První skupina o tomto tématu téměř nehovoří, partnerovo zaměstnání
nezmiňuje vůbec, nebo pouze jednou větou. Tato skupina zjevně nepovažuje práci
svého manžela (či manželů) za nezbytnou součást vyprávění o sobě. Celkově tyto ženy
o manželovi nemluví v rozhovoru více, než je pro vyprávění nutné.
Druhá skupina se naopak o partnerových pracovních místech poněkud
rozpovídala. Tyto ženy považovaly za vhodné vyjmenovat všechna zaměstnání, jimiž
jejich manžel prošel. Často vysvětlovaly, kde manžel pracoval, jak dlouho, proč odešel
a některá pracovní místa i blíže popisovaly. Druhá skupina žen tak do vyprávění o
vlastní osobě zahrnula i svého manžela.
„No a pak přešel do jiný. Tady v tý se prej začalo šidit. Jako jídlo myslim. Víte, jako že
se používaly různý náhražky a Podravka a vegeta a Maggi a tak. Poctivý jídlo se prej
přestalo dělat a radši se nakupovalo všechno zmražený a nějaký polotovary. Odbejvaly
se ty jídla. No. A on ty jídla ale nechtěl takhle šidit, že jo. Zákazník platil za jídlo pořád
stejně a on to měl začít šidit. A to von nechtěl, von je zvyklej vařit poctivě. No tak se tam
s nima hádal, nechtěl to dělat.“ (Dana, 53 let, ZŠ, vdaná, dcera 37 let a syn 34 let)
Pro ženy je jejich práce velmi důležitá. Věnují jí podstatnou část rozhovoru,
přičemž nejdéle hovoří o tom zaměstnání, které je bavilo nejvíce. Nedokončené
vzdělání většiny z nich pro ně nebylo překážkou k nalezení pracovního místa. Oproti
očekáváním tedy nevyústilo v nezaměstnanost, ani v neschopnost uplatnit se na trhu
práce. Pro část zkoumaných žen je manželova práce stejně důležitá jako jejich.

4.16 Rodinné vztahy
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Mladé dívky s malým dítětem se domnívají, že až jejich potomek vyroste, budou
si s ním rozumět a budou k sobě mít emocionálně i názorově blízko (Skasková 2009:
196). Nezletilé matky mají většinou velmi pozitivní postoj k tomu být matkou a se svým
dítětem mají silný vztah (Duncan 2007: 317). Ženy z tohoto výzkumu si skutečně se
svými dětmi rozumí. A to jak s dítětem, jež porodily ještě jako neplnoleté, tak i se všemi
dalšími dětmi. S prvním dítětem má však většina z nich pevnější a intimnější vztah, než
s jeho sourozenci.
„Ale já, myslim si, že nemáme špatnej vztah … My jsme spíš kamarádky, spíš jsme to
nějak takhle.“ (Alena, 44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
Zkoumané ženy mají, nebo měly dobrý vztah i se svou matkou. Při vyprávění
často používaly výraz „maminka“, případně „mamka“. V některých výpovědích o
rodičích navíc označení „maminka“ ostře kontrastovalo s výrazem „otec“.
„No mamince bylo osmnáct, když mě měla, a otec, otci bylo, oni jsou tři roky od sebe,
takže otci bylo jednadvacet.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
Ve vztahu ke svému otci se však ženy lišily. Většina z nich s ním vycházela
dobře. Alena a Ivana ovšem měly a stále mají se svým otcem velice problematický
vztah. Když byly na základní škole, jejich rodiče se rozvedli, otec od rodiny odešel a o
své děti se více nezajímal. Alena navíc svému otci klade za vinu matčiny psychické
problémy, které posléze vedly až k tomu, že si vzala život.
„No, von se, von se vo nás samozřejmě nezajímal. Vždycky nám řikal, že jsme
křivochcalky, že chtěl kluky, že vo nás nestál.“ (Alena, 44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27
let a syn 25 let)
Z rozhovorů byl patrný ještě jeden konkrétní vztah, o němž se ženy nepřímo
zmiňovaly. Vztah ke tchýni. Partnerovu, později manželovu matku měly některé
dotazované ženy rády a vztah k ní byl pozitivní či neutrální, jiné ji vnímaly naopak
negativně a jako zdroj potíží. Vztah snachy a tchýně je odedávna poměrně
problematický. Některé ženy spolu v tomto smyslu vycházejí velice dobře, jiné naopak
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narážejí na neustálé překážky nebo spolu nedokáží téměř vůbec komunikovat
(Koubková 2009: 17,20-21).
„Ale maminka taky byla hrozně hodná, právě jeho.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30
let)
„Tak vždyť to bylo vod jejího syna. Jak může bejt někdo takovejdle hnusnej. Že vod
dcery, toho lituje, že to má, a mohl by tu pusu mít, nebo to patro, jinej, vod syna. Já si to
nedovedu představit. Dovedete si představit, že byste měla dvě děti a jako jedno teda že
ať je zdravý a ať je teda nemocný to druhý? Já nepochopim takovýhle myšlení.“ (Šárka,
61 let, ZŠ, vdaná, syn 44 let a dcera 38 let)
Rozvedené ženy mluvily také o vztahu otců s dětmi. Jelikož otcové těchto dětí
po rozvodu, případně rozchodu, od rodiny odešli, už se vzájemně příliš nestýkali. Díky
tomu byly vztahy dětí s vlastním otcem v těchto případech špatné. Většina otců se o
svého potomka nezajímá, nenavštěvuje ho a nemá s ním žádný, nebo téměř žádný
kontakt. Mnoho mužů, kteří se rozvedou a odstěhují od rodiny, zaujme právě zmíněný
přístup ke svým dětem. Od rodiny se izoluje, přeruší s ní veškeré styky a vzdá se tak své
rodičovské zodpovědnosti. Děti takových mužů pak vyrůstají bez otce, nic o něm neví a
chovají k němu negativní pocity (Cyrulnik © 2014).
„Tak on vždycky řikal, tomu druhýmu mýmu manželovi řikal táto, a když tam viděl toho
pravýho tátu, tak řikal: Mami, tam je Mráz. Nikdy neřek´ táta. Protože on ho taky jako
tátu nebral.“ (Šárka, 61 let, ZŠ, vdaná, syn 44 let a dcera 38 let)
Vztahy v rodině jsou pro ženy velmi důležité, neboť se během vyprávění
věnovaly rovnou několika typům těchto vztahů. S jistými členy rodiny vycházejí lépe,
s jinými hůře, poměrně se však ve svých výpovědích shodují. Všechny ženy si dobře
rozumí se svými dětmi a s vlastní matkou. Vztahy s otcem a s tchýní jsou ty, v nichž se
liší. Většina s těmito členy rodiny nemá žádné problémy, některé se však vůbec
nestýkají s otcem, jiné zase nevycházejí s tchýní. Ukázalo se také, že v případě rozvodu
se vztah dětí s vlastním otcem výrazně zhorší.
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4.17 Život a studium dětí
Většina žen poměrně rozsáhle mluví o svých dětech a o jejich životě. Vyprávějí
o nich od útlého věku až do současnosti. Nejvíce se ženy věnují popisu studia dětí, což
je pochopitelné, neboť někteří jejich potomci jsou dosud nezletilí a studium je hlavní
náplní jejich dosavadního života. I u svých prvorozených dětí, které jsou již nějakou
dobu dospělé, nezřídka pracují a mají vlastní děti, však ženy hovoří převážně o jejich
studijní kariéře.
V literatuře nezřídka nalezneme, že rodičovství nezletilých má negativní dopad
na jejich děti. Vytváří prý špatné prostředí pro výchovu a má dlouhodobé následky na
jejich životní dráhu (Copher, Macmillan 2005: 865). Negativní důsledky na život dítěte
se mimo jiné projevují i v tom, že děti mladých matek mají jen omezené šance, že
budou úspěšné ve studiu a vzdělávání (SmithBattle 2005: 831).

