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Abstrakt 
Předkládaná diplomová práce je zaměřená na důsledky, které jsou spojené se 

ztrátou živitele v rodině. Cílem je zjistit a popsat dopady, které ztráta živitele na rodinu 

má. Dílčím cílem je poté popsat dopady v případě, že rodina o svého živitele přijde 

z důvodu rozvodu a z důvodu smrti.  

Práce je koncipovaná tak, aby nejprve podala informace k rodině a jejím 

specifikům. Další kapitoly práce jsou věnovány neúplným rodinám, jak z důvodu 

rozvodu, tak z důvodu úmrtí živitele. V těchto kapitolách se zaobíráme dopady těchto 

dvou událostí. Jsou zde popisovány především dopady na ekonomickou, sociální, 

výchovnou a psychologickou stránku rodiny. Informace v této kapitole jsou podpořeny 

úryvky z rozhovorů, které byly vedeny s několika ženami, které přišly o manžela, a 

tudíž se staly samoživitelkami.  

Následující kapitola se věnuje roli státu v této problematice. Jak je konstruovaná 

rodinná politika státu a jak přímo kompenzuje ztrátu živitele v těchto dvou případech. 

Ke konci této kapitoly nalezneme stručný popis rodinné politiky se zaměřením na ztrátu 

živitele několika dalších států Evropské unie.    

Poslední kapitola přináší rozbor provedených rozhovorů, kde můžeme vidět, 

jaké dopady na rodinu při ztrátě živitele samoživitelky vnímají a jaký je rozdíl 

v dopadech při zmíněných dvou událostech.  

    

Abstract 
This thesis is focused on consequences which are associated with the loss of a 

breadwinner in the family. The aim is to identify and describe the impacts on families 

and compare these consequences in the cases of divorce and death. 



 

At first this paperwork brings information about family and its peculiarities. 

Other chapters are devoted to single-parent families as a result of a divorce, and death. 

In these chapters, we focused on the impacts of these two events. There are described 

primarily impacts on economic, social, educational and psychological aspects of the 

family. Information in this chapter are supported by excerpts from interviews that were 

conducted with several women, who have lost husbands, and thus became the 

breadwinners. 

The next chapter is devoted to the role of the state in this issue. It describes how 

family policy is designed and how the state directly compensates for the loss of a 

breadwinner in these two cases. The end of this chapter provides a brief description of 

family policy, focusing on the loss of a breadwinner in several other European Union 

states. 

The last chapter provides an analysis of the interviews, and there we can see 

what are the impacts on the family, which single mothers perceive. And what is the 

difference in impacts at these two events. 
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1. vymezení výzkumného problému 

V diplomové práci se budu zabývat sociálními událostmi spojenými s rodinou. 

Vybrané události jsou zaměřené na ztrátu živitele, přesněji ztráta živitele z důvodu smrti 

a z důvodu rozvodu. Hlavní náplň bude směřovat k důsledkům vzniklým právě 

z důvodu těchto sociálních událostí. Dle mého názoru jde o velmi aktuální věc, v prvé 

řadě fakt úplné rodiny je zásadní v životě dětí, je důležité, aby byl při výchově přítomen 

vzor otce i matky, protože ztráta jednoho z nich, se na výchově výrazně odráží.  

Dále je tu fakt stále rostoucí rozvodovosti a to s sebou nese určité následky. Proč 

k tomuto fenoménu v dnešní době dochází a co to s sebou přináší? Rodiče často vedou o 

své děti spory, což jim neposkytuje vhodné prostředí pro výchovu, také se často horší 

finanční situace rodiče, který dítě vychovává. Otázkou je také, jak to může ovlivnit 

socializaci dítěte. V druhém případě je problémem ztráta živitele z důvodu smrti. 

V současnosti díky populačním chorobám, souvisejícím s životním stylem, stresem a 

podobně, se úmrtí lidí ve středním věku stává aktuálnější záležitostí, a tudíž mají 

výrazný vliv na podmínky rodiny. Stát v tomto směru uskutečňuje kroky formou 

pozůstalostních důchodů. Důchody pozůstalých, tedy i sirotků, patří historicky mezi 

nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. Úmrtí zhoršuje sociální 

situaci osob, které byly v určitém osobním, vyživovacím vztahu k zemřelé osobě. 

(MPSV, pozůstalostní důchody) Otázkou je zda jsou dostatečné? Dokáže to nahradit 

veškeré aspekty ztráty? Jak v tomto směru postupují například v zahraničí? 

Jaké sociální, ekonomické či psychologické důsledky s sebou přináší ztráta 

živitele rodiny? 
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2. Cíle diplomové práce  

Cílem práce je zjistit, jaké dopady, může jít o dopady finanční, psychologické či 

například sociální, má na rodinu ztráta živitele z důvodu rozvodu a z důvodu smrti. Jde 

tedy o komparaci těchto dvou sociálních událostí. 

Dílčím cílem bude analýza nástrojů ze strany sociální politiky. Tedy srovnání, 

jak stát zasahuje při těchto událostech a v čem je zde rozdíl. V závěru práce stručně 

porovnám situaci v zahraničí se situací zde a také v závislosti na zjištěních ohledně 

dostatečnosti opatření v oblasti této problematiky se pokusím zformulovat doporučení a 

to s ohledem mimo jiné i na zahraniční sociální politiku v této oblasti.  

3. Výzkumné otázky 

Jak rodinu může ovlivnit ztráta jejího živitele, respektive z jakých hledisek na tuto 

událost můžeme nahlížet? Jak to ovlivňuje funkce rodiny? Jak stát ztrátu živitele 

kompenzuje? Jaká je tedy sociální politika zaměřená na tuto oblast? Jak se liší 

s politikou zahraničních států? Jak se politika liší v rámci dvou možností ztráty živitele, 

tedy rozvodu a úmrtí?   

4. Teoretická východiska 

Odcizování dětí a rodičů, popouzení dětí, spory o péči o ně to jsou bohužel jedny 

z mnoha častých následků rozvodu. Nelze říci, že jsou všechny úplné rodiny ideální, 

avšak rozvod existující problémy často ještě umocňuje. Především, ale způsobuje to, že 

děti již obvykle nemohou být v běžném každodenním  kontaktu s oběma svými rodiči. 

Česká republika je jednou z nejvíce rozvodových zemí v Evropě. Proč tomu tak je? Jaké 

to může mít dopady? Druhým problém je, když rodina přijde o svého živitele z důvodu 

smrti, jaké to má dopady? Jak v tomto směru figuruje stát, jakou podporu je schopen 

poskytnout? Je zde možnost to nějakým způsobem ovlivnit? Jak to ovlivňuje 

ekonomickou situaci rodiny? Je možné, že rodinám hrozí sociální vyloučení, chudoba, 

horší přístup k příležitostem, například ve vzdělávání z důvodu meších financí? 

