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ABSTRACT 

LIFE WITHOUT A FATHER: GAIN AND LOSS 

The number of fatherless families has risen radically due to a high divorce rate 

and rigid court decisions about custody over children after divorce. Over the last few 

decades, psychological findings highlight specific contribution of the father to the 

development of a child. Fatherless families have been focused on by many 

researchers, trying to identify fields of negative impact of growing up without a 

father. However, the results are mixed and do not give clear answers, one of the main 

reasons being the methodological difficulty to control all the important variables such 

as reason and duration of the father's absence ar availability of surrogate male models. 

In this study we propose to identify cue areas that absent-father-people view as 

specific both in a positive and negative sense. The grounded theory method was used 

to analyze the data gathered by open interviews with people who have never lived 

with a father or a father surrogate. The following categaries revealed by a coding 

process are discussed - partner relationships (especially of girls), locus of control, 

personality of the mother and her educational style and impact of broader family or 

community. 

Key words: absent father, single mother, socialization, grounded theory 



ÚVOD 

Při přijímacích zkouškách na obor psychologie jsem dostala otázku, jaký vliv na 

mě má fakt, že jsem vyrostla bez otce. Své studium jsem tedy tímto tématem začala a 

tím ho také končím. Tenkrát jsem si nebyla vědoma, že by na mě tato situace měla 

nějaký zásadní vliv. Pokud se mě na to někdo zeptá dnes, dám mu přečíst tuto práci. 

Problematika dětí žijících bez otce je diskutovaným tématem v souvislosti 

s vysokou rozvodovostí posledních let. V roce 2002 bylo v České republice (Národní 

zpráva o rodině, 2004) rozvedeno 31 758 manželství, což je 46 rozvodů na 100 

výchozích sňatků. 64% rozvedených párů mělo alespoň jedno ne zletilé dítě. U nás, 

stejně jako ve světě, jsou děti po rozvodu rodičů svěřovány valnou většinou do péče 

matky, v roce 2002 to bylo 90,3% dětí. 

Svěření dítěte do péče matky však neznamená konec vztahu s otcem. Vedle 

faktorů řekněme externích, jako je soudem stanovená frekvence návštěv nebo místo 

bydliště, existuje řada aspektů v rámci rodinných vztahů, které určují míru vlivu otce 

na další život jeho dětí. Mám na mysli například hloubku a blízkost emocionálního 

vztahu otec-dítě, porozvodové vazby a způsob komunikace mezi rodiči, důvod 

rozvodu a způsob, jakým to bylo dětem sděleno, způsob vyrovnávání se s nově 

vzniklou situací ze strany rodičů i dětí, vazby se širší rodinou a mnoho dalšího. 

Sledování reálného porozvodového uspořádání již ale přesahuje možnosti 

demografie a je třeba použít metody sociologické a psychologické. Vzhledem 

k velkému množství působících proměnných je metodologicky velmi obtížné získat 

relevantní data o vlivu rozvodu a života s jedním rodičem na vývoj dětí, ještě 

riskantnější je snaha jakékoli závěry zobecnit na širší populaci. Nicméně je tato oblast 

poměrně frekventovaným polem psychologických studií, které sledují vliv absence 

otce na různé aspekty života dětí - například jejich sociální a komunikační 

dovednosti, kognitivní schopnosti a akademické výsledky, poruchy chování a 

kriminalitu nebo partnerské vztahy a postoje k manželství. 

Většina těchto studií sleduje rodiny, kde otec chybí v důsledku rozvodu, smrti, 

odchodu do války nebo zajišťování obživy mimo rodinu. Ve všech těchto případech 
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ale otec nějakým způsobem a do různé míry v životě dítěte figuruje/figuroval a 

ovlivňuje jeho vývoj. Podstatné jsou také dopady rozvodu či smrti, které znamenají 

radikální a traumatickou zrněnu v životě dítěte. Jak potom odlišit, co je důsledkem 

této náhlé zrněny a co důsledkem otcovské nepřítomnosti? 

Existuje velmi málo studií (já jsem bohužel nenašla žádnou), které by odlišovaly 

případy, kdy mužská role chybí úplně, kdy otec ani jiný muž v této roli nebyl v životě 

dítěte přítomen nikdy. Přestože mnoho poznatků získaných na vzorku výše 

zmíněných rodinných konstelací do jisté míry platí i zde, jedná se podle mého názoru 

o velmi specifickou oblast, která by zasloužila více pozornosti. Jako výzkumný vzorek 

tato populace není příliš četná, ale zato by se daly sledovat jevy v čistší formě bez 

nežádoucích proměnných jako frekvence kontaktu s otcem nebo dopady rozvodového 

stresu. Navíc vzhledem ke kontinuálním změnám koncepce tradiční rodiny, kdy 

mateřství bez partnera může být svobodnou volbou ženy nebo kdy lesbické páry stále 

častěji vychovávají své děti, lze předpokládat, že počet dětí žijících kompletně bez 

otce bude nadále stoupat. 

Konečně tedy k tématu této práce. V úvodu teoretické části se budu zabývat 

otcovstvím, jeho proměnami v čase a jeho jedinečným přínosem při výchově, poté 

představím poznatky psychologických studií týkající se vlivu absence otce na některé 

aspekty života dítěte. 

Praktickou část věnuji lidem, kteří celý život žijí bez otce. Ráda bych zmapovala, 

jak tito lidé nahlížejí svůj život ze subjektivního hlediska, v jakých oblastech z jejich 

pohledu může mít absence otce negativní vliv a v jakých naopak pozitivní. Budu 

vycházet z informací získaných z rozhovorů s respondenty, kteří mají tuto osobní 

zkušenost. Ke zpracování těchto dat použiji metodu zakotvené teorie (Grounded 

theory). 

V odborné literatuře i v laické společnosti bývá absence otce nahlížena 

negativně. Cílem této práce je odpovědět si na otázku nejen jaké jsou ztráty, ale také 

jaké jsou zisky života bez otce. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

I. OTCOVSKÁ ROLE DŘÍVE A DNES 

1. Role otce v různých obdobích historického vývoje 

Pojetí otcovství a mateřství, jak je vidíme dnes, jsou výsledkem společenského 

vývoje, který probíhal po staletí. Současné oslavování mateřských instinktů a 

propagace názorů o biologických predispozicích schopnosti pečovat o děti se snaží 

ženy i muže přesvědčit o tom, že uspořádání rolí žena-pečovatelka a muž

zaopatřovatel je přirozené a jediné správné. Stačí se podívat do historie, abychom se 

přesvědčili o tom, zda je mateřské chování skutečně vrozeným instinktem, nebo zda 

se jeho projevy liší v různém čase a na různých místech. Citace z historických spisů 

nebo názory filozofů ovlivňující chování a myšlení každé doby nasvědčují tomu, že 

mateřský instinkt, o jehož existenci je dnes přesvědčena většina společnosti, je 

v podstatě konstruktem vzniklým a upevněným za několik posledních desetiletí. 

Podívejme se například do středověku, kdy byl život společnosti pod vlivem 

mocné křesťanské ideologie. Ta ukládala přísná morální pravidla pro muže, ženy, 

jejich manželský i mimomanželský život a také "vytvářela" názory o nejrůznějších 

aspektech světa. Dítě bylo například viděno jako důkaz zkaženosti lidské přirozenosti, 

prvně proto, že bylo počato v hříchu, pak proto, že podléhá tělesným svodům a své 

aktivity směřuje k uspokojování nízkých potřeb, což je samozřejmě velmi daleko od 

dokonalé ctnosti. Na počátku 16. století španělský kazatel Vives (in Badinter 1980) ve 

svém spise o otázkách správné výchovy odsoudil jemnou a laskavou péči matek, která 

do té doby byla běžná, protože kazí dítě a činí ho neřestným, místo aby ho od hříchů 

osvobozovala. Prosazoval tvrdou výchovu omezující vše, co dětem působí požitek, 

protože jen odříkáním se naučí kázni a střídmosti. Bylo běžnou praxi přenechávat 

novorozence do výchovy kojným, poté vychovatelkám a dále internátním školám či 

klášterům. Podobné myšlenky se v teologii a pedagogice propagovaly až do konce 17. 
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století, kdy se zrodem demografie vypluly na povrch hrozivé informace o stavu 

populace a úmrtnosti dětí. 

Pojetí individuality neexistovalo tak, jak ho známe dnes. Při výchově byl kladen 

důraz především na udržování tradic společenství, dětem byly vštěpovány normy a 

hodnoty společnosti tak, aby se kultura předávala dalším generacím. Oproti dnešku 

mělo dítě roli daleko více společenskou než individuální. Ani smrt dítěte, která je 

dnes jednou z nejhorších katastrof rodinného života, nebyla dříve prožívána zdaleka 

tak tragicky, jak ilustruje například výrok Montaigneho z počátku 17. století: "Ne bez 

lítosti, ale bez zármutku jsem ztratil dvě nebo tři děti vychovávané u kojné" (in 

Badinter 1980, str. 62). 

Postavení otce v rodině bylo stanoveno zákonem, který určoval instituci hlavy 

rodiny. Otec měl právo a povinnost rozhodovat o svých dětech, ženě a majetku. Mohl 

používat jakékoli výchovné prostředky, rozhodovat o jakémkoli aspektu života dítěte, 

mohl je nechat například uvěznit za neposlušnost či provdat/oženit podle svého 

uvážení. Otec byl nositelem jména rodiny, společenského postavení a tím předurčoval 

budoucnost svých dětí. Symbolizoval pořádek a zákon nad svou ženou a dětmi, tak 

jako král zastával tyto funkce ve vztahu k státu a svým poddaným. Tato struktura byla 

považována za zřejmou a neměnnou, vycházející z hluboké podstaty lidství a 

odkazovala na postavu Boha-otce a jeho přirozené autority (Casanova 2001). 

V souvislosti s rozvojem vědy a již výše zmíněnými demografickými údaji 

vzrostl i zájem státu o jeho obyvatelstvo, z důvodů ekonomických i válečnických. 

Nové filozofické myšlení v reakci na tyto zrněny začalo propagovat nutnost péče o 

děti, které jsou plodem lidské lásky a představují budoucnost lidstva. Lékaři začali 

poukazovat na zdravotní prospěch kojení nejen pro dítě, ale i pro matku a nabádat 

ženy k odklonu od světských vášní a návratu k přírodě a jejím instinktům. Z rukou 

filozofů a lékařů tedy vzešel obraz matky, která se obětuje svému dítěti a jejímiž rysy 

jsou neustálá přítomnost a oddanost dítěti. 

Do této doby také spadá velká společenská zrněna v podobě průmyslové 

revoluce, která radikálně mění uspořádání rodin i způsob života. Ekonomické aktivity 

se oddělují od osobního a rodinného života a tím dochází k rozštěpení veřejné a 
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soukromé sféry. Otcovská role si i dále udržuje svůj symbolický charakter, k němuž 

přibývá ještě další výrazná povinnost určující její kvalitu v nové, na výsledky 

zaměřené společnosti, a tou je schopnost materiálního zajištění rodiny. V této optice 

se o záležitosti rodinného života začíná zajímat stát a zasahuje tak poprvé do privátní 

sféry, která byla tradičně v plné moci muže jako hlavy rodiny. Objevuje se pojem 

"otcovské nedostatečnosti" (HursteI1992), a to i v legislativě, který je charakterizován 

neschopností zajistit dětem kulturní i materiální dědictví a často je ve spojení se 

sklonem k násilí a alkoholismu. Na to navazuje legislativní omezení práv otce nad 

jeho dětmi jako například zrušení absolutního práva nad osudem dětí. 

Význam mateřské role v této době výrazně posiluje, mimo jiné vlivem časté 

fyzické nepřítomnosti otce v rodině a vývojem pohledu na dítě a dětství. Pokračujícím 

akcentováním jedinečného přínosu matky pro zdravý vývoj dítěte je žena přimykána 

těsněji do soukromé sféry, což ji vylučuje ze společensky oceňovaného veřejného 

života. Žena ze společenského pohledu nemá žádný vlastní status ani občanská práva a 

její postavení a význam je určován ve vztahu k muži, za kterého je provdána. Jediným 

vysoce ceněným atributem ženského života je mateřství, což bylo podporováno 

soudobým filozofickým myšlením a jeho argumenty o biologické přirozenosti žen od 

kojení počínaje a schopností empatie konče. Ilustrativní je názor Rousseaua (in 

Badinter 1980) na podstatu mateřského citu, podle něhož kojení vychází původně 

z potřeby matky ulevit si od bolesti z nahromaděného mléka. Opakováním tohoto 

aktu se vytvoří zvyk pravidelného kontaktu s dítětem, z čehož se vyvine mateřská 

něha. 

I názory na dětství a jeho potřeby se rychle vyvíjely. V průběhu 18. století se 

postavení dítěte v rodině změnilo - začalo se na něho pohlížet jako na samostatnou 

osobnost se specifickými potřebami a do popředí se dostal koncept "pro dítě to 

nejlepší". Zdůraznila se potřeba volnosti pro děti, láskyplného vztahu s matkou a také 

potřeba hygieny a rozvíjení schopností. Mateřství se tedy stalo plným úvazkem 

v domácnosti. Ideální matka vloží vlastní cíle a ambice do svého dítěte, vzdá se své 

svobody ve prospěch "vyšších" hodnot a radostí.. Velké pozitivum tohoto vývoje je 
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posílení občanských práv žen, které do té doby existovaly pouze jako dcery nebo 

manželky a matky, nikoli jako samostatné svéprávné osoby. 

Tyto nové požadavky se vyvíjely a stupňovaly až do 20. století, kdy se zrodila 

psychoanalýza a upevnila mateřskou zodpovědnost za vývoj dítěte biologicko

psychologickými argumenty. Svou teorií raného psycho-sexuálního vývoje dodal 

Freud vědeckou podporu důležitosti mateřské lásky pro plnohodnotný vývoj dítěte. 

Podle jeho teorie je prvních pět let života dítěte nejdůležitějších pro celý jeho budoucí 

život. A právě matka je nejdůležitějším činitelem, který uspokojuje základní potřeby 

novorozence a formuje budoucí osobnost a sociální schopnosti svého dítěte. Vliv role 

otce, který byl v té době daleko méně přítomen v životě dítěte, byl považován 

v raném věku za méně významný. 

Na tyto myšlenky v různých formách navazovali další autoři a výzkumníci. John 

Bowlby svým pohledem na raný vývoj dětí nevycházel ze stejných předpokladů jako 

Freud, ale výsledky jeho teorií jsou prakticky shodné. Známá a přínosná je jeho teorie 

attachmentu - primárního pouta mezi matkou a dítětem, které se vytváří ihned od 

narození. Matka je opět postavena do role primárního a nenahraditelného pečovatele 

a otec zastává pouze druhořadou roli. 

Argumenty dokazující biologickou přirozenost jsou obecně velmi silné a 

společnost je bere jako nezpochybnitelná fakta. Implikace těchto "vědeckých důkazů" 

o nenahraditelnosti matky můžeme dnes vidět v celé společnosti, například na 

poměru dětí ve výhradní péči matek a otců. Pokládáme za přirozené, že po rozvodu 

budou děti svěřeny do péče matek. A to přesto, že ještě před dvěmi stoletími 

považovala společnost otce za přirozeného strážce svých dětí, jehož úkolem bylo 

připravit dítě na život mimo domov. Dnešní rozhodování soudů o svěření dětí do péče 

se řídí kultem mateřské lásky, jak dokumentuje například tento výrok jednoho 

soudce: "Mateřská láska je převládajícím rysem i u nejslabších žen a všeobecně 

převyšuje otcovské city vůči dětem. Dítě potřebuje mateřskou péči více než 

otcovskou. Z těchto důvodů se soudům příčí zbavit matku péče o její děti" (in 

Warshak 1992, str. 35). 
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Kult mateřství zasahuje do života žen i mužů. Na ženy klade břímě morální 

nutnosti pečovat o své děti a vystavuje je negativním postojům společnosti, pokud tuto 

roli nemohou, nebo nechtějí plnit. Ženy sice získaly svá práva a legislativně se staly 

rovnými partnery v manželském životě a rodičovských povinnostech, nicméně 

svoboda, která se jim dostala ve formě možnosti rozhodovat o vlastním životě (ke 

které do značné míry přispělo používání antikoncepce) a získat sociální uznání ve 

veřejné sféře, je místo legislativními tlaky omezována sociálními a morálními pouty, 

které implicitně svazují ženskou identitu s mateřstvím. 

Mužům na druhé straně znesnadňuje pečovat o své děti v takové míře, jak by si 

sami přáli, ať již v důsledku rozhodování soudů o porozvodovém uspořádání, nebo 

společenským tlakem, který od nich očekává plné nasazení v pracovní sféře, 

ekonomické zajištění rodiny a od toho odvozené společenské postavení a v neposlední 

řadě také tím, že pečování a úzké emocionální vztahy jsou v podstatě v rozporu 

s tradičním pojetím maskulinity. 

Reálným důsledkem kultu mateřství je velký počet dětí vyrůstajících bez 

přítomnosti otce. Rigidní způsob rozhodování o svěření dětí do péče sice ulehčuje 

práci soudcům, ale naprosto nerespektuje jedinečnost každé rodinné situace a zdaleka 

nezaručuje dětem tu nejvhodnější výchovu. 

Podle mého názoru se nyní nacházíme na počátku další společenské změny, 

která uvolňuje imaginární pouta mužství a maskulinitě, což se voblasti rodiny 

projevuje propagací důležitosti otcovské role a úzkého vztahu k němu pro blahodárný 

vývoj dítěte. Rozdíl oproti dřívějšímu pojetí významu otce v rodině tkví v tom, že 

dříve byl důraz kladen na symbolický a společenský význam otce jako hlavy rodiny, 

kdežto nyní se dostává do popředí osobní emocionální vztah otec-dítě s aktivní 

participací otce na výchově a péči, která napomáhá rozvoji schopností a vlastností 

dítěte. 
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2. Socializace dítěte z pohledu nejvýznamnějších teorií 

V této části bych chtěla nastínit základní myšlenky psychoanalýzy a teorie 

sociálního učení o průběhu socializace dítěte, protože je považuji v této oblasti za 

jedny z nejvlivnějších. Psychoanalýza měla neobyčejný vliv na poznatky vývoje lidské 

psychiky a s tím spojených názorů na mateřství a otcovství. Stejně tak teorie 

sociálního učení vysvětluje důležité principy fungující při výchově a socializaci dětí. 

Oba přístupy, přestože se velmi liší svými teoretickými základy i metodami získávání 

dat, se zabývají podobnými fenomény a v mnohém docházejí k podobným závěrům. 

Původní Freudovy teorie (in Miichtlinger 1981) kladou největší důraz na vývoj 

dítěte v raném dětství. Proces učení se sociálnímu chování, vývoj genderových rolí a 

morálky se odehrává v rámci vztahů otec-matka-dítě, tzv. oidipovského trojúhelníku. 

Základní dynamikou těchto vztahů jsou libidinální touhy dítěte k rodiči opačného 

pohlaví, které rozehrávají celý sled procesů (oidipovský komplex), vrcholící 

identifikací dítěte s rodičem stejného pohlaví. 

Oidipovský komplex má průběh i výsledek poněkud odlišný u chlapců a dívek. 

Primárním objektem lásky dětí obou pohlaví je matka. U chlapce tento vztah dostává i 

sexuální rozměr, kde je otec vnímán jako rival a chlapcovy pocity k němu jsou značně 

ambivalentní. Přeje si ho odstranit a zaujmout jeho místo, ale zároveň se obává jeho 

trestu (kastrace - kastrační úzkost). Formou řešení tohoto konfliktu je identifikace 

s protivníkem (tedy otcem) a napodobování jeho chování. Otec je zde v roli, kdy klade 

dítěti první omezení, hranice, které se nesmí překročit, a tím má vliv na vývoj 

chlapcova superega. 

U dívek je tento proces složitější, protože musí nejprve opustit matku jako 

primární objekt lásky a své libidinální touhy směřovat k otci. Ke vzniku 

ambivalentních pocitů vůči matce dochází, když dívka pozná pohlavní odlišnosti a 

viní matku za to, že ji připravila o penis. Zároveň se prohlubuje citová náklonnost 

dívky k otci, jehož pozornost se snaží získat kopírováním femininního chování své 

matky. Tento proces se komplikuje také v tom, že dívka musí změnit svou ústřední 

genitální zónu z klitorisu na vagínu. Je zřejmé, že se zde může vyskytnou mnoho 
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komplikací, které mají výrazný vliv na pozdější sexuální vývoj dívky. Tím, že otec zde 

nefiguruje v roli nepřítele a dívka se neidentifikuje s jeho normami, nedosahuje ve 

svém morálním vývoji takové stability jako chlapec. 

Freud zde mluví o anaklitické identifikaci, která je způsobena strachem ze ztráty 

matčiny lásky. Ta se objevuje převážně u dívek při identifikaci s matkou, ale může se 

projevit i u chlapců, kteří se nedokázali v počátku oddělit od své matky a nyní 

kopírují její chování. 