Tváří v tvář

provedeným rozhovorům se však tyto hypotézy jeví jako mylné. Děti vybraných žen
studovaly či studují více než uspokojivě.
„Protože to nemáte představu, co se vodehrává na tý baletní konzervatoři, jo. Za prvé
co to je za dřinu, za nesmírnou dřinu. Jak jsou ty holky prostě zrasovaný po všech
stránkách. Před zkouškama nejedí, známkují je za postavu, že jo. Já si pamatuju, když jí
bylo těch patnáct, tak měla čtyřicet pět kilo a sto sedmdesát dva centimetrů a řekli jí, že
prostě musí zhubnout.“ (Martina, 55 let, SŠ, vdaná, dcery 38 let a 33 let)
„A když měla závěrečný zkoušky, tam se dělaj každejch půl roku na tý kos-kadeřnici
zkoušky, jestli vlastně jako jo, nebo ne, jestli jí pustěj dál, nebo ne, tak mi řekli, že třeťák
jí strčí do kapsy. No a dostala z praktický zkoušky jedničku. Jako jediná měla ze všeho.
Z dámskýho, pánskýho a co bylo to třetí… pokládaná vlna, jednička. Jako jediná měla
ze všeho jedničku.“ (Zuzana, 42 let, ZŠ, vdaná, dcery 26 let, 23 let a 17 let)
Když srovnáme úroveň vzdělání, které dosáhly někdejší nezletilé matky, se
vzděláním, jehož dosáhli jejich potomci, zjistíme, že děti v tomto směru své matky
jednoznačně předčily. I když nebudeme brát v potaz dosud nedokončená studia, děti
těchto žen ve všech případech dokončily alespoň střední školu. Tím přesáhly úroveň
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vzdělání svých matek, neboť ty ve většině případů mají ukončenou pouze školu
základní. Nepotvrdily se tak teorie, že děti nezletilých matek mají obvykle špatné
studijní výsledky (Wildsmith et al. 2012: 259). Naopak tím, že své matky takto předčily,
vyvracejí jejich děti i tvrzení, podle něhož je nepravděpodobné, aby dítě dosáhlo
výrazně vyššího vzdělání než jeho rodiče (Sandanyová 2008: 26-27).
I tento oddíl ukazuje, jak jsou děti pro dotazované ženy důležité. V rozhovoru
jim věnovaly značnou část vyprávění, zmiňovaly se o jejich životě a úspěších, ale i o
zdánlivě nedůležitých zážitcích. Nejvíce v této souvislosti hovořily o studiu svých dětí a
vyzdvihovaly jejich dobré výsledky a výkony. Výpovědi žen tedy nejenže potvrzují
jejich silný vztah k dětem, ale zároveň ukazují, že děti nezletilých matek mohou být
úspěšné ve studiu a dosahovat v něm výborných výsledků. Vybraný vzorek se tak
vymyká tvrzením, podle nichž se tyto děti špatně učí a mají ve škole problémy.

4.18 Rozvedená manželství
Manželství s otcem dítěte některým ženám nevydrželo. Alena, Jitka a Šárka se
s partnerem po několika letech rozvedly. Pro Alenu to byl zatím jediný rozvod, zatímco
Jitka a Šárka jsou rozvedené již dvakrát.
Alena žila poměrně dlouho ve fungujícím vztahu s manželem. Během období,
kdy spolu provozovali hotel, si však Alenin manžel našel jinou partnerku. A jejich
manželství se začalo rozpadat. Manžel od Aleny stále odcházel a vracel se k ní, až se
nakonec úplně odstěhoval. Nerozvedli se ovšem hned, ale až po několika letech. To
Alena začala mít finanční potíže, neměla dost peněz pro sebe a pro děti a žádala
manžela o příspěvky. Manžel jí ovšem odmítl jakkoliv přispět. Alena si tedy sehnala
právníka, manžel požádal o rozvod a s Alenou se rozvedl. Po nějaké době si Alena našla
přítele, s nímž již čtyři roky šťastně žije ve společné domácnosti.
„No a tam si můj bejvalej, tak nějak jak tam chodili ty lidi do toho hotelu, tak si čuchal
k jiný takový tý sortě, no a nějak se to zvrtlo, našel si, že jo, partnerku jinou.“ (Alena,
44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
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Šárka se za otce dítěte provdala v době, kdy byl na vojně. Manžel tam strávil dva
roky, během nichž se mu narodil syn. Z vojny přijel navštívit rodinu jen několikrát,
díky tomu svého syna téměř neviděl a nevytvořil si s ním žádný vztah. Když se k rodině
vrátil, syn se ho bál, neboť ho neznal. Se Šárkou žil po návratu z vojny pouze rok, nebo
dva. Poté se rozešli. Šárka si po několika letech našla nového partnera, rozvedla se se
stávajícím manželem a vdala se do druhého manželství. S druhým manželem měla
dceru. Tento partner měl však problémy s alkoholem, následkem čehož se stával
agresivním. Dcera tyto jeho stavy psychicky nezvládala, a tak se Šárka rozvedla
podruhé. Po pěti letech se seznámila s mužem, kterého si vzala a s nímž žije spokojeně
už přibližně dvacet let.
„To dole byla prádelna, tak jsem šla prát a kluka jsem si musela vzít s sebou dolů do
prádelny a posadit ho na stůl, protože nahoře s tátou bejt nechtěl, protože se ho bál.
Neznal ho, nechtěl. A von zase k němu neměl takovej vztah jako já nebo kdokoliv z nás
tady doma, protože ty dva roky ho skoro neviděl.“ (Šárka, 61 let, ZŠ, vdaná, syn 44 let a
dcera 38 let)
Jitka si svého partnera vzala předtím, než šel na vojnu. Když se vrátil z vojny,
sestěhovali se do jedné domácnosti. Manžel byl však na Jitku agresivní, dokonce ji i bil,
Jitka se proto poměrně brzy odstěhovala a rozvedla. Po deseti letech se znovu vdala za
nového partnera. Žila s ním tři, nebo čtyři roky, během nichž se jim narodila dcera.
S manželem si nicméně nerozuměli a navíc jí byl nevěrný, takže se Jitka rozvedla
znovu. Po několika letech si našla dalšího partnera, s nímž měla syna a vzápětí si jej i
vzala. Se třetím manželem se ovšem odcizili, manžel se odstěhoval a s Jitkou se již
prakticky nestýkají. Jitka má nyní přítele, s nímž je šťastná, po čtvrté se ale vdávat
nechce.
„Jo, že to, prostě tam byli malichernosti a agresivita a takový. To, co nemáte… to, co
nepoznáte, když vám je takhle málo. … Jako nebyl to žádnej beránek, proto to tak
dopadlo. Jo jako vopravdu, jako fyzicky mě napadal a to prostě ne… To jsem tam odtaď
opravdu utekla.“ (Jitka, 42 let, ZŠ, vdaná, dcera 25 let, dcera 15 let a syn 6 let)
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Tyto tři ženy jako jediné potvrzují předpoklad, že když se těhotná nezletilá dívka
provdá za otce dítěte, dříve nebo později se s ním rozvede: „Tito mladí lidé přijímají
rodičovský úděl příliš brzy a v důsledku toho přeruší svůj osobní vývoj a proces
vzdělávání, takže nejsou schopni stát se soběstačnými a nejsou emocionálně zralí pro
důvěrné vztahy – to vše přispívá k neúspěšným sňatkům (Evans 1997: 281).“
Manželství nezletilých se tedy poměrně často rozpadají (Slámová 2011: 15).
Domnívat se, že uvedená manželství nevydržela kvůli nízkému věku
novomanželů a dívčinému těhotenství, by bylo chybné. Alena se rozvedla poté, co se
její manžel rozhodl žít s jinou ženou. Manželství Šárky i Jitky trpěla partnerovým
odchodem na vojnu. Díky tomuto dlouhému odloučení si na sebe partneři odvykli a
později již spolu nedokázali žít.
Mohli bychom předpokládat, že když se zkoumané ženy vdávaly velmi mladé a
ještě téměř pouze kvůli nastalému těhotenství, manželství s otcem dítětě ve většině
případů dlouho nevydrží. Z osmi vztahů se však rozpadly pouze tři a jen dva z nich již
po několika letech jeho trvání. Nelze ovšem tvrdit, že u tří žen z tohoto výzkumu
manželství zkrachovalo následkem brzkého sňatku. Každá s manželem měla odlišné
problémy, jež nakonec vedly k samotnému rozvodu.

