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Abstrakt 

Mezi muži a ženami v české společnosti stále existuje příjmová nerovnost. Ta 

dopadá též na rodinné soužití, ze kterého také částečně vychází, neboť úloha rodičovství 

je nadále převážně kladena na ženy, zatímco úloha živitele na muže. Práce se zabývá 

problémem definování vlastní role ve tvorbě a spravování rodinného rozpočtu. Hlavním 

cílem je zjistit, jak manželé definují své role ve finančním zajišťování rodiny s ohledem 

na udržení vzájemného konsenzu. Teoretickým hlediskem realizovaného výzkumu byl  

symbolický interakcionismus Scotta R. Harrise. Vycházeje z realizovaného 

kvalitativního výzkumu lze tvrdit, že výrazným milníkem pro chápání rodinného 

postavení manželů je rodičovství. Před ním definovali dotazovaní manželé své podíly na 

zajišťování společných výdajů jako vyrovnané. Rodičovství vedlo k vychýlení 

rovnováhy a identifikování muže s rolí hlavního živitele, zato úloha ženy byla 

definována především jako mateřská. Vznik tohoto rozdělení označovali manželé jako 

samovolný či snadno dohodnutý, avšak na pozadí jeho formování bylo možné rozlišit 

vlivy genderového řádu společnosti. Závěry výzkumu mohou být inspirací pro další 

bádání v oblasti genderových nerovností způsobem, který se zaměřuje na jejich chápání 

samým aktérem a nikoliv v rámci teoretických modelů. 

 

Abstract 

There is a well-documented income inequality among Czech women and men. It 

affects family life as well for the parenthood role is still assigned primary to women 

while men are considered to be rather breadwinners. This thesis concerns the problem of 

defining roles in formation and management of family budget. The main goal was to 

discover how spouses define their role in financial providing for the family while 



   

maintaining mutual consensus among themselves. The research was based on the 

theoretical perspective of symbolic interactionism as proposed by Scott R. Harris. Based 

on this research it is possible to claim that parenthood is an important object for 

understanding the family position of spouses. Before the respondents became parents 

their share of providing for family’s expenditures was defined by themselves as equal. 

But parenthood deviated this balance and caused that men were defined as breadwinners 

while women were defined mainly as mothers. According to questioned parents this 

division occurred spontaneously or was easily agreed on. But in the process of 

formation of such division there could be identified an underlying influence of society’s 

gender order. Results of this research may inspire further exploration of the field of 

gender inequalities in an approach which focuses on their perception by participants of 

social interactions rather than their construction in theoretical models.   
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Zásady pro vypracování 

Problematikou genderových nerovností v české společnosti se zabývalo mnoho 

odborných prací, které odhalily jejich relativně vysokou míru. Podle různých 

průzkumů jde však stále o předmět studia sociálních nerovností, který v české 

populaci není považován za významný, a to navzdory některým statistickým 

údajům, dle kterých míra genderových nerovností u nás přinejmenším zůstává 

konstantní. Vycházeje z předpokladu, že rodinné prostředí je „jevištěm“ nerovné 

distribuce sociálních rolí mezi muži a ženami, se touto prací zaměřím na aspekt 

udržování rodinného rozpočtu. Hlavní finanční příjem rodin většinou stále 

zajišťují muži i vzhledem k nižší zaměstnanosti u žen než u mužů, na které se 

podepisuje skutečnost, že rodičovskou dovolenou v drtivé většině případů 

uplatňují ženy. Vyšší příjem mužů může mít za následek též nejistější postavení 

žen, které jsou tím totiž na svých protějšcích ekonomicky závislé. Lze 

předpokládat, že postavení muže coby hlavního živitele rodiny, z něj činí i toho, 

kdo má v otázkách rozhodování o rodinném rozpočtu navrch. V české společnosti 

však nepozorujeme výrazný odpor proti takovémuto uspořádání. Je tedy otázkou, 

proč a vůbec jestli manželům vyhovuje. Zamýšleným záměrem mé bakalářské 

práce je odhalit některé principy, vlivy či skutečnosti, které by vysvětlovaly, proč 

je nerovné postavení manželů po ekonomické stránce v české společnosti stále 

přítomné a relativně neměnné. Tento výzkumný problém budu řešit pomocí 

kvalitativního výzkumu, jehož součástí bude osm biografických rozhovorů se 

čtyřmi manželskými páry. Rozhovory budou zaměřeny tak, aby mi umožňovaly 

zodpovědět následující výzkumné otázky: 

Kdo je podle manželů více odpovědný za udržování rodinného rozpočtu? 

Kdo by měl podle manželů být hlavním živitelem / hlavní živitelkou rodiny?  

Jaké jsou podle manželů výhody oddělených rozpočtů a jednoho společného 
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Projekt bakalářské práce 



   

rozpočtu? 

Jak se podle dotazovaných liší jejich postavení v rodině oproti postavení jejich 

rodičů? 

Jaké představy o genderové nerovnosti manželé konstruují?  

Jak manželé konstruují mužské a ženské sociální role?  

Jaký je mezi manžely vnímán status quo, na kterém se jejich vzájemně nerovné 

postavení v rodině ustálilo? 

Jak distribuci příjmů mezi manželi poznamenává rodičovství? 

Jak manželé stávající uspořádání rodinných financí stanovili?  

 

Seznam odborné literatury 

· Čermáková, M. 1997. „Postavení žen na trhu práce.“ Sociologický časopis 33 (3): 

389-404.  

· Červinková, A., M. Linková, K. Šaldová, H. Tenglerová. 2007. Cesty labyrintem: 

propojování a oddělování pracovního a soukromého života. Praha: Sociologický ústav 

AV ČR.  

· Fraser, N. 1997. Justice Interruptus. Critical Reflections on the „Postsocialist“ 

Condition. London, New York: Routledge and Kegan Paul.  

· Hamplová, H., J. Rychtaříková, S. Pikálková. 2003. České ženy: Vzdělání, partnerství, 

reprodukce a rodina. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.  

· Harris, S. R. 2000. „The Social Construction of Equality in Everyday Life.“ Human 

studies 2000 (23): 371–393.  

· Možný, I. 1999. Sociologie rodiny. Praha: SLON.  

· Šanderová, J., O. Šmídová. 2009. Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní 

lupou. Vyd. 1. Praha: SLON.  

· Vodochodský, I. 2007. „Život na hraně: slaďování a oddělování profesního a 

rodinného života pracovníků – rodičů malých dětí“. Pp. 25-41 in SOCIÁLNÍ 

NEROVNOSTI v kvalitativním výzkumu. Praha: Institut Sociologických studií Fakulty 

sociálních věd Karlovy univerzity. 

 



   

Předběžná náplň práce 

V teoretické části práce nejprve uvedu její problém do teorie. Obecně zde představím 

problematiku sociálně kulturních neboli askriptivních nerovností, tedy objasním pojmy 

jako jsou: sociální status, sociální role, připsaný a získaný status, gender a konstrukce 

sociální reality. Poté na základě velkých kvantitativních výzkumů poukážu na situaci 

těchto nerovností v českých poměrech. Nakonec uvedu poznatky nabyté z podobných 

kvalitativních výzkumů, tedy těch, které se týkají sociokulturních nerovností v 

rodinném prostředí. V praktické části popíšu výzkumnou metodu. Půjde o osm 

biografických rozhovorů se čtyřmi manželskými páry žijícími v odlišných podmínkách. 

Analýzou výzkumu se pokusím odhalit některé principy, vlivy či skutečnosti, které by 

vysvětlovaly, proč je nerovné postavení manželů po ekonomické stránce v české 

společnosti stále přítomné a relativně neměnné. 

 

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

My bachelor thesis will begin with the theoretical part in which I will introduce a reader 

to the topic of ascriptive inequalities. I will explain some basic terms such as social 

status, social role, ascribed and achieved status, gender and construction of social 

reality. To analyse the gender inequalities in Czech society I will present the results of 

large quantitative researches accomplished in the Czech republic. After that I will 

present findings of some qualitative researches regarding the topic of gender 

inequalities in the family sphere which are contextually appropriate. In the practical part 

of my thesis I will describe the methodology of my research. It will consist of eight 

biographical interviews of four married couples. By analysing the outcomes of my 

research I will try to reveal some of the factors due to which the unequal position of 

women and men in contemporary Czech family regarding family budget seems to be 

still strongly present.  
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Úvod 

Rodina je prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá, které si spojuje s prvními zážitky, 

ve kterém si socializací osvojuje základní společenské hodnoty a normy a kde se 

postupně připravuje se na samostatný život. Rané momenty života bývají těmi 

nejkrásnějšími, a tak o rodině máme tendenci smýšlet pozitivně. Nezřídka je rodina 

vnímána jako oáza klidu v závějích hektického světa, jako místo naplněné láskou, 

podporou a pocitem bezpečí, ve kterém člověk může být „sám sebou“ [Maříková et al. 

2012: 45].  

Tento idealizovaný pohled na instituci rodiny opomíná mnohé její praktické 

stránky. Kromě všeho uvedeného je totiž rodina také prostředím, ve kterém společně žijí 

manžel a manželka, tedy muž a žena. Společně musejí zajišťovat vše, co je potřebné jak 

pro chod domácnosti, tak pro své potomky. Za účelem zařizování potřebných věcí 

dochází v rodině k dělbě práce. Té podléhá i zaopatřování rodiny po finanční stránce 

[tamtéž]. Dělba úloh, které manželé musí při zajišťování rodinných potřeb zastávat, je 

ale značně zatížená genderovými stereotypy. Existuje totiž předpoklad, že finanční 

příjem rodiny by měl zajišťovat především muž, zatímco žena je zodpovědná primárně 

za provádění činností v domácnosti a péči o děti. To ale nevylučuje představu, že o 

materiální zabezpečení rodiny by se měli starat oba rodiče [Hašková 2003: 39-40]. 

Zejména na manželku tak vzniká tlak jak domácího prostředí, tak prostředí 

zaměstnaneckého. Nároky těchto dvou sfér proto musí slaďovat, což často činí velké 

obtíže (např. [Vodochodský 2007], [Pytlíková 2015], [Hašková 2003]). 

Nerovnost mezi manželi v zajišťování finančního příjmu rodiny a též nerovnost 

v množství odpracovaných hodin v domácnosti přichází převážně s rodičovstvím 

[Hašková 2003: 50]. Rodič, který odejde ze zaměstnání na rodičovskou dovolenou, 

bude mít pravděpodobně relativně nižší finanční příjmy oproti svému protějšku. Navíc 

značná část příjmů a výdajů bude v takovém případě účelově vázaná v souvislosti 

s nutností zajišťovat domácnost po materiální stránce. Přesto podle šetření Centra pro 

výzkum veřejného mínění přibližně 40 % lidí v České republice souhlasí s tím, že 

hlavní finanční výhodou manželství je finanční jistota [Čadová 2016: 8]. 

Pravděpodobně to vyplývá z představy, že výdaje na domácnost se lépe pokrývají ve 

dvou. Nicméně možná právě pocit finanční jistoty vede k tomu, že příjmy jednoho 

z manželů oproti druhému během manželství klesnou. 
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Motivací této práce je snaha lépe porozumět rozporu mezi akademickými 

poznatky o genderových nerovnostech v české společnosti a jejich příčinami na straně 

jedné a vnímáním této problematiky s následným jednáním jedinců v ČR na straně 

druhé. Rodinný život může nabývat různých forem. Činnosti v rodině se ale časem 

ustálí do relativně stabilních vzorců podle toho, kdo je jejich vykonavatelem resp. 

vykonavatelkou [Maříková et al. 2012: 33]. Z toho je možno vyvodit, že heterosexuální 

rodina je místem, kde se různé vnímání mužských a ženských úloh ve společnosti odráží 

v každodenním životě. Zaměření na tematiku udržování rodinného rozpočtu vychází 

z předpokladu, že jde o oblast, která při rodinném soužití může být nejvíce 

problematická. A to ať už jde o finanční dopady rozdělení činností mezi manželem a 

manželkou, tak o společné zvládání celé škály nezbytných úkolů.  

Problematika genderových nerovností je alespoň v akademické sféře již natolik 

známá, že není třeba podrobně vysvětlovat pojmy, které se k ní vážou (připsaný status, 

sociální role, sociálně kulturní nerovnosti, genderový řád apod.). Proto se v úvodní 

kapitole o stavu poznání objevuje jen stručné nastínění současné situace v českých 

poměrech. V druhé části této kapitoly jsou rozebrány situace, které se v rodinném 

soužití vyskytují a způsobují teoreticky nerovné postavení manžela a manželky. Jde 

zejména o vztah zaměstnání a s ním souvisejícího příjmu a rodiny, o vliv rodičovství na 

dělbu rodinných rolí a o vztah mezi výší příjmu a v domácnosti prováděnými prácemi. 

Tato podkapitola končí uvedením výzkumného problému. Třetí část pojednává o 

obecném přístupu k výzkumu v oblasti sociálních nerovností. Jde o přihlášení se 

k sociálnímu konstruktivismu v interakcionistické perspektivě. V návaznosti na to je ve 

čtvrté části teoretického úvodu zmíněno, že peníze mohou mít v interpretacích lidí 

různou povahu např. podle toho, zda představují příjem muže nebo ženy. Rozdílné 

kvalitativní hodnocení příjmu může souviset i s tím, kdo více s rodinným rozpočtem 

operuje. 

Výzkumná část práce začíná výčtem výzkumných otázek, popisem metody sběru 

dat a uvedením potřebných informací o získaných datech. Následuje metoda analýzy, na 

níž navazují zjištění výzkumu. Tato část končí interpretací zjištění s ohledem na zvolené 

výzkumné otázky. 
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1 Stav poznání a výzkumný problém 

1.1 Genderové nerovnosti jako teoretické východisko  

Mezi muži a ženami v České republice bylo dosaženo právní rovnosti, což může 

vytvářet přesvědčení, že genderové nerovnosti byly v našem prostředí vymýceny. 

Skutečností ale je, že mezi muži a ženami tu zůstává nerovnost výsledků. Tu asi nejlépe 

dokumentuje průměrný mzdový rozdíl
1
. Jeho výše je podle statistik Eurostatu přibližně 

22 % v neprospěch žen. Mezi lety 2010 a 2014 (poslední dostupné měření Eurostatu) se 

navíc jeho hodnota pohybovala kolem této výše, tedy nijak výrazně neklesala [Eurostat 

2016]. V porovnání s Maďarskem a Polskem, tedy také dříve socialistickými zeměmi, je 

příjmová nerovnost v České republice dlouhodobě výrazně vyšší [Mysíková 2012: 329]. 