Pozdější psychoanalytické teorie (např. Loewald, Mahler, Gosliner in 

Machtlinger 1981) zdůrazňují vliv otce především v procesu individuace a separace od 

matky. Podle nich je primárním vztahem pro dítě vztah s matkou. Ten je 

charakteristický splynutím a symbiózou, která ale s postupným osamostatňováním 

dítěte začíná být svazující a je zdrojem ambivalentních pocitů. Otec v tomto momentě 

nabízí dítěti vztah nezatížený touto ambivalencí a zároveň pro ně reprezentuje vnější 

svět - realitu s jejími pravidly a omezeními. Tím přispívá dítěti k osamostatňování, 

autonomii a vytváření pevnějších struktur ega a superega. 

Vývoj genderové identity je v psychoanalytických teoriích vysvětlován na 

základě biologické pohlavní odlišnosti, "dětských pohlavních zkušeností a jejich 

rozšíření ve vztazích s lidmi" (Machtlinger 1981, str. 135). Tělesné prožitky včetně 

vjemů spojených s pohlavím přispívají k postupnému uvědomění si vlastní sexuální 

identity. V raném sexuálním vývoji dětí má důležité místo také pojem kastrační 

úzkosti, která může vážně narušit či ztížit dětský vývoj a jeho vztahy k oběma 

rodičům. 

Pozdější psychoanalytické teorie v procesu identifikace a přijetí sexuální role 

přiznávají určité místo také sociálním faktorům a individuálním odlišnostem -

například Greenson (in Machtlinger 1981, str. 137) uvádí, že "to, jestli se chlapec vzdá 

svého primárního libidinálního pouta s matkou (a tedy identifikace s ní) a identifikuje 

se s otcem, závisí částečně také na osobnosti a chování obou rodičů." Někteří autoři 

(např. Stanford in Rybárová a spol. 1987) rozšiřují pojem identifikace na 

napodobování, kopírování nebo modelování, spjatost se skupinou, které se jedinec cítí 

být členem. Do původních modelů zakládajících se na sexuálních motivech mezi 
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rodiči a dětmi se tedy začínají vměšovat širší pojetí sociálních vztahů se skupinou a 

vrstevníky. 

Teorie sociálního učení vychází z klasických teorií učení (Pavlov, Skinner, Hull 

a další), které zastávají princip upevnění a opakování určitých druhů chování na 

základě jejich posilování. Sociální učení se zabývá převážně osvojováním si sociálního 

chování, přičemž klade důraz na pozorování modelu a jeho imitaci (in Hartl, Hartlová, 

2000). Průkopníky této teorie byli Dollard a Miller, díky kterým se imitace (učení 

nápodobou) stala významným konceptem studia osvojování si sociálních vzorců 

chování. Ucelenou teorii pak podal Bandura a Walters, kteří uskutečnili řadu 

laboratorních experimentů objasňujících principy učení nápodobou a svou teorii 

podpořili i výzkumy reálných případů. 

Z pohledu teorie sociálního učení (podle Bandura&Walters 1963) je hlavní 

motivací dítěte (ale i dospělého) získání určité odměny, například ve formě pochvaly 

nebo uznání nebo nepřímo v podobě efektivnosti a úspěšnosti daného typu chování. 

Tímto principem se dítě učí napodobovat odměňované chování a naučené vzorce 

uplatňovat jak v podobných situacích, tak je rozšiřovat do dalších oblastí. 

Pozorováním přímého modelu (rodičů i dalších dospělých), nebo zprostředkovaných 

či symbolických modelů (například literárních či filmových hrdinů) dítě získává nové 

vzorce chování, které jsou odměňovány, nebo inhibuje jiné vzorce, které nejsou 

pozitivně zpevňovány, či jsou trestány. 

Přejímání rodičovského modelu Je v podstatě ekvivalentním procesem 

psychoanalytickému pojmu identifikace. Rozdíl zde nacházíme především v motivaci 

tohoto procesu, která z pohledu různých zastánců teorie sociálního učení (Sears, 

Mowrer, Whiting) spočívá především v touze dítěte získat od pečující osoby 

biologické či sociální odměny. Nejsilnějším identifikačním modelem je osoba, která 

má k dítěti pečující vztah a která nese hodnoty vysokého sociálního statusu a vlivu. 

Silnější identifikace je způsobena zejména vřelým vztahem a převahou odměny nad 

trestem, což výzkumně dokládá například Mussen a spol. (in Bandura& W alters 1963 a 

Rybárová a spol. 1987), podle něhož chlapci, kteří se výrazně identifikují se svým 
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otcem a vykazují vyhraněné maskulinní chování, mají velmi blízké pozitivní vztahy 

ke svým otcům a pokládají je za milující a odměňující. 

Teorie sociálního učení i psychoanalýza se zabývají procesy probíhajícími u dětí 

v průběhu jejich socializace. Snaží se odhalit mechanismy, které vštěpují dětem 

sociální normy a potřebné vzorce chování, o které se budou opírat v dospělosti. Snaží 

se také objasnit příčiny sociálně nežádoucího chování, poruch osobnosti ad. Ke svému 

studiu však používají velmi rozdílný podkladový materiál, rozdílné výzkumné metody 

a motivaci lidského chování přičítají odlišným mechanismům. 

Zatímco psychoanalýza se opírá o klinické pozorování pacientů, o jejich 

individuální životní příběhy a nevědomé procesy probíhající v jejich mysli, teorie 

sociálního učení se zaměřuje na zjevné chování a reakce, které je možné za určitých 

podmínek měřit. Psychoanalýza pracuje se symbolickým materiálem, vycházejícím 

převážně z nevědomí pacienta, a podrobuje ho interpretacím, jejichž správnost je jen 

velmi obtížné (ne-li zcela nemožné) prokázat. 

Oba tyto přístupy mají jak v klinické praxi tak ve výzkumu své nezastupitelné 

místo a podstatně obohacují psychologické poznatky o sociálním vývoji člověka. 

Jednotlivé pohledy jsou rozpoznatelné i z hlediska používaného stylu argumentace na 

jazykové úrovni a budou zřetelné i v dalších částech této práce. 

3. Jsou otcové schopni pečovat o dítě? 

Součástí v úvodu zmíněných teorií o výlučnosti postavení matky jako 

pečovatelky o dítě je také implicitní předpoklad, že pokud je matka přirozeně 

predisponována vytvořit si pevné citové pouto s dítětem, otec tento přirozený základ 

postrádá, a tedy je v interakci s dítětem biologicky znevýhodněn. Fakt, že se otcové na 

výchově svých dětí účastnili jen velmi málo, je podle mého názoru daleko snáze a 

pravděpodobněji vysvětlitelný z hlediska společenských konvencí než špatnou 

biologickou vybaveností. 

Některé úvahy podporují myšlenku biologické predisponovanosti dětí 

k vytváření sociálních vztahů a dospělých k péči a ochraně novorozenců, která by ale 
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byla o dost menší, kdyby těmito mechanismy byla vybavena pouze matka. Podle 

biologa Hassensteina (in Matějček 1995, str. 10) se lidské mládě řadí do skupiny 

"nošenců", tedy mláďat, která v nebezpečí nemohou sama utéct, protože nemají 

k dispozici funkční pohybový aparát (na rozdíl například od zajíců), a tak si musí 

zajistit, aby je do bezpečí někdo odnesl. V jejich výbavě je schopnost přivolat pomoc 

(pláč), vzbudit v dospělých ochranitelské pudy (roztomilý vzhled), nechat se nést 

(tvar kyčlí dítěte) a držet se (úchopový refex). Pokud by dítě svými signály působilo 

pouze na matku (či na ženy), jeho možnost přežití by byla značně nižší v porovnání 

s tím, když může "žádat" pomoc také u mužů. 

Výzkumy zabývající se schopností otců a matek efektivně pečovat o 

novorozence zahrnují například sledování frekvence kontaktu s dítětem, způsobu 

mluvení, reakcí na jeho signály či pozorováním různých druhů aktivit prováděných 

s novorozencem. 

Rozborem interakcí matka-dítě a otec-dítě při návštěvách v porodnici Parke 

(1996) s kolegy dokládají, že otcové projevují stejný zájem o dítě jako matky, který se 

projevuje například hlazením, nošením, houpáním, prohlížením a imitováním dítěte. 

Četnost tohoto chování byla u mužů stejně vysoká jako u žen. 

Parke (1996) také srovnával způsob mluvení při komunikaci s potomkem. 

Charakteristickými znaky řeči s nemluvnětem jsou zpomalení tempa, zvýšení hlasu, 

jednodušší věty a časté opakování. Tím se stává komunikace pro dítě zřetelnější, 

přitahuje více jeho pozornost a spíše vyvolá pozitivní reakce jako úsměv nebo 

broukání. Srovnáním nahrávek komunikace s dítětem se ukázalo, že muži stejně jako 

ženy tímto způsobem přirozeně přizpůsobují své vyjadřování, aby upoutali pozornost 

dítěte a sdělení se pro něj stalo přehlednější. Papoušek (in Šulová, Bartanusz 2003) 

nazývá tuto schopnost rodičů intuitivně odhadnout úroveň dítěte a facilitovat tak 

vzájemné porozumění a řečovou produkci dítěte "rodičovskou didaktikou". Navíc je 

prokázáno, že tento jev je interkulturálně platný. 

Anna Prodi (in Parke 1996) zkoumala reakce rodičů na různé signály dítěte. 

Prováděla měření krevního tlaku a zjišťovala emoční odezvu na pláč či úsměv dítěte. 

Otcové i matky reagovali shodně na pláč dítěte zvýšením krevního tlaku, kdežto při 
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úsměvu dítěte se krevní tlak nezvýšil. Tyto výsledky můžeme považovat za doklad, že 

citlivost na signály dítěte nezávisí na pohlaví. 

Základem vhodné reakce na pláč dítěte je správně pochopit jeho příčinu. 

Přestože otcové prokázali lepší schopnosti v identifikování příčiny pláče dítěte než 

muži, kteří nemají děti, byly to matky, které s největší přesností dokázaly rozlišit 

různé druhy pláče svých dětí (Frodi a spol. in Parke 1996). To pravděpodobně vyplývá 

z faktu, že právě matky nejčastěji pečují o dítě ve smyslu uspokojování jeho potřeb, 

kdežto otcové čas strávený s dítětem věnují spíše hraní a explorování. 

V současné psychologii je otec pokládán za důležitého socializačního činitele při 

vývoji dítěte. Výchovný vliv otců a matek není přímo úměrný společně strávenému 

času, nýbrž rozhodujícím faktorem je kvalita interakce a způsob využití společně 

tráveného času. To bylo prokázáno i výzkumy zaměřenými na pracující matky -

"menší množstVÍ času, které tráví pracující matky se svými dětmi má pouze omezený 

vliv na jejich vývoj. Lepším prediktorem vývoje je, jak efektivně matky využívají čas 

strávený se svými dětmi. To samé platí i pro otce." (Gottfried in Parke 1996, str. 12) 

4. Obraz moderního otcovství 

Francouzská socioložka C. Meunier (2000) provedla kvalitativní výzkum 

uskutečněný formou skupinových diskusí mužů a žen na témata mužské identity, 

otcovství a důsledků ženské emancipace. Výsledek by se dal nazvat obrazem 

moderního otcovství. Její zjištění potvrzují dnešní příklon k afektivním poutům otců 

ke svým dětem a rozmělnění dřívějších stereotypů valorizujících u mužů racionalitu a 

angažovanost ve veřejné sféře a znevažující jejich emocionální pouta v rodině a 

participaci na péči a výchově jejich dětí. 

Významným tématem, které při diskuzích často vystupovalo, byla nejistota otců 

ohledně vztahu s dítětem po případném rozchodu s partnerkou. Tyto obavy odrážejí 

nejen hluboký citový vztah otců a dětí, který tvoří součást jejich identity, ale také stav 

v problematice svěřování dětí do péče, který otce výrazně znevýhodňuje. 
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Téma rozdělení úkolů v domácnosti a skloubení rodinného a profesionálního 

života přineslo další důkazy o postupném padání hranic mezi tradičně ženskou a 

mužskou rolí. Mnoho párů prosazovalo názor, že neexistují výrazné rozdíly mezi 

pohlavími, které by předurčovaly muže nebo ženy pro výkon určitých úkolů. Muži 

argumentovali, že mají stejné schopnosti postarat se o své děti jako ženy a že je to 

hlavně společenská praxe (např. soudní), která jim mnohdy brání tuto činnost 

vykonávat. 

Mezi mladšími, zatím bezdětnými, páry převládaly rovnostářské postoje o 

zaměnitelnosti obou rolí. Tyto páry neměly a priori předdefinované scénáře 

v otázkách kariéra/rodina a říkaly, že vše záleží na jejich konkrétních možnostech 

v danou situaci a že tyto otázky budou předmětem vzájemné dohody. 

Rozdíl se objevil ve vnímání rodičovských rolí u mužů a žen. Muži prožívali 

otcovství jako "přechod k dospělosti doprovázený novými ekonomickými, morálními 

a vztahovými odpovědnostmi, přinášejícími nový způsob promítání sebe sama do 

budoucnosti." (Meunier 2002, str. 89) Rozhodnutí mít dítě prožívali jako společnou 

dohodu, jejímž průběhem se "v nich utvrzoval pocit angažovanosti a zodpovědnosti." 

(Meunier 2002, str. 89) Vyjadřovali hrdost a uspokojení ze své autonomie v péči o 

dítě, když matka nebyla přítomna. 

Ženy vnímaly participaci mužů na domácích aktivitách trochu odlišně. Je to pro 

ně důkaz citového pouta a pozitivní valorizace mateřské role. Také oceňují fakt, že 

tím předají svým dětem model více rovnostářský, než který měly ony možnost 

pozorovat u svých rodičů. Stále se ale žena vnímá jako hlavní aktér v domácnosti a 

aktivní přístup muže oceňuje jako pomoc při běžných pracích a péči o dítě. Muž je jí a 

dítěti k dispozici, když je doma, a je připraven odlehčit od jejích povinností. Ženy ho 

ale nevnímají jako plnoprávného samostatného a proaktivního pečovatele, nýbrž 

pouze jako pomocníka. Iniciátorem aktivit a hlavním kontrolorem se cítí být stále 

žena. 

Tento rozdíl v mužském a ženském vnímání přínosu muže je důkazem stále 

hluboko zakořeněného kulturního rozdílu mezi pohlavími. Nicméně oproti minulosti, 
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kdy byl otec velmi vzdálen svým dětem, je dnes daleko více oceňováno jejich 

emocionální pouto a podílení se otce na každodenních aktivitách rodinného života. 

Autonomní participace otců závisí nejen na individuální osobní zralosti a 

zodpovědnosti, ale také na přístupu ženy a její "ochotě" vpustit muže do rodinné sféry. 

Pokud je domov jediné místo, kde se matka může realizovat, nebude pro ni snadné 

vzdát se výsostního postavení domácí paní a delegovat část povinností na muže. 

Důležitá je její vyspělost, vyrovnanost a spokojenost v životě mimo rodinu, čemuž 

napomůže, zachová-li si co nejvíce rolí - například jako partnerka, přítelkyně, 

pracovnice - a nerozpustí všechny tyto sociální složky svého života v roli matky. 

Muži svou novou otcovskou roli popisovali (oproti očekávání examinátorů) 

"s určitou jemností, vypovídali o uspokojení a naplnění, které cítili v souvislosti se 

zážitkem porodu, prvními dny svých dětí a při pohledu k novým horizontům, které 

jim toto nové dobrodružství otevírá ve smyslu přístupu k jejich vlastnímu vnímání. 

S otcovskou autoritou si nedělali příliš starostí a stála na okraji jich zájmu." (Meunier 

2002, str. 95) Ani ženy nebyly kritické ke svým protějškům, nýbrž vnímaly citlivé 

chování mužů k dětem jako důkaz jejich lásky a pevnosti vztahu. Rozdělení úkonů a 

rolí se zdálo být předmětem vzájemné dohody, nikoli opakováním převzatých vzorců. 

Muži vyjadřovali svou spokojenost s odlišností svého postavení v rodině, než měl 

například jejich otec. Oba manželé se starali o vzájemnou partnerskou spokojenost, 

kterou vnímali jako základ úspěchu v rodičovství. 

Tento pozitivní trend potvrzuje Meunier (2002) také výsledky jiného výzkumu, 

kde byly respondenty děti na prahu dospělosti a jejich rodiče ve středním věku. Jak 

chlapci, tak dívky si stěžovali na nedostatek zájmu ze strany otců, který se omezoval 

na kontrolu školních výsledků a pohybu dětí mimo domov. Děti necítily od otce 

dostatek lásky a zájmu o svůj osobní život. Otcové naopak necítili žádnou potřebu tyto 

záležitosti vyjadřovat, neboť je považovali za samozřejmou součást generačního 

vztahu otec-dítě a tedy podle nich nebylo potřeba tohle vyjadřovat explicitně. 

V porovnání s prožíváním dnešních otců malých dětí vidíme výrazný posun 

k emocionální i praktické angažovanosti otců, která vytváří solidní základ pro pozdější 

hluboký a pevný vztah. 
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II. PŘÍNOS OTCOVSKÉ ROLE V PRŮBĚHU ŽIVOTA DÍTĚTE 

Jak bylo zmíněno výše, význam otcovské role byl po dlouhou dobu odsouván do 

pozadí. Jedním z extrémních názorů tohoto druhu je názor Spitzův, který se 

domníval, že "vpád otce do intimity dyády (matka-dítě) může způsobit destabilizaci 

dítěte a může v něm dokonce vyvolávat úzkost." (in Camus&Zaouche-Gaudron 2000) 

Dnes již moderní psychologie nepochybuje o přínosu otce a snaží se pečlivě 

prostudovat specifika jeho působení v různých fázích a oblastech života dítěte. 

Přínos všech pečovatelů, tedy i otce, existuje na té nejhlubší úrovni, kterou je 

zajištění bazální důvěry dítěte v "jeho" lidi (jak to výstižně a citlivě nazývá Matějček). 

"Citový vztah dítěte k "jeho" lidem se zakládá nikoliv na tom, že tito lidé mu působí 

nějakou příjemnost (že je např. krmí), nýbrž že mu zajišťují pocit bezpečí a jistoty." 

(Matějček 1995, str. 18) Již od narození je tedy pro dítě důležité nejen uspokojování 

jeho primárních potřeb, ale právě rozvíjení vřelého a pevného citového vztahu 

k dospělým, kteří dítěti poskytnou pevné zázemí a dostatek jistoty při rozvíjení jeho 

schopností, objevování okolního světa a postupném oddělování od rodiny. Opakem 

bazální důvěry je úzkost a nejistota, díky níž se cokoli nové a cizí jeví jako nepřátelské 

a potenciálně ohrožující. Význam otcovské role je tedy od počátku velmi důležitý 

právě proto, že může přispět k pocitu bezpečí a bazální důvěře dítěte. 

1. Primární vztahy s rodiči 

Důležité poznatky o významu primárních vztahů dítěte a jeho pečovatelů 

přinesl Bowlby a jeho teorie attachmentu (in Bretherton 1992). Svými myšlenkami 

navazoval na psychoanalytické teorie, které přikládají velký význam událostem 

v prvních letech života dítěte, a nechal se také inspirovat poznatky z evoluční biologie 

(např. práce K. Lorenze o imprintingu u ptáků). Bowlby věřil, že dítě si vytváří ihned 

po narození pevný vztah k pečovatelské osobě, a to na základě biologických 

predispozic vyhledávat ochranu a blízkost u dospělých. Vrozeným chováním jako je 

pláč, sání, usmívání dítě vyvolává pečující a ochranitelské pocity v matce, která 

rovněž na základě biologických predispozic dokáže na tyto signály přiléhavě 
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reagovat. Podle Bowlbyho je dítě schopno Sl toto pouto vytvořit pouze S jednou 

osobou, a tou je většině případů matka. 

M. Ainsworthová (in Bretherton 1992) zkoumala kvalitu attachmentu ve vztahu 

k pozdějším charakteristikám dítěte. Při svých výzkumech používala metodu 

"neznámé situace" (strange situation), kdy pozorovala reakce dítěte na odchod matky 

z místnosti a poté na její opětovný návrat. Rozlišila několik typů attachmentu: jistý 

(bezpečný), jehož znakem byl pláč dítěte po odchodu matky a výhradně pozitivní 

reakce (přijetí, mazlení, úsměv) po jejím návratu; a nejistý, kdy dítě reagovalo na 

návrat matky podrážděně, ambivalentně či vyhýbavě. 

Kvalita tohoto vztahu byla podle Ainsworthové podmíněna schopností matky 

adekvátně reagovat na potřeby svého dítěte, tedy číst jeho signály a v souladu s nimi 

reagovat. Prokázala, že lidé, kteří měli v dětství silný attachment k matce (nebo jiné 

pečující osobě) v dospělosti generalizují svou schopnost sociability a spolupráce na 

vztahy k ostatním lidem, kdežto nejistý attachment, který neposkytuje dostatek 

bezpečí, vede později k vyhýbání se ostatním, či projevování hněvu vůči nim (Lamb 

1981). 