4.19 Psychické problémy
Dvě z žen, Alena a Ivana, trpěly během svého života psychickými potížemi. A to
tak vážnými, že kvůli nim musely pravidelně navštěvovat lékaře.
U Aleny se psychické problémy objevily poté, co si její manžel našel novou
partnerku. Manžel pak stále od Aleny odcházel, zase se k ní stěhoval a to stále znovu a
znovu. Alena mu vždy uvěřila, že zůstane s rodinou, a o to víc ji pokaždé ranil jeho
další odchod. Nakonec musela navštívit odborníka, u něhož se několik let léčila
z depresí. Nyní je na tom opět její psychika špatně kvůli problémům v práci. Firma, již
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vlastní spolu se svým přítelem, neprosperuje, Alena se proto bojí, že budou muset firmu
časem zavřít. Obává se o svou budoucnost. Neví, co bude dělat, pokud firma zkrachuje.
„No nicméně tak ještě tam jak ten manžel, jak vodcházel, přicházel, tak jsem se
psychicky taky zhroutila teda, to se přiznám, do toho ty tři zaměstnání, tak mě to
trošičku…“ (Alena, 44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
Ivanu do psychiatrické ordinace dohnala souhra nešťastných událostí. Před šesti
lety jí lékaři zjistili rakovinu a vzápětí diagnostikovali rakovinu i jejímu manželovi. Oba
šli na operaci, oba podstupovali léčbu. Za necelý rok zemřel manželův otec, následkem
čehož se u manželovy matky spustila Alzheimerova choroba. Ivana s manželem se o ni
tedy museli starat. Postupně se ke tchýnině chorobě přidala i rakovina a tchýně do roka
zemřela. Rakovina, manželova rakovina, úmrtí tchána, psychicky náročná péče o tchýni
a úmrtí tchýně, to vše Ivana zakusila během několika let, díky čemuž musela nakonec
vyhledat specialistu.
„Těma starostma, jak jsem byla vynervovaná, tak-tak jsem vlastně přestala spát. A to
jste za dva měsíce úplně vyřízená, že jo. To-to bych to vodnesla zdravotně ještě víc.
Takže no a když jsem vlastně tý psycholožce vyprávěla ten svůj příběh zhruba vlastně
jako to vyprávim vám, tak mi říkala: A to jste tady až teď?“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná,
dcera 30 let)
U nezletilých matek je zaznamenán vyšší výskyt poruch chování a
disharmonického vývoje osobnosti (Skasková 2011: 378). Není tedy nijak překvapivé,
že se v tomto vzorku objevily dvě ženy, které měly právě psychické potíže.
Z jejich vyprávění je nicméně zřejmé, že tyto problémy nemají přímou spojitost
s brzkým mateřstvím. Alenu i Ivanu dovedlo do psychiatrické ordinace těžké životní
období, jímž právě procházely. Obě se musely potýkat s náročnými úkoly, které je
velmi vyčerpávaly a postupně jim rozkládaly jejich psychiku. Když porovnáme životy
těchto žen se životy ostatních komunikačních partnerek, zjistíme, že u žádné jiné ženy
se podobně obtížná situace neobjevila. Je tedy možné, že kdyby se do podobných
nesnází dostala kterákoli jiná ze zkoumaných žen, musela by se dříve či později také
svěřit do péče odborníka.
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Dvě ženy se během svého života potýkaly s duševními obtížemi, kvůli nimž
musely vyhledat odbornou pomoc. Jejich špatný psychický stav však nijak nesouvisel
s tím, že porodily dítě jako nezletilé, ale vycházel z náročného životního období, které
bylo nesnadno zvládnutelné a vyčerpávající. Zbylé ženy žádnými podobnými problémy
neprošly. Nelze se tedy domnívat, že časné mateřství mělo přímý vliv na psychický stav
zkoumaných žen.

4.20 Finanční situace
Nezletilé matky se dostávají do finanční tísně, neboť nejsou schopny si vydělat
dostatek peněz na vlastní bydlení. Jsou závislé na rodičích či partnerech a jejich bytová
situace je proto špatná (Slámová 2011: 9). U dětí nezletilých rodičů je tedy
pravděpodobné, že budou vyrůstat v chudobě (Higginson 1988: 135). Ženy ze
zkoumaného vzorku se nikdy nedostaly do vážných finančních problémů nebo
výrazných dluhů. Nestalo se jim, že by neměly žádné peníze, neměly jídlo nebo neměly
kde bydlet. Neskončily na ulici či v útulku, děti jim nebyly odebrány kvůli nedostatečné
péči, vždy měla jejich rodina co jíst. S menšími finančními potížemi se však některé
z nich musely vypořádat. Většina z žen nikdy neměla peněz nazbyt, někdy si musely
půjčit, jindy jim v tomto ohledu vypomáhali rodiče. Nemohly si dovolit penězi plýtvat,
kupovat dětem nákladné dárky či jezdit každý rok na drahou dovolenou.
„Je teda pravda, že peníze jsme teda neměli k tomu, abysme je brali na hory, k moři. …
Jinak moje děti měly všechno, co chtěly. Většinou, většinou fakt dostaly všechno, co
chtěly. A když to nedostaly hned, dostaly to pod stromeček.“ (Zuzana, 42 let, ZŠ, vdaná,
dcery 26 let, 23 let a 17 let)
Ženy z výzkumu nepotvrdily katastrofální předpovědi týkající se jejich finanční
situace. Ačkoliv autoři předpokládají, že mladé matky budou se svými dětmi žít
v chudobě a samy si nezajistí dostatek peněz na živobytí, dotazované ženy se těmto
názorům vymykají. Penězi během svého života sice nikdy neoplývaly a občas si musely
nějaký obnos vypůjčit, vždy však byly schopné dluhy splatit a rodinu zajistit.
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4.21 Socialismus
Mnoho žen se v rámci vyprávění zmiňovalo o době, v níž vyrůstaly, o životě
v ČSSR. Režim, který zde v 70. a 80. letech panoval, ovlivňoval životy všech lidí. Tato
doba měla svá specifika. Ženy nejčastěji poukazovaly na negativa a nedostatky, s nimiž
se během minulého režimu setkávaly. Některé z někdejších praktik mohou připadat
dnešnímu člověku přímo absurdní. Žádná žena sice neměla kvůli tehdejší ideologii
nějaké výrazné problémy, všech se však nějakým způsobem dotkla omezení, jež doba
přinášela. Z vyprávění je patrné, že minulý režim vnímaly zkoumané ženy převážně
negativně, neboť obdivně, spokojeně či nadšeně o něm nemluvila jediná z nich.
V tomto období například měli svobodní lidé problém vystačit s penězi
(Havelková 1999: 38-39), pro přijetí na vysokou školu záleželo více na postoji uchazeče
ke komunistické straně než na jeho vědomostech (Kavanová, © 2009), ve volbách
museli všichni volit vládnoucí stranu, nedalo se cestovat do zahraničí a všude byl
nedostatek zboží (Makovský, © 2013 ). Většina současné české populace vnímá tehdejší
režim (obzvlášť ve srovnání s aktuální demokracií) spíše záporně (CVVM SOÚ AV ČR
2014: 4-5), názory žen se tedy shodují s názory zbytku společnosti.
„Kamarád nám sehnal známýho ve stavebninách. A jednou za rok tam přišly nějaký
tušim asi holandský dveře a přišly tam patery. A von aby nám byl ochotnej nechat ty
čtvery, co my jsme potřebovali, tak jsme mu museli koupit ty pátý. … Jo a nebo jsme
chtěli lednici, kde byla, kde bylo vlastně ten mrazáček jako na lednici, jo, část… No tak
zase když se prostě sehnal člověk, kterej – vedoucí elektra, že jo - a ta lednice stála dva
a půl a my jsme mu museli dát pět stovek. … A tak-tak to bylo se všim, že jo. S pračkou a
se všim.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
„Tenkrát se nikam nesmělo. A navíc my jsme ještě ani nikam taky pak nesměli, protože
manželův-manželův bratr emigroval, takže my jsme dlouho nemohli nikam. Ani s tim
dítětem, ani dohromady.“ (Martina, 55 let, SŠ, vdaná, dcery 38 let a 33 let)
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Doba, v níž ženy vyrůstaly, pro ně měla velký význam a v jejich životech hrála
výraznou roli. Obvykle ji, nebo některá její specifika, vnímaly jako absurdní.
Při porovnání

se

současností

navíc

některé

praktiky působí

neuvěřitelně

a

nepochopitelně. Podle toho, jak se ženy o minulém režimu vyjadřují, je zjevné, že na něj
nevzpomínají v dobrém, ale chápou jej spíše negativně.