Práce bude komponovaná tak, aby nejprve podala informace k těmto 

nepříznivým sociálním situacím. Z jakého důvodu dochází k takové rozvodovosti a co 

to znamená pro rodinu a výchovu dětí, co všechno tato událost může ovlivnit. Jaké jsou 

funkce rodiny, jaké to na ně má dopad. Jak častý je to jev, poté jaké události to s sebou 

nese, jak na to reaguje stát. Jak to ovlivní existenciální stránku rodiny. Jak v tom 

figuruje sociální stát, nakolik stát pomáhá. Jak v tomto směru funguje sociální 



 

zabezpečení. Zaměřím se také na jevy, které mohou v rámci těchto událostí vzniknout 

tedy sociální vyloučení, chudoba, jak moc jsou jimi tyto rodiny ohroženy. 

5. Výzkumný plán 

Při psaní práce bude využito způsobu sběru dat formou desk research, půjde o 

informace z odborné literatury, statistických dat, odborných článků a podobně. Dále 

budou při psaní práce využity provedené rozhovory se samoživitelkami. 

6. Seznam odborné literatury a zdrojů empirických dat 

MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 250 s. ISBN 

80-85850-75-3. 

KREBS, V. a kol.  Sociální politika. Praha: ASPI, a.s., 2005. ISBN 80-7357-050-5.  

FREIOVÁ. M. Východiska rodinné politiky. Občanský institut: 1998. ISBN 80-86228-

00-2.  

FUČÍK, P. Rozvod a změny reprodukčních strategií. Masarykova univerzita: 2013. 

ISBN 978-80-210-6093-7 

SCHÜTZOVÁ, R. Vybrané problémy ze sociální politiky. 1. vyd. Masarykova 

univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 1997. 122 s. ISBN 80-210-1513-6. 

HAMPLOVÁ, D. Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele: štěstí ze sociologické 

perspektivy. Fortuna Libri: 2015. ISBN 978-80-7321-947-5. 

MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. 

Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2. 

SMUTKOVÁ, L. Sociální práce s rodinou. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 

978-80-7041-069-1. 

MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0041-3.  

MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. Praha: 

Portál, 2005, ISBN 80-7367-002-X, s. 44-45. 

MÁROVÁ, Z., MATĚJČEK Z., RADVANOVÁ, S., Výchova dětí v neúplné rodině. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. ISBN 14-171-75. 



 

1 

 

OBSAH: 

ÚVOD ...............................................................................................................3 

1. CÍLE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A METODY....................................................6 

1.1 Cíle.....................................................................................................6 

1.2 Výzkumné otázky.................................................................................6 

1.3 Metodologie .......................................................................................7 

1.3.1 Výzkumný soubor .........................................................................8 

1.3.2 Etické aspekty sběru dat .............................................................. 10 

1.3.3 Průběh rozhovorů ........................................................................ 10 

2. RODINA JAKO ZÁKLAD SPOLEČNOSTI .................................................. 12 

2.1 Proměny rodiny a rodinného chování ............................................... 13 

2.2 Funkce rodiny ................................................................................... 16 

2.2.1 Biologická funkce - reprodukční.................................................. 17 

2.2.2 Materiální funkce – ekonomická.................................................. 17 

2.2.3 Socializační a výchovná funkce ................................................... 18 

2.2.4 Emocionální funkce..................................................................... 19 

2.2.5 Ochranná funkce ......................................................................... 20 

3. NEÚPLNÁ RODINA Z DŮVODU ZTRÁTY ŽIVITELE .................................. 21 

3.1 Rozvod jako příčina ztráty živitele .................................................... 21 

3.1.1 Jaké důsledky s sebou nese rozvod .............................................. 24 

3.2 Úmrtí jako příčina ztráty živitele....................................................... 33 

3.2.1 Jaké důsledky s sebou nese úmrtí ................................................ 37 

3.3 Porovnání dopadů rozvodu a úmrtí na rodinu ................................... 42 

4. ZABEZPEČENÍ ZE STRANY STÁTU ......................................................... 44 

4.1 Rodinná politika ČR ......................................................................... 44 

4.1.1 Opatření rodinné politiky ČR ...................................................... 48 

4.1.2 Rozvod v kontextu rodinné politiky ............................................. 49 

4.1.3 Ovdovění v kontextu rodinné politiky.......................................... 51 

4.1.4 Komparace opatření státu při rozvodu a úmrtí živitele ................. 52 



 

2 

 

4.2 Rodinná politika u vybraných států EU ............................................. 53 

4.2.1 Švédsko ....................................................................................... 54 

4.2.2 Velká Británie ............................................................................. 55 

4.2.3 Itálie ............................................................................................ 56 

4.2.4 Německo ..................................................................................... 57 

4.2.5 Francie ........................................................................................ 57 

4.2.6 Shrnutí ........................................................................................ 58 

5. ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ Z ROZHOVORŮ OD SAMOŽIVITELEK ............ 59 

5.1. Dopady na rodinu dle respondentek .............................................. 59 

5.1.1 Zásadní dopady na rodinu při ztrátě ............................................. 59 

5.1.2 Rodinné vztahy a stávající život samoživitelek ............................ 63 

5.1.3 Pomoc ze strany státu .................................................................. 65 

ZÁVĚR ........................................................................................................... 68 

SUMMARY .................................................................................................... 71 

POUŽITÉ ZDROJE ....................................................................................... 73 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ .................................................................. 79 

SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................ 80 

 

 



 

3 

 

Úvod 

Tato diplomová práce bude zaměřena na základní stavební prvek celé 

společnosti, kterým je rodina. A jak může být zásadní, když se rodina musí potýkat 

s negativní sociální událostí, jakou je ztráta živitele. Autorka se pokusí zpracovat, jaké 

dopady tato událost má, jak to narušuje funkčnost rodiny, jak se s tím rodina může 

vypořádat a jak v tomto směru zasahuje stát. Práce bude zaměřená na dvě události, které 

mohou zapříčinit ztrátu živitele a těmi jsou smrt a rozvod. V práci zjistíme, jaké jsou 

rozdíly v jejich dopadu na rodinu. Struktura se bude držet tradičního vnímání rodiny, 

tedy že živitelem je muž a tedy řešit se bude jeho ztráta, jako živitele. 

Lidé si často mnoho věcí nepřipouští, události sice vidí ve svém okolí, ale sami 

sebe si v takové situaci jen těžko dokážou představit. A to i přes fakt, že v dnešní době 

jde o jevy běžné.  To jim nelze zazlívat, na takové problémy se člověk často připravit 

ani nechce. Z toho důvodu je však poté ta změna mnohem markantnější. A členové 

rodiny jsou vystaveni situaci, se kterou se, ať chtějí či ne, musejí vypořádat.  