Později mnozí autoři převzali tuto metodu ke zkoumání vztahu dítěte k jiným 

osobám a úspěšně tak prokázali, že si dítě již od narození vytváří silný citový vztah i 

k otci. Tomuto tématu se věnoval například Yogman, který pozoroval interakce 

rodičů a dítěte tváří v tvář a prokázal, že dítě již ve věku 3 měsíců dokáže odlišit otce i 

matku od ostatních lidí: "z rozboru videonahrávek vyplývá, že podíl času, během 

něhož má dítě negativní výraz v obličeji, je podstatně vyšší v případě, že se dítě 

nachází v přítomnosti cizí dospělé osoby (ne rodičů), mezi matkou a otcem však nebyl 

pozorován žádný rozdíl." (in Le Camus&Zaouche-Gaudron 2000) 

Experiment "neznámé situace" odhalil nejen existenci attachmentu s otcem, ale 

také jeho odlišný charakter. Matka má převahu v aspektu poskytnutí bezpečí dítěti, 

kdežto otec zase více podporuje sociabilnost dítěte. Kromelow (in Camus&Zaouche

Gaudron 2000) ve své studii pozoroval batolata při styku s cizím člověkem za 

přítomnosti otce nebo matky a hodnotil jejich sociabilní chování - tedy ochotu zahájit 

s nimi hru nebo jinou zábavnou interakci. Zjistil, že v přítomnosti otce reagovaly děti 
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pozitivněji na cizince než za přítomnosti matky. Toto chování je navíc podmíněno 

pohlavím dítěte, kdy chlapci reagují v přítomnosti otce sociabilněji než dívky. 

Závěrem lze říci, že otec přispívá k sociabilitě dítěte, je "katalyzátorem přistupování 

na riziko" a tento jeho dynamizační vliv se projevuje zvláště u chlapců. 

Podobné výsledky přinesly i práce Pedersena a jeho kolegů (in Parke 1996, str. 

127): "Chlapci, kteří měli více kontaktů se svým otcem, se chovali přátelštěji k cizímu 

člověku. Více vokalizovali, byli ochotnější nechat se vzít do náručí a více prožívali 

radost ze hry s cizím člověkem než chlapci, jejichž otcové se příliš neangažovali." 

Dobrý a častý kontakt s otcem způsobuje, že děti lépe zvládají neznáme situace a není 

pro ně tolik stresující, když zůstanou o samotě s neznámou osobou. Je to zřejmě díky 

tomu, že pokud se rodiče střídají v pečování, je dítě více zvyklé na odchody a návraty 

obou rodičů a není tedy tolik fixováno na jednu postavu. Silný attachment s jedním 

z rodičů může také kompenzovat zhoršený vztah s druhým rodičem a korigovat tak 

jeho negativní dopady. 

Kvalita attachmentu je závislá na míře participace otce na životě dítěte, na 

množství času, které s dítětem tráví, a také jeho kognitivním postoji, tedy radosti a 

pozitivním přijetí dítěte. Matějček a spol. také empiricky potvrdili, že "otcův zájem o 

malé dítě v kojeneckém věku je vydatnou prevencí rozvodu a podstatným činitelem 

rodinné soudržnosti" (Matějček 1995, str. 42), má tedy významný vliv na harmonii 

celého rodinného prostředí. 

Každý z rodičů má odlišný styl chování a interakcí s dítětem, čímž se dítěti nejen 

rozšiřuje spektrum vnímaných aspektů okolního světa, ale již od počátku může 

pozorovat odlišnosti v chování otce a matky, které později generalizuje na chování 

mužů a žen obecně. 

2. Specifika otcovské a mateřské mluvy 

Řeč je jedním z nejdůležitějších socializačních činitelů dítěte, ať se jedná o 

možnost komunikace se svým okolím, poznávání světa, vývoj myšlení, či učení se 

sociálním a genderovým rolím. 
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Kritickým obdobím pro vývoj řeči je věk od 1 do 4 let a klíčovými aktéry jsou 

zde opět pečující osoby, které mají dítěti zajistit dostatek řečových podnětů a 

možností pro komunikaci. "V této době se chybění rodičů ukazuje jako nevratný 

negativní fakt jak pro aktuální rozvoj řeči dítěte, tak i jeho pozdější řečový vývoj. 

Dítě, které prožilo období 1-4 roky bez rodičovské péče, projevuje menší slovní 

zásobu, horší porozumění čtenému textu, menší schopnost rozlišovat jemnější 

jazykové nuance, je méně schopné tvořit rýmy, vyhledávat synonyma, homonyma 

apod." (Šulová, Matějček in Šulová, Bartanusz 2003, str. 279). 

Co se týče specifik otcovské a mateřské mluvy, existuje množství výzkumů, 

jejich výsledky se poněkud různÍ. "Le Chanu a Marcos (1993) došli k závěru, že téměř 

polovina výzkumů potvrzuje, že matky hovoří se svými dětmi víc než otec a nikdo 

nenalezl opak, že otcové hovoří s dětmi více než matky" (Šulová, Matějček in Šulová, 

Bartanusz 2003, str. 283). Výzkumy zaměřené na obsah řeči a na konverzační styl 

ukazují, že otcové jsou pro dítě náročnějším konverzačním partnerem než matky. 

Používají více neobvyklých slov, složitějších obratů a tím jsou jejich sdělení pro dítě 

náročnější. Také schopnost otců dešifrovat dětskou řeč je nižší než u matek, což je 

způsobeno tím, že většinou tráví s dětmi méně času než matky a tedy nejsou natolik 

obeznámeni s výrazy a způsoby vyjadřování, které dítě používá. To vede k tomu, že 

dítě musí vynaložit větší úsilí při vyjadřování i pro udržení konverzace. 

Při konverzaci s otcem je tedy dítě nuceno přizpůsobit svůj projev konvencím a 

učinit ho srozumitelným i pro jiné lidi než pro matku. Tímto fenoménem se zabývá 

Gleasonova "teorie mostu", která tvrdí, že "otcův více didaktický styl může mít kladný 

vliv na vyvíjející se kognitivní kapacitu obecně a na rostoucí slovní zásobu. Tím 

dochází díky otci k usnadnění komunikace dítěte mimo rodinu obecně" (Šulová, 

Matějček in Šulová, Bartanusz 2003, str. 288). 

3. Specifika otcovské hry a dalších interakcí 

Odlišnosti ve způsobu interakce otců a matek s jejich dětmi poskytují dětem 

bohatší repertoár reakcí a chování, rozvíjejí jejich verbální, motorické a sociální 
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dovednosti a připravují dítě na vstup do života mimo rodinu. Existují také rozdíly 

v chování k dětem podle jejich pohlaví, čímž se u dětí vytváří genderově specifické 

chování. 

Rozdíly ve hře s kojenci sledovali Y ogman a Brazelton (in Parke 1996). 

Porovnávali styl hraní matky, otce a cizí osoby, když byli ponecháni o samotě 

s dítětem. Zjistili, že u otců převládá spíše taktilní interakce jako poplácávání, 

pošťuchování či zvedání, hra je dynamičtější a hrubší. Otcové jakoby se snažili vzbudit 

radostnější, výraznější reakce a také se jim to daří - již ve věku dvou nebo tří týdnů 

reaguje dítě na otce výrazněji než na matku - více rozšířené oči, hravý a rozzářený 

obličej. U matek převládají interakce verbální (jemné mluvení, opakování, 

napodobování grimas a zvuků dítěte) nebo vizuální (ukazování hraček, obrázků). 

K fyzickému kontaktu dochází méně často než u otců. Oba rodiče se shodně snaží 

upoutat a udržet pozornost dítěte a jejich komunikace s dítětem je reciproční - po 

svém projevu udělají pauzu, aby dali prostor dítěti. Oba rodiče reagují na signály 

dítěte tím, že opakují hru, která u dítěte vyvolává pozitivní reakce a přeruší nebo 

zmírní stimulaci, když vidí, že je dítě unavené. 

Tento vzorec fyzické/verbální hry přetrvává i v pozdějším věku dítěte, kdy děti 

preferují interakce s otcem. Okolo čtyř let věku se děti začínají diferencovat podle 

pohlaví. Chlapci i nadále dávají přednost fyzickým hrám s otcem, kdežto děvčata 

začínají spíše vyhledávat společnost matky. Pravděpodobně je to z důvodu 

prohlubujíd se identifikace s rodičem stejného pohlaví. 

Rozdíly v interakdch se potvrzují i v pozdějším věku dětí. Američtí výzkumníci 

Lindseya Mize (2001) provedli rozsáhlou studii, ve které sledovali způsob hry otců a 

matek s jejich dcerami a syny v předškolním věku. Podle jejich zjištění a v souladu 

s jejich hypotézou volí oba rodiče "rolové" hry (pretense play) spíše s dívkami a 

fyzické hry spíše s chlapci. Matky častěji než otcové hrály rolové hry s dětmi obou 

pohlaví a otcové volili spíše fyzický způsob hry. Nejvíce fyzických her vykazovaly 

dyády otec-syn a nejvíce rolových her dvojice matka-dcera. Oproti předpokladům ale 

nebyl zjištěn rozdíl v četnosti fyzických her mezi dvojicemi matka-syn a matka-dcera. 
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Toto zjištění přispívá k předpokladům, že matky jsou méně ovlivněné pohlavím svých 

dětí a tedy že hlavním činitelem při učení se genderově typickému chování je otec. 

Také analýza komunikace mezi těmito dyádami prokázala určité rozdíly 

otcové jsou k dětem direktivnější než matky a oba rodiče jsou asertivnější k chlapcům 

než k dívkám. To vede u dětí k pozdějšímu spojení mužské genderové role 

s asertivním chováním a ženské gendrové role s kooperací a méně direktivním 

jednáním. 

Podle Parkeho (1996) otcové i matky slouží svým dětem také jako průvodci 

novými situacemi a dítěti napovídají, co je bezpečné a co ne. Vystavíme-li dítě 

neznámému podnětu (například nové hračce nebo cizímu člověku), obrátí se dítě na 

přítomného rodiče a podle jeho reakce - kladné, povzbudivé či varující, vyzařující 

strach - zvolí také vlastní strategii chování. Vydá se prozkoumat nový objekt, bude se 

chovat přívětivě k cizinci, nebo začne plakat a dostane strach. Tímto principem se dítě 

učí vyhodnocovat neznámé situace a zobecňuje nejčastější reakce, které vidí u svých 

rodičů. Později se tyto tendence projeví například obecným postojem při navazování 

kontaktů - bude převládat otevřený postoj s chutí seznamovat se s novými lidmi, či 

naopak při prvním kontaktu budou reakce spíše chladné, odtažité a opatrné - podle 

toho, jak se tomu dítě naučilo pozorováním emocionálních reakcí svých rodičů. 

Mezi aspekty, které můžeme označit jako pozitivní a rozvíjející sociální 

dovednosti dětí, patří vřelý emocionální vztah, dostatek fyzického kontaktu při hraní 

v kombinaci s adekvátními reakcemi na emoční projevy dítěte, přijetí a podpora dítěte 

v situacích, kdy je smutné nebo má problémy a také vyrovnaný a vřelý vztah mezi 

rodiči. Při takových interakcích s otcem dítě prohlubuje svou bazální důvěru ve své 

blízké, což působí kladně na jeho sebedůvěru a sebeobraz. Zároveň se učí vnímat 

signály druhých lidí, adekvátně na ně reagovat, učí se ovládat pravidla sociálních 

interakcí. Fyzickou hrou navíc rozvíjí své senzomotorické dovednosti. Tato pozitiva 

dítě zúročí později při interakcích s vrstevníky, kde se díky své šikovnosti, empatii a 

pozitivním emocím snáze stane oblíbeným členem kolektivu (Camus&Zaouche

Gaudron 2000). 
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Brzdou v tomto procesu může být otec, jehož reakce na dítě jsou chladné, 

odtažité, kritizující nebo agresivní. Tyto interakce nejen že nerozvíjejí potřebnou 

sociální obratnost dítěte, ale také je učí negativním, agresivním a neempatickým 

typům chování. Tyto děti mohou mít poté problémy se zařazením do kolektivu, 

nejsou vyhledávanými společníky, což dále podkopává jejich zdravé sebehodnocení. 

Dětská psychika ještě nedisponuje sofistikovanými obrannými mechanismy, které by 

uchránily jejich sebedůvěru před negativními reakcemi okolí. 

Studiu tohoto tématu se věnoval např. Lois Stolz (in Parke 1996), který zjistil, že 

chlapci, jejichž otcové byli často nepřítomni jsou ve skupině méně oblíbení. 

Pravděpodobně to lze vysvětlit tím, že od otce se chlapci učí určitému druhu chování, 

které je ve skupině pozitivně valorizováno, a sice tvrdším fyzickým hrám a 

průbojnosti. Zdá se, že chlapci vyrůstající bez otce jsou stydlivější, tišší a častěji 

komunikují s dívkami a těmito vlastnostmi si popularitu u ostatních chlapců, kteří 

upřednostňují fyzickou sílu, těžko zajišťují. 

V jiném rozsáhlém výzkumu (Mott 1993) matky uvedly, že pouhých 9% chlapců 

pocházejících z úplných rodin bylo neoblíbeno u svých spolužáků, kdežto z rodin 

s nepřítomným otcem to bylo 25%. 

Tím, že je otcův styl hry s dětmi dynamičtější, novátorský a riskantnější, 

"narušuje jejich rovnováhu, nutí je přizpůsobovat se novým situacím a reagovat na 

obtíže" (Labrell in Šulová 2004, str. 113). Matka zajišťuje dítěti bezpečí a jistotu 

stálosti, která je komplementárně doplňována inovacemi, které přináší do rodiny otec. 

Dítě se tak v chráněném prostředí učí reagovat na nepředvídatelné situace, hledat 

nová řešení a překonávat překážky, což mu umožní lépe se prosadit mezi vrstevníky. 

Opět jsme tedy dospěli k tomu, že otec funguje jako most mezi rodinou a 

vnějším světem. 

4. Období separace a individuace 

Pojmy separace a individuace se používají v různých kontextech. Obecně 

můžeme říci, že se jedná o proces, kterým se z člověka stává samostatná osobnost -
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individualita odlišná od všech ostatních lidí. M. Mahlerová se zabývala separací a 

individuací v kojeneckém a batolecím období, kdy se dítě odděluje od matky a začíná 

si uvědomovat existenci svého vlastního já. Druhým obdobím, pro které je klíčové 

téma separace a individuace, je adolescence, kdy se mladý člověk separuje od své 

rodiny, vytváří si pevné vztahy mimo ni a učí se být psychologicky nezávislý na svých 

rodičích. 

V raném dětství je důležitým aspektem, který usnadňuje a zkvalitňuje proces 

utváření vědomí vlastní identity dítěte, fenomén triangulace. Vyzdvihuje důležitost 

trojstranného vztahu (otec-matka-dítě) před vztahem dvojstranným (dítě-pečující 

osoba): "Je-li dítě jenom s matkou (já-ty), jde vlastně o jeden vztah se dvěma póly. Je-li 

tu však i otec, zažívá dítě jeden takový dvoupólový vztah k matce, druhý k otci a 

navíc je svědkem třetího vztahu mezi matkou a otcem. Z tohoto trojúhelníku mu 

teprve vyplyne vědomí vlastní svébytné osoby" (Matějček 1994, str. 51). 

Z psychoanalytického hlediska je tato "triangulární situace" popisována jako 

klíčová pro dítě, kdy vidí matku (primární libidinální objekt) ve vztahu k dalšímu 

člověku (otci). Je to poprvé, kdy si uvědomí sebe jako oddělenou bytost a pozoruje 

jiný vztah, do kterého není zahrnuto. "Rodiče a jejich vzájemný vztah slouží dítěti 

jako dvojité zrcadlo, ve kterém poprvé vidí sebe sama." (Abelin in Machtlinger 1981, 

str. 131) Třetí osobu (ať už je to otec nebo jiné dítě) vnímá jako nepřítele, se kterým se 

později identifikuje. 

Podle Mahlerové (in Machtlinger 1981) význam otce výrazně stoupá v období 

separace od matky, ve fázi procvičování. Otec je součástí vnějšího světa, který je pro 

dítě nový a vzrušující, přináší mu nové kvality mimo dosavadní symbiotický vztah 

matka-dítě. Dítě v této fázi začne vnímat matku jako samostatně existující objekt a 

zároveň si vytváří vnímání sebe sama jako subjektu. Proces separace, roztržení 

symbiotického pouta mezi matkou a dítětem, je provázen ambivaletními pocity 

pramenícími z protichůdných tendencí - potřeba oddělení stojí proti touze po 

zachování tohoto pouta. Otec zde nabízí dítěti pevný vztah stojící mimo symbiózu 

s matkou, čímž poskytuje bezpečí a opěrný bod v nově poznávané realitě a v procesu 

budování identity. 
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Dovršení této etapy (kolem třetího roku života dítěte) podle Mahlerové (in 

Plháková 1998) spočívá ve vytvoření trvalé mentální reprezentace matky, která 

funguje stejně jako předtím fungovala skutečná matka a může z ní čerpat určitý 

vnitřní klid. Dítě již nepotřebuje matčinu fyzickou přítomnost, aby se cítilo pohodlně, 

což rozšiřuje jeho možnosti autonomního chování. Erikson (1996) také v tomto 

období vidí jako klíčovou událost dosažení autonomie, i když z jeho pohledu stojí v 

pozadí ovládnutí vyměšování, tedy ovládnutí svého těla. Z obou pohledů ale vyplývá, 

že se v tomto období rodí psychologická identita dítěte jako autonomní osobnosti. 

Jako období druhé individuace bývá označována adolescence, kdy v rámci 

zdravého vývoje osobnosti musí být internalizované obrazy matky a otce uvolněny a 

transformovány. Tento proces je dynamickým soubojem mezi touhou po odpoutání se 

na jedné straně a potřebou spojení na straně druhé. V základu víceméně 

nekomplikovaného průběhu individuace stojí bezpečný attachment a silné vztahy 

v rodině, proti němu naopak nejisté vztahy a potřeba či nutnost tato základní pouta 

úplně přetrhat (Blos, in Jones 2004). 

V úplné rodině vzájemné citové pouto manželů umožňuje, aby zcela nepropadli 

pouze otcovské a mateřské roli (Corneau 2000), a hranice mezi dětmi a rodiči jsou tak 

udrženy na "zdravé" úrovni. Tam, kde jeden rodič (většinou otec) chybí, bývá často 

adolescentní potomek povýšen do role partnera a důvěrníka a pouto mezi matkou a 

dítětem je velmi silné. Pokud matka reaguje na separační snahy svého potomka 

odepřením své emocionální podpory, vyvolává to silné pocity viny a znemožňuje 

dosažení onoho ideálního stavu, kdy by adolescent mohl dosáhnout separace, ale 

zároveň zůstat fungujícím a pevně zakotveným článkem své rodiny. Výsledkem je 

silná separační úzkost, která v extrémních případech může vyústit až sebevražedným 

pokusem (Wade, in Daniels 1990). 

Pokud je rodina dostatečně citlivá k vývojovým potřebám potomka a podporuje 

je, vrcholí zdárný proces individuace splněním úkolů adolescentního období jako je 

diferenciace od rodiny a konsolidace jeho psychosociálních dovedností (Shulman a 

spol. 1999), rozvíjení zralých vztahů s vrstevníky obou pohlaví, upevnění 

společenských hodnot a tendence k zodpovědnému prosociálnímu chování. To jsou 
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faktory přispívající k bezproblémovému přizpůsobení se jedince v různých životních 

situacích a k celkové životní spokojenosti. 

5. Otec a budoucí partnerské vztahy 

Odborníci (např. Bandura 1963, Dalton 2006 a další) se shodují na tom, že 

vztahy mezi rodiči a dětmi v původní rodině mají vliv na pozdější vztahy dětí 

s vrstevníky a partnery. Na základě procesů identifikace, ať už je chápeme z pohledu 

psychoanalytického, nebo teorie sociálního učení, dochází k internalizaci vzorců 

chování rodiče stejného pohlaví, který slouží jako model toho, "co jsem". Rodič 

opačného pohlaví slouží dítěti jako zrcadlo pro odlišení se od druhého pohlaví, tedy 

vzor toho, "co nejsem". Zároveň od něho může dítě přijmout některé vlastnosti. Tato 

zkřížená identifikace "např. dívce ulehčuje získat sebedůvěru a v budoucnosti lépe 

pochopit manžela a syna. Podobně chlapci blízkost osobního vzoru matky umožní 

v budoucnosti lépe pochopit manželku a dceru" (Ziemska, in Samuelčíková 1995). 

Vazby dítě-rodič i vztah rodičů mezi sebou poskytují dítěti soubor informací, na 

jejichž základě formuje svá očekávání od vztahů obecně. Bowlby v rámci teorie 

attachmentu používá termín "pracovní modely vztahů", což jsou "mentální modely 

obsahující informace o tom, jak hodnotný jsem a jak přístupná a vnímavá je pečující 

osoba při poskytování podpory a ochrany" (Carranza, Kilmann 2000, str. 295). Tyto 

modely v dospělosti projikujeme do dalších vztahů, často na nevědomé úrovni, čímž 

ovlivňují chování a očekávání v interakcích s druhými. 