4.22 Jiná doba
Ženy měly potřebu v průběhu svého vyprávění srovnávat dobu, v níž vyrůstaly,
se současností. Často při tom používaly výrazy „byla jiná doba“ či „bylo všechno
jinak“, porovnávaly „dřív“ a „dneska“. Toto srovnávání se objevovalo u různých témat,
o nichž mluvily. Ženy často vysvětlovaly, že dříve neměli mladí lidé téměř žádné
možnosti, zatímco nyní jich mají mnoho. Domnívají se, že v současné době je vše
snazší, jednodušší a svobodnější. Jejich postoje se shodují s názorem, který mezi
českými občany v současnosti převládá, tedy že aktuální poměry v České republice jsou
lepší než v někdejší Československé socialistické republice. Na rozdíl od socialismu
mají nyní lidé možnost cestovat do zahraničí, studovat tam či pracovat, mohou
svobodně vyjádřit svůj názor, mají přístup k informacím a ke vzdělání (CVVM SOÚ
AV ČR 2014: 7-8).
„Vycestovat se nedalo, že jo, aby člověk jel někam dělat třeba au-pair, nebo si někde
vydělat do ciziny, to taky nešlo. Takže co-co ty holky vlastně měly jako za cíle. Jediný se
vdát a mít děti.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
„No že dneska maj všechno o sto procent lehčí. Já jsem musela prát plíny, vyvářet,
vařit. Dneska koupěj plínu, konzervu a maj obstaráno. Plínu vyhoděj, konzervu taky.“
(Zuzana, 42 let, ZŠ, vdaná, dcery 26 let, 23 let a 17 let)
Nejčastěji ženy srovnávaly minulost se současností v otázce, v jakém věku je
vhodné založit rodinu. Mnoho žen zdůrazňovalo, že za minulého režimu bylo běžné,
když dívka měla dítě brzy po dosažení zletilosti. Skutečně tomu tak bylo. Ženy si
v době socialismu opravdu pořizovaly děti v poměrně brzkém věku, často ještě v době,
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kdy studovaly (Kaplan 1970: 9-10). Vznikalo mnoho velmi mladých manželství, která
byla uzavírána kvůli nečekaným těhotenství partnerek (Možný 2011: 263). Průměrný
věk vstupu do prvního manželství u žen bylo pouhých 21 let (Havelková 1999: 39).
V této souvislosti ženy upozorňovaly, že tedy neotěhotněly o mnoho dříve, než bylo
zvykem.
„Ono v osmnácti mít dítě už potom bylo úplně normální. Naopak když někdo už byl přes
dvacet, tak už to bylo spíš zvláštní, že eště nemá děti. Teď je to úplně něco jinýho.“
(Jitka, 42 let, ZŠ, vdaná, dcera 25 let, dcera 15 let a syn 6 let)
Martina sama nepřímo upozornila na rozdíl mezi tehdejšími a nynějšími
sociálními normami. Ačkoliv bylo dříve běžné, že žena měla první dítě okolo jejího 20.
roku života, nyní je již tento věk pro porození dítěte považován za nízký a časný.
„A jedna má teda kluka, ta taky otěhotněla vlastně brzy, ta starší, co má tu konzervatoř,
ve dvaceti.“ (Martina, 55 let, SŠ, vdaná, dcery 38 let a 33 let)
Komunikační partnerky výrazně vnímají rozdíl mezi současným a minulým
režimem. Vzhledem k tomu, že obě období zažily, mohou je mezi sebou porovnávat a
také tak činí. Velice dobře si uvědomují, jak se změnily společenské normy,
ekonomická situace, možnosti či přístup ke vzdělání. V souvislosti s nezletilým
mateřstvím tedy poukazují především na tehdejší a nynější věkovou normu pro porození
dítěte. Zatímco za jejich mládí bylo běžné, že si dívka k 18. narozeninám nadělila
těhotenství, nyní je tento věk považován pro mateřství za příliš nízký.

4.23 Hodnocení
Během rozhovorů ženy poměrně často hodnotily svého manžela. Mluvily o jeho
chování, povaze, co se jim na něm líbilo, případně nelíbilo. Nejčastěji hovořily o tom,
co je na partnerovi zaujalo, když s ním chodily, co na něm obdivovaly, proč se jim líbil.
Partnera