Zaměstnanost žen je v České republice tradičně vysoká, díky čemuž se převážně 

prosazuje rodinný model dvou živitelů. Ale právě proto, že příjem muže je většinou 

vyšší než příjem ženy, označuje se obvykle muž za hlavního živitele. Tento model je ve 

společnosti dlouhodobě akceptován [Maříková et al. 2012: 8]. Dopady, které toto 

vnímání může mít, mají za následek třeba právě nižší příjmy žen. A tím se model 

hlavního živitele reprodukuje sebou samým. 

Postoje k rodinnému uspořádání se v České republice přesto mění jen pozvolna. 

Čeští občané jsou oproti těm v západních zemích v tomto ohledu konzervativnější  

[Chaloupková 2004: 49]. Na jedné straně tedy máme solidní empirickou evidenci, podle 

které v české společnosti v mnoha ohledech nadále převládá nerovné postavení mezi 

muži a ženami, ale na druhé straně patrně není vůle provést společenské změny, 

především v rodinné sféře, které by pomohly tyto nerovnosti odstranit.  

1.2 Rodinné prostředí jako jeviště nerovností a uvedení 

výzkumného problému 

Institucionalizace zaměstnání v minulosti přinesla oddělení bydliště od 

pracoviště a budování států sociálního blahobytu s sebou neslo představu muže coby 

chlebodárce rodiny a ženy poskytující mu servis v domácnosti [Možný 2002: 151]. 

Vznikly tak dvě sféry života – veřejná a soukromá. Veřejná sféra, do které patřila 

zejména placená práce, ale také třeba politická činnost, náležela spíše mužům, zatímco 
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sféra soukromá, do které patřily např. domácí práce a péče o děti, převážně ženám 

[Kiczková 2011: 183]. Toto rozdělení představovalo jen jeden z více praktikovaných 

modelů rodinných forem. Nikdy nebyl tím jediným, a proto jde pouze o ideální typ 

[Maříková et al. 2012: 18-19]. Nicméně je na místě otázka, zda taková diferenciace na 

soukromou a veřejnou sféru není v nějaké obdobě přítomná i v současné české 

společnosti. Na přechodu mezi těmito sférami leží otázka peněz. Ty přicházejí ze sféry 

veřejné a jsou směňovány za věci potřebné pro sféru soukromou. Oblast finančního 

zajišťování potřeb rodiny je proto hodná pozornosti a je předmětem této práce.  

Genderově podmíněná dělba rodinných rolí vedoucí k určení muže jako toho, čí 

příjem je pro rodinu hlavní, může vést k utlumení kariérního rozvoje ženy. Očekává se 

od ní totiž, že její profesní dráha bude přerušována rodičovstvím [Šmídová 2009: 721-

722]. Vyšší příjem muže pak teoreticky může znamenat jeho vyšší nárok na spravování 

rodinných financí, tedy rozhodování o jejich využití. Právě vyšší příjem může být 

hlavním argumentem ve snaze vysvětlit, proč manželé identifikují muže jako hlavního 

živitele rodiny. Tato definice je běžná i v případech, kdy se vyšším příjmem stal ten 

manželův až při narození prvního dítěte. Je tedy zřejmé, že role hlavního živitele je 

přidělena muži spíše z důvodu přijetí genderové ideologie a uváděné praktické důvody 

jsou ve skutečnosti důsledkem tohoto modelu [Maříková et al. 2012: 130]. To dokládá i 

skutečnost, že v rodinách, kde má manžel vyšší příjem než manželka, je jeho živitelská 

úloha spíše akcentována než v rodinách, kde je tomu naopak a teoreticky by tedy za 

hlavní živitelku měla být označována žena. Hodnotu svého finančního přínosu pro 

rodinu ženy v takovém případě verbálně snižují, aby tak vykompenzovaly narušení 

mužského živitelského modelu [tamtéž: 55]. Nicméně i v manželských párech, které 

vlastní vzájemné postavení definují jako rovné (zejména u vysokoškolsky vzdělaných 

manželů), se s příchodem rodičovství od egalitárního uspořádání rodiny ustupuje 

[Možný 1983: 44-51]. Podíl na přetrvávání modelu hlavního živitele má pravděpodobně 

i  nastavení systémů sociální a rodinné politiky [Maříková et al. 2012: 130]. Je otázkou, 

jako roli zde hraje rodičovská dovolená. 

Výrazným aspektem utváření dělby práce v rodině a podílu na jejím financování 

je rodičovství. To, jakmile nastane, se dostává do středu zájmu lidského života. Zatímco 

mladí bezdětní svobodní lidé jsou hodnotově orientování především na pracovní 

kariéru, stejně tak jako bezdětní manželé, u manželů s dětmi je již tomu jinak. Právě zde 

                                                                                                                                                     
1
 V zahraniční i anglicky psané české literatuře se běžně užívá pojmu „gender pay gap“. 
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se odhaluje silný genderový rozdíl. Bezdětní muži a ženy mají téměř totožné životní 

preference. V rodičovství se ale mění životní orientace zejména u žen. Ty jsou ochotny 

vzdát se dosažené výše příjmu a pracovního postupu na úkor času, který hodlají strávit 

péčí o děti. U mužů tento posun není natolik výrazný [Höhne 2010: 62-63].  

Stát se rodičem je bráno jako samozřejmost. Často se mluví o „reprodukční 

povinnosti“ [Vodochodský 2007: 28]. Ale být zároveň rodičem a zaměstnaným 

člověkem není úplně jednoduché. Lidé v této pozici mají potřebu neustále se hájit 

v obavě, že se jejich dvojí role bude vykládat jako hendikep. Někdy se proto i 

rodičovství před zaměstnavatelem zatajuje [tamtéž: 29, 35]. Problémem totiž je, že 

v pracovním prostředí se stává ideálem bezdětný zaměstnanec. Takové normy jsou spíše 

schopní dosáhnout muži, na které je častěji kladena živitelská povinnost [tamtéž: 32]. 

Ani pro muže ale není jednoduché sladit osobní a pracovní život. Manželé se s touto 

úlohou mohou vyrovnat pomocí zaujmutí jedné ze dvou strategií. První je důraz na 

oddělování pracovního a soukromého života, takže se tyto sféry co nejméně překrývají a 

jedinec se snaží maximálně zvládat své angažmá v každé z nich. Ve druhém modelu jde 

o snahu skloubit rodičovskou roli s prací za cenu některých ústupků. Rodiče hledají 

alternativu k modelu bezdětného zaměstnance. V praxi se tak jedná především o práce 

na částečný úvazek, z domova nebo zprostředkovaně díky živnostenskému osvědčení 

[tamtéž: 34-35]. Lidé v tomto postavení jsou tak víceméně odkázáni na vstřícnost 

zaměstnavatele, kterou obvykle oplácí různou formou vděčnosti. Důsledkem té ale 

může být třeba i nezákonně dlouhá pracovní doba, protože rodič nejenže v  práci stráví 

více času, než by na zkrácený úvazek měl, ale ještě dále pracuje z domova [tamtéž: 30-

31]. Problémem obou uvedených modelů je, že se občas musí rodič vyrovnat s náhlou 

změnou okolností, jakou je třeba nemoc dítěte nebo i jiného člena rodiny [tamtéž: 36]. 

Proto lze zvládání zaměstnání a zároveň rodičovství přirovnat k balancování na hraně 

zvládnutelného [tamtéž: 39].  

Již bylo naznačeno, že výše výdělku a rozsah v domácnosti prováděných prácí 

spolu souvisí. Otázkou ale zůstává, jakým způsobem. Chaloupková, vycházeje 

z několika prací, počítá s tím, že čím větší je pracovní nasazení žen v zaměstnání a čím 

mají vyšší příjem, tím nižší je míra jimi prováděných prací v domácnosti. Tato úměrnost 

u mužů neplatí [Chaloupková 2005: 61-62]. Výzkum australského profesora Michaela 

Bittmana ale přichází s jiným výsledkem vztahu zaměstnání a domácích prací. Tento 

výzkum byl zaměřen na situaci jak australských domácností, tak domácnosti Spojených 
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států amerických. Zatímco v USA se potvrdilo, že s rostoucí výší relativního příjmu 

ženy snižují množství prováděné práce v domácnosti, na situaci v Austrálii se tento 

trend odráží jen do 50 % relativního příspěvku do rodinného rozpočtu. Od této meze 

naopak množství času stráveného domácími prácemi roste. Ženy tím podle Bittmana 

kompenzují svou deviaci od tradičního rodinného modelu, ve kterém hlavní zdroj peněz 

zajišťuje muž [Bittman et al. 2003: 208-210]. Je tedy patrné, že význam relativní výše 

příjmu pro rodinu může být hodnocen různě. 

Přístup ke všem popsaným oblastem se může v průběhu dlouhých období měnit. 

V českém prostředí proběhly pokusy o změnu rodinného uspořádání v průběhu 

socialismu. Politická reprezentace nejprve v padesátých letech minulého století 

označovala ženskou zaměstnanost za hlavní prostředek jejich emancipace. Ženy v té 

době skutečně na trh práce výrazně pronikly, i když rovnosti zaměstnankyň se 

zaměstnanci dosaženo nebylo. Od konce šedesátých let se ale začalo akcentovat chápání 

ženy převážně jako matky [Maříková et al. 2012: 21-22]. Toto pojetí vycházelo z práce 

anglického pediatra Johna Bowlbyho, který tvrdil, že ztráta matčiny péče má na vývoj 

dítěte neblahé psychické dopady [Možný 2002: 155-156]. Tyto skutečnosti museli lidé 

zakládající v té době rodiny pod tíhou politických opatření nějakým způsobem 

zohlednit. Nakolik byly ale důsledky těchto změn stálé? Následují lidé příkladu, který je 

jim zprostředkován v průběhu rané socializace podmínkami v orientační rodně (tj. 

rodině, ve které člověk žije jako dítě předtím, než založí vlastní)? I to jsou otázky, 

kterými se zabývá tato práce. 

Finanční oblast je možná v rodinných vztazích tou nejcitlivější a manželé musí 

dosáhnout konsenzu v otázce toho, čí kariérní rozvoj upřednostní či jak zajistí, aby ani 

jeden z nich nepociťoval v újmu, ať už po stránce dostupnosti finančních zdrojů, tak 

s ohledem na osobní realizaci (pracovní i soukromou). Výsledný konsensus je obrazem 

toho, jak manželé sami své role definují. Jaký je ale vztah takovýchto sebe-definic 

s reálným fungováním rodiny po finanční stránce? Cílem této práce je hledat odpověď 

na přednesenou otázku. Výzkumným problémem je tedy definování vlastní role ve 

tvorbě a spravování rodinného rozpočtu. 

1.3 Problém (ne)vnímání nerovností aktéry 

Pokud bychom vycházeli z teorie sociální směny, chápali bychom nastavení 

rodinných rolí a celkové fungování rodiny jako výsledek vyjednávání manželů, při 
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kterém každý zvažuje možné náklady a snaží se o maximalizaci výnosů. Vyjednávání se 

netýká jen peněz. Jde třeba i o oblast lásky či statusu [Možný 2002: 58-59]. Při takovém 

vyjednávání hraje hlavní roli srovnání zdrojů, kterými manželé disponují. Ten, kdo má 

nižší plat, vzdělání či třeba zaměstnaneckou prestiž by se měl soustředit spíše na práce 

v domácnosti, než na zajišťování rodinného příjmu [Chaloupková 2005: 60]. Ovšem 

dosáhnout vyššího platu pro ženy není snadné ani v případě, kdy mají vyšší vzdělání 

než jejich manželé. Některé obory se totiž feminizovaly a platové ohodnocení třeba i 

středoškolsky vzdělaných žen je v nich nižší, než u pouze vyučených mužů [Šmídová 

2009: 721]. Pro ženy je tedy náročnější získat potřebné zdroje pro vyjednávání v rodině. 

To je staví do pozice, kdy se od nich čeká vyšší podíl v domácnosti provedených prací.  

A tam, kde ženy mají nižší platy než jejich manželé, tomu tak skutečně je [Chaloupková 

2005: 62]. To ovšem zpochybňuje utilitární přístup, protože se ukazuje, že v pozadí 

volby o určení rodinných rolí figurují předpoklady, které již dopředu určují výsledek 

takového rozhodování. 

Jak již bylo zmíněno, akceptace modelu hlavního živitele je u nás relativně 

vysoká [Maříková et al. 2012: 8]. Vypadá to, že vztahy, které v teoretické rovině 

pojímáme jako sociální nerovnosti, jsou v rovině každodenního života chápány odlišně. 

Téma sociálních nerovností, je proto pro výzkumné účely třeba uchopit jiným 

způsobem, který by se zaměřoval především na jejich vnímání samými aktéry rodinného 

života. Takový přístup k sociálním nerovnostem nabízí symbolický interakcionismus 

v podání amerického sociologa Scotta R. Harrise. Zatímco tradiční postupy při studiu 

sociálních nerovností vycházely z jejich akademického definovaní, Harris navrhl 

studovat je jako sociální konstrukci [Harris 2000: 371]. Sociální nerovnosti se tím 

stávají předmětem a nikoli východiskem sociologického bádání. Interakcionistický 

přístup se snaží zjistit, jaké významy má nerovnost v každodenním životě lidí mimo 

sociologické definice. Genderová problematika je veřejně diskutována, což je patrně 

součástí snahy o sociální reformu vedoucí ke spravedlivějšímu uspořádání poměrů mezi 

muži a ženami. Takovému cíli se Harrisem navržený přístup nikterak nebrání, ovšem 

Harris zdůrazňuje, že při snahách o dosažení spravedlivějších společenských poměrů si 

musíme být vědomi toho, že ve snaze odhalit a eliminovat nerovnosti je sami reflexivně 

formujeme [tamtéž: 373]. Tato konstruktivistická perspektiva (ve smyslu sociální 

konstrukce, která byla jako teoretický předpoklad studia sociální reality předložena 

Peterem Bergerem a Thomasem Luckmannem [Berger, Luckmann 1999]) může 
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nabídnout vysvětlení rozporu mezi akademicky a statisticky dokumentovanými 

genderovými nerovnosti v české společnosti a tím, jak je lidé bez většího odporu 

přijímají. 