Specifika otcovské role v této oblasti zkoumal například Dalton (2006), z jehož 

zjištění vyplývá, že kvalita vztahu s matkou se odráží v adolescenci zejména v udržení 

dobrého vztahu s ostatními členy rodiny, kdežto kvalita vztahu s otcem predikuje 

spokojenost v partnerských vztazích a také subjektivně hodnocenou schopnost blízké 

a bezpečné osobní vztahy vytvářet. Tato zjištění jsou v souladu se závěry Co11ise a 

Reada (in Dalton 2006), podle nichž má právě rodič opačného pohlaví významný vliv 

na způsob prožívání blízkosti, schopnost spoléhat se na druhé a také na strach 

z opuštění, což se projevuje zejména v partnerských vztazích. 
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Podle Samuelčíkové (1995), která sledovala ve svém výzkumu vztah adolescentů 

k otci a jeho vliv na postoj k partnerským vztahům a k sebehodnocení, platí, že "čím 

víc radosti má dítě z otce, tím víc radosti má ze sebe samého, je se sebou spokojenější, 

pozitivněji se přijímá, což kromě jiného zvyšuje i pravděpodobnost navazování 

vyrovnanějších partnerských vztahů." Z dalších srovnání vyplývá, že negativní vztah 

k otci často souvisí s negativním vztahem k partnerovi. 

Rodičovský model má své dopady také při volbě partnera, která podle Budy (in 

Samuelčíková 1995) probíhá na základě skrytých programů. Pod pojmem program 

rozumí role a k nim patřící schémata vztahů. Základem programu je model vztahu 

mezi rodiči, který může být v průběhu adolescence modifikován, ale v trvalém 

partnerském vztahu v dospělosti se stejně dostává do popředí jeho základní nastavení. 

Vyrůstání v citově chladném rodinném prostředí často naruší budování příslušného 

programu, což má za následek neschopnost navazovat vztahy, nespokojenost apod. 

Právě tyto narušené programy mají největší tendenci přetrvávat a způsobují například 

opakované volby nevhodného partnera podobného typu. 

Množství literatury pocházející především z klinické praxe Je věnováno 

specifickému vztahu mezi otcem a dcerou. Podle Secundy (1992) stojí v základu 

kvalitního vztahu otce s dětmi jeho vlastní zralost a sebejistota, kdy muž není svázán 

tím, co je tradičně pojeno s maskulinitou, projevuje své city, zapojí se do péče o své 

děti, aniž by to ohrožovalo jeho vlastní maskulinní identitu. 

Kvalitní vztah s otcem pomůže dívce vyrůst v ženu, přijmou její ženskou 

identitu, což jí usnadní navazovat bezproblémové vztahy s muži. Otec je prvním 

mužem v životě dívky, na kterém může zkoušet své nové zbraně, je pro ni vzorem 

mužského pohlaví, jeho reakcí na ni jako na ženu. Kritickým je zvláště období 

puberty, kdy se u dívky začne rozvíjet její sexualita. Otec může cítit, že ho vlastní 

dcera sexuálně přitahuje a způsob, jakým vyřeší tuto situaci je pro její další vývoj 

klíčový. V období dospívání je potřeba pře formovat dosavadní intimitu mezi otcem a 

dcerou, která by mohla vzbuzovat sexuální tendence u obou, ale zároveň neztratit 

emocionální pouto, které mezi nimi existuje. Pokud se otec zalekne svých vlastních 

pocitů a stáhne se, může to dcera právě v tomto období chápat jako negativní reakci 
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na svou ženskost. Dobrý otec dokáže udržet tuto tenkou hranici, pozitivně ocenit její 

osobnost i fyzickou krásu a nezajít příliš daleko, kdy by dívka mohla vycítit nějaké 

nežádoucí ohrožení z jeho strany. 

Za normálních okolností, pokud jejich vztah byl od dětství silný, nemělo by ani 

toto období činit problémy. Dobrý otec také podporuje dívku v separaci od rodiny a 

pozitivně přijímá její přátelské vztahy a romantické známosti. Dcera si z prvního 

vztahu s mužem (svým otcem) odnáší mnoho informací - jaká je ona sama, jakou má 

hodnotu, jak na ni muži budou reagovat, jak má ona reagovat na ně, co od nich 

očekávat a také jací muži jí budou imponovat. 

Vliv otce na budoucí partnerské vztahy tedy můžeme pozorovat na dvou 

rovinách - osobní, kdy reprezentuje muže obecně, což je důležité hlavně pro dívku, a 

párové, kdy rodiče slouží dětem obou pohlaví jako model partnerského vztahu. 

33 



III. VLIV ABSENCE OTCE NA NĚKTERÉ OBLASTI ŽIVOTA DÍTĚTE 

Výzkumy zabývající se vlivem otcovské absence na vývoj dítěte se vztahují 

převážně k rozvodové problematice a narážejí zde na mnohá metodologická úskalí. 

Většina studií je koncipována jako srovnání dětí z úplných a rozvedených rodin 

v oblastech jako genderová identita, kognitivní schopnosti, školní výsledky, poruchy 

chování nebo postoje k manželství. Takto koncipované studie však nejsou schopné 

rozlišit, které faktory v chování a výkonu dětí jsou způsobeny rozvodem, které jsou 

následky předrozvodových konfliktů mezi rodiči, či zda byly nebo nebyly přítomné 

již před rozvodem. Důležitou roli hraje také socioekonomický status rodiny, který se 

rozvodem často zásadně mění a může mít také negativní vliv na vývoj dětí. 

Dalším problémem je celkové zaměření této výzkumné oblasti na škodlivost a 

negativní důsledky rozvodu rodičů. Společnost se snaží bránit primární úplnou rodinu 

a její nezastupitelné místo při výchově dětí, nicméně se zvyšujícím se počtem rozvodů 

je chybějící otec realitou pro velké množství dětí. Tvrdit, že všechny tyto děti jsou 

handicapované by bylo zavádějící. 

Děti vyrůstající bez otce jsou velmi heterogenní skupina. Faktory hrající zde roli 

jsou například věk dítěte při odchodu otce, důvod tohoto odchodu (rozvod, smrt, 

nechtěné dítě), přítomnost jiných důležitých mužských vzorů, vztah matky k otci, 

celková socioekonomická situace rodiny, výchovný styl a osobnost matky a mnoho 

dalších. Proto je velmi obtížné výzkumně kontrolovat všechny proměnné a získat tak 

validní generalizovatelné výsledky. 

Validní výzkumný materiál by mohly přinést longitudinální studie, které by 

byly schopny porovnat sledované aspekty u dětí před rozvodem a po něm, mohly by 

posoudit vliv manželského konfliktu, či eliminovat proměnné spojené se 

socioekonomickou situací rodiny. Přínosem by také bylo odlišit okamžité dopady 

rozvodu, které jsou způsobené vysokou mírou stresu a emocionální zátěží spojenou 

s restrukturací rodinné situace, od dlouhodobých důsledků, kdy je rodina po několika 

letech již stabilizovaná. Pro výzkum vlivu chybějící mužské role v rodině je třeba se 
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soustředit na situace, kdy dítě vyrůstá bez otce od narození, protože základ osobnosti 

člověka se tvoří do značné míry v raném dětství. 

1. Vývoj genderové role 

Tato oblast je jednou z nejsledovanějších v problematice neúplných rodin. 

Z mnohých výzkumů (např. Goodenough, Langlois&Downs, Tasch, in Biller 1981a) 

totiž vyplývá, že otec přispívá k vývoji genderové role výrazněji než matka. Matka ve 

svých interakcích dělá daleko méně rozdílů v kontaktu s dcerou a synem. Naopak 

otcové více odměňují genderově typické chování svých dětí jako vhodný výběr 

hraček, vhodné aktivity, domácí práce i reakce. Dcery se tak učí expresivitě, sociálním 

dovednostem, citlivosti a opatrování, kdežto chlapci jsou podporováni v rozhodnosti, 

fyzických hrách a technických dovednostech. 

H. Biller (1981b) uskutečnil mnoho výzkumů a také shrnuje poznatky jiných 

autorů (Sears, Santrock, Leichty, Phelan). Z jejich výzkumů vyplývá, že chlapci 

vyrůstající bez otce projevují méně "maskulinního" chování než chlapci z úplných 

rodin - hrají si s genderově méně vyhraněnými hračkami, styl hry je méně agresivní a 

projevují více závislosti na ostatních. Projektivní metody (např. Test kresby lidské 

postavy, TAT nebo Blacky Pictures) ukazují, že absence otce má vliv na identifikaci 

chlapce. Například při kresbě lidské postavy kreslí chlapci odloučení od otce častěji 

jako první postavu ženskou, nebo nejsou obě pohlaví příliš diferencována. 

Biller s kolegy (1981b) také zjišťovali, které období v dětství se jeví jako kritické 

pro vývoj genderové role. Při výzkumech byly srovnávány děti, které byly odloučeny 

od otce v různých věkových obdobích. Z výsledků vyplývá, že tímto kritickým 

obdobím je věk 2 až 3 let. Podle Hetheringtonové (in Biller 1981b) 9-12ti letí chlapci, 

kteří byli bez otce ve věku do 4 let, vykazují méně maskulinního chování 

v projektivních situacích, jsou více závislí na svých vrstevnících, méně agresivní a 

méně se zapojují do fyzických her. Chlapci, jejichž otec odešel až po čtvrtém roce, 

však nevykazovali v porovnání s kontrolní skupinou z úplných rodin žádné 

signifikantní rozdíly. 
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Ohledně dívek bylo také zjištěno, že otec hraje výraznou roli v jejich 

genderovém vývoji. Výrazně maskulinní otec podporuje u svých dcer výrazně 

femininní vlastnosti jako je expresivita, závislost a citlivost. Někteří otcové s rigidním 

vnímáním genderových rolí mohou upřednostňováním těchto vlastností u dcer bránit 

rozvoji jejich intelektových i motorických dovednostÍ. 

To potvrdila i Hetheringtonová (in Biller 1981a), v jejímž výzkumu dívky ve 

věku 4 - 6 let, které byly označené za nejvíce femininní, měly otce s velmi 

vyhraněnou maskulinní rolí, kteří odměňovali u svých dcer ženské chování jako 

křehkost a závislost. Naopak dívky vyznačující se určitým stupněm pozitivní 

"androgynie" měly otce, kteří u nich povzbuzovali jejich nezávislost a dosahování cílů. 

Jako nejlepší kombinace pro vývoj ženské identity a pozdější spokojenosti a 

přizpůsobení se v životě se ukazuje být rodinná konstelace, kdy oba rodiče se aktivně 

podílí na společných činnostech, otec je vřelý a podporující a matka je racionální a 

klade důraz na úspěch a intelektový rozvoj (Block a spol., in Biller 1981a). 

Výsledky výzkumů zabývajících se vlivem nepřítomnosti otce na ženský vývoj 

se velmi různÍ. Některé dřívější studie (např. Seward, White in Biller 1981a) sledovaly 

ženy, které odmítly ženskou roli matky a manželky, a zjistily, že tyto ženy s větší 

pravděpodobností pocházejí z rozvrácených rodin, stejně tak u adolescentních dívek, 

které vyrůstaly bez otce, byl pozorován nedostatek nebo odmítnutí femininních 

zájmů. Otázkou ale zůstává, jestli je tento jev negativní nebo spíše pozitivní, což je do 

značné míry spojeno se společenským hodnocením žádoucích vlastností a postojů jak 

u žen, tak u mužů. 

Barber a Eccles (1992) se na tuto problematiku dívají z poněkud jiného úhlu. 

V rodinách svobodných či rozvedených matek jsou děti svědky toho, že jejich matky 

zastávají jak svou domácí mateřskou roli, tak i roli ve výdělečném zaměstnánÍ. Při 

rozhodování o budoucím zaměstnání se u dívek projevuje větší tendence vybrat si 

zaměstnání tradičně maskulinní. Podle vzoru pracujících matek dívky vidí výhody 

ekonomické soběstačnosti, a to je může vést k aspiraci na vyšší cíle v zaměstnánÍ. 

Synové svobodných matek více participují na domácích pracích a obraz matky 
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zastávající více rolí může přispět k tomu, že později zastávají méně vyhraněné, 

egalitárnější rozdělení genderových rolí ve svých partnerských vztazích. 

Ne všichni autoři ale docházejí ke stejným výsledkům v pozorování vlivu 

absence otce na genderový vývoj dětí. Stevenson a Black (1988) ve své meta

analytické studii literatury k tomuto tématu docházejí k závěru, že celkové rozdíly 

mezi typy rodin nejsou velké a lépe provedené studie, které kontrolovaly důležité 

charakteristiky rodinné struktury a další důležité proměnné jako přítomnost 

náhradního otce, socioekonomický status, věk a pohlaví dítěte, nezjistily žádné 

rozdíly. Nicméně potvrdily, že existuje mírně signifikantní rozdíl mezi chlapci, kde ti 

z úplných rodin vykazují obzvláště v předškolním věku více stereotypní genderovou 

identitu. V mnoha výzkumech se také ukazuje, že rozdíly mezi jednotlivci v rámci 

skupin jsou často daleko větší než rozdíly mezi samotnými skupinami a že většina 

zjištěných rozdílů s časem vymizí. 

Je zřejmé, že jak pozitivní, tak negativní důsledky výchovy svobodné matky 

závisejí především na její osobnosti, výchovném stylu i širším sociálním a 

ekonomickém zázemí, nelze proto tyto závěry zobecnit na širší populaci. 

2. Kognitivní schopnosti 

V úplných rodinách otec napomáhá svému potomku rozvíjet schopnosti 

intelektové i fyzické, a to jiným způsobem než matka - tráví více času fyzickými 

hrami a také klade větší důraz na nezávislost dítěte, nechává ho tedy dělat věci 

samostatně, což má pozitivní vliv na jeho kognitivní rozvoj (Clarke-Stewart in Parke 

1996). V neúplných rodinách se dětem dostává méně pozornosti ze strany dospělých. 

Pečující rodič tráví s dětmi celkově méně času, má tedy méně prostoru pro rozvoj 

jejich schopností v raném dětství a později méně času pomáhat dětem se školní 

přípravou. 

Výsledky výzkumných studií na téma vlivu absence otce na kognitivní vývoj 

dětí a jejich intelektové schopnosti přinášejí poměrně nejednoznačné poznatky. Podle 

některých autorů má absence otce různý vliv na děti v závislosti na jejich pohlaví, kdy 
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chlapci jsou více negativně ovlivněni, mají horší výsledky v testech různých 

schopností (matematické schopnosti, prostorová představivost, manuální zručnost, 

školní výsledky), zatímco u dívek není tento vliv pozorován, nebo se vyskytuje 

v menší míře (Emery in Marsh 1990, Booth nebo Hetherington, Cox&Cox in Jones 

2004). Jiné studie tvrdí, že negativními důsledky trpí obě pohlaví - mají více 

problémů s chováním, horší výsledky v matematice a dalších polích a nižší aspirace co 

se týče vzdělání (Murray&Sanqvist nebo Teachman in Jones 2004). 

Při porovnání jednotlivých oblastí intelektových dovedností se ukazuje, že jak 

chlapci, tak dívky mají v porovnání s kontrolní skupinou z úplných rodin nižší skóry 

v kvantitativních testech (matematika), ale vyšší ve verbálních testech (Sutton-Smith, 

Rosenberg, Landy in Barber&Eccles 1992, Carlsmith in Bi11er 1981b). 

Studie zabývající se pouze chlapci také docházejí k závěru, že přítomnost otce 

působí kladně na školní výsledky, zvláště pokud se otec opravdu zapojuje do činností 

s rodinou a s dítětem (pomoc s přípravou do školy, společně trávený čas se synem, 

společné rodinné večeře) (Cooksey&Fondell in Jones 2004). V rodinách, kde je otec 

přítomný, ale málo se účastní rodinného života, mají podle Bi11erovy studie (1981b) 

chlapci studijní výsledky mírně podprůměrné, stejně jako ti, jejich otec odešel od 

rodiny po pátém roce věku dítěte. Další dvě pozorované skupiny byli chlapci s otcem 

nepřítomným od tří let věku, kteří měli výsledky výrazně pod průměrem, a na druhé 

straně chlapci, kterým se otec intenzivně věnoval a kteří dosahovali vysoce 

nadprůměrných výsledků. Z toho plynou dvě důležitá zjištění, a sice že pouhá fyzická 

přítomnost otce v domácnosti k pozitivnímu působení nestačí, a že existuje jakési 

kritické období pro rozvoj kognitivních funkcí nacházející se někde mezi třetím a 

pátým rokem života dítěte. 

Ne všechny výzkumy ale docházejí k podobným závěrům. Například Marsh 

(1990) ve své rozsáhlé studii srovnával školní výsledky, postoje a chování u 

adolescentů v posledních letech střední školy v závislosti na typu rodinné struktury 

(pouze matka, pouze otec, nevlastní rodič) s kontrolní skupinou žijící s oběma 

biologickými rodiči. Nenašel žádné signifikantní rozdíly a shrnuje tedy, že rodinná 

konstelace má minimální vliv na výkon i chování adolescentů. 
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Opět zde vyvstává problém metodologického postupu a kontroly mnoha 

proměnných, které mají na danou situaci vliv. Problémem se zdá být již samotná 

definice "nepřítomnosti otce", kdy některé studie označují za nepřítomnost již stav, 

kdy otec byl mimo rodinu alespoň po dobu dvou let, navíc ne nutně následujících po 

sobě, kdežto jiné se zabývají situací, kdy je dítě odloučeno od otce trvale od určitého 

věku (např. Lessing, Zaogrin & Nelson vs. Santrock in Biller 1981b). Dalším důležitou 

proměnnou, kterou je třeba brát v úvahu, je trvání odloučení v době, kdy je výzkum 

prováděn, protože porozvodová situace má negativní vliv díky momentálnímu stresu, 

jehož důsledky mohou po určitém čase vymizet (Barber&Eccles 1992). 

Shinn (in Marsh 1990) uskutečnila přehledovou studii, která měla shrnout 

poznatky o vlivu nepřítomnosti otce na kognitivní vývoj dětí. Z padesáti existujících 

studií vybrala 28, které splňovaly metodologická kritéria jako zohlednění důvodu 

odchodu otce, socioekonomický status rodiny, délka absence otce, přítomnost 

náhradního modelu, atd. Z těchto 28 výzkumů 16 zjistilo velmi malé rozdíly mezi 

skupinami, které navíc nebyly statisticky signifikantní pro všechny pozorované 

podskupiny, 9 nenašlo žádný efekt a 3 našly jak pozitivní, tak negativní dopady. 

Ani v této oblasti nejsou výzkumná data jednoznačná a díky mnoha faktorům, 

které mají výrazný vliv na kognitivní vývoj i postoje ke vzdělání a dosahování cílů, 

nemůžeme předvídat dopady nepřítomnosti otce. Máme ale obrázek o jejích možných 

rizicích. 

3. Partnerské vztahy 

Voblasti partnerských vztahů můžeme sledovat vliv absence otce ve dvou 

rovinách - chybějící model mužské role a chybějící model vztahu muž-žena. První 

rovina se diskutuje převážně v životě dívek, pro které slouží otec jako první muž 

jejich života, který utváří dívčin způsob vnímání mužů a její očekávání, jak se k ní 

budou muži chovat a jak se ona má chovat k nim (Wright 1998). Druhá rovina se týká 

mimo jiné postojů k manželství, schopnosti řešit konflikty a celkového vnímání a 

očekávání kvality současného či budoucího partnerského vztahu. 
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Otcové při výchově dívek určují hranice v oblasti sexuálního chování. Dívka si 

také toto chování na otci zkouší a pozoruje jeho reakce. Dívky bez otců proto mohou 

mít tyto hranice posunuté a v kontaktu s muži mohou být nejisté. Příčinou může být 

také nedostatek možností v dětství pozorovat interakce mezi matkou a otcem, čímž 

jim chybí tento model párové komunikace, jenž by mohly později napodobit. 

Výzkumná data na toto téma poskytla Hetheringtonová (in Biller 1981b), která 

srovnávala interakce třech skupin dívek (rozvedená matka, ovdovělá matka a úplná 

rodina) s chlapci. Zjistila, že obě skupiny dívek s nepřítomnými otci interagovaly 

s chlapci poměrně obtížně. Dcery rozvedených matek měly tendenci reagovat 

přímočaře a agresivně, kdežto dcery vdov byly v kontaktu s muži extrémně plaché a 

ostýchavé. Dívky z rozvedených rodin vyžadovaly pozornost chlapců, snažily se být 

v jejich blízkosti a vyhledávaly fyzický kontakt. Dcery vdov výrazně preferovaly 

společnost dívek a držely se i prostorově dále od chlapců. 

Hendricks a spol. (2005) ve své studii sexuálního chování adolescentů zjistil, že 

nepřítomnost otce v rodině souvisí s dřívějším počátkem sexuálního života a se 

zvýšenou sexuální aktivitou adolescentů. Problémy se tedy podle nich netýkají pouze 

dívek, ale i chlapců. 

Co se týče vlivu rozvodu rodičů na budoucí manželství dětí, nepanuje zde shoda 

v názorech. Některé studie potvrzují myšlenku, že rozvod rodičů je faktorem 

zvyšujícím pravděpodobnost následného rozvodu dětí (Glenn & Kramer, Keith & 

Finlay in Barber & Eccles 1992). Oproti tomu například Kulka & Weingarten (in 

Barber & Eccles 1992) nenašli důkazy, které by potvrzovaly dlouhodobé adaptační 

problémy lidí z rozvedených rodin. Zjistili ale, že ženy, jejichž rodiče se rozvedli, 

považují svou manželskou roli za méně důležitou než jejich vrstevnice z úplných 

rodin, a více oceňují svou roli pracovní. 