v těchto

případech

charakterizují

jako

vyspělého,

zodpovědného

a
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samostatného. Jako nezletilé dívky tedy byly rády, že vedle sebe mají někoho takového,
člověka, na něhož se mohou spolehnout.
Při hledání partnera je dívka často přitahována muži, kteří jsou schopni se o ni
postarat, ochránit ji (Plaňava 2000: 177). Ženy svého manžela hodnotí pozitivně, neboť
ve funkčních vztazích existuje jeden partner pro druhého, vzájemně se podporují a
obdivují a jejich společný vztah má prioritu před ostatními vztahy (Plaňava 2000: 66).
V takových vztazích převažují pozitivní emoce, odlišnosti partnera jsou akceptovány a
posilovány, jeho potíže a starosti jsou společně řešeny (Plaňava 1998: 164).
„Mně se na něm líbilo, že byl fakt takovej jako vyspělej, jako rozumově. Že prostě věděl,
co chce, uměl se rozhodnout, uměl to rozhodnout i za mě třeba. Byl takovej jako, nebylo
to trdlo pubertální.“ (Alena, 44 let, SŠ, rozvedená, dcera 27 let a syn 25 let)
V negativním smyslu o manželech mluvily pouze rozvedené ženy, které tak
hodnotily své bývalé partnery. Nevynášely však o nich ostré soudy. Na partnery se
nezlobily, ani o nich nemluvily s nenávistí. Z jejich vyprávění byl znát spíše smutek a
zklamání z toho, jak se jejich manželé někdy chovali a jak špatně díky tomu společný
vztah dopadl.
Po rozvodu si oba partneři projdou určitými emočními výkyvy, které postupem
času nahradí poklidnější kognitivní zpracování minulosti. Každý z partnerů se adaptuje
na novou situaci, nové bydlení, nový životní styl a postupně je schopen hodnotit
bývalého partnera poměrně objektivně, s odstupem a bez výrazných emocí (Plaňava
2000: 168).
„Protože kamarádi, fotbal, to bylo jako na prvním místě. Teprve, když to skončilo, nebo
ho to přestalo bavit, tak šel domů. A neměl ani s tim klukem tu trpělivost, víte. Protože
třeba Pepa si jezdil s autíčkem, ono to vrčelo, tak mu autíčko vzal, zahodil mu ho. Mu
autíčko dám, aby si hrál, abych mohla něco dělat. Ale jemu vadilo, že to vrčelo, že
nemoh´ třeba poslouchat televizi, no. No prostě jak kdyby to byl kluk svobodnej, ne táta
vod rodiny.“ (Šárka, 61 let, ZŠ, vdaná, syn 44 let a dcera 38 let)
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Ženy v rámci vyprávění hodnotily i svá manželství, zamýšlely se nad jeho
vývojem, pevností, stabilitou a fungováním. Jejich názory byly povětšinou pozitivní.
Ženy jsou se svým manželstvím celkově spokojené, hodnotí ho jako dobré a funkční.
S partnerem táhnou za jeden provaz, rozumí si, doplňují se, pomáhají si a vzájemně si
nepřekáží. Mnoho ženám manželství, které bylo uzavřeno v nízkém věku a jen kvůli
nastalému těhotenství, vydrželo dodnes. Z výpovědí žen je zřejmé, že jejich životní
osudy téměř odporují tvrzení, že manželství nezletilých dívek se velice často rozpadají
(Slámová 2011: 15).
„Jako život si opravdu užíváme. Vydrželi jsme s Honzou spolu od těch mejch sedmnácti
let, i když nám spousta lidí prorokovala, že spolu dlouho nevydržíme. A to si myslim, že
je super.“ (Lucie, 42 let, SŠ, vdaná, dcera 25 let a syn 17 let)
Nezletilé matky ve srovnání s ženami, které porodily později, zakoušejí nezřídka
špatné a neperspektivní manželství (Wildsmith et al. 2012: 259). Nefunkční vztahy se
ve výzkumu také objevily. Díky tomu, že manželství nebylo šťastné, docházelo v něm
k problémům a komplikacím, ženy v něm nebyly spokojené, a tak skončilo rozvodem.
Ženy se ale ani zde neuchylovaly k nadávkám či výčitkám. Nepřisuzovaly vinu za
rozpadlé manželství svým partnerům, ačkoliv je z výpovědí poměrně zřejmé, že právě
partnerovo chování a jednání rozvod zapříčinilo. Spíše jen smutně konstatovaly, jak a
proč k tomu došlo. V nefunkčních vztazích chybí vzájemná podpora a sounáležitost.
Partneři se často spolu dostávají do konfliktů a hádek, většinou je však nevyřeší.
Negativní emoce, netolerance a odcizení postupně vztah rozkládají (Plaňava 1998: 164).
Po určité době od rozvodu jsou však partneři schopní tento bývalý problematický vztah
hodnotit téměř z pohledu třetí osoby. Negativní emoce, zklamání a bezradnost již
překonali, zařídili si nový život a své manželství mohou nyní hodnotit s odstupem
(Plaňava 2000: 168).
„No ale nerozumíme si, tak žijem každej zvlášť. … Jo takhle postupně se to odloučilo
úplně, to nebylo nic ráznýho, prostě jsem byla sama. Vadilo mi to kouření, vadily mi ty
věci, který jsem se snažila furt brát, jako že to bude dobrý, že se to změní. Ale když se to
nezměnilo, tak mě to prostě dlouze nebavilo.“ (Jitka, 42 let, ZŠ, vdaná, dcera 25 let,
dcera 15 let a syn 6 let)
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Mladé matky svého rozhodnutí dítě si ponechat rozhodně nelitují (Skasková
2009: 196). Jsou se svým životem spokojené a netouží po tom, aby něco bylo jinak
(Simms, Smith 1986: 8-9). Brzké rodičovství je jen výjimečně pro dívky katastrofou a
nemusí pro ně nutně znamenat špatnou budnoucnost (Duncan 2007: 320).
I ženy ze vzorku hodnotily svůj život, zaměřily se na něj jako na celek.
Zamýšlely se nad tím, co prožily a jaké zkušenosti dnes mají. Shodly se na tom, že ve
svém životě ničeho nelitují. Nic by neměnily, nechtěly by jiný život, ani netouží po tom,
aby mohly vrátit čas a změnit minulost. Žádná z žen nelitovala, že měla dítě tak brzy.
Stejně tak nesmutnily nad nedokončeným studiem. Nemají pocit, že by si zkazily život
nebo že by se měly špatně. Dokonce ani rozvedené ženy nelitovaly svých nevydařených
manželství.
„Jako určitě nelituju, že jsem měla Anču. Nebo že jsem ji měla tak brzo. Nebo že jsem si
vzala Kubu. Ne. Já jsem spokojená. Myslim, že nám to vyšlo dobře.“ (Dana, 53 let, ZŠ,
vdaná, dcera 37 let a syn 34 let)
„I: … Ale nestalo se mi teda jako že bych litovala.
T: Jo.
I: Nelitovala jsem nikdy.
T: Že jste teda otěhotněla.
I: Ne, nelitovala jsem, opravdu ne.“ (Ivana, 46 let, ZŠ, vdaná, dcera 30 let)
Jen Martina nějakou dobu litovala, že po gymnáziu nemohla jít kvůli dítěti na
vysokou školu, jak původně plánovala. Postupně ji však tento pocit přešel a
vysokoškolské vzdělání se jí již nezdálo tak důležité jako dříve. Dnes už toho Martina
nelituje.
„Je teda pravda, že dlouho mě mrzelo, že jsem si tu vysokou školu neudělala. Protože
jsem, určitě bych měla podporu v těch mých rodičích, kteří by mě určitě podporovali,
abych jako vystudovala tu vysokou školu. A abych byla upřímná, tak mě to vopravdu
jako docela dlouho mrzelo. … A-ale pak mě to, pak mě mrzela třeba spousta jiných věcí,
ale tohle mě rozhodně nemrzelo. Zase na druhou stranu jsem si užila možná díky tomu
jako různých věcí.“ (Martina, 55 let, SŠ, vdaná, dcery 38 let a 33 let)
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Ženy z vybraného vzorku hodnotí svůj minulý i současný život převážně kladně.
Mohly by odsuzovat své činy, litovat brzkého mateřství, nenávidět bývalého partnera a
zlobit se samy na sebe. Ony však nejsou zahořklé, zklamané, ani pomstychtivé.
Dokonce ani rozvedené ženy nechovají negativní pocity ke svému někdejšímu
manželovi či manželství. Se svým životem jsou spokojené a nechtěly by na něm nic
měnit.

4.24 Životní postoj
Dítě změní dívkám dramaticky celý život. Ony však mají tendenci vidět ve svém
životě spíše pozitiva než problémy a překážky (Copher, Macmillan 2005: 177). Bývalé
nezletilé matky mají podobný specifický postoj k životu, určitou filosofii, s níž
přistupují k minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Ačkoliv by se dalo předpokládat, že se
díky svému brzkému mateřství často zabývají svým životem a přemýšlí o rozhodnutích,
která učinily v minulosti, skutečnost je zcela opačná. Tyto ženy se neutápí v úvahách o
tom, jak se kdysi zachovaly, zda učinily dobře či špatně. Nad minulostí nepřemýšlí.
Situace a problémy, do nichž se dostávají, řeší tak, jak přijdou. Jsou zvyklé si poradit se
vším, co pro ně život připraví.
„Já se, já se, já se nějak nešťourám v minulosti. Jo? Nepitvám se v tom. Co mohlo bejt
líp nebo hůř. Ne. Prostě žiju tím, co je teď. Ne tím, co bylo.“ (Dana, 53 let, ZŠ, vdaná,
dcera 37 let a syn 34 let)
Ve výpovědích