Životní úroveň a kvalita života obecně se neúplným rodinám snižuje, a to jak 

z důvodů finančních, tak a to především, sociálních a psychologických. S jedním 

z rodičů odchází ať už permanentně či dočasně vzor, který na dítě působí.  

Zavedený systém rodiny, který tvoří rodiče, jejich děti a případně prarodiče, je 

dlouhodobě velmi stabilním uspořádáním. (Matoušek, 1997) Jakákoliv změna tento 

systém narušuje.  

V dnešní době se rozvod stává naprosto běžnou událostí, rodiny se s tím často 

nesnaží bojovat, naopak rozvod chápou, jako jediné východisko. Již do manželství často 

vstupují s tím, že ho mohou kdykoliv ukončit. Statistiky jasně ukazují, že rozvodovost 

narůstá, a Česká republika obsazuje jednu z výše položených příček v těchto žebříčcích. 

Díky zvyšující se rozvodovosti jsou děti nuceny žít v neúplných rodinách. Rozvod 

mimo jiné zapříčiňuje spory o výchovu dětí, popouzení dětí vůči druhému rodiči a tím i 

zhoršování vztahů mezi rodiči a dětmi. Nelze říci, že všechny, ani většina rodin jsou 

ideální, avšak rozvod často existující problémy umocňuje. Zásadní je, že způsobuje to, 

že děti nemohou být v běžném kontaktu s oběma rodiči. Otázkou však je, zda je lepší 

vyrůstat v rodině, kde jsou vztahy napjaté a na denním pořádku probíhají hádky mezi 

rodiči, než vzít na milost rodinu neúplnou a snažit se, se situací, vypořádat. 
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Nutno říci, že v dnešní době je ještě velmi rozšířené soužití párů, které nejsou 

sezdané. Tudíž v jejich případě nejde o rozvod, ale o „rozchod“, odhaduje se, že i počet 

rozpadů těchto svazků se zvýšil. Tyto páry se však do statistik nezahrnují, proto nelze 

přesně odhadnout kolik dětí z těchto svazků, které se rozpadly, žije pouze s jedním 

rodičem. 

Neúplné rodiny existovaly vždy, avšak v minulosti vznikaly především z důvodu 

úmrtí jednoho z rodičů. Rozvody se rozšířily až v posledních několika desetiletích. 

V dnešní době jde tedy o častější jev, ale ztráta z důvodu smrti také není zanedbatelná a 

je zásadní, jde totiž o jev terminální. Rodič zůstává na výchovu a živení sám. Dalo by se 

říci, že smrt blízkého člověka s sebou přináší často největší krizi v životě, jde o 

nenávratnou situaci. Ztráta milované osoby, rodiče či partnera, znamená pro člověka 

obrovský zlom, který s sebou nese zásadní změny. Osoba, která se s touto ztrátou musí 

potýkat, často ztrácí smysl života, snaží se najít viníka smrti blízkého, uzavírá se do 

sebe, cítí hněv, bezmoc a často toto může provázet dlouhodobé psychické problémy. 

(Kubíčková, 2001) 

Pokud jde o smrt manžela, tak ženy často pociťují obavy, že bez svého protějšku 

nedokážou žít, nebudou schopny rodinu zabezpečit a být natolik silné, aby dokázaly 

nahradit i ten mužský element v rodině. Bortí se společná budoucnost, rituály rodiny, 

jistoty, které má člověk díky svému partnerovi. Nejen žena si po smrti manžela musí 

budovat novou identitu, protože z původního „My“ se stalo „Já“. Je nezbytné veškeré 

rozhodnutí činit sama, nikoliv ve dvou. Rodina díky tomu nabývá jiného významu. 

(Kubíčková, 2001)  

Práce bude komponovaná tak, aby nejprve podala informace k rodině jako 

takové. Především bude představena její stručná historie a pak se zaměříme na její 

funkce, abychom dále mohly jasně vidět, které z funkcí mohou být zmíněnými 

sociálními událostmi narušeny. Dále půjde přímo o neúplné rodiny. Nejprve se 

zaměříme na charakteristiky ztráty živitele z obou pohledů. V rámci této kapitoly se 

budeme věnovat také důsledkům ztráty. Zaměříme se na dopady finanční neboli 

ekonomické, se kterými mohou dále souviset další sociální události, jako je izolace, 

chudoba či sociální vyloučení, také na dopady sociální, související i s výchovou, či 

dopady psychologické a další.  
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Další části práce budou zaměřeny na to, jak v tomto problému figuruje stát, 

nakolik a jak pomáhá. V neposlední řadě se dotkneme také problematiky tohoto 

problému v zahraničí, jaký rozdíl v oblasti sociální politiky států můžeme registrovat.  

Konečná část práce bude zaměřena empiricky, doplní informace podané v části 

první, bude vycházeno především z rozhovorů, které budou zaměřeny právě na 

komparaci dopadů těchto dvou možností ztráty živitele. V práci bude využita analýza 

sekundárních dat a desk research, které budou získané z odborné literatury či výročních 

zpráv ze statistik, a podobně. A také budou provedeny rozhovory se samoživitelkami, 

které následně podpoří informace získané z literatury.  
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1.  Cíle, výzkumné otázky a metody 

Tato úvodní kapitola je zaměřena na představení cílů této diplomové práce, 

výzkumných otázek, které z vytyčených cílů vyplývají a následně je sem zařazen popis 

metodických postupů, které byly využity při tvorbě této práce. 

1.1 Cíle 

Cílem této diplomové práce je především poukázat na to, jak závažné dopady 

může mít sociální událost, jakou je ztráta živitele, na rodinu. Jak se díky takové události 

mění základní funkce rodiny, výchova dětí, jak to ovlivňuje nejen děti, ale i samotné 

rodiče. Ztráta živitele bude pojímána ze dvou úhlů, kterými budou rozvod a smrt.  

Dílčím cílem bude analýza nástrojů ze strany sociální politiky. Jak se liší politika 

státu v těchto dvou případech, jaké jsou rozdíly v jeho zásazích. 

V závěru práce ještě bude stručně porovnávána situace v oblasti opatření při 

kompenzaci ztráty živitele v zahraničí se situací zde. 

1.2 Výzkumné otázky 

V návaznosti na vytyčené výzkumné cíle pro tuto diplomovou práci můžeme 

formulovat výzkumné otázky takto: 

Jak rodinu ovlivňuje ztráta živitele?  

Které funkce rodiny mohou být narušeny a jak? 

Jaké jsou dopady, které může rodina vnímat? Jaké oblasti jsou zasaženy? 