Warshak (1996) vidí problém ve způsobu řešení konfliktů. Podle něho se u dětí 

z rozvedených rodin vyskytuje vyšší rozvodovost právě z důvodu, že tito lidé v dětství 

pozorovali konflikty u svých rodičů, které následně skončily rozvodem. Proto sami 

častěji volí rozvod jako možné řešenÍ. 
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Tento jev je často nazírán spíše negativně, poukazuje se na nestabilitu rodiny a 

neschopnost udržet vztahy. Tuto situaci lze ale vnímat i pozitivně jako dobrý 

adaptační mechanismus, což znamená vidět rozvod jako možnost volby odejít ze 

špatného manželství, která spíše ukazuje na osobní odvahu než na nezvládnutý 

konflikt. 

Materiál pocházející z klinické praxe ilustruje osobní problémy, které mohou 

mít ženy vyrůstající bez otce. V případě rozvodu mnoho žen popisuje, jak odchod otce 

hluboce nalomil jejich důvěru. Muž se pro ně stal někým, jehož přítomnost je vždy 

nejistá, vždy může přijít situace, kdy odejde z jejich života. Uchránit se před 

opakováním této bolesti znamená citově se nevázat, aby případný odchod nebyl tolik 

bolestivý (Secunda 1992). Také ženy, které svého otce nikdy nepoznaly mohou vlivem 

absence "jeho verbálních a tělesných projevů lásky pociťovat hlubokou touhu po 

blízkém vztahu, nebo naopak strach z blízkého kontaktu" (Wright 1998, str. 53). 

Strach ze závislosti může vést na emocionální úrovni k problémům s důvěrou a 

otevřením se v intimním vztahu nebo také k silnějším tendencím realizovat se 

v zaměstnání, aby byla zajištěna finanční nezávislost. Ženy z rozvedených rodin 

viděly své matky adaptovat se na změnu v rodinných rolích. Pokud se rodina dostala 

po rozvodu do finanční tísně, mohou se snažit samy předejít podobné situaci získáním 

zaměstnání, které jim dá dostatečnou ekonomickou nezávislost. Rozvod pro ně může 

být přijatelným řešením špatného manželství (Barber&Eccles 1992). 

Opačnou reakcí je strach z nezávislosti a osamocení, který vede některé ženy 

k vyhledávání a udržování vztahů za každou cenu. Jsou velmi citlivé na jakýkoli 

náznak klesajícího zájmu nebo odmítnutí, který vidí například i v potřebě druhého 

zachovat si své soukromé aktivity, zájmy a přátele. Přílišná závislost vede 

k omezování svobody partnera a často dospěje až k naplnění jejich nejhorších 

představ. Potřeba těsného vztahu se promítá i do přátelských vazeb, které mohou být 

stejným způsobem přetěžovány (Secunda 1992). 

Existuje samozřejmě mnoho dalších variant reakcí na ztrátu či nedostatek 

otcovské lásky a pozornosti. Jeto záležitost velice individuální s širokou škálou 

působících faktorů, do které vstupují obsáhlá témata na úrovni osobní (například 
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sebedůvěra) nebo společenské, jako jsou kulturní normy či očekávání spojená 

s genderovými rolemi. 

4. Kde může být absence otce přínosem 

Tím, že otec je v životě dítěte tak důležitým článkem, může mít bohužel 

výrazný negativní vliv, v případech, kdy neplní svou roli tak, jak by měl. 

Reuter&Biller (in Biller 1981b) provedli studii, kde u mladých mužů na 

univerzitě sledovali vliv přítomnosti otce v kombinaci s mírou jeho péče na celkovou 

psychickou vyrovnanost. Zjistili, že největší míru vyrovnanosti a přizpůsobení 

vykazovali muži, jejichž otcové byli pečující a měli s nimi častý kontakt. Na druhé 

straně ti, kteří měli otce sice přítomné, ale málo pečující a nedostatečně se angažující 

v jejich životě a také ti, jejichž otcové byli sice pečující, ale málo dostupní, dosáhli 

nízkých skórů na škále osobní vyrovnanosti. "Muži, kteří uváděli, že jejich otcové jsou 

většinu času doma, ale věnují jim málo pozornosti, se zdáli být po psychické stránce 

nejvíce narušeni. Zdá se, že pokud otec není pečující a vřelý, je pro dítě vhodnější, 

když nemají příliš častý kontakt. Na druhé straně pečující, ale nedostupný otec je pro 

dítě zdrojem frustrace. To potvrzují i závěry jiných studií, které říkají, že děti 

vyrůstající bez otce vykazují lepší vyrovnanost a přizpůsobení než děti s pasivními a 

špatně fungujícími otci" (Biller 1981b, str. 515). 

Také časté nebo trvalé konflikty mezi rodiči mají na děti negativní vliv. 

V důsledku napjatého emočního klimatu v domácnosti necítí dítě doma dostatečnou 

podporu a bezpečné zázemí, což může negativně působit na rozvoj jeho sociálních 

dovedností a efektivních regulačních procesů v oblasti emocí i chování. Výsledkem 

může být narušené psychické zdraví dítěte, projevující se například agresivitou, 

hostilitou, úzkostí nebo depresemi (Grych&Fincham in Troxel&Matthews 2004). Děti 

z vysoce konfliktních nerozvedených rodin vykazují v porovnání s dětmi 

z rozvedených a málo konfliktních rodin větší problémy v psychosociálním 

přizpůsobení (Amato&Keith, Hetherington a spol. in Troxel&Matthews 2004). 
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Extrémní, ale bohužel ne řídké, jsou případy psychického či tělesného týrání 

nebo sexuálního zneužití, kterého se z velké části dopouštějí muži (příbuzní nebo 

nevlastní otcové). Traumata zažívaná v dětství deformují vývoj osobnosti. Lidé, kteří 

v dětství zažili týrání, vstupují do dospělosti s vážnými problémy se základní důvěrou, 

autonomií, aktivitou a svou vlastní identitou (Herman 2001). Podobné následky 

můžou mít i děti v roli svědků partnerského násilí mezi rodiči. V těchto extrémních 

případech je rozvod jediným možným řešením a nemůže mít horší následky než 

setrvání v takto ne bezpečném prostředí. 

I v mírnějších případech komplikovaných rodinných situací může rozvod 

působit v některých aspektech kladně. Podle Nocka (1982) "nutnost vypořádat se 

s ranými negativními zážitky může podpořit schopnost jedince překonávat překážky 

později v životě" (in Marsh 1990, str. 328). 

Výše zmíněné posuny ve vnímání hodnot pojených tradičně s genderovou rolí a 

z toho vyplývající volba zaměstnání či uspořádání rolí v domácnosti, lze z našeho 

pohledu také považovat za pozitivní přínos vyrůstání bez mužského vzoru. Na straně 

dívek může posun směrem k androgynii přispívat k nezávislosti (ekonomické i 

emocionální), čímž může například eliminovat riziko možného výskytu domácího 

násilí, které je podporováno mimo jiné finanční závislostí ženy na muži. Na straně 

chlapců může tento trend podporovat například větší emocionalitu a hlubší prožívání 

bez nutnosti potlačovat city. 

Toto jsou jen některé příklady, kde lze vnímat rozvod a život bez otce 

v pozitivním světle. Obecně můžeme říci, že pro dítě je nejdůležitější harmonické a 

bezkonfliktní prostředí, ve kterém se cítí bezpečně. Ne vždy je otec natolik 

osobnostně zralý a vyrovnaný, aby svou nelehkou a citlivou úlohu zvládl. 

Psychologické problémy, které si mohou odnést do života děti z disfunkčního vztahu 

s otcem bývají hluboce zakořeněné a terapeutická práce s nimi je obtížná. 
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IV. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČASTL 

Vlivem historických společenských změn a rozvoje poznatků společenských věd 

v posledních desetiletích se výrazně mění role otce v rodině. Oproti minulosti, kdy 

otcovství mělo významnou funkci společenskou a symbolickou, se nyní akcentuje 

spíše jeho význam na poli psychologickém. 

Při vývoji dítěte je otec důležitým socializačním činitelem, který usnadňuje 

dítěti jeho adaptaci ve světě mimo rodinu - působí jako jakýsi most mezi rodinou a 

vnějším světem. 

Již při učení se řeči otec tím, že s dítětem netráví zpravidla tolik času jako matka 

a rozumí tedy méně jeho specifickým způsobům vyjadřování, nutí dítě přizpůsobovat 

svůj projev konvencím, čímž urychluje rozvoj řeči i navazujících kognitivních funkcí. 

Při hraní s otcem, jehož herní styl bývá více fyzický, agresivní a novátorský, dítě 

rozvíjí své motorické dovednosti, učí se překonávat překážky a zároveň respektovat 

pravidla. Tyto fyzické i sociální dovednosti mu pomohou při začleňování do kolektivu 

vrstevníků. 

Otec hraje důležitou úlohu v procesu separace od matky raném věku dítěte, kdy 

stojí mimo symbiotický vztah matka-dítě a poskytuje tak dítěti oporu při objevování 

světa a opouštění této symbiózy. V období adolescence usnadňuje separaci od rodiny, 

mimo jiné tím, že tlumí případné matčiny snahy o udržení těsného vztahu 

s potomkem a omezování jeho potřeb svobody. 

Jedním z úkolů života v dospělosti je výběr partnera a založení rodiny. Otec a 

jeho vztah s matkou slouží jako model párové komunikace pro děti obou pohlaví. Pro 

dívku je vztah s otcem velmi významný pro přijetí její ženské identity a pozdější 

bezproblémové navazování vztahu s muži. 

Případy, kdy otec v rodině chybí, jsou velmi sledované z hlediska důsledků pro 

dítě. Výsledky výzkumů srovnávajících různé aspekty života dětí vyrůstajících bez 

otce jsou ale velmi rozporuplné a vzhledem ke své metodologické náročnosti 

nepodávají konzistentní výsledky. Zkoumanými oblastmi, kde předpokládáme určité 

negativní vlivy vyrůstání bez otce, jsou například kognitivní schopnosti, školní výkon, 
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genderově typické chování nebo partnerské vztahy. Problémem těchto studií je 

především velké množství intervenujících proměnných, které je nutno sledovat, jako 

například socioekonomická úroveň rodiny, přítomnost náhradních mužských vzorů a 

mnoho dalších významných faktorů. 

Vliv otce na dítě může být výrazný nejen v pozitivním slova smyslu například ve 

výše zmíněných oblastech, ale také pokud otec nemá k dítěti kvalitní vztah, může 

způsobit dítěti psychické problémy, které se pak mohou projevit například zhoršenou 

schopností adaptace, zvládání zátěžových situací nebo navazování přátelských a 

partnerských vztahů. 

Na základě prostudované literatury můžeme shrnout, že samotný fakt absence 

otce v rodině nemusí znamenat ohrožení nebo narušení zdravého vývoje dítěte, 

v některých případech může působit i pozitivně. Za předpokladu, že otec funguje 

dobře a má k dětem vřelý emocionální vztah, hraje bezesporu nezastupitelnou roli při 

jejich výchově. Nelze ale říci, že by tato varianta byla jedinou možnou, bez níž by 

bylo dítě nějakým způsobem znevýhodněno. Ve všech případech záleží na celkovém 

rodinném i společenském zázemí, které může usnadnit a zkvalitnit, nebo naopak 

zkomplikovat vývoj dítěte. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

I. POSTUPy A METODY 

1. Cíle výzkumu 

Ve výzkumné části své diplomové práce se budu zabývat kvalitou života jedinců, 

kteří celý svůj život prožili v rodinách bez otce. Volba tohoto tématu vychází z mé 

osobní zkušenosti a zájmu poznat různé aspekty života bez otce, která byla 

prohloubena mimo jiné zjištěním, že odborná pozornost věnovaná tomuto 

specifickému tématu není nikterak velká. 

Zatímco statistické údaje ohledně rozvodů či počtů svobodných matek jsou 

celkem přesné, existuje pouze malé množství materiálů zabývajících se kvalitativními 

aspekty života dětí i dospělých žijících bez kontaktu s otcem. Cílem tohoto výzkumu 

je tedy zmapovat subjektivní prožívání vyrůstání a života bez otce z pohledu jedinců, 

kteří tuto osobní zkušenost mají, a pokusit se najít oblasti, ve kterých mohou mít tito 

lidé adaptační problémy a kde naopak může být tento způsob výchovy přínosem. 

2. Použité metody 

Vzhledem k podstatě zkoumaného problému, jíž je subjektivní zkušenost a 

prožívání určitého jevu, a za účelem zmapovat co nejširší spektrum různých možností 

a nuancí dané oblasti byl zvolen kvalitativní přístup k získávání a zpracování dat, a 

sice analytické postupy užívané v rámci metody Grounded Theory (zakotvené teorie). 

Tato metoda, jejímiž autory jsou Barney Glaser a Anselm Strauss, je "kvalitativní 

výzkumná metoda, která používá systematický soubor postupů k tvorbě induktivně 

odvozené zakotvené teorie o nějakém jevu" (in Strauss, Corbinová 1999, str. 15). 

Výzkumný postup nevychází z hypotéz, které se následně ověřují, "spíše začínáme 
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zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné" 

(tamtéž, str. 14). 

Výsledkem této práce bude popis důležitých kategorií a jejich vztahů, které se 

v rámci daného tématu vyskytují. Vytvoření komplexní zakotvené teorie 

problematiky života bez otce by z důvodů rozsahu potřebných údajů, jakož i ověření 

validity teorie vyžadovalo v ideálním případě spolupráci většího týmu výzkumníků 

v delším časovém období, což by přesáhlo možnosti této práce. 

3. Výzkumný vzorek a sběr dat 

Hlavním kritériem pro výběr vhodných respondentů byla jejich osobní 

zkušenost se životem bez otce. Na počátku sběru dat byli do výzkumu zařazeni lidé, 

kteří nikdy během svého života nežili se svým biologickým otcem a jejichž matka 

neměla partnera, který by výrazným způsobem otcovskou roli dítěti nahrazoval. Co se 

týče věku respondentů, byli preferování lidé zhruba v období pozdní adolescence či 

mladé dospělosti, u kterých se předpokládal již určitý náhled na danou situaci, který 

by u mladších lidí či dětí mohl chybět. 

Výběr výzkumného souboru probíhal nepravděpodobnostní metodou sněhové 

koule (Hartnoll in Miovsky 2006), kde na základě osobních kontaktů a doporučení 

zprostředkovatelů bylo získáno postupně devět respondentů (tři muži a šest žen), kteří 

splňovali daná kritéria a souhlasili s poskytnutím rozhovoru. 

Sběr dat byl uskutečněn formou rozhovorů, z nichž první byly velmi otevřené a 

ne strukturované s cílem odhalit co nejširší spektrum důležitých témat v rámci dané 

problematiky. V pozdějších fázích byly rozhovory vedeny za účelem rozvinutí a 

obohacení nalezených kategorií, bylo tedy předem stanoveno několik okruhů, které 

neměly být během rozhovoru vynechány. Ze všech interview byl se souhlasem 

dotazované osoby pořízen audio záznam, který byl poté doslovně přepsán do textové 

podoby (viz příloha). Délka rozhovorů se pohybovala v rozmezí 50 až 120 minut. 
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4. Postup analýzy dat 

Při vytváření zakotvené teorie je možné zpracovávat data různého charakteru, 

jako jsou pozorování, rozhovory, výsledky činnosti atd. V mém případě pocházejí data 

pouze z rozhovorů s vybranými respondenty. 

Analytický postup při zpracovávání sesbíraných údajů zaČÍná identifikováním 

významových jednotek ve výzkumném materiálu, což mohou být slova, slovní spojení 

či delší úseky textu, které jsou nositeli určité informace (Miovský 2006). Tyto 

významové jednotky jsou poté kódovány, tj. jsou označeny pojmem, který vyjadřuje, 

co tyto jednotky označují. Kódování probíhá ve třech etapách (podle Strauss, 

Corbinová 1999): 

-otevřené kódování je první částí analýzy dat, kdy slova nebo slovní spojení, 

která nesou určitou informaci, označujeme příhodnými pojmy. Údaje podrobně 

prozkoumáváme, rozebíráme a porovnáváme a nalezené pojmy seskupujeme kolem 

objevených jevů. Vytváříme tak předběžné kategorie, které jsou průběžně ověřovány 

a upřesňovány, rozvíjíme jejich vlastnosti a dimenze. 

-axiální kódování spočívá v hledání nových souvislostí mezi kategoriemi, 

soustředíme se na příčinné podmínky, jevy, kontext, intervenující podmínky, strategie 

jednání, interakce a následky (paradigmatický model), přičemž se neustále snažíme 

rozvíjet kategorie a nacházet nové pojmy. Axiální a otevřené kódování se neustále 

doplňují a střídají. 

-selektivní kódování vede k výběru jedné centrální kategorie, která je pak 

systematicky uváděna do vztahu k jiným kategoriím. Jedná se o samotnou integraci 

všech kategorií do zakotvené teorie, která musí splňovat kritéria validity, 

zobecnitelnosti, reprodukovatelnosti a ověřitelnosti. 

Cílem analýzy je vytvořit síť pojmů sdružených do kategorií a odhalit vzájemné 

vazby mezi kategoriemi tak, abychom dostali "teoretické vyjádření zkoumané reality 

... která věrně odpovídá zkoumané oblasti a vysvětluje ji" (Strauss, Corbin 1999, str. 

15). 
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II. VÝSLEDKY ANALÝZY: POPIS DŮLEŽITÝCH KATEGORIÍ 

Pomocí analytických postupů otevřeného, axiálního a selektivního kódování byl 

identifikován centrální jev a další důležité kategorie, které se k němu různými 

způsoby váží, jak naznačuje následující schéma. 

touha po otci 
je přítomna 

příčiny na straně 
matky 

příčiny na straně 
otce 

nepřítomnost 

otce 

zjištění 

nepřítomnosti 

kompenzace 

příčiny na úrovni 
společenské 

touha po otci 
není přítomna 

Centrálním jevem je zde nepřítomnost otce, která může mít své příčiny jak na 

úrovni osobní, tak společenské. Důsledky nepřítomnosti mohou být kompenzovány 

mnoha intervenujícími faktory jako je osobnost matky, její výchovný styl, širší 

rodinné zázemí či mimorodinné sociální vztahy. Tyto faktory mohou dostatečně 
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saturovat potřeby dítěte, které pak nepociťuje nedostatek v žádné oblasti. Situace, 

které dítě pociťuje jako problematické následkem nepřítomnosti muže v rodině, 

vyvolávají touhu po otci. Pociťované nedostatky se pak snaží kompenzovat z jiných 

zdrojů, které se mohou opět nacházet v rodině či mimo ni. Jako specifické oblasti 

ovlivněné nepřítomností otce byly identifikovány přátelské vztahy, partnerské 

vztahy, zaměření osobnosti -locus of control a separace od rodiny. To, do jaké míry se 

tyto oblasti jeví jako problematické, je ovlivněno možnostmi kompenzace, které se 

zde snažíme popsat, ale také dalšími individuálními životními událostmi, jejichž dopad 

se nám nepodařilo dostatečně komplexně zachytit. 

Popis jednotlivých kategorií vychází výhradně z materiálu získaného z přímých 

výpovědí respondentů, které budou také na mnoha místech pro ilustrativní dokreslení 

citovány. 

1. Nepřítomnost otce, její příčiny a kontext 

Fyzická a časová absence otce v rodině se může pohybovat na škále od naprosté 

neznalosti informací o osobě otce, až po občasné kontakty, které ale v tomto případě 

nebývají motivované zájmem o dítě (případy, kdy otec projevuje zájem podílet se 

nějakým způsobem na životě dítěte nejsou předmětem tohoto výzkumu). 

Příčiny, proč otec nezůstane s rodinou lze hledat na několika úrovních. Na 

úrovni osobní existuje nepřeberné množství faktorů, které vedly k rozpadu vztahu 

mezi matkou a otcem již na počátku, velmi často to bývá situace, kdy otec je již ženatý 

a má jinou rodinu. Zajímaným fenoménem, který by mohl být námětem pro hlubší 

výzkum, je osobnost matky, která se ať již z důvodu vlastního rozhodnutí nebo vlivem 

vnějších okolností rozhodne vychovávat dítě sama. 

" ... někdy mi přijde, že mámě nějak na každým něco vadl .. ne jako že by 
nebyla tolerantní, ale že prostě si vždycky představuje, že všechno bude tak 
jak ona chce, jako i třeba doma, když řeknu já nevím, že chci mít takovejhle 
závěs, tak ona řekne, no tak to mít nebudeš, budeš mít takovejhle ... takže asi 
kvůli tomu by asi ani nemohla s nějakým chlapem žÍt, že by se prostě 
nedohodli, že by se hádali kvůli takovejmhle věcem, jeho by to štvalo, ani 
bych se mu nedivila a máma by neustoupila ... "(Martina, 21 let) 
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U často označovaných vlastností matky jako je ne ochota ke kompromisům či 

obtížnost sdílení a projevování emocí, se můžeme pouze domnívat, zda se jedná o 

osobnostní rysy, které vedly k volbě života bez partnera, či zda se jedná o vlastnosti 

získané v průběhu života, kdy jednak nebylo potřeba je rozvíjet, jednak mohou být 

velmi užitečné při zvládání složitých životních situací. 