komunikačních

partnerek

je

zřejmý

jejich

zvláštní

a

záviděníhodný přístup k životu. Minulost nechávají být minulostí, žijí přítomností a
budoucností. Nevrací se ke křivdám, chybám a omylům, které kdysi zažily. Každou
situaci, problém a překážku překonají a jdou v životě dál. Neotáčí se, ale obrací svou
mysl k nadcházejícím radostem a starostem.
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Závěr
Cílem této práce bylo v první řadě prozkoumat, jak někdejší nezletilé matky
vnímají svůj život, a to od období dospívání až do současnosti. Pro tento účel vzniklo
osm biografických rozhovorů s ženami, které během 70. či 80. let jako mladé dívky
otěhotněly a narozené dítě vychovaly. Prostřednictvím následné analýzy provedených
rozhovorů byla identifikována témata, o nichž ženy během svého vyprávění hovořily a
která jsou tak pro ně důležitá. Skrze tato témata lze posoudit, jaký zkoumané ženy
zaujímají ke svému životu postoj.
Výzkum ukazuje, že bývalé mladé matky svůj život vnímají převážně pozitivně.
Mohli bychom se domnívat, že je brzké mateřství nenávratně poznamenalo, díky čemuž
jej zpětně odsuzují. Ženy by mohly litovat někdejších rozhodnutí, stydět se za své chyby
a omyly a neustále se duchem vracet do minulosti. Jejich zkušenost je však zcela
opačná. Se svým životem jsou tyto ženy smířené, nemají potřebu přemýšlet nad tím, co
prožily a zakusily. Přiznaly, že jsou nyní spokojené, a mnoho z nich se ohledně celé své
životní dráhy vyjádřilo v tom smyslu, že „ničeho nelitují“.
Samozřejmě, že se všechny musely v minulosti potýkat s mnohými překážkami a
zvraty. Nesnáze a komplikace se nevyhly žádné z nich, vždyť jedním z prvních větších
problémů, kterému musely čelit, bylo právě jejich časné těhotenství. Se všemi potížemi
se však dokázaly vyrovnat a dříve či později je vyřešit. Samy přiznávají, že neměly
vždy na růžích ustláno a jejich cesta životem byla u některých skutečně trnitá.
Zakoušely nespravedlnost, setkávaly se s nepochopením, byly postaveny před obtížná
rozhodnutí. A ačkoliv byla někdy nastalá životní situace velmi obtížná a psychicky
vyčerpávající, vždy ji zvládly překonat a nyní je pro ně pouhou vzpomínkou, která byla
sice nepříjemnou, ale zároveň i cennou zkušeností.
Ještě jako dívky čelily svému těhotenství a následnému porodu, vztahu s rodiči,
vztahu s partnerem a rychlé svatbě, nedokončenému studiu, výchově dítěte a špatnému
bydlení. S postupem času přišlo hledání zaměstnání, u některých manželské potíže a
následný rozvod, u jiných zdravotní problémy či smrt v rodině. Svůj život však
nevnímají jako selhání, ani jako katastrofu.
Vybrané ženy nepovažují své brzké těhotenství za podstatné, nemají pocit, že by
díky němu byly jakkoli výjimečné. Chápou svůj život jako „normální“, nemyslí si, že by
se časným mateřstvím nějak zvlášť vymykaly, důležitější a určující jsou pro ně jiné
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aspekty. Život, který prožily, berou automaticky a jako jednou pro vždy daný.
Nezpochybňují ho a nechtěly by jej jakkoli měnit. Ani si nedokážou představit, že by
mohly žít jiný život, než ten svůj.
Všeobecný laický názor i odborný diskurz považuje nezletilé matky za
nezodpovědné dívky, které si svým předčasným mateřstvím pouze zničí život. Velice
pravděpodobně díky němu nedostudují, nenajdou si společensky uznávanou a dobře
placenou práci a kvůli tomu budou muset čelit finančním potížím. Vztah či manželství
jim nejspíše nevydrží, budou tedy samy, rozvedené, bez partnera a bez podpory. Rodina
se jich patrně straní, takže ani od ní se pomoci nedočkají. Děti takových matek si
s sebou ponesou podobný osud. Budou vyrůstat v chudobě, ve studiu jen těžko něčeho
dosáhnou a nakonec se samy stanou nezletilými rodiči. Dívky si za to ale mohou samy,
neboť potomka stejně zplodily omylem díky svému promiskuitnímu chování, opilé a
s náhodným partnerem.
Tyto předpoklady vytvářejí poměrně katastrofický životní scénář pro dívky,
které otěhotní ještě nedospělé. Tváří v tvář zkoumaným ženám se však většina z těchto
názorů jeví jako nepochopitelná. Chmurné předpovědi o zkaženém životě, nesnázích,
potížím a problémům, které brzké mateřství může způsobit, se v případě těchto žen
nevyplnily. Pouze některá tvrzení se zde snoubí s realitou. Několik žen se skutečně
s manželem po nějaké době rozvedlo a část dívek opravdu ukončila studium předčasně.
Jinak však tyto ženy žijí ve spokojených manželstvích s mužem, s nímž kdysi
otěhotněly, mohou se pochlubit vlastním bydlením a dobrou prací, jsou pyšné na své
děti, které pilně studují či pracují a to bez břemena vlastního brzkého rodičovství.
Nemají pocit, že by si svým někdejším mateřstvím zkazily život, nelitují toho a nelitují
ani sebe. Jsou šťastné a největší radost jim dělají právě jejich děti.
Vzhledem k provedenému výzkumu a jeho výsledkům se domnívám, že by se
tématu bývalých nezletilých matek mělo v odborném diskurzu věnovat více prostoru.
Pokud se již některý z autorů mladými matkami zabývá, zajímají jej pouze dívky
s nedávno narozeným dítětem. Zpovídá čerstvé šestnáctileté či sedmnáctileté matky a
tím jeho výzkum skončí. Téměř nikdo už se však nezajímá o to, jak tyto dívky žijí dál,
zda se jejich situace zlepšila, nebo zhoršila, a jak naložily se svým životem. Proč autoři
nenaváží na předchozí výzkum a nepokusí se hovořit s těmito dívkami znovu, po deseti,
dvaceti, padesáti letech? Proč nezkusí, stejně jako já, nalézt někdejší mladé matky a
dozvědět se, jak probíhal jejich život? Podle mého názoru má sociologie v tomto tématu
ještě velké mezery.
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Summary
This thesis shows that the former young mothers perceive their lives largely
positively. We could assume that early motherhood affected them irretrievably. Women
might regret former decisions, be ashamed of their mistakes and constantly return to the
the past. Their experience, however, is quite the opposite. These women are reconciled
with their lives, they have no need to think about what they have endured and
experienced. They admit they are happy and many of them expressed their attitude by "I
regret nothing."
A general view and scholarly discourse assume irresponsible teenage mothers
girls who by their premature motherhood only ruin their lives. However, faced with the
researched women, most of these views seem incomprehensible. The negative
predictions of a corrupt life, difficulties and problems that can cause early motherhood,
have not filled in the case of these women. These women live in a happy marriage with
a man they had become pregnant with, have their own housing and good job, they are
proud of their children who are studying or working diligently and without the burden
of their own early parenthood. They do not feel that having a former maternity ruined
their life, they do not regret it, they do not pity themselves. They are happy and the
greatest joy they have right now are their children.
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Přílohy
Příloha č. 1: Ukázka rozhovoru - Šárka
T: Tak mě by zajímal váš život od těch patnácti let až doteď. Nejdřív v těch patnácti
letech, co jste tenkrát… Jaký byly vaše představy o životě? Sny?