Jak je konstituovaná sociální politika zaměřená na tuto oblast?  

Jakými způsoby stát kompenzuje ztrátu živitele?  

Jaký je rozdíl v zásazích státu při úmrtí a při rozvodu? 

Jak se sociální politika ČR liší s vybranými státy Evropské unie? 
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1.3 Metodologie 

Abych naplnila cíle, které jsou pro tuto práci vytyčené, je nutné zvolit vhodný 

přístup k získání relevantních informací, které nám pomohou si problém přiblížit.  

Metody jsou pro nás cesty a způsoby, které nám pomohou dosáhnout odpovědí 

na námi vytyčené výzkumné otázky. V rámci práce budou využívána, jak data primární 

tedy získána autorkou formou rozhovorů, tak data sekundární, která již byla dříve 

zpracována a publikována. (Veselý a Nekola, 2007) 

Výzkum je fází poznávacího procesu, který je založen na empirickém kontaktu 

s realitou. Pokud jde o výzkum sociální, tak je založen na kontaktu se sociálním 

rozměrem, světem sociálních fenoménů a při zkoumání směřujeme od jevové stránky 

k poznání a pochopení hlubších souvislostí. Je nutné mít na mysli, že kterýkoliv 

zkoumaný sociální aspekt, je vždy součástí širšího kontextu, větší oblasti sociálního 

světa, který je neustále proměnlivý a je vícedimenzionální. (Reichel, 2009) 

Celou práci provázela triangulace metod a dat, což znamená, že bylo využíváno 

různých typů dat a metod, jejich sběru a následné analýzy. (Flick, 2009) 

Metody využitými v této práci budou analýza sekundárních dokumentů, desk 

research1 a kvalitativní metody výzkumu. Analýza sekundárních dokumentů a desk 

research budou využity především v první, teoretické části práce. Jedná se o způsob 

získávání dat a informací z dokumentů již dostupných. Mezi takové dokumenty budou 

patřit především odborné studie, monografie, články, zákony, vyhlášky, běžně dostupná 

periodika, internetové stránky či statistická data. (Veselý a Nekola, 2007) 

Pro tuto práci budou sekundární analýza dat a desk research  nepostradatelné, 

neboť je důležité, aby autorce pomohly proniknout do této problematiky, shrnout 

aktuální poznatky a následně na ně navázat s rozhovory. 

Druhou metodou bude kvalitativní forma sběru dat. Kvalitativní přístup 

představuje širokou škálu přístupů, které se pokouší najít pochopení ke zkoumanému 

sociálnímu problému. Jedinečností u kvalitativního přístupu je, že nepracuje 

s měřitelnými charakteristikami a v tom, že se pokouší na určitý fenomén nahlížet 

                                                
1 Desk research, zahrnuje sběr a analýzu sekundárních dat v tištěné i elektronické podobě. 

Umožňuje analyzovat velké množství dat v krátké době, čím je vhodným předstupněm vlastního sběru 

dat. 
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v autentickém prostředí a tím tedy vytváří náhled na něj v co nejkomplexnější podobě a 

to včetně vztahů s ostatními aspekty. (Reichel, 2009) 

Účel kvalitativního sběru dat je především v tom, že za použití různých metod a 

přístupů se reprezentuje to, jak lidé vytvářejí, chápou a prožívají sociální realitu. 

(Švaříček, Šeďová, 2007)  

Stěžejní pro kvalitativní zkoumání je otevřenost, je nezbytné přistupovat ke 

zkoumaným subjektům či situaci otevřeně, může se to projevit tak, že původní podoba 

zkoumání či výběr zkoumaných subjektů se dotváří až v průběhu realizace. Je nezbytné 

dokázat reagovat na nové a nečekávané momenty a jim poté přizpůsobovat 

postup.(Reichel, 2009)  

Podstatou kvalitativního zkoumání je objevovat nové poznatky o zkoumaném 

jevu. Proto nejsou stanovené hypotézy ani teorie, na kterých byl výzkum postaven. 

(Flick, 2009) 

V empirické části práce půjde o formu primárního sběru dat. Byl zvolen 

polostrukturovaný rozhovor s osobami, kterých se výzkumný problém dotýká. 

Relevantními respondenty tedy budou osoby, které mají zkušenosti se ztrátou živitele. 

Rozhovor bude mít předem dané tematické okruhy, otázky budou otevřené, tudíž 

respondenti nebudou moci zvolit již z předložených odpovědí. 

Efektivním způsobem pro výběr výzkumného souboru v této situaci je výběr tzv. 

nabalováním neboli snowball. Je vhodný pro výběr ve specifických souborech, pro které 

nejsou seznamy ani jiné vhodné opory výběru. Základní princip je celkem jednoduchý, 

na počátku je několik osob požádáno o určení cca 3-5 jedinců, které považují za vhodné 

do výběru zařadit. A tímto způsobem se postupuje i nadále a vznikne tím soubor 

dotazovaných. Samozřejmě po určité době se typy opakují a nakonec žádní další 

nepřibývají. Seznam lze dle okolností omezit jen na některé typy. (Reichel, 2009) 

Polostrukturované rozhovory pomohly získat mnoho velmi užitečných a pro tuto 

práci důležitých informací. Informace z rozhovorů byly následně zpracovány a byly 

z nich a prostudované literatury vyvozovány závěry této práce.  

1.3.1 Výzkumný soubor 

Rozhovory byly vedeny pouze se ženami, protože jejich zastoupení v řadách 

samoživitelů rodin je markantnější. Vybráno bylo 10 žen. Polovina těchto žen je 
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rozvedená a polovina přišla o manžela z důvodu smrti. Soubor otázek byl totožný, aby 

bylo jasně porovnatelné, kde je rozdíl.  

Vzorek žen byl sesbíraný především z autorčina okolí, tedy jižních Čech. 

Autorka oslovila své známé, přátele a spolupracovníky zda nevědí o ženách v takové 

životní situaci, které by byly ochotné udělat rozhovor do diplomové práce. Bohužel 

mnoho oslovených rozhovor odmítlo. Jako důvod k odmítnutí uváděly především, že 

jim není příjemné o takových věcech mluvit, protože v některých případech ještě šlo o 

celkem aktuální problém. Některé také uvedly, že nemají čas, či si myslí, že by 

nedokázaly na otázky odpovědět. Nakonec se autorce podařilo vzorek vytvořit a 

rozhovory provézt. Oslovené však z pochopitelných důvodů požadovaly anonymitu, 

která jim byla zaručena, proto jsou uvedená pouze křestní jména a počet, věk a pohlaví 

nezaopatřených dětí, které v tu dobu žily nebo aktuálně žijí ve stejné domácnosti se 

samoživitelkou. 