1.4 Speciální peníze a kontrola rodinného rozpočtu 

K výši přispívání do rodinného rozpočtu se váže také možnost rozhodování o 

využití společných prostředků. Analýza výzkumů zaměřených na americké rodiny a děti  

dovedla Catherine Kenney k závěru, že i tato oblast je výrazně ovlivněna gederovou 

konstrukcí [Kenney 2006: 375]. Volba směřující k udržování oddělených respektive 

společných rozpočtů záleží totiž na výši příjmu manželky. Ty, které vydělávají přibližně 

stejně jako jejich protějšky, tedy jejichž příjmy tvoří 40 % až 60 % příjmů domácnosti, 

mají zhruba stejnou možnost jako jejich manželé rozhodovat, jaká část příjmu půjde do 

rodinného rozpočtu a jaká do nezávislého. Zato v rodinách, kde ženy vydělávají výrazně 

méně než jejich manželé či dokonce vůbec, častěji spravuje společné finance muž. 

Určitá část těchto žen navíc žije v domácnostech, kde se vedou oddělené účty, což je 

vzhledem k jejich nízkým příjmům opět znevýhodňuje. Takže čím méně ženy do 

rodinného rozpočtu přispívají, tím méně též rozhodují o využití peněz domácnosti 

[tamtéž: 377].  

Peníze byly a patrně mnohými nadále jsou chápány jako univerzální kvantifikace 

statků a služeb. Byla vyzdvihována jejich směnitelnost a hodnotová neutralita. 

Zaměříme-li však pozornost na to, jak o nich lidé v běžných životních situacích mluví, 

ukáže se, že peníze mají i svou kvalitativní stránku. Existuje totiž celá řada formálních i 

neformálních pravidel, kterými se přirozeně řídíme a která se dotýkají jak zdrojů peněz, 

tak způsobů jejich využití. Vnímáme přeci kvalitativní rozdíl mezi darem a úplatkem 

nebo třeba dědictvím a výhrou [Zelizer 1989: 350-351]. V tzv. „primitivních“ kulturách 

bychom se mohli setkat s různými druhy peněz, z nichž některé využívají pouze muži a 

jiné zase pouze ženy [tamtéž: 342]. S takto zjevným rozlišením peněz se v naší 

společnosti běžně nesetkáváme. Avšak nefungují i u nás principy, které by vytvářely 

kvalitativní rozdíly mezi penězi podle toho, zda jsou příjmem či výdajem muže anebo 

ženy? Vivian Zelizerová se touto otázku zabývala v kontextu peněz domácností na 

přelomu 19. a 20. století. Zjistila, že peníze vdaných žen jsou normativně odlišeny od 

skutečných peněz. Jakmile totiž peníze překročily práh domácnosti, staly se předmětem 

celé řady domácích pravidel. A tato pravidla neplatila pro všechny členy rodiny stejně. 
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Ženám byla vnucená takřka naprostá finanční závislost na manželech. Peníze od nich 

dostávaly jen v omezeném množství jako kapesné [tamtéž: 367-368]. Právě ono 

explicitní označení příjmu je dobrým indikátorem vnímání jeho kvality. Výrazy jako 

„drobné“ či „kapesné“ příjem jasně kvalitativně odlišují třeba od „výplaty“. 

 

Termíny a myšlenky uvedené v předchozích odstavcích posloužily k vytvoření 

konkrétní náplně vlastního výzkumu. Řešení otázek hospodaření rodiny záleží na 

systému závislostí mezi příjmy, formou rozpočtu, činnostmi v domácnosti, nároky na 

rozhodování o společných financích, nutností starat se o děti a dalšími faktory. Nakolik 

je tento systém ovlivněn sociální konstrukcí genderu? 



   

 

11 

  

2 Data a metody 

2.1 Výzkumné otázky 

Výzkumný problém byl na základě sepsaných teoretických východisek 

rozpracován do konkrétních výzkumných otázek. Objevují se v nich tudíž témata, jako 

jsou: definice hlavního živitele / hlavní živitelky (a tím i k němu / k ní vázaného 

příjmu), vyjádření vzájemného vztahu s ohledem na příjmy a výdaje rodiny a význam 

konkrétní formy rodinného rozpočtu. Dále jde o zaměření na mezigenerační vztah 

k vývoji spravování rodinných financí. V otázkách se také odráží předpoklad, že se na 

vztahu jednotlivých manželů k rodinnému hospodaření významně podepisuje 

rodičovství. 

Kdo je podle manželů více odpovědný za udržování rodinného rozpočtu? 

Kdo by měl podle manželů být hlavním živitelem / hlavní živitelkou rodiny?  

Jaké jsou podle manželů výhody oddělených rozpočtů a jednoho společného 

rozpočtu? 

Jak se podle dotazovaných liší jejich postavení v rodině oproti postavení jejich 

rodičů? 

Jaký je mezi manžely vnímán status quo, na kterém se jejich vzájemné postavení 

v rodině ustálilo? 

Jak distribuci příjmů mezi manželi poznamenává rodičovství? 

Jak manželé stávající uspořádání rodinných financí stanovili?  

2.2 Metoda sběru dat 

Povaha výzkumu předpokládá hlubší vhled do zkoumané oblasti, který by příliš 

strukturovaná forma sběru dat nemohla poskytnout. Výběr kvalitativní metody byl proto 

nasnadě. Protože výzkumné otázky předpokládají i vnitřní srovnání dotazovaných se 

stavem u jejich rodičů a sama tvorba rodinného rozpočtu se vzhledem k životním 

okolnostem v čase vyvíjí, rozhodl jsem se pro provedení narativně-biografických 

rozhovorů. Dále tu byl předpoklad srovnatelnosti různých biografií vzhledem k tomu, že 

životní dráhy při zakládání rodiny a tím i nějaké formy rodinného hospodaření si mohou 
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být u různých manželů velice podobné. Manželé musí řešit zajišťování společného 

bydlení, potřeb dětí apod. Takováto srovnání podobností životních drah mohou pomoci 

vysvětlit i společenské jevy odehrávající se na jejich pozadí. Mimoto okolnosti 

uspořádávání osobních a rodinných financí mohou nabídnout mnohé příběhy 

k vypravování, ať už jde o významné situace nebo o krize s tím spojené. Biografickou 

formu bádání poprvé systematicky použili v roce 1918 Thomas a Znaniecki ve studii 

Polský sedlák v Evropě a Americe [Hendl 2012: 129]. 

  Biograficky-narativní interview je procesem, během kterého informant 

spontánně rekonstruuje své prožitky a vzpomíná, jak které situace řešil. Díky tomu 

můžeme porozumět, jak v každodenní činnosti fungují procesy a mechanismy, které 

jsou podstatou společenských jevů a jak se tyto procesy a mechanismy postupně 

přeměňují [Schütze 1999: 21]. Životní změny související s nutností řešit osobní a 

rodinné peněžní záležitosti a s rodičovstvím musí řešit v každé rodině. Jsou to procesy 

životních změn, které mohu srovnávat. Tím vznikne „bohatý analytický obraz procesů 

těchto změn“ [tamtéž: 25]. Tyto procesy jsou informantem rekonstruovány a 

interpretovány z hlediska současného stavu věcí, tedy i jejich výsledku a výhledů na 

budoucí dění [Konopásek 1994: 20]. 

Postup biografického výzkumu by měl začít určením rozsahu uvažovaných 

životních úseků (etapy jako dětství, dospívání, zakládání rodiny, …). Data by měla být 

především vyprávění a případně další dokumentace životních událostí. Zkoumaný obsah 

se rozčlení do témat podle významných životních okamžiků a na základě 

informantových interpretací se zkoumají významy vyprávění. Srovnání vyprávění více 

jedinců může napomoci úvahám o širších společenských strukturách, které by ony 

významy vysvětlovaly [Hendl 2012: 129]. 

Úvodní formulací má být navozeno informantovo vyprávění, do kterého 

výzkumník nezasahuje otázkami, avšak přitakává a tím pobízí informanta k pokračování 

ve vyprávění. Když informant svůj příběh vyčerpá, přijde dotazovací fáze, ve které se 

výzkumník doptává na části vyprávěného a případně vyvolává nová témata podle svého 

zájmu (vzhledem k výzkumnému tématu) a třeba i s využitím toho, co vypověděli 

předchozí informanti a co výzkumník chápe jako obecnější téma. Účelem těchto otázek 

je navodit další vypravování. Dotazovanému musí však být jasné, že nová témata 

vnesená do interview výzkumníkovou otázkou jsou pro obsah rozhovoru relevantní.  

Když se i tato vyprávění vyčerpají, přijdou na řadu otázky navozující popisné a 
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argumentační vyprávění. Popis se může týkat aktérů vyprávění (portrétování), 

argumentace charakteristik sociálního rámce a jeho současného stavu. Tímto postupem 

může informant své neucelené vzpomínky systematizovat, což přináší možnost odhalit i 

to, co je nevědomé, čili kognitivně nezpracované [Schütze 1999: 5-12]
2
. 

2.3 Výběr účastníků výzkumu 

Výzkumný problém si žádal velmi specifický výzkumný vzorek. Předně bylo 

nutné získat informanty žijící v manželství. Nemanželská soužití totiž nepodléhají 

takové právní regulaci a lidé v nich žijící se proto budou nacházet ve značně odlišné 

životní situaci co do finančního zajištění společné domácnosti. Klíčové bylo mateřství. 

Jeho vliv na genderově podmíněné fungování rodinného rozpočtu je jednou z otázek  

výzkumu. Aby tak dotazovaní byli stále ještě v relativně blízkém kontaktu se situací 

raného rodičovství spojeného s mateřskou a rodičovskou dovolenou, bylo pro jejich 

výběr stanoveno kritérium mít alespoň jedno dítě mladší deseti let. Dále je výzkum s 

ohledem na vzájemný vztah manželů zaměřen pouze na rodiny, ve kterých mají oba 

manželé stálý finanční příjem, ať už ze zaměstnání nebo z rodičovské dovolené. Tím 

jsou zejména vyloučeny rodiny, kde přetrvává nezaměstnanost některého z manželů a 

mohly by tak být ve finanční nouzi. Dynamika rodinného hospodaření by v takových 

případech byla jen těžko srovnatelná s rodinami relativně dobře finančně zajištěnými. 

Zejména z technických důvodů (dopravní dostupnost, nízká časová náročnost) byli 

dotazovaní hledáni na území Prahy a Středočeského kraje. Samozřejmým předpokladem 

bylo zaměření na heterosexuální páry, neboť tvorba genderu probíhá v homosexuálních 

partnerstvích pochopitelně velmi odlišně. 

2.4 Proces sběru dat 

Vhodní informanti byli sehnáni metodou účelového výběru mimo okruh 

výzkumníkovi známých lidí. Kontakty na vhodné informanty ale byly získány přes 

výzkumníkovy známé. Byli osloveni telefonicky, kdy jim mimo jiné bylo sděleno téma 

výzkumu a též byla uvedena očekávaná délka rozhovoru. Následně se domluvil 

příhodný termín a místo pro uskutečnění interview. 

V době od listopadu 2015 až po duben 2016 proběhlo celkem osm interview se 

členy čtyř manželských párů. Každé začalo úvodní formulací obsahující informace o 

                                                   
2
 Srov. [Hendl 2012: 176-177]. 
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výzkumné etice a následně stručné uvedení problému tvorby rodinného rozpočtu, 

množinu uvažovaných zážitků (tj. životní etapy spojené s prvními vlastními financemi, 

prvními příjmy, ekonomickým osamostatněním, zakládáním společné domácnosti a 

rodičovstvím) a uvedení do narativního interview. Většinu jejich obsahů tvořilo 

vyprávění či argumentování informantů. Směřování interview bylo korigováno 

průběžnými doplňujícími otázkami v souladu s metodou výzkumu. Rozhovory 

probíhaly vždy odděleně pouze s jedním z manželů, aby byl vyprávěný text tvořen bez 

přílišného ohledu na postoj partnera či partnerky a aby vznikly dvě oddělené biografie 

s možností srovnávání. Rozhovory trvaly od půl hodiny až po více než hodinu. Každý 

byl zaznamenán na diktafon a následně celý přepsán. 

Přepisy rozhovorů navíc obohatily krátké terénní poznámky týkající se 

domácností dotazovaných a v některých případech též poznámky toho, co informanti 

řekli mimo záznam (dali-li k tomu ústní svolení). Obojí bylo do analýzy zahrnuto. 

V rozhovorech prováděných v domácnostech dotazovaných se někdy objeví odkaz na 

předměty, které se nacházeli přímo tam. Dále bylo možné utvořit si bližší představu o 

technických obtížích rodinného soužití (nutnost dojíždění do práce, soužití s rodiči 

dotazovaných, starost o mnoha-pokojovou domácnost apod.). Výpovědi mimo záznam 

byly zapracovány jako další popisné či argumentační informace v závěru interview. 

S každým dalším rozhovorem se krystalizovala vhodná témata, která mohl 

výzkumník do následujících rozhovorů vnášet spolu s doplňujícími otázkami na závěr. 

První dva rozhovory tak obsahovaly rozsáhlé množství informací, ovšem pro analýzu 

byly více použitelné až ty následující, které byly tematicky lépe ukotvené. Informanti 

výzkumu jsou seřazení podle toho, jak byly postupně za sebou rozhovory provedeny, a 

to v tabulce umístěné v následující kapitolce. 

2.5 Představení účastníků výzkumu 

Uvedeny jsou pouze údaje, které byly pro analýzu výzkumu relevantní. Zaprvé 

jde pochopitelně o pohlaví (skrze osobní jméno), potom o rok narození sloužící 

k představě toho, jak asi vzdáleni jsou informanti vyprávěným životním událostem. 

Následuje počet dětí, ze kterého vyplývají možnosti odchodu na rodičovskou dovolenou 

a též s ním souvisí zvýšení finančních nákladů rodiny. Vysokoškolské studium může 

mít v životní dráze funkci posunu ekonomického osamotnění, nutnosti přivýdělků při 

studiu apod. Zaměstnání bylo jedním z výběrových kritérií a navíc je z jeho typu možno 
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odvodit, kolik v něm dotazovaný stráví času a eventuelně jaký má zhruba příjem. A 

nakonec jde o místo, kde dotazování probíhalo. Mohlo by být nevhodné např. 

zaměstnance firmy s mnoha zaměstnanci dotazovat v pracovním prostředím. Sdělený 

příběh by v takovém případě nejspíš poznamenala informantova obava, že své pohnutky 

příliš otevřeným vyprávěním obnaží před dalšími aktéry, které zmiňuje. Může totiž jít o 

některé kolegy [Schütze 1999: 29]. Pro tento výzkum bylo výhodou, že většina 

rozhovorů se odehrála v domácnostech informantů. Ti tak mohli snáze své příběhy 

vztahovat přímo k materiálním záležitostem domácnosti, které s rodinným rozpočtem 

přímo souvisí. 