Š: No tak určitě jsem si nepředstavovala, že se budu tak brzo vdávat. To teda jsem si
vůbec nepředstavovala. Ale… Když jsem šla ze školy, tak jsem začala dělat v
Bechyni v Triole. Měla jsem se jít učit do-do Budějovic do Tosty na přadlenu. Ale
naši mě tam potom nechtěli pustit. Ale jako nejdřív jo, že tam půjdu, že tam budu, ale
když se blížil konec prázdnin, tak mě tam nepustili. Protože tenkrát nejezdil v sobotu
autobus, do školy se ještě chodilo v sobotu a do Soběslavi na vlak autobus nejezdil,
takže bych se tam neměla jak dostat. Ale to mě nechali takhle celý prázdniny, že
půjdu, no a pak ne. A tak jsme potom s mamkou chodily v Bechyni od-od jedný
továrny k druhý, kde mě vezmou. To mě vedli naši do OZAPky, to jsem se modlila,
aby mě tam nevzali, protože tam dělaj s plechem a takovýhle hnusný práce. To jsem
tak byla ráda, že řekli ne ((smích)).
T: ((smích))
Š: Ale tady bylo zvykem, že takhle ta holka z vesnice většinou šla do Trioly, tak jsem
šla do Trioly a byla jsem v tý Triole, no. Byla jsem tam, akorát jsem tam byla
pětadvacet let. Hm. Tak jak jsme žili, no. Bylo nás tady hodně mládeže, teď tady
nikdo není, ale tenkrát nás tady bylo hodně. A vlastně tady byla škola a znali jsme se
jako od začátku. Jako od tý první třídy jsme se znali všichni. No a měla jsem
kamarádku Sašu a ono nás tady bylo asi šest v mym věku a třeba zase vo dva roky
starší kluci a holky a zase třeba ještě vo další rok starší. No a celá ta banda chodila do
Bechyně do kina a na zábavy, no. A kluci a holky. No a ta Saša měla bráchu, o dva
roky staršího, než jsem byla já. No a jak jsme takhle chodili tancovat, do kina a tady
byla škola, tak jsme tady vždycky sedávali, celá ta banda, anebo zase v zimě vevnitř,
měli jsme to jako klubovnu. No jsme spolu začali chodit. Asi dva roky jsme spolu
chodili. No skoro dva roky. No potom měl jít na vojnu, v dubnu. No a odešel na
vojnu a já jsem zjistila, že jsem těhotná. To mně bylo šestnáct ještě.
T: Hm.
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Š: No a pak mně bylo sedmnáct, když jsme se brali. V červenci jsme měli svatbu. Byl
teda takovej ten soud, kde mě jako zplnoletnili. A pak jsme se vzali. ( ) Ono tady na
tý vesnici, tady nic nebylo. Tady bylo akorát, že jsme šli do Bechyně do kina, anebo
ještě takhle na těch vesnicích bejvaly kulturáky nebo hospody, tak se šlo na zábavu,
vždycky celá ta banda. Třeba jsme šli na zábavu támhle do jedný vesnice a museli
jsme pěšky a to byla cesta šestikilometrová, ta trvala dvě hodiny nebo tři. Takže
domů jsme přišli až ráno ((smích)) Protože jinýho tady nic mládež neměla. A dřív se
tady promítalo kino, ale potom už to zrušili, tak jsme tu promítačku měli ve škole,
tak jsme si vždycky promítali nějaký filmy. V Bechyni na nádraží se ta plechovka
s filmem vyzvedla, tady jsme si to promítli, zase jsme to v pondělí vezli zpátky. Nic
jinýho tady nebylo, no. A prvního máje ((smích)).
T: ((smích))
Š: Nebo když měli jézéďáci nějakou schůzi, tak oni schůzovali, pak měli zábavu, když
skončilo schůzování, a tam šel každej, tak jsme chodili na tu zábavu. Tancovat. Nic
jinýho tady nebylo, no, na vesnici nic není. Dneska maj mladý auta, motorky, sednou
a jedou, kam chtěj. Tenkrát tady měli kluci jednu, dvě motorky, tak vždycky jsme šli
do kina pěšky a někdo jel na tý motorce. Někoho odvez, zase se vrátil, vzal dalšího.
No a než to všechno se vystřídalo, tak jsme pomalu byli ten zbytek v Bechyni po
svejch ((smích)). Ono tady nic to, nic extra na vesnici nebylo. Nevim, co bych ti
jinýho řekla. Když se támhle mezi lesama stala bouračka, tak to bylo něco, že celá
vesnice tam běžela, protože vzrůšo ((smích)). Jinak to, jinak tady nic nebylo, no.
Jako já nemám ani, jako abych měla nějaký zážitky. Sice jsem měla sestřenici
v Pardubicích, takže se tam občas jezdilo, ona jezdila sem, ale to je všecko spíš
takový ještě dětský, no. Ale jako když už jsem byla větší, tak tady nic nebylo. Seděli
jsme venku, povídali třeba do jedenácti, do půlnoci, pak jsme šli domů. Nic jinýho tu
nebylo.
T: Hm.
Š: No a potom jsem chodila s tim Pepou, on šel pak na vojnu. To už jsem řikala vlastně.
No a potom v listopadu, když jsme se vzali, tak potom v listopadu se malej Pepa
narodil. Dneska už je mu čtyřicet čtyři. To letí strašně. No a když byl na tý vojně,
tenkrát když ti kluci byli na vojně, tak oni je nepouštěli tak často domů, jako pozdějc
třeba. To za ty dva roky byl doma asi čtyřikrát. Tak to bylo takový, no bylo mi
smutno. I když jsem byla doma s našima, tak to bylo takový, takový těžký, že jo.
Holky třeba šly tancovat a já musela sedět doma, protože jsem měla malý dítě. Sice
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mně naši taky pohlídali Pepu, ne že bych nemohla, ale taky jsem nechtěla pořád. Za
tu dobu, za ty dva roky… Jsem byla v Táboře v porodnici a oni tam tenkrát jako
vojáci jeli a ani ho tam za mnou nepustili. No. A to ještě ani nesměli dřív na pokoj, to
stáli dole pod voknem, maminky nahoře ve vokně a volali na sebe. Spíš bych tam u
toho vokna nastydla, když to bylo v listopadu, nebo zimní měsíc nějakej. Kdyby toho
člověka pustili dovnitř, tak určitě to bylo lepší. No tak to je jasný, že když byl na tý
vojně a potom byl málo doma, tak nebyl na kluka zvyklej a kluk na něho taky ne, že
jo. A když potom přijel, tak kluk se ho bál. A von k němu tak nějak nepřilnul a
špatně to skončilo.
T: Jo.
Š: Vlastně jsme spolu po tý vojně byli chvíli. Možná rok, dva. A pak jsme se rozešli, ale
nerozvedla jsem se, až potom pozdějš jsem se rozvedla. To asi až když mi bylo
pětadvacet. Jsme skoro spolu nebyli, no. Protože ty dva roky, to byl na vojně, když
přišel z vojny, tak jsme spolu byli chvíli. Odstěhovali jsme se tady vedle do vesnice,
tam jsme bydleli v paneláku. ( ) A… bylo to takový těžký, protože… Pepa malej se
ho bál a von spíš, protože jsme byli mladý, že jo, von nic neužil, já taky nic neužila,
von spíš viděl kamarády, než rodinu. Protože vlastně jemu bylo dvacet a mně
sedmnáct, když jsme se brali. ( ) To dole byla prádelna, tak jsem šla prát a kluka jsem
si musela vzít s sebou dolů do prádelny a posadit ho na stůl, protože nahoře s tátou
bejt nechtěl, protože se ho bál. Neznal ho, nechtěl. A von zase k němu neměl takovej
vztah jako já nebo kdokoliv z nás tady doma, protože ty dva roky ho skoro neviděl.
Tak já nevim. To bylo takový všelijaký. Dneska už na to člověk kouká jinejma
vočima, ale tenkrát… to nechápal. Protože já jsem ho měla ráda, měla jsem ráda
jeho, měla jsem ráda dítě a nechápala jsem, že ten tatínek má jako odstup. Dneska
když jsem stará, tak vim, že to byl mladej kluk a neměl ještě na rodinu a na děti
vůbec ani pomyšlení. No, já nevim, co bych ti ještě řekla.
T: Tak co bylo potom?
Š: Co bylo potom? Myslíš jako po tom, co jsme se rozešli?
T: No, no, no.
Š: Když jsme se rozešli… Vlastně když mi bylo sedmnáct, tak jsem se vdávala, dva
roky byl na vojně, vlastně von šel na vojnu, dva roky byl na vojně, a když přišel, tak
jsme asi dva roky spolu byli. To byl sedmdesát jsem se vdávala, sedumdesát dva
přišel z vojny a asi tři roky jsem nechodila s nikym. To jsem byla, byla jsem tady u
našich. A vlastně on byl taky doma. Ze začátku zůstal v tom bytě, co jsme měli, no a
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pak šel taky k rodičům. A až potom, když jsem toho dalšího manžela, tak teprve jsme