Tabulka č. 1: Struktura výzkumného vzorku  

*** Jméno 
Způsob 

ztráty 
Počet dětí a věk* Povolání** 

1 Zdena Rozvod 1 dítě: dcera 15 (18) Prodavačka 

2 Eva Rozvod 2 děti: dcery 16 a 18 (24 a 26) Voják 

3 Marta Rozvod 3 děti: synové 5, 7 a 9 (13, 15 a 17) 

Vedoucí zaměstnanec 

hotelu a kulturního 

centra 

4 Žaneta Rozvod 2x 
3 děti: První rozvod - syn 3 (9), 

druhý rozvod dvojčata 2 (5) 

Různé brigády – úklid, 

prodej, pomocné práce 

v kuchyni apod. 

5 Karolína Rozvod 1 dítě: syn 16 (18) 
Učitelka na základní 

škole 

6 Tereza Úmrtí 2 děti: dcera 3 a syn 11 (5 a 11) Zdravotní sestra 

7 Jana Úmrtí 
3děti: 2 synové 12 a 17 a dcera 20 

(15, 20 a 23) 
Vedoucí v supermarketu 

8 Marta  Úmrtí 
3 děti: syn 16 a 2 dcery 19 a 21 (20, 

24, 26) 
Účetní 

9 Petra Úmrtí 2 děti: synové 12 a 14 (13 a 15) Personalistka 

10 Renata Úmrtí 1 dítě: dcera 16 (30) 
Administrativní 

pracovnice 
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Zdroj: vlastní 

*Věk dětí je uveden v době ztráty živitele, v závorce je věk aktuální 

**Povolání v době ztráty živitele 

*** Číslo rozhovoru 

1.3.2 Etické aspekty sběru dat 

V případě, že se jedná o jakýkoliv výzkum a v tomto případě ještě o velmi 

nepříjemné a často bolestivé téma, je velmi důležitým aspektem etika.  

K dotazovaným ženám bylo přistupováno s respektem a úctou. Všechny 

dotazované byly informovány o účelu sbírání těchto dat, o přibližné délce rozhovorů a o 

obsahu otázek. V průběhu rozhovoru mohly kdykoliv rozhovor ukončit s tím, že data, 

která sdělily, nebudou v práci použita. Měly právo na kteroukoliv otázku neodpovědět, 

z důvodu, který uznají za vhodný. Jak jsem již uvedla výše, byla jim zaručena 

anonymita a všechny si mohly informace, které autorce sdělily zpětně po jejich 

zpracování do písemné podoby pročíst a zrevidovat, případě že měly o toto zájem, byl 

jim zaslán písemný záznam rozhovoru na jejich email. Na konci rozhovoru si autorka 

vyžádala zpětnou vazbu ohledně otázek, zda vše proběhlo v pořádku, či jestli něco 

nechtějí doplnit a podobně. 

1.3.3 Průběh rozhovorů 

První kontakt s respondentkami byl skrze email. Některé respondentky autorka 

znala, jiné byly cizí. Všechny, které s rozhovorem souhlasily, byly velmi ochotné a 

vstřícné. Nebyl problém najít si čas na rozhovor. Rozhovory proběhly bez problému, 

respondentky byly ochotné mluvit o všem, na co byly dotázány, či k čemu se v průběhu 

rozhovoru dostaly. V odpovědích na některé otázky byly respondentky velmi sdílné, 

naopak na některé otázky odpovídaly opatrněji a stručněji. Odpověděly však na všechny 

otázky, na které byly dotázané. Všem bylo nabídnuto, že jim budou otázky poslány 

předem, aby se mohly případně připravit, čehož všechny využily. Během rozhovoru se 

autorka snažila o příjemnou atmosféru, o jasnou formulaci otázek, o minimální zásahy 

do odpovídání respondentek, pouze pokud bylo nutné více specifikovat odpověď. 

Rozhovory trvaly v rozmezí 30 minut až 1 hodiny.  
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Pro lepší přehlednost jsou níže v tabulce uvedené metody, které byly v této práci 

k zodpovězení otázek využity.  

Tabulka č. 2.: Použité metody k zodpovězení vytyčených výzkumných 

otázek 

Výzkumné otázky Metody sběru dat 

Jak rodinu ovlivňuje ztráta živitele? Rozhovory, desk research 

Které funkce rodiny mohou být 

narušeny a jak? 
Rozhovory, desk research 

Jaké jsou dopady, které může rodina 

vnímat? Jaké oblasti jsou zasaženy? 

 

Rozhovory, desk research 

Jak je konstituovaná sociální politika 

zaměřená na tuto oblast? 
Desk research, sekundární analýza dat 

Jakými způsoby stát kompenzuje ztrátu 

živitele? Jaký je rozdíl v zásazích státu při 

úmrtí a při rozvodu? 

Desk research, sekundární analýza dat 

 

Jak se sociální politika ČR liší s vybranými státy 

Evropské unie? 

Desk research, sekundární analýza dat 

Zdroj: vlastní 
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2. Rodina jako základ společnosti 

Rodina je považována za nejstarší a nejzákladnější sociální jednotku v celé 

společnosti, tudíž je také ve většině světa předmětem zvláštní podpory, která je 

zprostředkovaná skrze rodinnou politiku, která je neoddělitelnou součástí sociální 

politiky státu. (Krebs, 2005) 

Existence rodiny je odedávna spojena především s náležitou péčí, která je 

věnována dětem. Reprodukuje člověka, jako živočicha, zároveň mu umožňuje vrůstání 

do společnosti a kultury. Kromě jiného rodina také propojuje generace, mezi nimi 

vytváří kontinuitu a pouta solidarity. (Matoušek, 1997) 

Velký sociologický slovník mluví o rodině jako o „obecně původní a 

nejdůležitější společenské skupině a instituci, která je základním článkem sociální 

struktury i základní ekonomickou jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi je reprodukce 

trvání lidského biologického druhu a výchova, respektive socializace potomstva, ale i 

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

1997) 

Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 potvrzuje, že rodina je 

základním kamenem státu a z tohoto důvodu má být státem a celou společností 

chráněna. 

V naší společnosti se nachází různé druhy rodin. S postupem doby se podoba 

rodin modifikuje. Rodina tvořená pouze párem rodičů a dětmi je ze sociologického 

hlediska rodina nukleární. Rodina, která zahrnuje i širší okolí příbuzných, tedy více 

generací, je rodina rozšířená. Do druhů rodinného soužití můžeme zahrnout i rodinu 

nevlastní, kdy má alespoň jeden z partnerů děti z předchozího vztahu a ty s ním žijí 

v domácnosti s novým partnerem.  

Rodinu, ve které jedinec vyrůstá, chápeme jako rodinu primární nebo orientační. 