Nezanedbatelným fenoménem pro věkovou skupinu, která byla pro tento 

výzkum zvolena, jsou také důvody na úrovni společenské, které mohly způsobit 

rozdělení partnerů například z důvodu emigrace kvůli politické situaci minulého 

režimu. 

" ... akorát máma mi jednou řekla, že se měli s tátou moc rádi; že si to mám 
pamatovat, no tak si to pamatuju teda ... takže to asi nebylo tak špatný no. 
Jenom na tom zapracoval systém ... " (David, 32 let) 

Dítě, které žije za naprosté nepřítomnosti otce vnímá tuto realitu jako 

"normální". V důsledku srovnání rodinné situace s vrstevníky z úplných rodin dojde k 

jakémusi "zjištění nepřítomnosti otce". V tomto období si dítě klade první otázky 

týkající se otce a požaduje po matce informace. Dalším obdobím, kdy vyvstanou tyto 

otázky na povrch, a to hlavně u dívek, je pubertální věk. 

" .. . mě to vlastně ani nepřišlo divnÝ, že nemám tátu ... o tom jsem nikdy moc 
nepřemejšlela ... Co si tak pamatuju, že mě to napadlo, že jako nemám tátu -
tyjo, co to je, to je divný - tak to bylo, až když jsem byla staršÍ. .. já bych 
řekla, že tak asi v osmi nebo devíti... tak asi v tý době . .. ale to mi to pořád 
ještě nevadilo. No pak mi to začalo vadit tak v těch patnácti možná ... " 
(Martina, 21 let) 

To, jakým způsobem dítě reaguje na nepřítomnost otce, zda mu chybí, či ne 

nebo jaké následky to pro něho bude mít, je ovlivněno mnoha intervenujícími 

proměnnými, například osobností matky a širším sociálním zázemím. 

2. Touha po otci 

Nepřítomnost otce v rodině je dětmi vnímána v různých obdobích života 

s různou intenzitou a je velmi variabilní i v závislosti na subjektivně vnímaném 
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pocitu, že dítěti něco chybí. V našem výzkumném materiálu se touha po otci 

projevovala třemi různými způsoby. 

A) Pokud dítě nepociťuje žádné nedostatky v průběhu dětství, bere dítě tuto 

realitu jako normální a nehledá, co by mohlo být jinak. Otec pro něho neexistuje a 

nevidí příliš možností, v čem by mu mohl být přínosem. V našem výzkumu se tato 

varianta objevovala převážně u chlapců. 

" .. .jako fakt nemám prostě nic, na co bych si stěžoval. No teďka v podstatě 
s tím začala P. [přítelkyně}, jestli by mě aspoň nezajímalo, jakej byl a to ... že 
by jí za;fmalo, jak jako vypadá, jestli jsem mu v něčem po něm nebo ne ... 
Mě by to nějak extra nezajímalo ... "(David, 32let) 

B) Druhá varianta je podle našich zjištění častější u dívek, které mají také 

bezproblémové dětství a na dopady nepřítomnosti otce narazí až v průběhu dospívání, 

kdy mohou mít problémy s navazováním vztahů s chlapci. V tomto období si začínají 

klást otázky, jakým přínosem by jim otec mohl být, což je spojeno s více či méně 

intenzivními pocity lítosti nebo hněvu. 

" ... někdy třeba v tý pubertě, že mi přišlo takovf to, že mi to bylo líto, že 
nemám toho tátu a že nevfm vůbec jaký to je mít toho tátu ... že třeba jak na 
tebe padne taková ta depka ... no... Tak jsem na něj byla naštvaná, že mě 
takhle jako nechal a že díky němu ten život mám jinej než jako ostamf .. " 
(Dita, 24let) 

C) Touha po otci může být prožívána velmi intenzivně již od raného dětství, a to 

zvláště v případech, kdy otec do života dítěte nějakým způsobem zasahuje, čímž si 

dítě uvědomí, že by v jeho životě mohlo být něco jinak. Pokud tato touha zůstane 

nenaplněna, může způsobit hluboký pocit zklamání, které může mít následky pro 

další život dítěte. 

" ... otce jsem teda viděla asi dvakrát, ale pamatuju si ho jenom tak jako 
matně ... vím, že vždycky přišel, že něco potřeboval.. ne .. jednou jsme hráli 
člověče nezlob se. V tu chvíli vim, že jsem hrozně chtěla, aby tam byl [ .. J 
jako takovej dobrej pocit, že tam je prostě ještě někdo dalšÍ, taková opora a 
jistota, že si s tebou někdo hraje, [ .. J že i když jsem byla malá, tak jsem nějak 
cítila, že bych no tam potřebovala ... "(Marie, 27) 

Tato kategorie se zdá být velmi důležitá, pro hlubší objasnění příčin a následků 

by bylo zapotřebí její pečlivé studium na základě většího množství dat. 
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Oblasti, ve kterých děti vidí přínos otcovské role, jsou jak na poli 

psychologickém, tak praktickém. V oblasti psychologických potřeb označují například 

dodání pocitu jistoty a sebedůvěry ohledně vlastních schopností, u dívek sebevědomí 

v komunikaci s chlapci a celkový přístup k nim. Na úrovni praktických potřeb 

figuruje uvědomění si nelehké ekonomické situace rodiny s jedním příjmem i 

poskytnutí "know-how" pro různé činnosti, i když tento aspekt může velmi zdárně 

kompenzovat matka nebo ostatní členové rodiny. 

I přesto, že dítě otce nezná, je zajímavé sledovat, jakým způsobem se k němu 

vztahuje a jaký obraz si o něm utváří. Získávání informací většinou iniciuje dítě - pro 

matku toto téma bývá obtížné a informace sděluje více či méně ochotně až na popud 

dítěte. Konotace, jež obraz otce nese, se promítá do postojů k němu, které většinou 

oscilují mezi zvědavostí, hněvem, touhou po jeho zájmu a výčitkami. 

no •• vlastně se ve mně perou takový dva pocity - přátelskej a nepřátelskej; 
jestli bude nějak arogantní ten chlap, tak budu asi naštvaná a asi mu to dám 
najevo no a když to bude přátelskÝ, tak to už vůbec nebudu vědět, jak se 
k němu chovat, no { .. J nějaký očekávání a ... výčitky, no ... já si myslím, že 
to máma měla těžký a mě to prostě štve, že jemu to bylo prostě jedno i když 
vlastně nevím, jestli mu to bylo jedno, protože s mámou se domluvit je někdy 
dost těžký ... "(OJivíe, 26 let) 

Touha po otci se projevuje v případech, kdy dítě narazí na oblasti, ve kterých mu 

otec nějakým způsobem chybí. Tyto nedostatky mohou být kompenzovány více či 

méně úspěšně ze strany matky, širší rodiny nebo vrstevnické skupiny, které mohou 

dítěti dodat chybějící faktory či doučit chybějící dovednosti. 

3. Osobnost matky a její výchovný styl 

Jak vyplývá z odborné literatury i ze subjektivního pohledu respondentů, 

nejdůležitějším předpokladem pro kvalitní rozvoj osobnosti dítěte je primární pocit 

jistoty a bezpečí, které dodává především rodina. Tam kde chybí otec, leží 

zodpovědnost za uspokojení těchto bazálních potřeb na matce, případně na dalších 

členech společně žijících v domácnosti. 
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Respondenti v tomto výzkumu shodně uvádějí, že jejich matky dokázaly zajistit 

jak dostatek materiálního, tak citového zázemí a snažily se svým dětem umožnit 

širokou škálu aktivit pro rozvoj jejich schopností a dovedností - řídily se principem 

"to nejlepší pro své dítě". 

" ... mamka se mi za toho taťku věnovala úplně maximálně, já jsem to nikdy 
nedocenila, ale ona se takt snažila, abysme pořád někde jezdJly a chodily, i 
třeba různý kroužky, že jsem nikdy neseděla doma, takže se mi takt 
věnovala. "(Marie, 27let) 

Kvalitní citové zázemí, které matka dokáže dítěti poskytnout, přispívá k jeho 

pocitu bezpečí a jistoty. Důležitými aspekty jsou pociťovaná důvěra, spolehlivost a 

vysoká angažovanost matky při výchově dítěte. Pevný a dobrý vztah dítěte a matky je 

znatelný i v pozdějším věku, kdy děti zpětně oceňují, do jaké míry jim matka zajistila 

šťastné a bezpečné dětství. 

Faktorem, který také přispívá k harmonii takové rodiny a může mít dobrý vliv 

na vývoj dítěte, je nepřítomnost konfliktů, které jinak mezi manželi často vznikají. 

" ... myslím, že jsem asi prožila daleko lepší život než některý děti, který maj 
třeba oba rodiče, ale ani si jich nevšimnou. Já jsem Ji to třeba vyčítala, proč si 
nikoho nenašla nebo to a ona, že měla strach, že by mě ten člověk neměl 
rád. .. ono možná kdyby tam ten táta byl a tohle se tam řešilo, ty konflikty, 
tak bych asi nebyla šťastnější. .. " (Marie, 27 let) 

Nepřehlédnutelným aspektem je také ztížená ekonomická situace rodiny, kde 

jediný příjem přináší matka. Záleží na jejím umění hospodařit a rozvrhnout potřeby 

rodiny tak, aby dítěti dokázala zajistit základní materiální potřeby. 

" ... že jako i ta máma se asi snažila mi to kompenzovat, abych jako měla 
všechno a tak. .. jako i když nebrala nikdy nějaký velký peníze, tak vždycky 
nějak. .. to nepochopim do dneška, asi je kouzelník. .. no já nejsem schopná 
vy;it s jakýmkoli obnosem peněz a ona ... no vždycky jsem měla, co jsem 
chtěla ... "(Dita, 24let) 

Svobodná matka obvykle zajišťuje sama pečovatelské i vyživovací povinnosti a 

nese sama zodpovědnost za veškerá rozhodnutí ohledně sebe a dítěte. Pokud má 

zároveň být stále dítěti oporou, znamená to nedávat najevo možné pocity úzkosti a 

nejistoty, které by dítě snadno vycítilo. Tato situace klade zvláštní nároky na její 

samostatnost, rozhodnost, sebejistotu, schopnost řešit problémové situace, zvládat 

zátěž a podobně. 
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... no ale prostě to zvládla no, ona má prostě takovou sveřepou tvrdohlavou 
povahu no, takže nemůžu říct, že by se prostě někdy litovala nebo tak, 
nevím, jestli se lituje v skrytu duše, to nevim. Ale nikdy si fakt nestěžovala 
na to si nevzpomínám vůbec. Tak to jí obdivuju no, co všechno prožila ... že 
to zvládla ... "(Martina, 21 let) 

Matka je tedy nejdůležitějším činitelem, který působí na vývoj dítěte. To, do jaké 

míry je schopna zajistit bezpečné zázemí, ovlivní jeho úspěšnost v budoucím životě. 

4. Širší rodinné zázemí 

V rodině svobodné matky není pouze o jednoho člena méně, nýbrž je rodina 

zkrácena o celou jednu větev, tedy i prarodiče, strýce, tety, bratrance a sestřenice, 

velmi často dítě nemá ani sourozence. Na důležitosti tedy nabývá širší rodina 

z matčiny strany, která může poskytovat pomocné zázemí matce a dítěti rozšiřuje 

okruh "blízkých lidí". 

" ... určitě je člověk víc odkázanej sám na sebe, už jenom tím, že má jenom 
polovinu blízkejch osob, takže má o půlku menší oporu, na druhou stranu to 
ta matka nebo to okolí dokáže vyvážit, takže to zas taková ztráta nenÍ, ale asi 
je to negativnÍ, když člověk má prostě míň blízkejch lidí, těch lidí není nikdy 
dost ... " (Tomáš, 30 let) 

Příbuzenské vztahy jsou pociťovány jako odlišné od vztahů přátelských, které 

SIce poskytují důležitou oporu, ale nedají se srovnávat s pokrevními pouty. Další 

příslušníci rodiny mohou doplňovat mezery, které existují ve vztahu s matkou, a dítě 

mŮže profitovat také z přítomnosti mužských vzorů v rodině nebo i v blízké 

komunitě. 

" ... s tou babičkou, že jsme si mohly povídat o těch kluk ách, nebo i o tý 
mámě, že jsme si mohly popovídat To už teď s nikým nemůžu, nikdo jí už 
tak dobře nezná, jako jí znala ta babička, a že byla prostě příbuzná [. .. } ta 
rodina je něco jinýho, když to cítíš, že seš s nima příbuzná úplně odjakživa, 
že tě znaj od malýho miminka a tak, je tam to krevní pouto ... " (Martina, 21 
let) 

" ... ale ono jak jsme vyrůstali na tý chatě, tak tam byla nějaká parta dětí, 
takže si člověk nějak vystačí nebo žejo, tam bylo spoustu lidí, já nevim Lucky 
táta nebo děda, takže je člověk v kontaktu s tou mužskou částÍ, tak mu to ani 
nepřijde ... " (David, 30 let) 
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Zázemí v podobě širší rodiny poskytuje podporu matce při její každodenní péči o 

dítě jak v podobě emocionální, tak i materiální. Díky tomu má více času i sama pro 

sebe, což pozitivně ovlivňuje její osobní vyrovnanost a spokojenost a přispívá 

k harmonickému vztahu s jejím potomkem. 

" ... asi kdybysme nebydleli s dědou a s babičkou, tak bysme mohli narážet na 
to, že bych třeba o prázdninách neměl co dělat, nebo pro mamku by to bylo 
těžšÍ, že by třeba neměla tolik večer volno, asi i finančně náročný by to pro 
ní bylo ... takhle prostě co jsem chtěj, to jsem měj, chtěl jsem hrát hokej; hrál 
jsem hokej. .. "(David, 32 let) 

Pokud toto širší zázemí chybí nebo je hůře dostupné, je dítě odkázáno pouze na 

matku, má tedy pouze jednu pečujíd osobu. V případě jejího možného ohrožení 

vyvstává otázka o dalším osudu dítěte. Toto téma může být pro matku velmi 

zúzkostňující a pocity úzkosti, strachu a nejistoty se mohou přenášet na dítě. 

" ... [mamka) byla hodně nemocná, když jsem byla malá, když mi bylo asi 9, 
tak to se mamka hodně bála, takže se i domlouvala se strejdou, že kdyby se jí 
něco stalo, tak že si mě vezme nebo tak, takže jsem byla u sousedky, pak u 
jedný tety no a to si pamatuju, jak jsme za ní šli na návštěvu do nemocnice, 
jak jsem byla šťastná, jak jsem se k ní hnala ... "(Marie, 27 let) 

Širší rodina nebo komunita je tedy vnímána jako velmi důležitý aspekt 

dodávající pocit jistoty a zázemí a jako náhradní, ale plnohodnotný zdroj vzorů pro 

dítě. 

5. Problémy v partnerských vztazích 

Specifickým problémem pro dívky jsou partnerské vztahy, kde obzvláště pociťují 

jednak nepřítomnost mužského vzoru, který by jim reprezentoval mužské myšlení, 

chování a celkový způsob komunikace, jednak nepřítomnost vzoru párového vztahu 

mezi rodiči, který by jim byl modelem partnerského citového vztahu nebo stylů 

řešení problémů. 

Při navazování vztahu hraje roli složitá interakce verbálních i neverbálních 

signálů, které je potřeba správně vysílat a také správně dekódovat. Dívky vyrůstající 

bez otce velmi často pravidla této "hry" neznají. 
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" ... jako že třeba si ani nevšimnu, když na mě nějakej kluk kouká, to mi 
vždycky řeknou až kámošky... ale mě to nikdy moc nenapadne. Nebo že 
bych se nějak jako strojila a ty klucÍ z toho bylí hotoví a tak... tak to mě 
třeba nikdy nenapadlo no, že by to tak dělali. .. "(MartÍna, 21 let) 

V komunikaci s otcem si dívka utváří a koriguje svou ženskou identitu, která 

zahrnuje mnoho faktorů jako vědomí vlastní hodnoty a krásy pro muže. Následkem 

jeho nepřítomnosti může být tedy snížené sebevědomí dívky jako ženy ve vztahu 

k mužům. Následující citace ilustruje jak nedostatky ve čtení signálů, tak i projevy 

sníženého sebevědomí dívky. 

". .. on za mnou přijel, koupil mi takový růůůže, obrovskou kyticÍ, tak tu 
jsem si teda dala do pokoje, to tam bylo hezkt .. no Milada říkala, tyjo toho si 
važ, to není jen tak takovou kytku, no ale nevim no... a pak přijel ještě 
jednou a to mi přivez prostě ... představ si kus dřeva no a takhle jako O jako 
Olívie a P jako Petr a takhle jako propojeny, Takže to musel prostě jako 
vydlátovat z jednoho kusu dřeva, aby to bylo takhle propojený ... No to on tě 
asi miloval ne? No. Asi jo, no ... ale já jsem to asi vůbec nepoznala ... vůbec 
mě to nepřišlo, že to už je jako ono, jo? No prostě já jsem na tohle úplně tupá, 
já to prostě nepoznám ... víš, jako že já bych mohla někoho zaujmout { .. J já 
si nějak nevěřím, že bych pro někoho mohla bejt tak dobrá a když se o mě 
někdo zajímá, tak ho pak taky začnu podezřívat, že mě jako využije ... " 
(Olívie, 261et) 

Otec má výrazný vliv na vývoj genderově typického chování svých dětí. 

V rodině bez otce je pro dívku obtížné genderově se vymezit vůči mužskému vzoru a 

zároveň se identifikuje se vzorem matky, která zastává v rodině role obou pohlaví. 

" . .. spíŠ si ten dopad uvědomuju až teďka v takovým tom vztahu s chlapama 
no, že jsem si teďka uvědomBa, že prostě nevím, jak se mám chovat 
k chlapovi no . .. protože jsem to neměla doma a že jsem viděla na mámě, že 
je to ženská, která si umí sama vytapetovat, zatlouct hřebik. .. no a teďprostě 
zjišťuju i podle svejch známejch že prostě ty chlapi maj rádi ty ženskÝ, co 
prostě nic neuměj, nedokážou se o sebe postarat, nebo se těm chlapům aspoň 
tak prezentujou, no a já jsem prostě zvyklá, že se o sebe starám sama celej 
život, že prostě nikoho nepotřebuju a ty chlapi to cejtěj. .. "(Dita, 241et) 

V neúplných rodinách dětem schází možnost pozorování interakcí mezi rodiči, 

kde by se mohly učit dovednostem jako strategie řešení konfliktů v partnerských 

vztazích, hranicím mezi kompromisem a zásahem do osobní sféry, ale také jak 

projevovat city a náklonnost. Náhradním vzorem bývají často knihy nebo filmy, kde 

je ale realita poněkud zkreslená. 
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· .. to byl vlastně první takový vztah, já jsem vůbec nevěděla do čeho jdu, 
protože model doma žádný nebyl, takže to bylo těžký no, ale zase jsem se 
hodně naučila no .. že jsem měla hodně nároky velké, že ten druhý není 
dokonalÝ, že, takže jsem se naučÍla tolerovat, no ... (Veroníka, 21 let) 

Zdroje problému jsou tedy nezkušenost v komunikaci s muži, nesprávné čtení a 

vysílání signálů, které jsou součástí rituálu namlouvání, snížené sebevědomí ve vztahu 

k mužům a odlišnosti od genderově typického chování. To, co se dívky z úplných 

rodin naučí během dospívání, se musí dívky vyrůstající bez otce učit až "naostro" 

v komunikaci s vrstevníky mužského pohlaví. 

Chlapci se v oblasti partnerských vztahů o žádných problémech nezmiňovali. 

6. Přátelské vztahy 

Vztahy s vrstevníky mohou sloužit jako důležitý kompenzační činitel, zároveň 

se v nich projevují určitá specifika související s vyrůstáním bez otce. 

Vzhledem k tomu, že děti v rodinách bez otce často nemají ani žádné 

sourozence, je vrstevnická skupina důležitá pro rozvoj jejich sociálních dovedností i 

některých vlastností jako ochota dělit se, schopnost dělat kompromisy, respektovat 

osobní prostor druhých. Ve vrstevnické skupině se také dívky učí komunikovat 

s chlapci, čímž kompenzují své nedostatky v této oblasti. 

". .. nebýt toho oddílu, že Í takový ty vlastností jako sobectví, k tomu člověk 
trochu ÍnklÍnuje, tak to jsem se docela myslím odnaučíla a Í ty socíální 
stránky, já jsem docela Íntrovert a myslím, že kdybych nechodÍla do toho 
oddílu tak jsem nepoužÍtelnej jedÍnec, jako ve společností . .. " (MarÍe, 27 let) 

Specifikum, které nacházíme u našich respondentů, se týká určitých 

genderových preferencí v přátelských vztazích, které jsou v některých případech více 

vyhraněné. 

A) Preference přátel opačného pohlaví, které u dívek pramení ze specifického 

vztahu k chlapcům a také z již zmiňovaného posunu v genderově typickém chování, 

které je zde patrné i u chlapců. 