Tabulka 1: Přehled dotazovaných a jejich základních charakteristik  

Fiktivní 
příjmení 

Fiktivní 
jméno 

Rok 
narození 

Počet 
dětí 

Dosažené 
vzdělání 

Zaměstnání 
Místo a 
pořadí 

dotazování 

Horákovi 

Petra 1988 

2 

VŠ (Mgr.) 
Rodičovská 

dovolená 

V domácnosti 
dotazovaných 

jako první 

Richard 1978 Učňovské 

Zaměstnán ve 
firmě 

distribuující 
protipožární 

zařízení 

V domácnosti 
dotazovaných 

jako druhý 

Petráskovi 

Lucie 1979 

2 

VOŠ 
Asistentka ve 
farmaceutické 

firmě 

V domácnosti 
dotazovaných 

jako první 

Milan 1980 VŠ (Mgr.) 
Podnikatel v 
poradenství 

V domácnosti 
dotazovaných 

jako druhý 

Kopečtí 

Alžběta 1988 

1 (2. 
čekají) 

VŠ (bc.) 

Rodičovská 
dovolená a 
studentka 
dvou VŠ 

V domácnosti 

dotazovaných 
jako druhá 

Vladimír 1988 VOŠ 

Záchranář na 

středisku 
záchranné 

služby a řidič 
z. s. 

V domácnosti 
dotazovaných 

jako první 

Novotní 

Milada 1981 

2 

VŠ 
(MUDr.) 

Praktická 
lékařka 

V ordinaci 
jako první 

Ladislav 1980 
VŠ 

(MUDr.) 
Praktický 

lékař 
V kavárně o 
týden později 
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Pro úplnost jsou dále uvedena i místa bydliště dotazovaných manželských párů, 

ovšem neadresně, aby je nebylo možné idenifikovat. 

Praha 7 

Praha 9 

Praha západ (vesnice) 

Praha západ (město) 

Bližší informace k jednotlivým manželským párům jsou uvedeny přímo 

v analytické části práce. Díky tomu je zveřejněno jen to, co je potřeba, čímž se dále 

omezuje možnost identifikace účastníků výzkumu čtenářem. 

2.6 Etické a otázky sběru dat a jejich verifikace 

Každý informant byl ubezpečen, že rozhovor je důvěrný a jeho/její totožnost 

nebude vyzrazena. Přesně bylo pokaždé popsáno, jaké demografické informace se v 

práci objeví a jak budou uspořádány, aby nemohlo dojít k dohledání informanta někým 

jiným než výzkumníkem. Dále bylo zběžně popsáno, jak se bude s pořízenými daty 

v rámci výzkumu zacházet, totiž že záznam bude přepsán a v práci se objeví jen citace 

z něj. Po tomto vyrozumění došlo k podpisu informovaného souhlasu. Souhlas 

s výzkumným postupem byl také zaznamenán na diktafon spolu s pořizováním záznamu 

rozhovoru. Jména použitá v této práci jsou smyšlená a slouží jen pro orientaci 

v předložených informacích. Při precizním přepisu výsledný text působí poněkud 

hloupě, ačkoliv v reálné konverzaci tomu tak nebylo. S ohledem na účastníky výzkumu  

byly proto zveřejněné části přepisů upraveny tak, aby z nich vypadly některé zbytečné 

části projevu (zakoktávání, hezitační zvuky, přeřeknutí, přívětné výrazy, …). Význam 

jejich promluvy ale nebyl nijak změněn. 
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3 Analýza, zjištění a jejich interpretace 

Výhodou pro analýzu narativních interview je to, že spontánní komunikace má 

svá pevná schémata. Informant musí přemýšlet, jak jednotlivé události vyprávěním 

překlenout a jak je seřadit. Díky tomu je takovýto rozhovor řízenou situací s výsledkem 

poměrně strukturovaných ač rozsáhlých obsahů a nikoli chaotickým souborem dat, jako 

je tomu třeba u strukturovaného rozhovoru [Schütze 1999: 31]. 

Před započetím analýzy je ovšem nutné vycházet z toho, že sdělená biografie 

není objektivní skutečností, ale spíše informantovým dialogem s vlastní biografií 

[Konopásek 1994: 42]. Tento vnitřní dialog ovšem není výzkumníkovi zjevný a proto 

samu výpověď nezpochybňuje, ačkoliv jí přisuzuje nějaké významy. Výzkumník se tak 

nemůže zabývat sdělenými informacemi jakoby to byla nezpochybnitelná fakta, ale 

spíše se zabývá zkoumaným subjektem a jeho nitrem [tamtéž: 46]. 

Při analyzování narativů čerpáme informace ze způsobů prezentace, pravidel 

komunikace a též komunikačních schémat (vlastní narace, popis a argumentace) 

[Schütze 1999: 32]. Dále se analyzuje informantovo sebe-uvědomování (zvláštnosti, 

potíže při vypravování), jeho stylistické utváření a též neuspořádanost vzpomínek. 

Důležité mohou být zejména ony potíže při vypravování. Nepříjemné (zejména citlivé) 

skutečnosti informant nerad rozvíjí a raději je obchází či aspoň ochuzuje. To by 

výzkumníkovi nemělo ujít, protože i na základě nevyřčeného může formulovat některé 

hypotézy [tamtéž: 28]. Ty může intuitivně pořizovat i při získávání a zaznamenávání 

dat, ale není namístě průběžně kódovat či jinak kategorizovat data [tamtéž: 16]. Členění 

textu má přijít až při konkrétním procesu analýzy, jak je vysvětleno v následující 

podkapitole. 

3.1 Postup analýzy 

Pro analýzu sebraných dat byla zvolena metoda popsaná Wolframem Fischer-

Rosenthalem a Gabriele Rosenthalovou v článku Analyse narrativ-biograpischer 

Interviews [Fischer-Rosenthal, Rosenthal 2001]. Tato metoda „zkoumá odlišnosti 

vyprávění a života z hlediska jednoty aktuální řečové sebe-prezentace“ [tamtéž: 12]. 

Vzhledem k omezením vlastního výzkumu, k jeho rozsahu a zaměření bylo ale nutné 

tuto metodu upravit. 
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Vycházeje z citovaného textu přišel první na řadu rozbor biografických údajů. 

Popisné informace o zvoleném úseku prožitého života byly chronologicky seřazeny a na 

základě znalosti pouze těchto suchých údajů byly formulovány první průběžné 

hypotézy. Následně se životní příběh analyzoval tak, jak byl vyprávěn. Nejprve se 

provedla jeho textová analýza, která pomohla sdělený text rozdělit do několika 

sekvencí. Sekvence ohraničuje změna zvoleného žánru (vyprávění, popis, argumentace) 

nebo změna tématu. Z toho bylo patrné, že některé sekvence prožitého života informant 

tematizoval více a jiné zase méně. Na základě toho bylo možné formulovat hypotézy 

řídící se otázkami jako: Proč je to téma na takovém místě?, Která témata uvedena jsou a 

která ne?, Proč je použito takového žánru a v takovém rozsahu? a Jaké tematické pole se 

nachází v pozadí vyprávěné sekvence? Poté se vzaly průběžné hypotézy formulované 

jen na základě chronologického seřazení životních údajů a byly porovnávány s těmito 

hypotézami vycházejícími z textové analýzy. Chronologické seřazení údajů se tak stalo 

šablonou, pomocí které bylo možné odhalit, jak se od životního procesu vypravěč 

odchýlil. Tím, jak témata řadil a která zhušťoval, byla umožněna snaha zrekonstruovat 

sebe-prezentaci vyprávěče a tedy např. odhalit, čemu se ve vyprávění vyhýbal a na co 

naopak kladl důraz. Každé vyprávění má totiž obsahy, které nejsou explicitní. 

Vyprávěný a prožitý životní příběh se tímto postupem analyzovaly ve vzájemné 

souvislosti. Nakonec se jednotlivé hypotézy pořízené u různých vypravěčů 

v biografickém pořadí porovnaly, aby se mohly vytvářet teoretické typy [Fischer-

Rosenthal, Rosenthal 2001: 18-31]. 

Problematické by mohlo být, že informantům bylo v úvodní formulaci sděleno, 

jaká je očekávaná struktura jejich vypravování. Šlo o výčet oblastí, které byly dále 

použity jako šablona při porovnávání různých rozhovorů. Konkrétně šlo o: první 

zkušenost s penězi a vlastním příjmem (dětství, puberta, adolescence), pozorování 

hospodaření rodičů a srovnání s jejich přístupem, ekonomické osamostatnění, zakládání 

společné domácnosti, rodičovství. Informant měl v těchto oblastech vyprávět o svém 

vztahu k osobním financím, o formování a udržování rodinných financí a o pozorování 

těchto procesů u vlastních rodičů. Přesto zůstalo mnoho aspektů, na které se mohl 

vypravěč zaměřit nebo je naopak vynechat. Vypovídající hodnotu má i to, zda se 

jeho/jejím hlavním tématem stalo rodičovství, vydělávání peněz, způsob nakládání s 

osobními nebo rodinnými penězi apod. Takové zaměření na téma a místo ve vyprávění, 

do kterého je zařazeno, bylo dostatečné pro odhalování sebe-prezentace vypravěče. Tato 
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struktura očekávaného životního příběhu měla také za účel získat data, na základě 

kterých by bylo možné analyzovat vývoj přístupu k financím a hledat hranici mezi 

zacházením s vlastními financemi a s financemi, které jsou chápány jako rodinné. 

Rozpočtové téma se ale do rozhovorů znovu a znovu vnášelo i díky doplňujícím 

otázkám při výzkumu. 

Při textové analýze byly mimo různých témat hledány také odlišnosti v označení 

mužského a ženského příjmu s ohledem na výše popsaný text o sociální povaze peněz 

od Viviany A. Zelizerové [Zelizer 1989]. Už předpokladem ale bylo spíše odlišení 

v popisu příjmu než přímo v pojmu, kterým je označen. Šlo tedy o místa, kde vypravěči 

projevili specifické chápání povahy peněz podle toho, kdo z nich byl jejich příjemcem 

či vydávajícím. I z těchto poznatků byly odvozovány dílčí hypotézy, které byly 

srovnány napříč různými rozhovory podle životního vývoje, což umožnilo zachytit 

změny v definici osobních příjmů a jejich významu pro rodinu. Nejprve se porovnávaly 

rozhovory manželských partnerů, díky čemuž bylo možné hledat souvislosti a třeba i 

rozdíly toho, jak svou roli pro utváření rodinného rozpočtu definují. 

Takto tedy vznikly ucelené typy přesně navázané na výzkumný problém a 

jednotlivé výzkumné otázky, na jejichž základě bylo možno zformulovat konkrétní 

zjištění. 

3.2 Zjištění 

Uvedený analytický postup umožnil formulovat několik dílčích hypotetických 

zjištění, na jejichž základě byly formulovány dvě stěžejní zjištění výzkumu. Popis jde 

od dílčích zjištění k hlavnímu.  

3.2.1 Sklon ke spořivosti a hodnocení rodičů 

Výraznou kategorií se v průběhu interview ukázalo být to, jak informanti 

hodnotí šetrnost ve vztahu k penězům. Prezentováno to totiž bylo nezřídka jako 

vlastnost, kterou přejímají od rodičů, nebo vůči které se naopak vymezují. Alžběta 

například často vyjadřovala kladný vztah k hospodárnému zacházení s penězi. 

„Líbilo se mi nějaký hezký oblečení a já sem si ho nekoupila, protože 

sem si říkala: proč? Ale kdybych přišla za tátou, možná že by mi na to 

dal. Ale prostě vím, že už jsem byla vychovaná v tom, že vlastně 

nepotřebuju tyhle ty zbytečnosti.“ (Alžběta) 
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V tomto ohledu projevovala přímo obdiv k manželovu otci. 

„Myslím si, že on (manželovo jméno) má velice zdravý rozum, velice 

dobrý selský rozum, který právě podle mě hodně pramení z jeho táty. A je 

strašná škoda, že už mezi námi není, protože ten by nám hrozně pomohl 

určitě. (…) Ta jejich rodina byla podle mě z hlediska financí naprosto 

funkční. Já jsem úplně v šoku, když si vezmu, kolik oni brali.“ (Alžběta) 

Dále popisovala nesoulad mezi svými rodiči pramenící z odlišného přístupu 

k financím. 

„Táta výrazně vydělával víc než máma. (…) mamka zařizovala takový 

ty drobnosti, který jsme potřebovaly my, děti (…). Táta si to velice 

pečlivě hlídal - hlídal si účty - a máma (…) ona byla fotografka, tak když 

si potřebovala koupit dobrý foťák, tak si ho koupila a nečekala. (…) to 

byl právě ten problém, že ona to neřekla  (…) a rovnou si to pořídila na 

nějakou půjčku. Takže když jí táta na to přišel, tak jí to většinou zaplatil, 

aby prostě už neposílala někomu dál peníze (…)“ (Alžběta) 

Alžběta zmínila i jeden příklad, i když s důrazem na to, že se to nestávalo často. 

„(Táta, I.C.) koupil materiál, že udělá třeba pergolu. A dělal jí a 

pracoval a s dědečkem na tom dělal a prostě dělal si to, jenomže bylo to 

příliš pomalu. Tu pergolu jsme měli mít před pěti lety a ona furt nebyla. 

Tak mamka přišla, koupila ji a předložila účet. Část třeba zaplatila, to jo, 

ale najednou vlastně vznikly ty situace kdy byl táta na jednu stranu 

naštvaný, že vlastně dělali zbytečně, na druhou stranu prostě že zase je 

nějaký finanční výdaj.“ (Alžběta) 

Analýza Alžbětina vyprávění vedla k domněnce, že základním textovým polem 

v pozadí její sebe-prezentace je u tohoto tématu „musíme mít stejný pohled na finance, 

abychom na tom nebyli jako moji rodiče“. 

„Ta zkušenost, kterou jakoby mám z rodiny, se velmi promítla do toho, 

jak my to vedeme, protože jsem se oproti tomu začala vymezovat a 

vlastně ještě než jsme se s manželem vzali, tak jsme se bavili společně o 

tom, jak to vidíme finančně, a že to není o tom, že prostě manžel bude 

otrocky dřít a ženská si bude kupovat, co chce, ale my vlastně ty věci 

děláme dohromady.“ (Alžběta) 
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Spořivost ale není univerzálně kladnou hodnotou. V jiném kontextu může být 

vnímána i negativně. 

„Moji rodiče se rozvedli, když mi bylo šest. Manželství nebylo nějak 

harmonický. Otec byl starší a spořivý, hodně jakoby hlídal. Úplně takový 

jako ekonomicky orientovaný člověk, nebo že tam ty peníze hrají velkou 

roli v hodnocení úspěšnosti“ (Ladislav) 

 Ladislav vypráví v úvodní sekvenci o otci jako o negativní postavě, čímž se 

staví na stranu matky do opozice vůči němu. 