se potom rozvedli. Až když jsem potřebovala bejt rozvedená. Ale jako celou dobu…
To vlastně bylo sedmdesát a v sedmdesátym sedmym jsem se rozvedla. Ale nežili
jsme spolu. Jenom ty dva roky, co přišel z vojny. ( ) Ono to bylo těžký taky, protože
on… Byli jsme mladý oba, já jsem přece jenom, ta holka když to dítě má, tak se o něj
musí starat, že jo. A on jako kdyby byl svobodnej, protože mu to nic neřikalo, nějaká
rodina. Tak to, já jsem se odstěhovala sem domů a vlastně jsem na mateřství byla jen
rok. Půl roku byla mateřská a půl roku… Ono jako když byl ten manžel na vojně, tak
vojáci dávali půl roku nějaký peníze. A já už si ani nepamatuju, kolik. Jestli já jsem
dostávala tři sta padesát a na kluka pětistovku. Tak nějak. Takže jsem byla do toho
roku doma a po roce jsem šla do práce, protože už potom přestali dávat peníze,
jenom do toho roka. No a taky to nejde zůstat bez peněz jenom doma.
T: Hm.
Š: No tak naši mi ho chvíli hlídali a vedle ve vesnici byla školka. To on tam šel snad
dřív. Do školky se chodí ve třech a on šel dřív, protože si pamatuju, že se ještě
počůrával. Tak jsem mu vždycky musela dát do tašky punčocháčky, plínku a ono
když to počůral, tak to počůraný mi dali vždycky do pytlíčku a to počůraný jsem si
vezla domů. No, kluk chodil potom do školky, já do práce. A když jsem někam
chtěla jít, tak naši ne že by mi ho nepohlídali, taky mi ho pohlídali. Ale přece jen jiný
holky neměly závazek, že jo. Takže ty mohly, kam chtěly, a já už jsem se musela
držet zpátky. Ale takovejch matek bylo hromadu, protože tenkrát když holce bylo
dvacet a nebyla vdaná, tak už si báby ukazovaly, že ji nikdo nechce. Naše Blažena, ta
se vdávala, sestra moje, to jí bylo dvacet a za rok ještě neměli žádný dítě a už měly
baby starost, že jako nemůže mít děti.
T: Hm.
Š: To bylo takový normální, že kolem dvacítky ty holky už se vdávaly a měly děti, no.
Ale kdybych to měla vrátit… Jsem ráda, že mám děti, který mám, protože oni nejsou,
myslim si, že nejsou špatně vychovaný a jsou jako dobrý, jo. Ale dnešnim rozumem
bych to takhle nechtěla, už bych si sakra dala pozor, aby to tak nebylo ((smích)).
Dneska už se holky vdávaj kolem třiceti a nechvátaj. A ono jim taky nic neuteče. ( )
Ono jako… Jednou jsem taky byla tancovat, tady bejvaly ty maškarní, ty babí hopy,
tak jednou jsem taky šla, někdo to na mě prásknul, žalovali, že jsem byla tancovat a
on že je na vojně. No baby zvědavý, vesnický. On ani by se bejval Pepa tak nemračil,
ale ty jeho rodiče. Jakože jak to vypadá. Protože to je vesnice, že jo. Ve městě je to
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takový anonymní, že jo. A baby na vesnici… Taky stará Mrázová, ta jeho matka: Jak
to vypadá, on je na vojně, ty si támhle jdeš tancovat. A kolikrát za ten rok člověk
někam vystrčil nos? Jenom jsem byla doma vlastně s tim dítětem, že jo.
T: Hm.
Š: Ale já si nemůžu stěžovat. Protože když jsem něco chtěla, naši ho pohlídali. Pepa
chodil v Bechyni do školky. Jako nebylo mi těžko, jako že bych to nezvládala, ale
spíš holky byly takový volný, mohly si užívat a člověk už byl vázanej, no. Musela
jsem se starat vo to dítě, nemohla jsem si dělat, co jsem chtěla, jako svobodná holka.
No ale jinak já nemůžu říct, že by to, že by mi bylo nějak zle. Naši mi pomáhali, i
když byl na vojně Pepa, i když jsem byla sama potom, tak mi pomáhali. Vždycky
když jsem potřebovala, tak jsem se mohla domů vrátit, nebo obrátit na mámu, na
tátu. Si nedovedu představit, se mnou dělala pani a ta měla holku… Ne ona když
byla jako holka, tak ji maminka v patnácti letech vyhodila. Dala jí takovej ten dětskej
kufříček do ruky, do toho jí dala spodní prádlo a balíček vložek a bez koruny jí
vyhodila z baráku, že byla držkatá, nezvladatelná, tak jí takhle vyhodila.
T: Fakt jo?
Š: No. A ona jela do Budějovic a ve vlaku se seznámila s nějakou ženskou, která měla, i
když to bylo jako za těch komunistů, tak taky tam byly nějaký ty, jak bych to řekla,
ty veřejný domy. Nebo asi tajně někde, že jo. Ale ona ta baba byla z tohohle
veřejnýho domu a holka byla patnáctiletá, ale ona asi byla trošku jako rozumná, že jí
tam k sobě vzala. Ale ne aby holka dělala prostitutku, ale uklízela tam. Takže ona
vlastně byla docela dobrá, že tu holku nenechala, protože co by z ní bylo, že jo. Buď
by musela krást, nebo by musela šlapat, protože jak by jinak vydělala peníze. Takže
ona potom měla radši tuhle ženskou cizí než svojí mámu, protože máma jí v patnácti
bez prostředků vyhodila z baráku. To si nedovedu představit.
T: To já taky ne teda.
Š: Protože to musí bejt hrozně bezradná, nemá peníze, nemá kam jít. Sedne do vlaku
bez lístku a jede někam, neví, co bude dál. To musí bejt hrozný. To já jsem měla
štěstí, že jsem měla rodinu, rodiče, že mi nikdo nic nevyčítal. Akorát, že to
nevydrželo, no. (..) Už je to všechno pryč. Už to stačí ((smích)).
T: ((smích)) No tak… tak vy jste skončila tím, jak syn šel do školky… Tak co bylo dál?
Š: To jsem ho vozila tady do školky, pak se uvolnilo místo v Bechyni ve školce, tak
jsem ho vozila tam. Vždycky jsem šla do práce, jeho jsem ráno odvedla, šla jsem do
práce, šla jsem z práce, vyzvedla jsem si ho. No a nám ty autobusy aspoň jezdily
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docela dobře, že jsme tam nečekali. Jednou taky, tam je sídliště a to na ty děti
maminka koukala z balkónu a oni šli samy do tý školky, jo. On na mě, že všechny
děti můžou chodit samy a on že musí furt jenom s maminkou. Jednou jedinkrát jsem
potřebovala k ženskýmu doktorovi, tak jsem ho tam dovedla do šatny, že už se bude
sám svlíkat. A šla jsem k tomu ženskýmu doktorovi. Teď přijdu do práce a vrátnej
říká: Kde jsi byla, prosím tě, ten tvůj kluk tady běhal kolem Trioly. On si to
rozmyslel, jo, já nevim, co se mu v tý hlavičce honilo, a přes křižovatku běžel tam
k obchoďáku až k tý Triole, plakal a hledal mě. Jednou jedinkrát takhle jsem ho tam
nechala. Tak já zase letěla zpátky do školky, on už byl teda ve třídě, už byl klidnej. A
učitelka taky říkala: S jednou kšandou, on se rozběh a běžel vás hledat.
T: ((smích))
Š: No potom jsem se seznámila s tim druhym manželem. A to už mu bylo asi šest… asi
šest. Protože potom jsem se rozvedla s Pepou, vzali jsme se s tim druhym a
odstěhovali jsme se. Našli jsme si na inzerát byt, tam u Pelhřimova někde. Taková
malá vesnička to byla. A tam, tam jsme bydleli asi dva roky. Pepa tam začal chodit
do školy, do první třídy tam začal chodit. A pak jsme se přestěhovali do Soběslavi,
protože jsme pořád chtěli tady domů. A on dělal ve statku a dostal od statku byt, tak
jsme se potom vrátili zase sem. Vlastně-vlastně když už byl Pepa velkej. No a s tim
druhym manželem jsem měla ještě holku, Radku. Jsou skoro vo sedm let od sebe.
Protože Pepovi je čtyřicet čtyři letos a Radce bylo třicet osum. No. To taky byla
kolikrát sranda. Oni jak se jmenovali každej jinak, tak ona si vždycky myslela, že…
On se jmenuje Mráz, Pepa, a ona byla Brázdová. A že to Mráz je něco lepšího
((smích)). Jako, že je starší, tak je to něco lepšího. Tak vždycky říkala, že ona je
Mráz a Pepa, že je Brázdová ((smích)).

Příloha č. 2: Časové osy
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