Rodinu, kterou si člověk v dospělosti zakládá sám, tu nazýváme sekundární nebo 

prokreační. (Jandourek, 2001) 
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2.1 Proměny rodiny a rodinného chování 

Rodina je přizpůsobena různým tradicím a lidským kulturám. Také se mění 

v čase. Již v pravěku resp. v mladší době kamenné žili lidé ve skupinkách, které byly 

skoro jistě pokrevně spřízněné. Nelze si představit společnost, která by nebyla 

organizovaná, neměla by koordinované role jejích jednotlivých členů, které jim jsou 

dány dle jejich pohlaví, společenského postavení či věku. Pravděpodobné je, že o 

rozdělení rolí dle pohlaví rozhodl v pravěku lov, na něj se zaměřili muži a ženy na 

sběračství. Předpokládá se tedy, že již v pravěku existovaly rodiny. (Matoušek, 1997) 

V období starověkého Řecka a Říma, době předklasické tedy kolem 8. a 7. 

století př. n. l. byla řecká společnost organizována dle širokých rodů, což byly soubory 

rodin, kdy muži odvozovali svůj původ od nějakého společného předka, kterého uctívali 

a nosili jeho jméno. Každý takový rod měl krále, který byl nejvyšším politikem a 

soudcem. Rozdíl od doby klasické je v tom, že ženy v těchto starších dobách měly větší 

volnost, mimo jiné se mohly na veřejnosti objevovat bez doprovodu. Rodina však byla 

silně patriarchální. Ženám příslušely veškeré domácí práce. Mužům se tolerovali 

konkubíny a levobočci mohli být uznáni za legitimní potomky, pokud žena neporodila 

syna. Ženy se vzdělávaly minimálně, a když už tak pouze doma a ve styku s dalšími 

ženami. Žen se týkalo pouze to, co se dělo v domácnosti, co se dělo mimo domov se jí 

nemělo týkat.  Muž doma nepobýval často, ani komunikace se ženou nebyla příliš 

častou záležitostí. Pokud byla žena nevěrná či neplodná tak se mohl muž bez všech 

formalit rozvést, naopak pokud se chtěla rozvést žena, musela se obrátit na úředníka, 

který posuzoval její důvody. (Matoušek, 1997) 

Kolem 3. století př. n. l. se objevují první systémy, které jsou nepříbuzenské, a 

do popředí se dostává patrimoniální domácnost, která střídá kmenové a rodové 

uspořádání. Těmto domácnostem vládne muž a také vlastní všechen majetek. (Možný, 

2006) 

Kolem 5. století n. l. přišli na naše území Slované, žili v malých vesničkách a 

uspořádání jejich rodin bylo patriarchální. V době pohanské mohli mít význační muži 

dokonce více žen. Mnohoženství tolerovalo velké množství starších společností, avšak 

většinou se to týkalo bohatých a mocných. (Matoušek, 1997) 
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V období středověku jsou významné křesťanské normy, které jsou přítomné po 

několik staletí, veškeré události spojené s rodinou jsou pod vlivem církve. O ženě 

rozhoduje otec či manžel a má minimum práv. (Keller, 1992)  

Středověk zaznamenával běžné soužití širších rodin, s ohledem na průměrnou 

délku života však šlo o tří či čtyř generační rodiny jen vzácně. Větší rodiny se 

vyskytovaly spíše na vesnicích, ve městech se muž ženil, až když byl ekonomicky 

soběstačným. Nutno zmínit, že ve středověku bylo dětství zhruba do 8 let, protože poté 

šlo dítě pracovat či do učení mimo domov. (Matoušek, 1997) 

Vznik domácího soukromí, tedy fakt, že domácnost již není zároveň i místem 

pro zaměstnání, je spojen s vzestupem byrokratického státu, tj. 17. a 18. století n. l. 

ochranu přebírá stát a obec. Tato doba registruje oddělení nukleární rodiny, která je 

tvořena matkou, otcem a dětmi. Byrokracií a kapitalismem začíná být potírána 

patriarchální moc v rodině. (Možný, 2006) 

Dle Kellera (1992) se nukleární rodina zdá, jako ideální uspořádání, kde muž 

zajišťuje ekonomickou a sociální stránku rodiny, žena se stará o domácnost a výchovu 

dětí. Jde o rodinu tradiční, která je soběstačnou jednotkou. 

Od 18. století přichází na scénu emancipace žen, což do budoucna ovlivňuje 

vývoj společenských vztahů. Začíná se postupně rozpadat patriarchální uspořádání 

rodiny. Dnes je žena zapojena do pracovního procesu a i díky tomu je méně závislá na 

muži. Proces zrovnoprávnění ženy však ještě stále není u konce. (Matoušek, 1997) 

Výrazným bodem ve vnímání tradičních norem rodinného života se stala 

průmyslová revoluce na přelomu 19. a 20. století, která s sebou přinesla urbanizaci, tedy 

stěhování lidí do měst za prací, což znamenalo rozpad rodových klanů. Životní 

podmínky nejsou lehké, často je nezbytné, aby pracovala celá rodina. (Fialová, 2000) 

To s sebou přináší také to, že muž přestává být hlavním živitelem rodiny, což 

může vést k tomu, že jeho významné postavení se snižuje a dochází k narušení 

tradičního pojetí rolí. Dochází k prolínání rodinných rolí. (Možný, 1990) 

Druhá polovina 20. století s sebou přináší nový začátek. Napomáhá tomu 

západní společnost, která zlepšuje ekonomickou situaci a tedy i životní podmínky a 

úroveň rodiny, rodí se více dětí, nastupuje konzumní společnost a přichází doba 

individualizace. V 70. letech vstupovalo do manželství mnoho mladých párů, šlo téměř 

o 96% mladých žen a o 90% mladých mužů, průměrný věk v 80. letech u žen 
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nedosahoval při vdávání ani dvaadvaceti let a u mužů pětadvaceti let. Od 50. let až do 

dneška je rozšířen model rodin se dvěma dětmi.(Fialová, 2000) 

Období po válce v českých rodinách se vyznačovalo tím, že v oblasti rodinného 

chování byl zaznamenán sňatkový boom, který doprovázel baby boom. Lidé začali 

rodinu vnímat, jako významnou oblast seberealizace. (Kraus, 2008)  

Současná rodina nebo řekněme moderní rodina, se výrazně liší od původního 

pojetí rodiny. Rodina se stává méně stabilní jednotkou, než tomu bývalo. A tato nižší 

stabilita s sebou přináší určité problémy. Mezi které můžeme zařadit, jako jeden 

z nejvýraznějších negativních dopadů porozvodovou péči o děti. V České republice je 

navíc rozvodovost v porovnání s Evropou vysoká.  