„Takový důležitý aspekt – tím, že oni se rozvedli a vznikla tam jakási 

opozice, tak vlastně spořivost najednou byla něco, co je jako z té otcovy 

strany. Ne že by máma rozhazovala, ale zároveň jsem si nějak zakódoval, 

že je to jako špatná vlastnost – spořivost.“ (Ladislav) 

 Hodnocení svého otce tedy přenáší i na jeho vlastnosti a ve vztahu k penězům 

jde především o šetrnost. 

„Otec byl negativní figura. Relativně. To určitě formulovalo nějaký 

takovýhle porozumění. Ono asi je jedno, jak to bylo ve skutečnosti, ale 

prostě pro mě jako spořivost a takový to hlídání si peněz bylo paradoxně 

vnímaný jako něco, co je... Tam bylo to ztotožnění s těma negativními 

vlastnostmi toho táty, který byly dál ještě jiný (…)“ (Ladislav) 

Ladislav dál uvádí, že tento jeho postoj se promítl i do jeho rodinného 

hospodaření. 

„Nejsem spořivý typ. Spíš (jméno manželky) je schopná uvažovat takhle 

koncepčně, když je potřeba uspořit peníze, tak o tom uvažuje líp nějak 

jako než já, protože já jsem se v dětství jako tý spořivosti… Podvědomě 

jsem jí považoval za špatnou a naopak nějaký bohémství byla vlastně 

dobrá vlastnost.“ (Ladislav) 

Později si jeho matka našla nového partnera a založila s ním rodinu, ve které 

Ladislav žil. Matku vnímal jako tu, která řídila rodinné hospodaření, i když 

nepředstavovala hlavní finanční zdroj. 

„Jakoby tu podobu lze vidět v tom, že hlava těch peněz byla ta žena. 

Jakože moje máma byla ta, která asi (…) rozděluje tu produkci. Ten, co 
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jako řídí. (…) Zdroje přinášel ten manžel, její, a ona byla dlouho na 

mateřský dovolený (…) Pak nastoupila na nějaké úřednické místo, takže 

ty zdroje přinášel ten její manžel. Takže v tomhle tom to jako bylo celkem 

schematický (…)“ (Ladislav) 

I u Novotných šla manželka na rodičovskou dovolenou a Ladislav měl vyšší 

příjem. 

3.2.2 Významné momenty a poučky 

Svou roli při formování přístupu k vedení rodinného rozpočtu mohly sehrát i 

poučky či výrazné zkušenosti, které získali infomranti od rodičů. A to jak v  pozitivním, 

tak v negativním smyslu. Vladimír má tři sourozence a v dětství vnímal, že rodičům 

dalo hodně práce vyjít s penězi. 

„Táta vydělával, máma se spíš jako starala o nás (…) žili jsme docela 

dlouhou dobu jakoby z ruky do huby a z toho se odvíjely takový věci, že 

jsme jako hodně šetřili a hodně jsme se naučili podle mě nějakým 

způsobem jako šetřit (…)“ (Vladimír) 

Patrně právě to vedlo k zásadní poučce jeho otce: 

„Táta hodně říkal, že v žádným případě si nic nepůjčovat. To je hodně 

věc, na který i já prostě pořád ujíždím. Když se rozbije pračka, tak má 

člověk buď si tu pračku opravit a nebo koupit novou ale za peníze, který 

člověk má ušetřený a člověk by měl mít pořád ušetřený peníze někde 

v záloze. (…) Tohle to mě hodně táta učil a říkal, že jediná půjčka, kterou 

schvaluje, je hypotéka (…)“ (Vladimír) 

A kromě vztahu k půjčkám se vyjádřil i obecně o šetrnosti: 

„To je pravda, tohle to mě naučili určitě rodiče, jak v podstatě jakoby 

se vyplatí šetřit.“ (Vladimír) 

U formování společného hospodaření jsou ale dva lidé a mají-li oba z čeho 

čerpat, výsledkem může být kompromis. Alžběta vyprávěla také o poučce svého otce:  

„Tady u nás platilo pravidlo, který táta říkal: Na kulturu, na vzdělání a 

na zdraví se peníze nepočítají.“ (Alžběta) 
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Jak již bylo zmíněno, vliv může mít i negativní příklad. Alžběta vyjadřovala 

obecnou náklonnost k oběma svým rodičům, ovšem v oblasti peněz projevovala 

nesouhlas s matčiným přístupem. 

„Bojím se prostě příkladů mámy, kde mi přijde, že ona neví, kde zrovna 

který peníze skončily. Tak já opravdu si držím, že na tom účtu chci mít 

dost peněz.“ (Alžběta) 

Richard v sekvenci o dětství velmi chválil, jak s penězi zachází jeho matka. 

„Máma je úžasně, nechci říct jako spořivá, ale prostě umí perfektně 

vést finance, protože ona si to rozděluje do obálek a teď ví, že prostě má 

tolik na jídlo, tolik má na energie - a takhle to ona prostě rozdělí - na 

dovolenou. Tohle ona jako fakt umí.“ (Richard) 

Jak je zmíněno dále v této práci, matčin systém se Richard s manželkou snaží 

praktikovat také. 

Je tedy opět patrné odvozování vlastních přístupů k rodinnému hospodaření od 

jednání rodičů. Třebaže v praxi může vše fungovat jinak, než jak informanti uvádějí, 

tendence prezentovat se ve srovnání s fungováním věcí u rodičů sama o sobě vypovídá 

o vlivu, který přímo i nepřímo měli. 

3.2.3 Moderní vs. zastaralé 

Hodnoty, které při formování rolí manželů v rodině působí, mohou nabývat 

kvalitativní rozměr tím, zda jsou chápány jako zastaralé či zpátečnické v protikladu k 

současným, pokročilým, moderním. Takhle je to patrné z vyjádření Vladimíra o starosti 

o rodinný rozpočet: 

„Podle mě by to i tak mělo být, že prostě ten chlap, a teď jako vyloženě 

nezáleží na tom, jestli vydělává víc nebo míň, ale měl by mít přehled (…). 

Možná že jsem zastaralý, že mam prostě starý názory, ale ono je to daný i 

tím, že já měl staršího tátu, čili mě to takhle vždycky učil.“ (Vladimír) 

A v jiném úseku rozhovoru o mateřské roli žen uvedl: 

„Já vím, že se to prostě v dnešní době moc nenosí, ale myslím si, že 

taková úloha té ženy prostě je.“ (Vladimír) 
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Dělení mezi starým a novým může vycházet i z hodnototvorných předmětů, jako 

třeba ze staré literatury.  

„To moje představa prostě byla mít dvě zdravý děti a být šťastně vdaná. 

Já jsem měla úplně banální, přízemní, svým způsobem by se dalo říct 

v dnešní době. Já jsem četla Karolínu Světlou a podobně. Já jsem byla 

možná ovlivněná těma knížkama takhle. Jakoby že jsem jako moderní 

literaturu – nevím no, jestli to člověka takhle ovlivní. Možná jo. Prostě 

jsem byla takhle - jako ne přízemní - taková starosvětská.“ (Petra) 

Milan zase už mimo záznam řekl, že hlavním živitelem je manžel jen tehdy, 

když má příjem, zatímco žena nikoli a je čistě v domácnosti. U jeho rodičů byl otec 

vždy v práci a matka částečně doma, kde mu dělala svačiny do práce a uklízela. Ten 

rozdíl mezi jejich situací a situací rodičů mu přijde úsměvný. Ačkoliv to není uvedeno 

otevřeně, je v pozadí patrné dělení na minulost a současnost. 

Jinde je zase větší dělba starosti o děti označována za možnost až dnešní doby.  

„Není to rozhodně model našich rodičů. Tam to ani z jeho strany ani 

z mý strany jako ten model takhle… Otec nám nikdy… Nebo dřív to ani 

nefungovalo, jako to tak nebylo, že prostě teďka spíš trošku teda v dnešní 

době, že - což v okruhu našich známých to takhle funguje třeba - otec jde 

i na tu rodičovskou po roce nebo tak a to je teda mně blízký.“ (Milada) 

V pozadí těchto zmínek je hypoteticky možné vidět chápání přílišného dělení na 

mužské a ženské role jako něco, co bylo výrazné spíše v minulosti. To ale nic neříká o 

tom, zda informant považuje takové dělení rodinných rolí za vhodné či nikoliv. 

3.2.4 Zjištění 1: Mezigenerační posun 

Ještě coby děti informanti výzkumu nějak vnímali, jakým způsobem jejich 

rodiče řešili otázky finančního zabezpečení rodiny. Projevili tendenci srovnávat se 

s tím, jak fungovalo či nefungovalo soužití jejich rodičů. Stávající forma jejich vlastního 

vztahu k rodinnému hospodařením a k mužským a ženským rolím v rodině, tak jak o 

tom referují, tomu odpovídá. Je přitom důležité, jak kterého rodiče hodnotili. Negativní 

hodnocení rodiče ve zkoumaných případech hypoteticky vyvěralo ze skutečnosti, že 

manželství rodičů skončilo rozvodem. Informanti se při vyprávění vraceli k příčinám 

rozpadu manželství rodičů a nacházeli je především ve vlastnostech jednoho z rodičů, 
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které hodnotili záporně. Toto záporné hodnocení se ani nemuselo týkat přístupu 

k penězům. Nicméně se na přístupu k financím informanta mohlo přenést. Ať už se ale 

inspirovali svými rodiči či nikoli, jejich texty obsahovaly interpretaci výrazného 

oddělování privátní a veřejné sféry podle pohlaví jako něco, co náleží minulosti. Je 

ovšem věcí individuálního hodnocení, zda je takovéto uspořádání „minulosti“ chápáno 

jako kladné či záporné. 

Tím, že informanti projevují tendenci inspirovat se spíše jedním ze svých rodičů , 

je položen základ k odlišnému uspořádání vlastní rodiny. Někteří svou prokreační 

rodinu prezentují jako ideální a řešící problémy, které měli jejich rodiče. Pokud ale oba 

manželé něco přejímají od svých rodičů, vede to k nutnosti nějak se dohodnout. 

Kompromis může spočívat v tom, že se každý řídí poučkami kladně vnímaného rodiče 

svého manžela resp. své manželky. 

 

3.2.5 Udržování rodinného rozpočtu 

Každý manželský pár má jinak fungující výdajovou stránku rodinného rozpočtu. 

Mezi manžely vzniká konsenzus v tom, kdo za které věci platí a kolik.  

„Jídlo platí (jméno manželky), plenky a takovýhle věci - to je tak 

nárazově. (…) Řekne prostě: Potřebuju koupit prací prášek na pleny 

nebo takový ten specielní, který se prodává jenom tam, nebo něco prostě 

koupit. Tak tam jedu a koupím to klidně za svý. Není to vůbec problém, 

nemáme to jako vyloženě rozhozený. Jenom snad to jídlo platí (jméno 

manželky), naftu platím vždycky já.“ (Vladimír) 

K čemuž doplňuje Vladimírova manželka Alžběta: 

 „Máme to rozdělený tak, že určitý položky platí určitý z nás. Je to tak, 

že jídlo děláme v podstatě na půl. Ty dlouhodobý položky platím já, (…). 

To jsou dlouhodobý položky – mlíko, olej, bla bla bla. A pak jsou 

jednorázový položky, jako je prostě pečivo, jídlo co se bude vařit a to 

nakupuje (jméno manžela).“ (Alžběta) 

Výraznou částkou může být nájem. 

„Nájem platí posledních šest let manžel, nicméně zase platím jiný 

výdaje, takže to je takový, že to nemáme nějakou dohodu, spíš tak 
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z  praktického důvodu platí on teda nájem, elektřinu, plyn, já platím 

školky, platím prostě jiný výdaje. Pak si ty peníze různě přelíváme, když 

on nemá peníze na svým účtu tak mu je nějak pak posílám.“ (Milada) 

V jiném případě jde o hypotéku. 

„(…) z (jméno manžela) účtu se platí hypotéka a oni každý měsíc si 

berou v podstatě jinou částku (…). Takže aby na (jméno manžela) účtu 

vždycky ty prachy byly, tak tyhle ty věci: pojištění auta, který přijde 

jednou za čtvrt roku, telefony, který chodí každý, každý ten, tak se zaplatí 

z mýho.“ (Petra) 

Manželé si ale někdy rozdělí i úlohu spoření. U manželů Kopeckých vede 

stavební spoření Alžběta a tím také argumentuje o rozdělení výdajů: 

„Na mém účtu to funguje tak, že já mám nízkou částku a hodně na 

spoření a manžel má disponibilně větší částku, takže když jdeme nakoupit 

třeba nábytek, tak platí on, když jdeme koupit prostě věci pro děti, tak 

platím já.“ (Alžběta) 

Speciálním případem je společný účet, protože u toho je potřeba určit, kdo z něj 

jak čerpá, případně kdo do něj kolik přispívá a kdo hlídá rozvahu. Příčinou k založení 

společného účtu může být právě situace různé výše příjmů. 

„To si myslím, že zrovna přišlo s těmi dětmi. S tím přišel manžel, že 

v podstatě budeme konzultovat veškerý ty účty a každý měl svůj, tam se 

platily nějaké poplatky a takže tak nějak na dohodě to bylo jako, že 

prostě bude jeden společný účet a tak se to bude řešit. V podstatě i s tím, 

že já jsem pak neměla žádný příjem na mateřský nebo minimální, tak 

z toho důvodu, aby prostě, aby bylo z čeho čerpat.“ (Lucie) 

O rodinné finance se pak podle Luciina vyprávění staral hlavně manžel. 

„On asi zhruba ví, jak se to tam pohybuje, protože já na ten účet skoro 

nelezu nebo dělám platby, ale tu historii nebo to, co se tam protočí, spíš 

sleduje on, a takže má asi podle mě větší přehled o tom (…)“ (Lucie) 

U tohoto příkladu se tedy o společný účet více stará ten, kdo do něj více 

přispívá. Trochu jiná situace nastane, když mají manželé jak vlastní účty, tak nějakou 

formu společného. Např. Novotní mají soukromou ordinaci a vedou spolu firemní účet. 
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Ten mohou používat pouze pro firemní účely, ale rozhodování o něm je na obou. 

Využití účtu je tak předmětem dohody. 

„Nějaký ty spotřebiče my kupujeme jako na firmu, takže to se dá vzít z 

toho firemního účtu, a to většinou s tím nemáme problém, že by někdo 

nesouhlasil.“ (Milada) 

Nebo jde o nákup věcí, které považují za samozřejmé. 