" ... třeba když se bavíme s ostatníma, tak já to beru, jako že ten kluk je jako 
hrozně důležÍtej člověk, že ho nejsem schopná brát jako obyčejnýho člověka 
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[. .. j s klukem mám jako větší důvěru než k holce, že s těma holkama si můžu 
povídat o hodně věcech, ale vím, že je to jenom takový na vypovídání [. .. j 
ale celkově mám asi radši kluky, asi mám víc kamarádů kluků než holek. .. A 
jak onÍ tě berou? No ... oni mě berou asijako kluka, já když jdu ven, tak se 
oblíknu, abych mohla jít i na strom a lítat bosa, já se jako neupravuju, že 
bych se nějak malovala výrazně, nechodím na vysokých pod patkách. .. " 
(Olívie, 261et) 

.. za;fmavý je, že mi vždycky víc vyhovuje společnost jako dámská, než když 
je to taková ta mužská skupina [. .. j asi že si s holkama víc rozumím, no a 
nevím, jestli to má něco společnýho s rodinou tohle [. .. j když jako převažuje 
ta mužská [společnost}, tak jako dost je to taková ta inklinace k tomu, že 
chodíš do hospody na pivo a tak a takový ty chlapský řeči a to prostě na to 
nejsem kovanej. .. "(David, 32 let) 

B) Preference přátel stejného pohlaví - u dívek může vycházet z problémové 

komunikace s chlapci, ale celkově je asi přirozeným afiliačním schématem. Pro 

posouzení, zda je tento rys "normální" nebo způsobený nepřítomností mužského 

vzoru, by bylo zapotřebí širšího srovnání se skupinou respondentů z úplných rodin. 

" ... od těch 12ti -13ti možná, tak už to tak moc nešlo a zdálo se mÍ, že nějak 
nevím, co s těma ldukama, že jsou mi takoví cÍzÍ, no a pak okolo těch 17, to 
už třeba na toho skauta s náma jezdilí klucÍ a znala jsem je trochu líp, tak se 
to nějak zlepšilo. S klukem člověk moc neví, co má říkat . .. " (Martina, 21 let) 

Zároveň jsou důvěrné a pevné přátelské vztahy důležité tím, že naplňují potřeby 

opory, patření a přijetí, tomu ale není jinak ani u lidí z úplných rodin. 

7. Osobnost -locus of control 

Časové vytížení matky dopadá na dítě ve formě větších nároků na samostatnost, 

ať už při hře nebo i při zajišťování některých činnostÍ. Při správném vyvážení může 

tento aspekt vést k pocitu větší autonomie a kompetentnosti. V průběhu dospívání se 

dítě těší větší volnosti. Zde je otázkou, zda je menší míra kontroly důsledkem matčina 

časového vytížení, či zda již vysoká míra kontroly není třeba, protože si dítě během 

předešlých let vytvořilo dostatek seberegulačních mechanismů a dostatečně 

internalizovalo základní normy a hodnoty. 

" ... možná bych nebyl tak samostatnej, protože bych se spoléhal na někoho 
jinýho, možná bych neměl takovou volnost, přece jenom ukecat mámu je 
jednodUŠŠÍ než ukecat dva, navíc máma se nechala ukecat snadno @, takže 
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bych třeba možná nebyl na jaderce, protože máma to nechtěla původně, pak 
ale řekla ať si dělám co chci. .. "(Tomáš, 30 let) 

Pokud matka vzhledem k dítěti působí jako silná osobnost schopná zvládnout 

nároky každodenního života i zátěžových situací, učí se dítě jejím strategiím, které se 

mu jeví funkční a efektivní. Zapojováním dítěte do různých činností a kladením 

přiměřené zodpovědnosti se dítě učí řešit problémy samostatně, čímž se utváří pocit 

sebevědomí a osobní kompetence. 

" .. .já jsem měla celkem spokojené dětství, mamka byla sice trochu nervní, 
z práce, jak byla sama, všechno sama musela zvládat, ale zase hodně toho 
zvládla, zařídit byt a všechny ty opravy a tak, klobouk dolu no ... no mysJim 
si, že jsem po ní taková samostatná no ... všechno musím dělat sama no ... " 
(Veronika, 21 let) 

Nutnost samostatně překonávat překážky rozvíjí u dítěte strategie vyrovnávání 

se stresem a snižuje strach z nových a neznámých situacích. Úspěchy v samostatném 

řešení problémů zvyšují sebedůvěru dítěte ve vlastní schopnosti a pomáhají utvářet 

interní locus of control. Na druhém pólu přílišné nároky a problematické zvládání 

situací mohou mít opačný efekt a přispívat k pocitu, že vlastní zásahy dítěte do okolní 

reality jsou neúčinné. 

" ... jsme takový hurá do světa, nebojíme se jít někam samy [ ... J znám třeba 
holky, který by tohle nikdy neabsolvovaly, protože se prostě bojí, no a nám 
to prostě nějak ne va [. . .] ze začátku tam ta obava třeba je, ale já si to nechám 
tak jako pro sebe a jdu do toho. A to je právě daný tím, že člověk prostě 
stejně musÍ. .. "(Olivie, 26 let) 

Otázka locus of control souvisí s tématem závislosti či nezávislosti. Ostrá polarita 

mezi závislostí a nezávislostí může být kontraproduktivní v situacích, kdy je třeba 

dosahovat kompromisů při zachování vlastních hranic, jako je tomu v partnerských 

vztazích. 

" . .. že člověk se učí se starat o sebe sám a nespoléhat se na toho chlapa, že 
jako spousta chlapů je teda k něčemu, ale spousta taky ne ... no a že nemusím 
prostě spoléhat na nějakýho pitomce, kterej stejně nic neudělá. Prostě já si 
spoustu věcí umim udělat sama, že vždycky jsem viděla, že to nějak jde ... no 
že prostě člověk se naučí jako v tom životě jako víc chodit . .. " (Dita, 24 let) 

Na druhém pólu škály interní-externí locus of control se budou nacházet jedinci, 

kteří se při nárocích na ně kladených opakovaně setkali s neúspěchem. Vzhledem 
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k souvislosti tohoto tématu s mírou sebedůvěry, do které podle výpovědí 

respondentek významnou měrou zasahuje otec, lze předpokládat, že zklamání ve 

vztahu s otcem (ať už podložené vlastními zážitky nebo vycházející z obrazu o něm 

vytvořeným na základě zprostředkovaných informací) může značně ovlivnit právě 

tuto oblast. V našich datech nemáme dostatek materiálu pro odhalení hlubších příčin 

vzniku interního locus of control, jedná se o souhrn mnoha spolupůsobících faktorů, 

životních událostí a individuálních charakteristik. 

" .. .já jsem takovej smolař, když jsem se z toho vyhrabala, tak se mi stalo něco 
podobný ho, mám pocit, že celej můj život je takovej, že se mi někdo líbí a 
zase si najde někoho jinýho [. .. J to už mám jako dlouhodobě, taková ta 
nejistota strašná, že jako nevím, kam se mám vydat, že mi jako nic nevychází 
prostě ... " (Marie, 27 let) 

Potřeba či nutnost klást na dítě větší zodpovědnost, než by tomu bylo v úplné 

rodině, může katalyzovat soběstačnost dítěte a být přínosem pro jeho kvalitní rozvoj. 

Důležitým předpokladem pro to je neohrožující prostředí, které dítěti dodává jistotu a 

zmírňuje dopad případných neúspěchů. Na druhé straně, pokud je (například vlivem 

souhry životních událostí) dítě vystaveno přílišnému tlaku a cítí nedostatek zázemí a 

podpory, může to vést k výrazným adaptačním problémům. 

8. Separace od rodiny 

Nepřítomnost otce zintenzivňuje vztah mezi matkou a dítětem. Pevnost tohoto 

pouta je velmi přínosná v průběhu dětství, avšak může působit problémy v procesu 

separace od rodiny. 

Silná fixace se může objevit jak na straně dítěte, tak na straně matky a může 

působit ve vztahu jako zdroj ambivalence a konfliktů. Příčinou se zdá být nedostatek 

sociálních vazeb mimo dvojici matka-dítě. 

". .. ta máma je na mě hrozně jako fixovaná tím pádem a vlastně já vůči ní 
cejtÍm hroznou zodpovědnost protože si říkám, že jako ostatní děti když se 
odstěhujou z domova, tak prostě maminka má tatínka, tatínek má maminku a 
já prostě když odejdu, tak ona zůstane sama jo . .. "(Dita, 24 let) 
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Katalyzátorem úspěšné separace může být externí vliv jako odchod od rodiny 

kvůli studiu, práci nebo partnerskému vztahu. I za těchto podmínek může být odchod 

z domova provázen ambivalentními pocity či pocity viny. V případech, kde tyto 

externí vlivy nejsou, může být vnitřní rozhodnutí k odchodu velmi těžké, protože 

k nim (zdánlivě) neexistuje žádný závažný důvod. 

Důležitý je také postoj matky, která může svými projevy emocí zesilovat toto 

pouto a znesnadňovat dítěti odchod, nebo ho naopak svým otevřeným postojem 

podporovat v samostatnosti. 

" ... asi by Ji to bylo jako líto, ale já fakt nevím, protože ona se pořád tváří jako 
že mi to všechno přeje .. i tenkrát, když jsem se hrdinně stěhovala s tím, že to 

bude na celej život, tak ona se ani jednou nezatvářila blbě, nikdy mi prostě 
neřekla, že jí je třeba smutno, protože asi ví, že kdyby mi něco takovýho 
řekla, takže já bych to prostě hrozně řešila a měla bych problém jo, takže mi 
to jako neřiká, ale já si to vůbec neumím představit, protože ona mi prostě 
svoje pocity jako neřiká .. takže se můžu jenom dohadovat ... " (Dita, 241et) 

Proces separace od rodiny je obtížným úkolem i v úplných rodinách a naopak i 

v neúplných může proběhnout bez větších problémů. Úspěšné dovršení tohoto 

procesu Je důležitým krokem k vyrovnanému vstupu do dospělosti a 

bezproblémovému navazování partnerských vztahů. 
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III. DISKUSE 

Úhel pohledu této studie se opírá o subjektivní prožívání dané situace 

respondenty a není jeho cílem porovnávat výsledky s kontrolní skupinou z úplných 

rodin. Jak vyplývá i z použité metodologie, přináší tato studie náhled do situace lidí 

vyrůstajících bez otce, již se snaží mapovat spíše co do množství různých variant než 

s cílem zobecňovat zjištěné výsledky na širší populaci. 

Ke sběru dat byla použita metoda otevřených rozhovorů, která svou volností 

umožňuje získat široké spektrum informací ze strany respondentů. Takto získaná data 

nejsou ale žádným způsobem verifikována, jedná se o materiál, který respondent 

zpracovává na vědomé úrovni a který je ochoten nám sdělit. Rizikem je tedy případné 

záměrné zkreslení výpovědi s také je třeba brát v úvahu, že výživný nevědomý 

materiál týkající se tohoto tématu je rozhovorem těžko zachytitelný. Důležitým 

aspektem pro minimalizaci nežádoucího zkreslení informací je vytvoření atmosféry 

důvěry během rozhovoru. 

Limity metody grounded theory vycházejí ze způsobů zpracování dat, které 

mohou podléhat subjektivním zkreslením ze strany výzkumníka vlivem jeho 

osobního předporozumění danému tématu. K validizaci analytických postupů a 

výsledné teorie se nejčastěji používá metoda triangulace, kdy jiný výzkumník či tým 

verifikuje získaná data a jejich interpretace. Validizace v rámci této práce nebyla 

provedena a byla by důležitou a potřebnou součástí dalšího rozpracování tohoto 

tématu. 

Na základě výpovědí respondentů jsme popsali jevy důležité pro uspokojivý 

vývoj dítěte a jeho pozdější životní spokojenost. Na druhé straně případy, kdy se dítě 

hůře adaptuje a pociťuje komplikace v různých situacích, nejsou v našem výzkumu 

dostatečně propracovány. Bylo by tedy zapotřebí rozšířit vzorek respondentů o tyto 

jedince, abychom mohli lépe vysledovat jevy, které mohou vývoj dítěte narušit. Tím 

bychom mohli také ověřit a upřesnit podmiňující vlivy, které jsme v této studii 

nastínili. 
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Kategorie, které se podle našich výsledků jeví respondentům jako důležité či 

specifické, se do značné míry shodují s oblastmi, na které upozorňují dřívější studie o 

významu otcovské role. Závěry Billera a Hetheringtonové (in Biller 1981a,b) ohledně 

méně vyhraněné genderové role vlivem absence otce v rodině se v naší studii objevují 

v podobě preferencí přátelských vztahů s opačným pohlavím. Nicméně je tento aspekt 

respondenty subjektivně prožíván spíše pozitivně a to jak u chlapců, tak u dívek, 

zvláště v oblasti dosahování cílů či v přátelských vztazích. Je ovšem pravda, že dívkám 

může působit obtíže při navazování partnerských vztahů. Na toto téma poukázala již 

Hetheringtonová (in Biller 1981b) na základě svých pozorování 

V oblasti kognitivních schopností a školního výkonu nebyly pozorovány žádné 

negativní aspekty způsobené vlivem absence otce, jak to předpokládají například 

Emery (in Marsh 1990) nebo Teachman (in Jones 2004) Tato zjištění jsou ale vázána 

na výběr vzorku respondentů, který obsahoval pouze jedince se středním a vyšším 

vzděláním, což nebylo původním záměrem, nýbrž výsledkem způsobu výběru vzorku 

metodou sněhové koule. Měření ani jiné posuzování kognitivní výkonnosti nebylo 

předmětem naší studie. Můžeme ale říci, že oblast kognitivních schopností nebyla 

v našich datech zmiňována jako téma související s absencí otce. 

Ohledně partnerských vztahů můžeme potvrdit výsledky výzkumů, které 

prokazují problematičnost této oblasti u dívek (např. Hetherington, in Biller 1981a). 

Dívky zde poukazují na množství faktorů, které jim ztěžují navazování vztahů 

s chlapci jako neznalost komunikace s nimi, snížené sebevědomí nebo výše 

zmiňovaný posun v genderové roli. U chlapců obtíže v této oblasti nebyly pozorovány 

ani subjektivně prožívány. Důvodem je přítomnost ženského modelu v rodině a 

úzkého vztahu s ním, který napomáhá porozumět dívkám a může sloužit jako model 

pro vyhledávání vhodné partnerky. Porozumění ženám může být naopak úzkým 

vztahem s matkou zesíleno, což je u potenciálních partnerek často vnímáno jako 

pozitivní faktor, který zvyšuje úspěšnost navázání vztahu. 

Oblast separace dítěte od rodiny se v souladu s názory Blose (in Jones 2004) 

může jevit jako obtížná, a to hlavně z důvodu pociťované zodpovědnosti za matku 

(nenechat ji samotnou) Na druhé straně jsme nezaznamenali v literatuře často 
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zmiňované případy (např. Corneau 2000), kdy matka povýší svého potomka do role 

partnera. Domníváme se, že se tyto případy vyskytují častěji u rozvedených matek, 

které rozvodem ztratí oporu, již do té doby měly ve svém partnerovi, a proto ji hledají 

u svého dítěte. V případě svobodných matek, které toto partnerské pouto nikdy 

nezažily, nemusí potřeba hledat ho u potomka vůbec vzniknout. 

Pro další studium této oblasti vidíme jako přínosné zaměřit se na aspekty 

působící problémy při vývoji dítěte, například studiem vzorku maladaptivního 

chování lidí vyrůstajících bez otce. Nadále zastáváme názor, že sledovaným vzorkem 

by měli být respondenti z rodin, kde otec nikdy nežil, čímž eliminujeme možné 

negativní vlivy manželských konfliktů a traumat způsobených rozvodem. 

Výsledky této a podobných studií mohou být materiálem přínosným například 

voblasti terapeutické práce s dětmi svobodných matek, neboť přinášejí důležité 

informace o subjektivně vnímaných oblastech pozitivních a negativních dopadů 

nepřítomnosti otcovské role. 

Svobodným matkám mohou (například prostřednictvím rodinného poradenství 

nebo lékařské péče v době těhotenství a raného dětství dětí) dopomoci k lepší 

orientaci v tématu a tím pádem zkvalitnění jejich péče o děti tak, aby se mohly 

některých negativních aspektů předem vyvarovat. 

V neposlední řadě může tento materiál pomoci lidem z neúplných rodin 

k uvědomění si a vysvětlení některých aspektů jejich zkušeností či prožívání, které 

mohou být specifické vzhledem k jejich rodinnému zázemí. 
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zA VĚR - ZISKY A ZTRÁTY ŽIVOTA BEZ OTCE 

Výsledky naší studie popisují oblasti, které jsou ze subjektivního pohledu 

respondentů významné a specifické pro jejich život - tedy vyrůstání bez přítomnosti 

otce. Těmito tématy jsou osobnost matky a širší sociální zázemí, které jsou 

intervenujícími proměnnými, na jejichž kvalitě závisí i kvalitní vývoj dítěte. Dopad 

nepřítomnosti mužského vzoru se projevuje v celkovém zaměření osobnosti a jejím 

pohledu na svět (locus of control), přátelských vztazích, partnerských vztazích 

(převážně u dívek), specifický je vztah s matkou a v některých případech také 

genderová identita. 

Reportované zisky života bez otce se nacházejí u obou pohlaví v oblasti 

pociťované volnosti, samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti, což lze shrnout 

pojmem interní locus of control. Tento rys je základem pocitu, že člověk drží svůj 

život ve vlastních rukou a může svou vůlí a chováním aktivně přispět k dosažení 

svých cílů a obecně k životní spokojenosti. 

Ztráty života bez otce jsou pociťovány především ve zmenšeném rodinném 

okruhu, ať už na úrovni širší rodiny nebo sourozenců. Chybění mužské role zužuje 

variabilitu možností chování, které může být dětmi v rodině pozorováno a 

napodobováno. Tyto ztráty se promítají především do života dívek, nejvíce do oblasti 

navazování partnerských vztahů. 

"J eden slavný antropolog kdysi řekl, že otcové jsou biologickou nutností ale 

sociální nehodou" (Parke 1996). S tímto tvrzením ve světle moderních 

psychologických poznatků i subjektivních prožitků lidí, kteří svého otce nepoznali, 

nemůžeme souhlasit, neboť, jak dokládá tato práce, je otcovská role právě pro úspěšný 

život ve společnosti těžko nahraditelným přínosem. 
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DAVID, 32 let 

Tak jo ... já to nechám úplně na tobě ... jak ty vnímáš tu situaci, že žiješ bez 
otce? 

Z mýho pohledu to je velice jednoduchý, protože já když sem se narodil že jo, 
tak sem tátu nikdy neměl že jo. Mamka se v podstatě nevdala a říkala mi teda co jak o 
tom vim, takže jakoby když sem se narodil tak on utek do Ameriky, jakože odjel s 
nějakou cestovkou do Německa a odsaď utek. Takže zřejmě asi ani nevěděl, že jako se 
narodim, a říkala, že mu pak nějak posílala zprávu ale možná že to dokonce stopili 
jeho rodiče, vypadá to vůbec jako že to neví. Takže to pak bylo kolik, patnáct let, než 
pad režim a takže vůbec v kontaktu nejsme nic, takže ja sem vyrůstal v rodině, kde 

sem bydlel s dědou, s babičkou, s mamky bráchou a vůbec sem si neuvědomoval že 
tam otec neni, že jo. Mužskejch bylo okolo dost, že jo. Nějak jako sem ho nepostrádal 
s tohodle pohledu. Takže to je asi celý eg 

Říkáš mužskejch tam bylo dost .... 

Děda žil a mamky brácha ten je o 15 let starší než já, takže jakoby mě když 
bylo že jo, když sem se narodil, tak mu bylo 15 a když mi bylo 6, tak jemu těch 21 
nebo kolik, takže to byl takovej ten, když sme třeba jezdili na motorce, tak mě bral 
sebou, abych to s ním spravoval a tak, takže jako prostě tam ta asi mužská role tam 
byla zastoupená dostatečne, že jsem nepociťoval potřebu, no. Že sem se po něm extra 
nesháněl. 

Jakej jste spolu měli vztah? 

No asi dobrej. Nějakej jako dobrej, fakt ..... Děda ten byl takovej všeuměl takže 
kdykoli bylo potřeba cokoli spravit, tak děda opravil no a s tím Peťou to byl spíš 
takovej ten vztah tak na ty hry a tak, že jo. On pak byl i řidičem kamionu, na 
prázdniny mě bral na ježdění a tak, že jo, no a potom jako ten zbytek asi 
kompenzovala mamka, že jsme jezdili na dovču spolu. A to v podstatě zůstalo no .... , 

asi si myslim, že jsme spolu jezdívali když jsem byl malej hodně, tak se mi to nevadí 
ani teďkom. Teď jsme třeba byli sami, jak byly ty dny volna a myslim že to tak 
přetrvává. Naše třídní na střední vždycky říkala, že jako musím mít vždycky s 
mamkou dob rej vztah, to si myslím, že se to tak jako vykrystalizovalo, taky díky tomu 
že tam ten táta nebyl. 