Po revoluci, tedy po roce 1989, začala v České republice klesat porodnost i 

sňatečnost a naopak zvyšuje se průměrný věk vstupu do manželství a zvyšuje se i počet 

manželství rozvedených. V roce 2013 bylo v České republice rozvedeno 27 895 

manželství, což je o 1,5 tisíce více než v roce 2012, ale o 3-5 tisíc méně než v letech 

2001-2008. Absolutní počet rozvodů tak reflektuje především dlouhodobý vývoj 

snižujícího se počtu sňatků, zatímco intenzita rozvodovosti se tolik nemění, zůstává 

stále vysoká. Český statický úřad uvádí, že od roku 2001 se rozvodovost pohybuje na 

úrovni 45-50%. (ČSÚ, rozvodovost, 2015)  

Graf č. 1. Úhrnná rozvodovost 
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Zdroj: český statistický úřad 

Z grafu je patrné, že úhrnná rozvodovost se postupně zvyšovala, aktuálně 

poměrně stagnuje.  

Již od 60. let se výrazně začíná projevovat emancipace žen, která měla výrazný 

vliv na tradiční pojetí rodiny. Ženy se snaží více angažovat ve svém kariérním růstu a 

zakládání rodiny se posouvá na pozdější dobu. V České republice jde o fenomén 

nastupující po roce 1989. Jak věk vstupu do manželství tak narození prvního dítěte se 

posouvá, což souvisí především s většími možnostmi, které se zde po revoluci objevily. 

Mladí lidé využívají možnosti cestování, vzdělávání se zde i v zahraničí či podnikání, 

což jim pomáhá při realizaci svých životních plánů a snů. (Fialová, 2000) 

Se zmíněnou zvýšenou nestabilitou rodiny jsou spojeny různé problémy. Výrost 

(1998) uvádí některé charakteristické znaky současné české rodiny, které vyúsťují právě 

v problémy v rodině. Například zaměření se na zájmy jednotlivců, vysoká 

celospolečenská tolerance k rozvodům, což  ústí v představu, že je rozvod vhodným 

řešením nespokojenosti s momentálním stavem manželství. Dále může jít o 

minimalizující se osobní kontakt mezi partnery, a to z důvodu náročnosti životního 

stylu, množství koníčků a možností realizace nebo také chybí očekávání trvalosti 

vztahu, jednotlivec se často nechce obětovat v zájmu rodiny a nechává si prostor pro 

případnou změnu. 

Kromě citových schémat by měl být výběr partnera ovlivněn racionalitou, která 

je základem pro kvalitu a pevnost vztahu, které jsou rozhodujícími při všech funkcích, 

jež má rodina plnit.(Hintnaus, 1998) 

2.2 Funkce rodiny 

Rodina má pro dítě i její další členy nezastupitelný význam, dítě se do ní rodí a 

vyrůstá v ní, tudíž rodina má výrazný vliv na celkový rozvoj osobnosti, a to především 

v období raného dětství. Jde o obraz prvotního společenství, v rámci kterého si dítě 

osvojuje základní vzorce chování, návyky a veškeré dovednosti, které jsou následně 

nezbytné pro fungování ve společnosti. V rodinném prostředí se pokládají základy 

sociálním a kulturním normám a vytváří se jejich hierarchie. (Možný, 1999)  
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 Rodina má mnoho funkcí, které se v průběhu jejího vývoje mohou měnit, avšak 

jsou funkce, které jsou řekněme základní a neměnné. Mezi tyto základní funkce řadíme: 

• Funkci biologickou neboli reprodukční 

• Funkci materiální neboli ekonomickou 

• Funkci výchovnou neboli socializační 

• Funkci emocionální 

• Funkci ochrannou  

Autoři uvádějí různé kombinace těchto funkcí, některé přidružují k sobě, někteří 

autoři naopak funkce oddělují. Ale jde vždy o stejný výčet těchto základních funkcí.  

2.2.1 Biologická funkce - reprodukční 

První zmíněná funkce je poměrně zásadní. Je významná jak pro společnost, tak i 

pro jednotlivé členy rodiny. Reprodukce je základní aspekt pro úspěšný rozvoj 

společnosti. Marušiak (1964) rozlišuje dvě složky této funkce a to uspokojování 

pohlavního pudu a proces rozmnožování obyvatelstva. V prvním případě jde o sexuální 

soužití muže a ženy. Dříve byla tato složka obsažena v reprodukci. Později měli partneři 

možnost regulovat plození dětí, tak se funkce rozdělily. Druhý aspekt je rozmnožování 

obyvatelstva, to můžeme považovat za základní a stěžejní funkci rodiny.  

V současnosti však jde o problematickou oblast. Průměrná světová porodnost je 

k roku 2015 dle statistik OSN 2,5 dítěte na jednu ženu, tuto porodnost však zvyšují 

především africké státy, největší porodnost je v subsaharské Africe, konkrétně v Nigeru, 

kde se rodí v průměru 7 dětí na ženu. Avšak v mnoha jiných částech světa je porodnost 

celkem nízká, což je dané především faktem, že dnes se dává přednost vzdělání a 

kariéře před rodinou. V České republice připadá na jednu ženu pouze 1,4 dítěte, což 

znamená, že míra porodnosti je u nás na hraniční úrovni. Česká republika se řadí mezi 

státy s nejnižší porodností ve světě.  (Český rozhlas Radiožurnál, 2015) 

2.2.2 Materiální funkce – ekonomická 

Můžeme říci, že v minulosti byla důležitější, než je nyní a to především 

z důvodu systému sociálních podpor, a toho, že stát na sebe přebírá větší zodpovědnost, 
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ale i přesto jde o důležitou funkci. První stránka této funkce je důležitá především pro 

existenci a rozvoj ekonomického systému společnosti. Rodina a její členové se 

prostřednictvím profesí zapojují do výrobní i nevýrobní sféry a zároveň se stávají 

důležitým spotřebitelem, od kterého je výrazně odvislý trh. Poruchy této funkce se 

ukazují při materiálním strádání rodin, kdy častým důvodem bývá nezaměstnanost nebo 

nárůst výdajů. (Kraus, Poláčková, 2001) 

Druhá stránka této funkce se týká především hmotného zabezpečení rodiny a 

jejích členů. Zodpovědnost ohledně materiálních podmínek stojí především na rodičích, 

kteří jsou povinni zajistit to, co je nezbytné k životu celé rodiny. Děti představují veliké 

finanční zatížení, mimo jiné také z důvodu, že nedostatek čehokoliv pociťují, jako 

diskriminaci ve srovnání s ostatními. Také jde o větší množství potenciálních věcí, které 

děti od rodičů požadují. (Střelec, Marádová, Marhounová, Řehulka., 1992)  

Zde je celkem viditelný negativní dopad na blahobyt rodiny, pokud je rodina 

neúplná. V rodině kompletní většinou pracují oba rodiče, dělí se o výdaje na chod 

domácnosti. Pokud je rodina po rozvodu, péče zůstává na jednom z rodičů, druhý platí 

výživné, tudíž rodiči žijícím s dítětem zůstávají často neúnosné náklady. Děti tak často 

počátkem dospělého věku začínají pracovat a tak pomáhají s rodinnými financemi. 