„Na tu firmu můžeme uvést ty věci, které jsou relevantní. Tak největší 

část jsou samozřejmě reálný položky z nákladů, který ta firma má, jako 

náklad materiálu zdravotního a tak. Ale je jasný, že třeba když kupuju 

knížky, tak tam můžeme dát odbornou literaturu (…) mě třeba baví si 

kupovat odbornou literaturu, že já se rád vzdělávám (…)“ (Ladislav) 

Dalším případem je společné odkládání peněz na konkrétní účely. Oba manželé 

mají vlastní účet, ale na některé věci si peníze odkládají do účelově vázaných obálek. 

„Jedem teďko takový napůl obálkový systém, že jako peníze dostáváme 

do obálek, co je potřeba: Vánoce, narozky, auto, nečekané, denní provoz 

a děti mají své obálky.“ (Petra) 

Stejně jako jsou diferenciované obálky podle účelu, mohou být diferenciované i 

na společné peníze a peníze jednoho z manželů – opět pro nějaký specifický účel. 

„Protože na tom účtu ty prachy jsou snadno dostupný, než když si to 

dám do obálky. Já mám ještě zvláštní obálku Vánoce a tam prachy, co 

dostanu třeba k svátku, k narozkám a podobně, tak si dávám do té obálky 

a za to kupuju dárky (jméno manžela). Například. Abych to nebrala jako 

z peněz na domácnost.“ (Petra) 

Richard se k této metodě vyjadřoval kladně, ale také uvedl, že v poslední době ji 

kvůli náhlým výdajům nezvládají. Starost o obálky spíše přenechává manželce. 

„Pokouší se o to (jméno manželky), ale nevím, jak jí to teda moc 

úspěšně funguje, protože prostě teď zas máme nějaký problémy s autem, 

takže ono to je každou chvíli něco, takže ty peníze prostě se z toho vyndají 

a holt se musí, prostě se to musí zaplatit, když je to potřeba.“ (Richard) 

Tento způsob společného hospodaření může fungovat i jako spoření na situace, 

které rodinu potkají v budoucnosti. 
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„Nějakou dobu si dáváme, pokaždé z mateřské, když mi přijde ten 

rodičák, tak si vyberu (finanční částka) a ty dám k (jméno tchyně) do 

obálky. Máme obálku dole u (jméno tchyně), abych na ni tady nemohla 

sáhnout. Protože kdybych ji měla tady, v tom šuplíku a věděla bych, že 

potřebuju teďko prachy, tak hele, obálka, bezva, beru z obálky.“ (Petra) 

Situace informantů naznačuje, že má-li rodina jeden společný účet, stará se o něj 

spíše ten, kdo do něj více přispívá. Pokud ale mají jak osobní účty, tak nějakou 

alternativní formu společného hospodaření, tak jeho udržování podle řečeného na výši 

příjmů nezávisí. 

3.2.6 „Plat, z kterého žijeme a plat, který se nám hodí“ 

Nebylo ani předpokládáno, že by výzkum odhalil různé pojmenování příjmů 

muže a ženy, tak jak tomu bylo na přelomu 18. a 19. století podle analýzy Zelizerové 

[Zelizer 1989: 344]. Nicméně i pouhé nuance v referování o příjmu manžela respektive 

manželky mohou mít vypovídající hodnotu. Rozdílné vnímání příjmů souvisí i 

s pojmem živitele. Toto téma bylo do rozhovorů uvedeno doplňující otázkou 

výzkumníka. Vladimír se podle své výpovědi s rolí hlavního živitele spíše identifikuje. 

„Je pravda to, že mám takový jakoby ten pocit v sobě. Možná, že to je 

jenom pocit, možná že to tak i je, ale nejsem si tím úplně stoprocentně 

jistý. Já jsem ten, který přináší jakoby ten největší balík peněz, ale určitě 

to, co (jméno manželky) přináší, není vůbec zanedbatelná věc. Já jsem za 

to prostě strašně rád, protože v těch začátkách je vždycky každý peníz 

úplně důležitý  (…). Asi se to dá říct, že v podstatě ty peníze zastřešuju já 

a říkám, na co by se měly použít, na co by se neměly použít, ale že třeba 

to leží (jméno manželky) na účtu mi v podstatě nevadí.“ (Vladimír) 

Manželčin příjem se z jeho argumentace zdá být něčím, co rodinný rozpočet 

obohatí, nicméně na něm nestojí. Tím, kdo přináší hlavní „balík“ peněz, je manžel. 

Takto tedy může vypadat současné kvalitativní rozdělení příjmů. 

Úloha hlavního živitele může být ale pojata i jako v čase proměnlivá. 

„Jo tak momentálně myslím, že to je určitě manžel. Jako já taky už 

teďka přispívám obstojně, ale myslím si, že manžel je jakoby je ten hlavní 

tahoun a živitel.“ (Lucie) 
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Lucie během vyprávění zmínila, že v době, kdy její manžel zakládal firmu, měla 

vyšší příjem než on. Vzhledem k použití slova „momentálně“ lze předpokládat, že v té 

době by takto jasný výrok neformulovala. V aktuálním kontextu ale Luciina odpověď 

ukazuje na manželův příjem jako na ten hlavní a na svůj jako na ten přispívající.  

Charakterizace mužského příjmu jako hlavního a jeho role jako živitelské může 

být vnímána nikoliv jako přirozenost, ale jako důsledek absence rodičovské dovolené. 

„Hlavní živitel je většinou otec a je to díky tomu, že otec může si prostě 

hledat prestižní práci trošku. Většinou tam nemají tu rodičovskou 

dovolenou, která by je nějak zastavila v tom kariérním růstu.“ (Milada) 

3.2.7 Starost o děti mimo rodičovskou dovolenou 

Starost o děti samozřejmě není nikdy jen na jednom z manželů. Nicméně řešení 

toho, kdo o ně ve které fázi jejich života má pečovat, může podléhat genderovým rolím, 

zejména ve spojitosti s úlohou mateřství a naproti tomu s úlohou hlavního živitele. 

Milada byla formálně celkem pět let na rodičovské dovolené, ale již při ní si 

dodělávala odbornou atestaci a několik dní v týdnu pracovala. 

„Já jsem byla ráda, že mi to manžel umožnil, se vrátit do toho 

zaměstnání, protože (…) tím, jak jsem se vrátila do zaměstnání, tak tím 

pádem on musel trošku víc být s dětmi a trošku ubrat na těch prácích 

(…)“ (Milada) 

Alžběta při rodičovské dovolené studuje dvě vysoké školy. Takto se vyjádřila 

k tomu, jak dokáže skloubit starost o syna se studiem: 

„No nebýt manžela, tak to vůbec nezvládám, mi přijde. On mi vychází 

hrozně vstříc. Jo, že my jsme domluvený tak, že prostě se buďto starám o 

něj já anebo on.“ (Alžběta) 

Informantky tedy podle svých výpovědí vnímají možnost odluky od 

rodičovských povinností z kariérních důvodů jako něco závislého na manželově ochotě 

omezit svou pracovní pozici. Může to souviset s tím, že už mají příjem z rodičovské 

dovolené a mají pocit, že jsou tedy vázány k plnění domácích povinností. Hypoteticky 

je ale na druhé straně možné, že starost o děti v raném věku chápou jako samozřejmou 

ženskou úlohu, kterou musí zastávat, leda je snad může někdo dočasně nahradit.  
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V argumentační části textu ale Alžběta vyjádřila, že podle ní nejde o biologicky 

danou přirozenost. 

„Je důležitý, kdo s tím dítětem na začátku je po tom narození. Kdyby to 

byl muž, tak nemá problém pak podle mě se o něj starat. Ale pokud je to 

žena a ten muž najednou prostě dostane dítě který začíná mávat 

ručičkama, otáčet se a on do té doby ho vlastně jenom viděl a slyšel a 

nevěděl – ono buďto jenom spalo nebo se kojilo – tak vlastně pro něj je to 

těžký a neví co s ním. Ale jakmile tomu dítěti bude pět, deset let no tak 

půjdu ven na autíčka a dělat luky, šípy (…).“ (Alžběta) 

Vnímá-li to takto, pak jsou na místě i úvahy o tom, zda by měla jít na 

rodičovskou dovolenou vždy právě žena. 

„Určitě já kdybych brala víc než (jméno manžela) - výrazně - tak 

bychom si to mohli vyměnit. Na druhou stranu já jsem ty děti vždycky 

chtěla, takže nevím, jestli bych neměla psychický problémy s tím, že jsem 

opravdu se na ty děti těšila a že bych je měla jako odložit. Ani bych se 

necítila dobře, protože já nemám moc ráda, když se děti odkládají kvůli 

kariéře.“ (Alžběta) 

Alžběta tedy na jedné straně uvádí jako správné rozhodnout se o tom, kdo bude 

o děti v raném věku pečovat na základě příjmového kritéria, na druhé straně ale obratem 

zdůrazňuje osobní důvody, proč by na to nerada přistoupila. Dále v argumentaci 

zohledňuje i manželův zájem být s dětmi. 

„Napadlo mě, jestli by nechtěl třeba na chvíli na rodičovskou, ale 

vzhledem k tomu že mi tady dost pomáhá, když je jakoby doma, tak si 

říkám, že to zažívá, tak to asi nepotřebuje.“ (Alžběta) 

Nevyřčeně tedy možnost odchodu manžela na rodičovskou dovolenou zaniká, 

neboť i bez ní má dostatečný kontakt s dětmi. Tato úloha tedy zůstává na manželce. 

Přednostní rodičovská role matky může být ale zdůvodněna i tím, že jí dítě spíše náleží.  

„Můj názor je takový, že ta žena, protože v podstatě to dítě je hlavně 

spíš její nebo mám takový na to názor, že ona to dítě by měla vychovávat. 

(…) Já osobně vůbec bych se necítil do role matky. A být prostě tady a 

nechat (jméno manželky), aby někde chodila do práce (…)“ (Vladimír) 
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Už použitím slov „role matky“ jasně formuluje své přesvědčení, že rodičovská 

úloha přirozeně náleží spíše manželce. 

V některých případech ale není možné ze zaměstnání slevit. 

„V těch letech, protože se ta firma nějak jako rozvíjela, jsem víc času 

trávil ve firmě, než oproti období teď. (…) s těmi dětmi na začátku jsem 

byl míň času, než bych chtěl být. Teď jako můžu víc.“ (Milan) 

Milan svou firmu ale dostal do fáze, kdy už není potřeba vyvíjet takové 

nasazení, což uvádí jako výhodu z toho důvodu, že se může více věnovat dětem a 

starosti o ně.  

„Proto ani teď už nevytvářím nějaký tlak jako rozšiřovat dál tu firmu, 

protože mi to tak jako stačí a vyhovuje. Ale popravdě nevím, jak to 

zvládají lidi, kteří prostě jako jsou zaměstnaní a v té práci musí být (…)“ 

(Milan) 

Manželé Novotní shodně mluvili o systému, kdy se střídají v práci a 

v domácnosti. Sdílejí totiž spolu soukromou ordinaci a každý z nich ordinuje v jiné dny. 

„Vždycky jeden je v ordinaci a druhý je s dětmi, tak jak je distribuuje 

do těch školek. Takže to máme takhle. Teda střídáme - já tady třikrát 

týdně pracuju a to teďka asi rok nebo půl roku a manžel pracuje dvakrát 

týdně a ten zbylý čas jsme buď s dětmi nebo manžel má ještě k tomu další 

takovou práci (…)“ (Milada) 

„My se tam kompatibilně střídáme. Vlastně jsme zastupitelný, máme 

stejnou odbornost - taky praktický lékaři, stejná ordinace. Takže 

v podstatě technicky je jedno, jestli tam je jeden z nás pět dní v týdnu 

nebo - to máme tři ku dvoum (…)“ (Ladislav) 

Takovýto systém ale není vždy možný. V případě, kdy se musí i po návratu 

z rodičovské dovolené během všedních dnů někdo z velké části starat o dítě, nezbývá 

než pracovat na zkrácený úvazek. Svou roli patrně hraje i vnímání role mateřství.  

„Nechci, aby moje dítě bylo bez mámy. To prostě nechci. Chci se jim 

věnovat, těm dětem, takže určitě půl úvazek s tím, že prostě ať třeba od 

šesti, to je mi buřt, ale abych třeba v to poledne mohla být doma a po 
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obědě - po o vyzvednout (jméno syna) ze školky, protože když jsem doma 

nebo když je někdo doma, je zbytečný aby byl ve školce dlouho.“ (Petra) 

Vypadá to tedy, že za přispění rodičovské dovolené se výrazněji oddělují 

soukromá a veřejná sféra. Může-li třeba manžel opustit v některé dny zaměstnání a 

starat se o děti, je to označováno za krok jeho vstřícnosti. Pokud ale pracující rodič 

kvůli práci skutečně s dětmi moc času trávit nemůže, neuvádí to jako zrovna ideální. Ať 

už je ale argumentováno praktickými důvody nebo přirozenou dělbou práce, je v pozadí 

patrné tematické pole „proč je rodičovství v raném věku úlohou ženy“. Rodičovská 

dovolená může mít dopad i na bilanci příjmů mezi manžely. 

3.2.8 Genderový rozměr rodičovské dovolené 

Skutečnost, že někdo stráví dva a více roků na rodičovské dovolené vede 

k hypotéze, že to negativně ovlivní kariérní proces, ať už po stránce možného povýšení 

ve firemních strukturách nebo po stránce pracovních schopností. Zejména u 

dynamičtějších oborů může člověk v procesu získávání potřebných dovedností 

v průběhu času stráveného mimo pracovní prostředí značně zaostat [Možný 2002: 153-

154]. Informanti tohoto výzkumu ale hledali cesty, jak tuto nevýhodu minimalizovat. A 

tak vypráví, že ji příliš nepociťovali. Alžběta, která studuje pedagogiku a pracovala jako 

učitelka ve škole na otázku, zda jí léta mimo zaměstnání nebudou chybět, reagovala 

takto: 

„Vzhledem k tomu, že jsem je strávila ve škole, která připravuje na tu 

školu, tak ne. Kdybych byla opravdu jenom doma s dětma, tak by to asi 

bylo pro mě těžký, to rozhodně. Ale vzhledem k tomu, že vlastně by mně 

to mělo pokrýt to studium, tu dobu co budu doma a navíc jsem ten typ 

člověka, který rád sleduje, co se děje, tak to nevidím tak drasticky.“ 

(Alžběta) 

Problém by po návratu do zaměstnání mohl nastat se vztahy s kolegy. Lucie se 

po rodičovské vracela do stejného zaměstnání nejprve na zkrácený úvazek a až po 

nějaké době dostala zpět svou původní pozici. 