Když to třeba srovnáš s kamarádama nebo tak... který žili v úplných 
rodinách ... 

Jako fakt nemám prostě nic, na co bych si stěžoval. No teďka v podstatě s tím 
začala Pavlína, jestli by mě aspon nezajímalo, jakej by byl a to, tak jsme se zkoušeli 

dívat na internet, jestli by se něco nenašlo třeba a není to tak jednoduchý. Jako podle 
toho jména ti to nevyhledá úplne přesne, chtelo by to asi nějaký detailnejší údaje 
trošku, takže ani v podstatě nevím kde je, jestli zůstal ve Státech, nebo jestli se vrátil 
tady. Takže až v podstatě před měsícem když teda jsem chtěl uspokojit Pavly potřeby, 
tak jsem se zeptal, jak se jmenoval. Možná mi to mamka někdy říkala, ale nevěděl 
jsem to, nepamatoval jsem si to. 



Jak ses to teda dozvěděl? 

No tak jsem se mamky zeptal, no ............ . 

Co ona na to? 

Řekla mi jméno a tím to skončilo. Už sem se ji jednou ptal jestli by ji to 
nevadilo, kdybych ho jako zkusil najít, řekla jako že ne, ale jakože bych v tom viděl 
nějaký extra smysl, ..... taky je fakt, ze když nad tím člověk přemejšlí, tak je to pravda 
no, protože hmmmm, nevyrůstal s náma, že jo, takže nelze od toho očekávat, že by 
projevoval nějaký otcovský tendence jenom jakoby ja jsem jeho pokrevni jako syn, 
prestože prostě celý tohleto kvůli ničemu jinýmu by to nešlo, že jo. Finanční 

prostředky vůbec nemá cenu něco takovýdleho .. 

Co tě teda k tomu vedlo, že ses ho snažil najít? 

Říkám ta Pavlína, že jí jako vrtalo hlavou, že by jí zajímalo, jak jako vypadá, 
jestli jsem mu v něčem po něm nebo ne. 

A tebe by zajímalo co? 

Mě by to nějak extra nezajímalo ..... Asi fakt jako ne protože, je fakt že jsem se 
zkoušel dívat i sám, víš prostě jako po chvilce zjistíš, že jako, tam vůbec nemáš šanci, 
se přes ten net dostat na nějaký jako konkrétní stopy, tak mě to zase opustilo. Ale 
kdyby jako nějaká náhoda ti nahrála, že bych se s ním mohl setkat, tak jako tomu 
bych se ani nebránil, to bych určitě si s ním setkal no ... 

Jaký by to bylo to setkání? 

Co si představuju? Hm, no. Tady je to hrozně ovlivněný filmama, no ... Tak 
jako v reálu to .. to těžko no. Hm. Třeba viděl jsem, já nevím jestlis to viděla ten film s 
tím Belmondem a Delonem. Vanessa Paradise tam taky hrála. A oni byly jakoby dva 
potencionální otcové tý Vanessy Paradise a maminka když umřela tak nahrála kazetu 
ať jakoby je vyhledá, jenže ona věděla kde, že jo ... a ať jim sdělí, že jeden z nich je 
jejím otcem, ale že neví kdo. Takže ona je vyhledala, zjistila že jeden z nich je 
obrovskej boháč, ale peníze pocházej jako z pofidérních aktivit, no a druhej byl zase 
takovej jako drsňák, no. Myslím, že jasnej obrázek ... no ... 

Jak si ho představuješ? 

No to nevim, .... Asi musel mít zdravý zuby, protože já je mám taky zdravý a 
mamka ne. A jinak tak.. hele já jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel a ani jsem si 
nedělal prostě ňáký představy, takže, jo, takže težko bych to tu musel začít vymejšlet. 

No tak to zkus. Zavři oči .... 

......... .. tak asi jako, si myslím, že bude ....... spíš štíhlejší, asi je vysokej, to 
bych jako že jo nebyl jinak vysokej, no a myslim, že v tý době, kdysi studoval nějakou 
technickou školu takže .. zřejmě bude pracovat v nějakým technickým oboru, dělal, 
myslím, průmyslovku nebo něco takovýho, no." 

Jakej asi je? 

Jakej povahově? To fakt jako .... to nejde říct, no ..... To je to že, ta povaha, že 
jo, to je jako to, nějak jako, když ten člověk není v tý rodině, tak se to .... Ale asi 
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trošku vypovídá to, že ... hmmm ... mamka taky měla kolikrát možnost na to, aby tady 
odsaď odjela a i měla prostě pozvánky, my jsme měli jako vzdálenou tetu jako v 
Americe a ona i nabízela, že jako by všechno zaplatila a to a oni teda jako ji nepustili, 
ale kdyby takhle utekla tak by tam měla zázemí jako ne a neudělala to, protože prostě 
tu rodinu měla tady, takže z toho dle pohledu asi pro ni bylo přednější trošku ta 
ekonomická situace než ... hmmm .. nebejt tady a mys lim, že ten můj pohled by dost 
ovlivnilo, jestli to věděl nebo nevěděL .. Pokud by věděl, že jsem se narodil, a nepřišel 
žádnej impuls, že by se aspoň zajímal tak jako by to skončilo pro mě, to jako by 
nemělo smysl, aby se s tím nějakým způsobem zkoušel spojit 

Hmm .. a co nějaký emoce okolo toho? 

Mmm to je prostě cizí člověk a tim ... určitě bych jako na něj nějak neječel, že 
se na mě vyprd, že tak je to jiný tak že, jsem ho nějakým způsobem nepostrádal a ani 
sem nezaznamenal že jako .. tam nějakej ten článek jakoby chybí, protože ani sem 
nějak nechtěl nikoho navíc, v tý rodině. No. 

Mamka se pak vlastně vdala že jo, to bylo když jsem byl asi v 8. třídě nebo v 
sedmý, tak vod tý doby mám vlastně jakoby bráchu mladšího, tomu je teďka 15 a 
... pak se ale rozvedli, asi po sedmi letech, takže jsme jakoby zase sami, no .. 

Jaký to bylo s tím nevlastním taťkou? 

Hm .. to jsme si moc nesedli ... ono to bylo takový, že .. on jako podnikal v tý 
době a byl dost pryč a byl dost jako pod stresem a todleto. Dycky všichni co byli jako 
by ho viděli že třeba s náma byli na školnim výletě a tak, tak říkali že musí bejt jako 
super a tak no ale doma potom to bylo jakoby horší no. To bylo takový .... uplatňoval 
takovou tu dominantní roli, ne. Že prostě řekne to a tak to muselo bejt. Nebo takový 
blbosti my jsme, kdykoli cokoli bylo v lednici, tak sis to mohla vzít, žejo, a když on si 
něco koupil jako ňákej jogurt tak na to se nesmělo šáhnout, no. To bylo takový divný, 
no. 

Hm. Jak to brala mamka? Jakej měl vztah s mamkou? 

Noo, tam to bylo právě on podnikal, tak, asi tam byli finanční problémy že 
jako, si půjčoval peníze a furt jakoby žil na dluh z mamky peněz, nO.To asi jako byl 
taky jeden z důvodů proč se pak skončilo, no. A čas pro něj jako nehrál roli, jo, jako 
řidič, tak byl furt na cestách ... muselo se neustále jako omlouvat to, že k jídlu jde 
pozdě, že prostě ... protože šoféři to takhle maj ... no .. takže s tím se teda jako moc jako 
nestýkám ... ale pak třeba Martin, ten brácha teda, ten se s ním teda stýká, což je asi 
docela změna, protože on už měl nějaký děti jako předtím a s těma se nějak vůbec 
nestýkal .. No a on chce bejt jako šofér, jako automechanik, takže s ním chce jako 
pořád jezdit, tak to vypadá, že to je jako jeho vzor .... 

Když si představíš jakoby, klidně vzpomínej dlouho, v jakejch situacích během 
života jsi na to narazil, že jako nemáš tátu ... 

......... .. No, většinou to tak bylo vždycky, když se mě někdo zeptal, jak to, že 
nemám tátu ... a jí jsem to nevěděl, protože mamka mi o tom sama nikdy neřekla, ... to 
byl první impulz vždycky, když sem se přisel zeptat jak to teda je, a asi myslím, že tam 
musely bejt dlouhý intervaly, protože fakt jako já do toho měsíce, dva měsíce zpátky, 
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já jsem si to nepamatoval, ani to jméno, no. Ani odkud byl nic, takže .... Já jsem 
nevěděl nic ... ani jsem se po tom nějak nepídil... 

A když se tě někdo ptal, to bylo v jakejch situacích? 

Tak třeba ve škole, že jo, na tuším ty základce třeba, když jako se třeba mám 
vdala, tak tenkrát mi třídní říkala, ať řeknu že se začnu jmenovat jinak ... tak pak se 
jako dověděli, že jsem teda neměl tátu ...... No a pak Pavlína no ....... no a pak vlastně 
ještě moje bývalá slečna, se kterou jsem chodil asi 10 let zpátky, tak tu to taky hodně 
zajímalo no ... © 

Že to vždycky zajímá ty holky viď? 

Jo ..... Nevim no ..... asi chtely bejt zvědavý. Jenže to je taky to, obě dvě .... maj 
tu rodinu jakž takž celou, takže když ty rodiče máš doma, tak by tě to asi zajímalo, jak 
to s tím druhým je ..... tak si člověk asi těžko představí, když ty rodiče má a pak o ně 
jako přijde, ze je to něco jiného jako když se narodíš a ten člověk prostě tam není, tak 
jako minimálně do tý doby než se tě na to někdo zeptá tak to prostě bereš jako 
normální ..... A ty tu diplomku máš jako jak? Zaměřenou jako na lidi, který jako jsou 
bez jednoho z rodičů? Jako jakej to má na ně vliv? 

No jenom bez otce ... já to mám jako osobní téma, že jsem ho taky nikdy 
nepoznala, takže asi kvůli tomu mě to začalo nějak zajímat .... Ale taky vlastně jak 
Hkáš ty, že mi nikdy jako nechyběl.. není, tak prostě není no ... . 

A ty když třeba jsi byla malá tak to jste bydleli v domku nebo v paneláku? '" 
Protože to možná má taky jako vliv ... my jsme celej život bydleli v rodinným domku, 
ještě když jsem byl malej, tak ještě byla jako prababička .... , takže vždycky byl někdo, 
kdo se o mě mohl starat, když nebyla mamka, ona byla třeba taky nevím když mi bylo 
7, nebo 6 na 2 měsíce v Rusku a tak no ale proste žiješ v tom domě tak tam prostě 
pořád někdo je, sice jakoby rodina, protože to byla veliká. Takže pak jako s toho dle 
pohledu je to asi jiný jako než bydlet v paneláku a žít fakt jenom s jedním z rodičů 
no .... 

No to jo, že tam pak jsou takový ty další věci, že maminka musí někde 
pracovat a ty děti musí někdo hlídat a tak no .... 

No a ty ses ho snažila se s ním někdy sejít nebo tak? 

No mě to napadlo vlastně až teď, když jsem si připravovala ty rozhovory na 
diplomku, že jsem měla poprvé v životě jako touhu, že by jako bylo dobrý se s ním 
sejít, tak jsem šla hned za mamkou, ať mu zavolá... no ... tak mu zavolala, on že je 
prej po nějaký operaci .. no a že prostě ne, jako že nechce .... No, v tu chvI1i mi to 
přišlo líto. Já bych třeba chtěla vědět, co by na mě říkal, jestli by se mu líbilo, co 
dělám a tak ... 

No ale to může bejt jakejkoli jinej člověk, žejo ... to takhle by to mohl bejt 
jakejkoli člověk, kterýho potkáš na ulici ..... No asi kdo se na to kouká takhle, tak to 
mu asi nějakým způsobem schází ten člověk 

No .. tohle je prostě jedna z věcí, která by mě zajímala ... co jako na mě bude 
h'kat ... 
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No to mě teda zase nějak extra ne .... To mě by spíš zajímalo, jestli je ten boháč 
nebo ne © .... No .... Tak já už nevim, nic konkrétnějšího mě asi nenapadá .... 

Zkus třeba .... Myslíš, že bys byl jinej, kdybys vyrostl s ním? 

... no asi ne .. nevim ...... ale víš co je zajímavý, že třeba mám kamaráda a ten 
většinu svých známých, lidí se kterejma je nějak spřízněnej, pochází z rodin, kde 
chybí aspoň jeden z rodičů ... jeho slečna nemá mamku, já nemám taťku, další jeho 
kámoš taky nemá taťku a takhle říkal, že přemejšlel a všichni jeho známý maj 
neúplnou rodinu ... 

No to je dobrý teda, ale je fakt, že když jsem sháněla lidi na tu diplomku, tak 

některý lidi mi řekli, tyjo nikoho takovýho fakt neznám a pak jeden kluk vytáh 
telefon a dal mi šest telefonních číseL .. takže je to fakt zvláštní, že některý lidi ... 

Takhle jako přitahuj ou určitý typy ... ono na tu osobnost to asi nějakej vliv mít 
bude no ... 

Jak myslíš, že by to mohlo bejt ovlivněný? 

....... Já myslim, že třeba v tom mým případě to je jako, že mám mírne)Sl 
povahu ... že ten člověk je pak takovej jako ........ zajímavý je, že mi vždycky víc 
vyhovuje společnost jako dámská, než když je to taková ta mužská skupina jako třeba 
vojna a tak. Jako do toho jsem se nikdy nehnal, hm, takže jako, jenže tohleto už je 
charakter osobnosti a to ovlivní celou řadu dalších věcí, že jo - jasně no .. 

Co ještě tě napadá? 

Vlastnosti lidí jako, jo ... Hmmm .. nepiju alkohol, nejím maso, a jako ne že 
bych se nikdy nepohádal ale nenechávám ty věci jako nevyřešený. Takže když je .. je 
problém tak jako a vyjde to nějakým způsobem jako ze se to vyhrotí tak spíš jako to 
jdu vždycky uklidnit.. a myslim si ze teda nejsem fakt agresivní jako, to jako asi ne. v 
tom smyslu ze bych jako někoho napad, nevim, nějak ho kopnul, tak to asi vůbec 
no ... 

Čím to je, že ti vyhovuje dámská společnost? 

No to jsem si všimnul no ... že mi to tak vyhovuje, nevim, asi si myslim ... asi 
že si s holkama víc rozumím, no a nevím, jestli to má něco společnýho s rodinou no 
tohle, to bude možná taky trošku tím, ze když jakoby mmmm se dostaneš do 
společnosti kterou neznáš a je tam jako ze převažuje ta mužská, tak jako dost je to 
taková ta inklinace k tomu, že chodíš do hospouy na pivu a Lak a lakuvý ly chlapsky 
řeči a to prostě na to nejsem kovanej. No a to nějak jako většinou u holek nevidíš 
takovýhle ty vlastnosti, že nevim no, ale je zajímavý že jeden můj kamarád ten je 
podobnej, no i když ten teda pije, jako rád zajde na pivo a tak ale nevadí mu, že se 
mnou nemusÍ.... takovýto jako že ty lidi jsou k sobě přitahovaný určitým určitou 
nějakou vlastností.. že si se dostala do společnosti když to řeknu extrémně ... když 
člověk na to nemá myšlenky a prostě zbytečně je mu to proti srsti tak nemá co se učit, 
aby se do takový společnosti dostal- - já nevim, mě to jakoby nevadí, ale říkám když 
když tě to posune do takovejch příkazů jako když bych byl bejval šel na vojnu, což 
jsem teda jako na štěstí nešel, tak by to nebylo asi to růžový, protože je mě proti srsti 
když jako ti někdo něco nakáže a ty to musíš udělat proto, že ti to nakáže a ne proto, 
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že to je rozumný to udělat. A to by začaly bejt problémy. A nekouřil jsem nikdy a ani 
jako nekouřím, že jo a na ty vojně jako je to dost častý mezi těma klukama no to samy 
s tím jako pivem a pak nějak hůř zapadáš do tý společnosti, že jo, jakmile se něčím 
takhle vydělíš. A je to ovlivněný věkem, že jo, když už je mi 29 tak teď jako už bych 
byl schopnej to nějakým způsobem asi ukorigovat, ale když je ti 18 tak nemáš tu 
osobnost tak vyzrálou, aby si todle ustála .. takovýhle tlaky, no. takže jsem jako rád, že 
mě to minulo. 

A takže co, už myslíš, že jako nebudeš zkoušet se s ním potkat ... ? 

No nevim, asi už ne .... 

Tak on už o tobě ví, ne ... 

No on o mě ví vlastně celou dobu, že na mě platil i nějaký alimenty, že se jako 
nabídl, když jsem se narodila ... ale mamka ho nějak jako neprosila, ona chtěla mít 
dítě a věděla, že on je ženatej, ale byl k dispozici, takže tak ... no a pak mě prej viděl, 
když mi bylo asi 9, jenže já jsem nevěděla, že je to on ... 

No tak to já měl teda jiný no ... on o mě asi neví, vlastně mamka taky neví, 
jestli on o tom ví no .. 

Jak to teda bylo? 

No oni spolu chodili normálně, měli odjet spolu, ale mamka nějak nechtěla no 
a pak to bylo v takovým shonu, že se to asi nějak nestihlo .. taky je možný, že vlastně 
když on odjížděl, tak máma ani nemusela vědět, že je těhotná ... no a psala pak jeho 
rodičům dopis, že se mám jako narodit no ... ty byli v čechách .. no a nepřišla žádná 
reakce no ... a psala jim tam, aby mu dali vědět, takže jestli oni to ztopili nebo mu to 
řekli a on .. . 

No hele a bavili jste se o tom s mamkou? 

No moc ne, jenom když jsem se zeptal, tak mi odpověděla, nijak moc ne ... 
akorát máma mi jednou řekla, že se měli s tátou moc rádi, že si mám pamatovat, no 
tak si to pamatuju teda ... takže to asi nebylo tak špatný no, jenom na tom zapracoval 
systém no ... 

Mrzí tě to? 

No hele tak jako já nevím, ten život byl bez něj no. To je asi jako by ses mě 
zeptala, jaký by to bylo, kdyby byly Vánoce 10. června 

Co si myslíš, že teda přináší otec do rodiny? 

No asi nic, když mi nic nechybí © Těžkou soudit no, ten kamarád, co ho má, 
tak je v řadě věcí po něm ... oni jsou jako židovská rodina napůl, tak oni jsou jako 
obchodnici tělem i duší a on to má teda fakt po tátovi. ten táta byl velvyslanec v Český 
republice jako Maďarové a teďko spolu jedou byznys velkej, no takže jako tam vidim 
ze jako ten otec je v rodině no, ... jenže já to jako nemůžu srovnat ... jo a on zas neměl 
prarodiče, protože jako ... zahynuli v koncentráku .. no takže on tu rodinu měl zase 
ochuzenou o todle, to já zas ne no ... co do počtu členů © jsem na tom líp ... 
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Co teda ten otec by měl dávat? 

... no ... když potřebuješ něco spravit tak to dáváš tátovi, když chceš řídit auto 
nebo tak, tak to se taky dělá s tím tátou, no já to dělal se strejdou ... no na sporty nebo 
tak, to jsem si vždycky mohl vybrat sám, tak to jsem hrál hokej, tak se mnou jezdila 
mamka na zápasy, no byli tam kluci, se kterýma tam jezdil táta, no a se mnou tam 
jezdila máma a protože to tak bylo od začátku, tak to všichni brali jako normální. .. 

Co je důležitý pro to, aby byl člověk spokojenej v životě? 

Asi aby ta rodina šlapala tak, že se tam cejtíš příjemně, ne že tam jsou nějaký 
rozbroje ... asi není důležitý, jestli jsou ty rodiče oba nebo ne .. a když je takhle 
početnější, tak to zanikne .... 

Hele a jakej budeš otec? 

No dobrej, určitě bych teda chtěl mít děti .. já myslim, že dob rej ... asi aby tam 
bylo to porozumění s těma dětma .. no chtěl bych se asi vyvarovat toho, co jsem zažil, 
tak direktiva .. na to se nesmí šahat a to ... no asi bych chtěl mít takovou harmonickou 
rodinu, aby to bylo vyrovnaný mezi manželkou mnou a dítětem, takže i o ty 
povinnosti se jako dělí stejně no, vůbec bych se nebránil tomu, rozdělit si mateřskou 
napůl třeba, že ona by byla na začátku, když musí kojit a pak bych si to prohodiL .. 

Jaký jsou teda zisky a jaký ztráty života bez otce? 

No jak vidíš no ... v mým případě žádný, protože to byl článek, kterej nebyl a 
tak byl vnímanej od začátku, nikdy nebyl prostor na to, abych litoval, že tam není, 
takže ... ani .... Hmmm ... jako pocit, že kdyby tam bylo něco navíc, že to bude lepší. ... 
No .. asi kdybychom nebydleli s dědou a s babičkou, tak bychom mohli narážet na to, 
že bych třeba o prázdninách neměl co dělat, nebo pro mamku by to bylo těžší, že by 
třeba neměla tolik večer volno, asi i finančně náročný by to pro ní bylo ... takhle 
prostě co jsem chtěl, to jsem měl, chtěl jsem hrát hokej, hrál jsem hokej .... 

. .. Tak jo, to byla poslední otázka ... díky moc ... 
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