„Já jsem se vracela na poloviční úvazek. Nejdřív jsem tam dělala na 

dohodu (…) a v (datum) mi dávali smlouvu na padesáti procentní úvazek, 

ale už smlouvu - ne na dohodu, ale klasickou pracovní smlouvu.“ (Lucie) 
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Mluvila o potížích, které jí hned po návratu do zaměstnání na nové pozici čekaly 

a svém vztahu ke kolegyni, která ji zaučovala: 

„To byla pozice, kterou já jsem předtím vůbec nedělala, takže jsem 

v podstatě potřebovala od ní ty informace a ona mě tak jako testovala, 

jako jestli tohle vím nebo nevím. Jsem s tím v životě nepracovala a ona 

mi tam dala nějaký úkol, který mám vyřešit a to jsem absolutně nebyla 

schopná, když jsem ten program nikdy neviděla.“ (Lucie) 

Lucie to ale označuje za spíše osobní a nicotné: 

„Ta kolegyně (…) ta měla takový narážky, že doufá, že nebude tak blbá, 

až se vrátí z mateřský, jako jsem já (smích). To byla spíš taková možná 

nevraživost, ne úplně pracovní, ale možná třeba i osobní.“ (Lucie) 

Milada odlukou od zaměstnání vnímá jako problém, ale ne tolik ve svém 

případě, protože částečně pracovala už po roce na rodičovské. 

„Ale tím, jak já jsem se vrátila po roce na ty tři dny v týdnu takhle, což 

do teďka pracuju tři dny v týdnu tak to není… Myslím, že kdyby to bylo 

delší dobu, tak stoprocentně. I ten rok byl znát docela. Ale jsem ráda že 

to nebylo víc (…) já to jako nepociťuju, protože to byl opravdu jenom ten 

rok a to jsem se ještě snažila během toho roku třeba něco maličko dělat. 

(…) I tak to bylo prostě trošičku znát, ale myslím, že kdyby to bylo delší 

dobu, tak by to byl velký problém.“ (Milada) 

Skutečnost, že se manžel po čase některé dny v týdnu staral o děti, aby se ona 

mohla věnovat zaměstnání, vysvětluje jako neformální rodičovskou dovolenou manžela. 

„Ale tak on svým způsobem šel na mateřskou. Já když jsem se učila na 

atestaci, tak on si teda zrušil práci a vlastně nebyl… Tak to byla taková 

jakoby neoficiální.“ (Milada) 

Někteří informanti prakticky zdůvodňují, proč šla na rodičovskou dovolenou 

právě manželka a polemizují o možnosti, že by si to vyměnili. V pozadí je ale možné 

spatřit, že je to od začátku předpokládaná součást životního vývoje ženy.  

„Moje rozhodnutí bylo - to jsem se domlouvala vlastně s manželem - že 

nejdřív si vystuduju a budu se věnovat dětem a potom znova naskočím do 

práce, až když budu na to mít ty papíry a když už ty děti budou opravdu 



   

 

34 

  

vychovaný. Mně se nelíbí jako varianty, že by prostě dítě mělo nějaký 

chůvy nebo jesle, školku.“ (Alžběta) 

Uvažovalo se, jak u ní rodičovskou dovolenou nastavit: 

„Tak jsme to naplánovali takhle, aby brala co nejvíc, aby měla tu 

rodičovskou co nejkratší, protože jsme naplánovali další dítě, který 

vlastně teďko čeká.“ (Vladimír) 

A zařizují se co nejlepší podmínky už během doby, kdy je ještě zaměstnaná.  

„(…) tak se musí dát na dobu neurčitou a tohle byla nějaká vyplývající 

věc pro to, aby se mohla nějak vypočítávat mateřská a tak, takže se tam 

narychlo ještě dělala smlouva na neurčito (…)“ (Vladimír) 

Dopad rodičovské dovolené na pozastavení kariérního vývoje informanti 

neoznačují za závažný. I její hodnocení je spíše kladné. Vladimír takto hodnotil systém, 

ve kterém by neexistovala: 

„Tohle by byl podle mě úplně špatný systém. Jako šlo by to, asi by se to 

dalo zařídit, ale aby prostě rodiče chodili a vydělávali peníze, protože to 

stát takhle nezastřešuje, to je podle mě dost hrozný nebo dost těžký by to 

bylo.“ (Vladimír) 

Odchod na rodičovskou dovolenou může také vychýlit příjmovou bilanci 

manželů. Ve zhruba stejné době, kdy Lucie přešla do lépe placeného zaměstnání, její 

manžel zakládat firmu. 

„Dřív to bylo vyrovnaný, tak ty úplný začátky, kdy on nejdřív taky 

nastoupil do klasického zaměstnání, do zaměstnaneckého poměru. Já 

jsem taky měla klasický pracovní poměr, takže tam ze začátku bylo 

v podstatě vyrovnaný. A potom co jsem vlastně přešla z té realitky tady 

do té farmaceutické, tak jsem si polepšila o něco. A pak manžel nějak 

zakládal firmu, takže ze začátku to bylo těžší (…). Já jsem měla jakoby 

výrazně vyšší plat, než se to rozjelo. Samozřejmě to chvíli trvalo (…)“ 

(Lucie) 

Výdajová bilance byla podle řečeného v té době relativně vyrovnaná: 
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„V té době jsme měli každý svoje peníze, každý svůj účet, takže ty věci 

na domácnost šly jakoby že každý dával půlku – nájem, energie, tyhle ty 

věci. (…)“ (Lucie) 

A právě nástup manželky na rodičovskou dovolenou (spolu s úspěchem 

manželovy firmy) vzájemnou bilanci vychýlil opačným směrem. 

„Pak jsme si vybrali tu dvouletou mateřskou, takže ta byla asi těch 

(finanční částka), což bylo poměrně jako vysoký, ale tak u manželky to 

stejně jako byl skok dolů.“ (Milan) 

Podobně Novotní se více méně o výdaje na bydlení dělili, což se ale 

s rodičovskou změnilo. 

 „Jsem byla na mateřský a tím pádem jsem neměla ty příjmy, protože 

manžel měl větší příjmy, tak to začal platit on, ty účty. (…) protože na tu 

rodičovskou jakoby nešel a tím, že různě sloužil a různě pracoval na 

různých těch zaměstnáních a vlastně hlavní příjem do domácnosti tvořily 

jako jeho výdaje.“ (Milada) 

Když Milada opět začala pracovat (ještě při rodičovské) a její manžel se tak 

některé dny v týdnu staral o děti, bilance jejich příjmů se podle ní téměř vyrovnala. 

„Nadále jsem pobírala mateřskou, ale k tomu jsem měla nějaký malý 

příjem za ty dva nebo tři dny, co jsem pracovala, ale tím jak manželovi se 

to snížilo, tak to vlastně se tak jakoby vyrovnalo skoro.“ (Milada) 

Ladislav to shrnuje: 

„Ta rovnováha se takhle několikrát změnila, že bylo období, kdy ona 

opravdu dostávala jenom tu mateřskou, těch (finanční částka), ale nějak 

se počítalo, že všechno platím já. Všechny finance jsem zajišťoval já a jí 

to tak nějak stačilo. Občas asi jsem jí něco dal navíc, ale ta rovnováha se 

tak jako měnila. Ona zase začala pracovat já sem ubyl práce.“ (Ladislav) 

To ale zcela jistě není obecně platné, protože v jiných případech pobírání 

příspěvků na rodičovské dovolené vzájemnou bilanci příjmů spíše vyrovná.  

„(…) s tímhle tím jsem měla do konce vlastně o třetinu víc peněz, než 

když sem učila, takže pro mě je to svým způsobem jakoby paradoxně 

zlepšení situace.“ (Alžběta) 
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To je možno vykládat i jako motiv k tomu setrvávat spíše na rodičovské 

dovolené. V tomto směru může být sugestivní i nastavení její délky. 

„Protože jsme plánovali dvě děti a chtěli jsme je mít tak nějak po sobě, 

tak jsme zvolili tu první variantu - tu dvouletou mateřskou, kvůli tomu 

vyššímu příspěvku a chtěli jsme vlastně jakoby v té době, než mi skončí ta 

mateřská - ta první ještě, mít to druhý dítě. Takže v podstatě to tak 

dopadlo.“ (Lucie) 

A samozřejmě to není úplně věc volby v situacích, kdy matku nemůže nikdo 

v péči o děti vystřídat. 

„A vlastně brigády, co jsem měla mít, co jsem měla rozjednaný, tak 

vždycky selhaly na tom, že musím být funkční jako matka - jsem doma a 

nějak to nevycházelo. A že bych úplně chtěla jít do práce a nechat děcka 

několik hodin babičce, (…) tak na to nemám. To už radši ten rok ještě 

vydržíme, ale budu radši s děckama doma a něco je naučím.“ (Petra) 

Rodičovskou dovolenou tedy buď necharakterizují jako kariérní brzdu, nebo 

pouze jako částečnou, protože se do jisté míry zaměstnání věnovaly již při ní. Nicméně 

z výpovědí vyplývá, že je to něco, s čím se v životním a kariérním vývoji ženy počítá. 

Některé příklady dotazovaných ale ukazují, že vzájemná bilance rodinného rozpočtu 

manželů se tím dostává z vyrovnané na nevyrovnanou. 

3.2.9 Ne nerovné, ale nezbytné postavení 

Volba rozdělit si rodinnou a pracovní sféru podle pohlaví se ale ve vyprávěních 

nikdy nejevila jako důsledek jakékoliv nerovnoprávnosti. Nikdo z informantů tento 

vztah ani náznakem neoznačil za vyloženě nespravedlivý či vysloveně nepříjemný. 

Jejich výpovědi spíš obsahovaly implicitní i explicitní známky skutečnosti, že jde o 

záležitost naprosto přirozenou, o které není třeba příliš debatovat. Na nevyřčené úrovni 

šlo převážně o absenci argumentace při vyprávění o rozhodování o budoucím 

uspořádání rodinného rozpočtu. Po otázce na toto téma dotázaní nejevili známky 

neochoty odpovídat, ale spíše se vyjadřovali v tom smyslu, že to tak šlo samovolně, 

protože to ani jinak být nemohlo, nebo že by jiné varianty byly neschůdné. Až ve 

vyvolané argumentaci se našly praktické důvody třeba v rozdílech mezi životní situací 

manžela a manželky.  
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V případě Petráskových měl manžel v době po narození dětí hodně práce se svou 

firmou, což vnímali jako příčinu toho rozdělení, ačkoliv vše jakoby se událo samo.  

„V podstatě to tak vždycky jako vyplynulo ze situace. Nikdy jsme to 

nějak neřešili, jako jestli teď nebo za rok, jestli ještě našetřit tolik peněz 

nebo tolik peněz. Žili jsme spolu nějakou dobu, pak se koupil ten byt - ten 

malý, přišla svatba, tak nějak to vždycky (smích) plynulo. Nikdy jsme 

neřešili, jestli to odložíme nebo neuspíšíme nebo jestli budu muset odložit 

děti v roce, jít do práce a vydělávat peníze. To tak nějak v podstatě 

plynulo samo. Děti jsme chtěli, takže na mateřskou bylo jasný, že půjdu 

já, když on byl už v té době v podstatě živitel, měl firmu, staral se o firmu. 

Nevybavuju si, že bychom měli nějaký výrazně jako debaty, jestli teď 

založíme rodinu nebo teď. (Lucie) 

Petra podle své argumentace nikdy necítila potřebu debatovat o tom, jak se bude 

společný život manželů vyvíjet a kdo jakou roli zastane.  

„My jsme o tomhle nikdy nějak nemluvili, protože vždycky to bylo jasně 

daný, to nám jako přišlo. Mně vždycky přišlo, že prostě je to takhle.“ 

(Petra) 

Její manžel na doplňující otázku, jak stanovili systém, kterým funguje jejich 

rodinné hospodaření, řekl: 

„To tak samo vyplynulo. Jako samozřejmě určitě jsme nějaký finance 

nějakým způsobem se snažili řešit, právě tou obálkovou metodou. No a 

postupem času mi přišlo, že to vyplynulo nějak samo prostě. Tam jde o to 

jenom, že člověk musí počítat, že bude potřebovat peníze hlavně pro tu 

rodinu (…)“ (Richard) 

Vyskytl se i případ, kdy bylo genderově podmíněné dělení rolí explicitně 

uvedeno. Důležitá ale měla být předchozí domluva. 

„Hodně jsme spolu mluvili a hodně jsme si říkali své názory na tyhle ty 

věci, jako jaká je úloha chlapa, jaká je úloha ženy, co by prostě měli. A 

zjistili jsme teprve potom že máme dost společných názorů, čili my se 

v tomhle tom jakoby nebijeme. (…) to je o tom prostě aby si to ti lidé 

řekli, protože mají pusu a mají si to říct před tím, než vůbec něco 

naplánují.“ (Vladimír) 
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3.2.10 Zjištění 2: Racionalizace genderového řádu 

Manželé, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, převážně popisovali dělbu 

rodinných úloh jako důsledek praktických rozhodnutí. Přesto lze na pozadí jejich 

jednání spatřovat mechanismy, které vedou k dělení manželských rolí podle 

genderového klíče. Role živitele může být podle informantů proměnlivá a měla by se 

odvíjet od hlavního příjmu pro rodinu. Druhý příjem byl častěji označován za 

„příspěvek“. I když někteří účastníci výzkumu podle svých výpovědí třeba začínali 

s poměrně vyrovnanými příjmy i výdaji, při odchodu na rodičovskou dovolenou se tento 

poměr změnil. Informanti dále popisovali, že tato změna přinesla i rozdílné uspořádání 

výdajů. Zatímco dříve se o velké položky, tedy zejména nájem, dělili, při změně 

příjmové bilance tato úloha připadla na pracujícího manžela. Nerovnost příjmů byla též 

uvedena jako důvod k založení společného účtu nebo jiné formy redistribuce příjmů 

mezi manžely. 

Odchod na rodičovskou dovolenou připadl ve zkoumaných případech na 

manželky. Tento fakt byl opět odůvodněn praktickými důvody, nicméně při analyzování 

průběhu života se objevovaly momenty, které naznačovaly, že odchod na rodičovskou 

dovolenou je něco, s čím se počítá jako s předem danou součástí manželčina života, a to 

i v případech, kdy informanti přemýšleli o možnosti čerpání rodičovské dovolené 

manželem. Dotazované manželky popisovaly, jakými způsoby se jim dařilo nezůstat 

pozadu v kariérním životě. Důležitá ale podle nich byla vstřícnost manžela, který jim 

častější starostí o děti třeba i během pracovního dne dřívější návrat do pracovního 

procesu umožnil. 

Manželé se tedy nějakým způsobem vypořádávají s omezeními, které dělba 

rodinných rolí na živitelskou a rodičovskou přináší, ale nepřipouští, že by jejich 

vzájemné postavení vzniklo jinak, než vzájemnou dohodou nebo samovolně v důsledku 

řešení nastalých situací. Hypoteticky je i přesto na pozadí jejich jednání možné spatřit, 

že své role zaujímají podle genderového klíče a až zpětně tento postup racionalizují. Jde 

tedy o rozhodnutí, která jakoby byla udělaná za ně, ale která přijímají jako něco 

samozřejmého. 
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3.3 Interpretace 

Realizovaný výzkumu poodkrývá mnoho skutečností. Nemůžeme je samozřejmě 

chápat jako obecně platné, ale odhalují cesty možného jednání a smýšlení aktérů 

v podobném ohledu. 

Lidé se při formování finančních pravidel ve vlastní rodině ohlížejí na fungování 

těchto záležitostí v rodinách, ve kterých žili v dětství. Tendenci přejímat postupy 

rodinného hospodaření od rodičů záleží na vnitřním hodnocení rodiče, a to nejen po 

stránce zacházení s penězi. Pokud rodiče v dětství hodnotili kladně, mají normotvornou 

hodnotu zejména významné momenty a poučky. Jejich vlastní rodinné uspořádání má 

bránit potížím, které zažívali jejich rodiče. 

V otázce rodičovství se objevují výroky jak o přirozeném mateřství, tak o snaze 

„zpřístupnit“ děti otci. Zásadní roli zde po příjmové stránce hraje rodičovská dovolená. 

Ta svou formální povahou váže rodiče (zpravidla matku) k domácnosti a starosti o děti. 

To lze vyvodit ze zjištěné skutečnosti, že pokud se matky snaží budovat pracovní 

kariéru i v průběhu rodičovské, musí jejich manžel trávit více času starostí o děti na 

úkor vlastního zaměstnání. Takovéto případy jsou chápány jako projev manželovy 

vstřícnosti. Každopádně ale rodičovství přináší změnu v příjmové bilanci manželů. 

V případech, kdy jsou před narozením dítěte příjmy manželů srovnatelné a někdy i vyšší 

u manželky, se s jejím odchodem na mateřskou stane hlavním rodinným příjmem ten 

manželův. To je užívaným argumentem pro označení muže za hlavního živitele rodiny, 

ačkoliv se objevila i představa muže coby přirozeného živitele. Rodinný rozpočet 

zajišťují oba manželé, ale manželčin příjem je někdy vzhledem ke své nižší výši 

označován umenšujícím způsobem. 

Spravování rodinných financí se neřídí jen výší příjmů. Roli zde hraje také 

rozdělení rodinných výdajů. Dotázaní muži častěji platí velké částky, jako jsou nájemné 

či splátky hypotéky, dotázané ženy zase spíše výdaje spojené s dětmi. Pro takovou 

formu hospodaření je bráno jako výhodnější, když mají manželé oddělené bankovní 

účty. Společný může být založen kvůli rozdílným příjmům, kdy by třeba manželka jen 

z rodičovského příspěvku měla příliš málo peněz. Kromě toho manželé často též 

společně vytvářejí úspory. Ty v případě potřeby větší částky mohou být uloženy třeba 

na spořícím účtu, ale někdy se spoří jen do obálek, z nichž každá má specifický účel. To 

napomáhá organizaci rodinných financí. 
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Manželé proces vedoucí ke stanovení aktuálního uspořádání rodinných financí 

charakterizují jako něco přirozeného, samozřejmého a spontánního. Alternativy k tomu 

stavu označují za nedostupné či jen těžko zvladatelné. Skutečnost, že v některých 

případech způsob nakládání s rodinnými financemi vzniká podle manželů samovolně, 

jen odhaluje, že v pozadí tohoto formativního procesu je nějaký postup, který je 

považován za samozřejmý. Podle výsledků tohoto procesu, kdy rodičovskou roli nadále 

zaujímají spíše ženy, zato živiteli bývají muži, jde hypoteticky o důsledek přijímání 

genderového řádu působícího v české společnosti. 

Závěry o definování role živitele, o pouze částečném přejímání od rodičů a o 

přirozenosti nastolení nesymetrických poměrů mezi manželem a manželkou korelují se 

závěry v práci Živitelé a živitelky [Maříková et al. 2012: 129-130]. 
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4 Diskuze výsledků výzkumu 

Výsledky kvalitativního výzkumu samozřejmě nelze nijak zobecňovat. Mohou 

ale naznačit trendy, které se ve společnosti vyskytují. V tomto ohledu je pravděpodobně 

limitující malý geografický rozsah výběru účastníků výzkumu, protože takto je možné, 

že zachycené trendy odrážejí pouze skutečnosti středních Čech. Na druhou stranu je 

otázkou, zda se situace v různých regionech vzhledem k předmětu výzkumu neliší jen 

výší platů a typy profesí. Příjmové hledisko bylo do výběru částečně zahrnuto 

požadavkem na finanční příjem obou manželů. Toto zúžení nicméně vede k tomu, že 

výzkum nezachycuje trendy např. u rodin, které žijí na pokraji chudoby. 

Pro zvolenou metodu analýzy dat by bylo vhodné mít k dispozici další prameny 

informací, ovšem není jasné, o jaké dokumenty by u zvoleného tématu mělo jít. Mohlo 

též proběhnout více rozhovorů s účastníky výzkumu, ovšem znalost tématu by na 

dalších setkáních mohla ohrozit spontánnost vyprávění. 

Výzkum může posloužit k lepšímu pochopení souvislostí mezi praktickými 

aspekty manželského soužití (finanční zajištění rodiny, nakládání s rodinnými příjmy, 

starost o potomky, starost o společnou domácnost, …) a genderovým řádem naší 

společnosti. Je také ukázkou toho, že pro získání informací o sebe-definování jedince 

v rodině může dobře sloužit studium životních drah. 

Tato práce si kladla za cíl snahu porozumět rozporu mezi tím, jaké jsou 

akademické představy o genderových nerovnostech a jaké je jejich reálné vnímání 

v každodenním životě. Doporučením pro další výzkumy je usilovat o porozumění toho, 

jak nerovnosti definují sami aktéři. To může pomoci překlenout propast, která se mezi 

vědeckými zjištěními a jejich chápáním ve společnosti podle názoru autora práce 

vytvořila. Porozumění genderovému řádu totiž předpokládá hlubší vhled do systému 

souvislostí jevů, které jsou v naší společnosti přítomny. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo odpovědět na otázku, jaký je vztah mezi definováním 

vlastní role v rodině a skutečným fungováním rodiny po finanční stránce. Odpověď na 

zvolenou otázku měla zahrnovat oblasti rodičovství, tvorby společného rozpočtu, 

vzájemného postavení manželů, mezigeneračního přejímání rodinných hodnot a pojem 

hlavního živitele. Rodinné prostředí je v teoretické rovině „jevištěm“ nerovností mezi 

muži a ženami ve společnosti. Manželé musí pro udržení chodu domácnosti každodenně 

provádět mnoho úkonů ať už v rámci domácnosti nebo mimo ni. Do jejich výkonu se 

promítají důsledky genderových nerovností a stereotypů, ať už jde o nižší příjmy žen 

nebo o konstrukci ženy-matky.  

Prostřednictvím biograficky-narativních interview se čtyřmi manželskými páry 

se podařilo odhalit mnoho souvislostí mezi prvky uvedených oblastí. Ukazuje se, že lidé 

při definování vlastní rodiny zohledňují i rodinu svých rodičů, a to i v negativním 

smyslu. Na zkoumaném vzorku se ukazuje, že rodičovství poznamená bilanci příjmů 

mezi manžely. Pokud byly jejich příjmy víceméně stejně vysoké, rodičovství vedlo 

k relativnímu snížení příjmů manželky, která přerušila zaměstnaneckou kariéru a odešla 

na rodičovskou dovolenou. Karieru utlumující efekt rodičovské dovolené se ženy 

snažily snížit tak, že částečně pracovaly již v jejím průběhu. Byly v tom ale odkázány 

na manželovu výpomoc s dětmi. Tato a další zjištění vlastního výzkumu poukazují na 

to, že ve všech uvedených oblastech je patrná dělba rolí podle odlišných očekávání, 

která jsou ve společnosti kladena na muže a ženy. 

Výsledek práce může být vhodným příspěvkem do diskuze o snaze přenést 

teoretické poznatky v oblasti genderu do běžného života lidí v České republice. Je totiž 

na místě zabývat se tím, jaký pohled na genderové nerovnosti mají sami aktéři, 

abychom pochopili, proč se v této oblasti v naší společnosti mnoho nemění. Výzkum 

také ukazuje klady a zápory sledování životních drah pro studium genderových 

nerovností.  

Pro další zkoumání se nabízí přístup k rodinným financím jako k centru celé 

řady rodinných vztahů, které odrážení genderové stereotypy. Další výzkumy by také 

mohly pojímat tvorbu rodinného rozpočtu jako něco ležícího mezi soukromou a 

veřejnou sférou a nikoli v některé z nich. 
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Summary 

Previous research has indicated that there is a huge income inequality among 

women and men in the Czech republic. This inequality originates in differences of 

defining women’s and men’s social roles. The difference of their status can be observed 

particularly in the environment of their families. Spouses need to carry out many 

activities in order to provide enough resources for their family. In doing so they divide 

these activities among themselves. This division often reflects society’s gender order. 

The conducted qualitative research provided some insight into the sphere of 

family budget maintenance concerning gender roles. It was performed by interviewing 

spouses of four married couples who had at least one child under the age of ten. The 

subject was studied from a perspective of symbolic interactionism as proposed by Scott 

R. Harris. It was therefore important to observe how participants of the research define 

their role rather than creating a theoretical definition of it. Based on this research it is 

possible to claim that parenthood has a significant role in creating income inequality 

among spouses. Before the first child is born, parents are more likely to equally provide 

for family’s expenditures and therefore define their role in household budged 

maintenance as equal. But when spouses become parents their role shifts. There can 

then be observed a tendency of defining husband as a breadwinner while wife’s role is 

more derived from the parental status. This can be seen for example in the new 

distribution of family expenditures. A husband usually pays the larger sums such as rent 

or mortgage. These expenses were usually paid for by both parents before parenthood 

changed their income balance. The parenthood role of mothers is instrumentally 

supported by paid parental leave since it is mostly them who apply for it. However, 

according to parents this division of family roles occurs spontaneously or is easily 

agreed on. Parents claim it is determined due to practical reasons and, as this research 

shows, in comparison to the situation in families of their origin. Despite their explicit 

statements their argumentation involves an underlying influence of society’s gender 

order. 

Results of this research support the idea that the social perception of gender roles 

is significantly reflected in family spheres. However, the different roles of spouses in 

household budget management may not be viewed as inequalities by the them.  



   

 

44 

  

Literatura 

Berger, Peter L., Thomas Luckmann. 1999. Sociální konstrukce reality: pojednání o 

sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 

Čadová, Naděžda. 2016. „Postoje českých občanů k manželství a rodině – únor 2016“. 

Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR [online]. [cit. 

2016-04-10]. Dostupné na adrese 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7524/f3/ov160315a.

pdf 

Eurostat – Data Explorer. 2016. „Gender pay gap in unadjusted form in %“. [online]. 

[cit. 2016-04-20]. Dostupné na adrese 

http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=earn_gr_gpgr2&language=en&mode=vie

w 

Fischer-Rosenthal, Wolfram, Gabriele Rosenthal. 2001. „Analýza narativně-

biografických rozhovorů“. Biograf [online]. č. 24. [cit. 2016-03-03]. Dostupné na 

adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v2402 

Harris, Scott R. 2000. „The Social Construction of Equality in Everyday Life.“ Human 

studies 2000 (23): 371–393. 

Hašková, Hana. 2003. „Partnerství v rodině.“ Pp. 39-64 in Rovné příležitosti mužů a žen 

při slaďování práce a rodiny?. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR. 

Höhne, Sylva. 2010. Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. Praha: VÚPSV. 

Chaloupková, Jana. 2005. „Faktory ovlivňující dělbu domácí práce v českých 

domácnostech a hodnocení její spravedlnosti.“ Sociologický časopis 41 (1): 57 – 77. 

Chaloupková, Jana, Petra Šalamounová. 2004. Postoje k manželství, rodičovství a k 

rolím v rodině v České republice a v Evropě. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 

Kenney, Catherine T. 2006. „The Power of the Purse: Allocative Systems and 

Inequality in Couple Households.“ Gender and Society 20 (3): 354-381. 



   

 

45 

  

Kiczková, Zuzana. 2011. „Vzťah verejnej a súkromnej sféry z rodového aspektu“. Pp. 

182-208 in Rodové štúdiá: súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava: 

Univerzita Komenského. 

Konopásek, Zdeněk. 1994. Auto/biografie a sociologie: druhá verze. Praha: Institut 

sociologických studií FSV UK. 

Maříková, Hana, Alena Křížková, Marta Vohlídalová. 2012. Živitelé a živitelky: reflexe 

(a) praxe. Praha: SLON. 

Možný, Ivo. 1983. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Brno: Univerzita J. E. 

Purkyně. 

Možný, Ivo. 2002. Sociologie rodiny. Praha: SLON. 

Mysíková, Martina. 2012. „Gender Wage Gap in the Czech Republic and Central 

European Countries.“ Prague Economic Papers 21 (3): 328-346. 

Pytliková, Mariola. 2015. Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině. 

Praha: Národohospodářský ústav AV ČR. 

Schütze, Fritz. 1999. „Narativní interview ve studiích interakčního pole.“ Biograf 

[online] č. 20. [cit. 2016-03-03]. Dostupné na adrese 

http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=2003 

Šmídová, Iva. 2009. „Genderovaná volba práce: statusové šance a vzdělávací 

rozhodovací strategie.“ Sociologický časopis 45 (4): 707-726. 

Vodochodský, Ivan. 2007. „Život na hraně: slaďování a oddělování profesního a 

rodinného života pracovníků – rodičů malých dětí“. Pp. 25-41 in Sociální nerovnosti 

v kvalitativním výzkumu. Praha: Institut Sociologických studií Fakulty sociálních věd 

Karlovy univerzity. 

Zelizer, Viviana A. 1989. „The Social Meaning of Money: Special Monies.“ The 

American Journal of Sociology 95 (2): 342-377. 