V případě rodiny neúplné z důvodu úmrtí jednoho z rodičů jde také o snížení příjmů, 

avšak zde přispívá stát a opět se mohou zapojit dospělé děti. Druhým příkladem je 

potom vdova v důchodu, která již nebydlí s dětmi a veškeré náklady tedy musí uhradit 

sama. Těmito a dalšími dopady se budu zabývat v dalších částech práce. 

2.2.3 Socializační a výchovná funkce 

Rodina, jak již bylo uvedeno, tvoří úplně první společenství, do kterého se 

člověk dostane, a tudíž výchovou ovlivňuje jeho mentální a fyzický růst a rozvoj. Díky 

rodině si člověk osvojuje základní návyky a vzorce chování, aby se mohl stát 

plnohodnotným členem společnosti. Výchovou tedy dítě připravujeme na vstup do 

praktického života. 

Zásadním procesem v této době a v prostředí rodiny a později i v prostředí mimo 

rodinu, je socializace. Socializací myslíme proces, v rámci kterého se člověk zapojuje 

do společnosti, přičemž si osvojuje normy, které ve společnosti fungují, učí se 
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hodnotám a sociálním rolím, které jsou spojeny s určitými pozicemi. Veškeré vnější 

působení prostředí se odráží v charakteristikách osobnosti, která se v tu dobu utváří.  

Dochází k internalizaci postojů, způsobu chování a představ, které vidí ve svém 

okolí. Vytváří se sociální identita. Nutno říci, že socializace probíhá v průběhu celého 

života, protože se člověk neustále dostává do nových situací, ve kterých se musí učit žít, 

také získává nové sociální role, které si musí osvojit. Socializace je tedy procesem 

celoživotním. (Jandourek, 2001) 

Některé zdroje ještě uvádějí funkci kulturní, kterou je myšlen především rozvoj 

vztahu k historii, tradicím a obecně kultuře dané společnosti. Ale tuto funkci lze spojit 

s funkcí socializační. 

2.2.4 Emocionální funkce 

Jde o nezastupitelnou funkci rodiny, i když člověk navazuje vztahy mezi 

kamarády, či mezi kolegy v práci, tak žádná jiná instituce nedokáže vybudovat takové 

citové zázemí, pocit lásky, bezpečí a jistoty jako rodina. Proto je existence rodiny pro 

člověka zásadní. Vztahy mezi jejími členy a prostředí, které rodina vytváří, velmi 

ovlivňuje člověka. Proto také pokud tato funkce nefunguje, jak by měla, může být velmi 

zraňující. Rodina uspokojuje velké množství potřeb, mezi které patří také podpora, 

pomoc a přijetí. Jde o funkci, která ovlivňuje celkovou stabilitu rodiny. 

Na druhou stranu může být rodina zdrojem stresu. Záleží velmi na stylu 

výchovy, někdy rodiče nedají dětem prostor se dostatečně realizovat a vyjádřit. Rodič 

může být unavený, rozčilený či podrážděný tudíž může narušit rodinou pohodu.  

Dospělý pár se musí vzájemně přizpůsobovat, protože se o zodpovědnost 

v domácnosti dělí. Někdy to znamená i vzdání se některých činností. Avšak stále by 

měla rodina tvořit bezpečné útočiště před okolním světem a také místo k odpočinku a 

načerpání nových sil.  

Absence jednoho z rodičů je pro emocionální a sociální vývoj dítěte velmi 

škodlivá. Proto může být tato funkce snadno narušena. (Kraus, 2008) 
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2.2.5 Ochranná funkce 

Poslední a neméně důležitá funkce je ochranná. Tato funkce zajišťuje, jak 

ochranu před nebezpečím, tak zároveň do ní můžeme zařadit i uspokojení veškerých 

životních potřeb rodiny. Pro děti je tato funkce důležitou z toho důvodu, že domov má 

evokovat pocit bezpečí, díky kterému se mohou bez obav rozvíjet. Mělo by jít o místo, 

kde se nevyskytuje násilí ani hrubé zacházení. Děti by se neměly bát vyjádřit svůj názor 

či projevit svou přirozenost. Naopak jde o místo, kde mohou cítit samy sebou.  

 

Shrnutí funkcí rodiny:  

Rodina se v průběhu let velmi změnila. Změny můžeme vidět v rozsahu, 

struktuře a intenzitě vztahů v rodině, také v dělbě práce, vývoji sociálních rolí či ve 

vyznávání hodnot v rodinném životě. Velký vliv mají masová média, která mění pohled 

na životní styl a často oslabují rodinné hodnoty, a z toho důvodů je rodina v dnešní době 

velmi ohrožená. (Lenczová, 1998)  

Všechny funkce dohromady přispívají k vytvoření bezpečného prostředí. Jedna 

druhou nemůže nahradit. Každá je významná, avšak s dobou se mění jejich hierarchie 

důležitosti, pro dnešní dobu je důležitá především emocionální funkce, které se ovšem 

dostává čím dál tím méně. Rodina je místem vzniku života a formuje se v ní charakter 

každého člověka a zároveň si osvojují hodnoty. Funkce, které má rodina splňovat se 

nadále odrážejí i v životě dospělém a člověk si je odnáší do života vlastního.  

Pokud jsou tyto základní funkce narušené, může to mít výrazný a negativní 

dopad na celou rodinu a především na děti, které jsou nejnáchylnější.  
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3. Neúplná rodina z důvodu ztráty živitele 

Tato kapitola bude zaměřená na neúplnou rodinu, protože to je základní 

problém, který se zde snažíme přiblížit. Otázkou je, co s sebou přináší toto rodinné 

uspořádání a jaké dopady to na rodinu může mít. Ekonomická a sociální situace rodin je 

diferencována, jak počtem dětí v rodině, tak právě úplností či naopak neúplností rodiny. 

Rodinou neúplnou tedy rozumíme rodinu, ve které chybí alespoň jeden z rodičů. 

Jandourek (2001:207) neúplnou rodinu definuje jako „rodinu redukovanou rozvodem 

nebo smrtí otce, matky, obou rodičů nebo tvořená svobodnou matkou a dítětem“. 

Historicky bylo hlavní příčinou neúplné rodiny ovdovění, dnes je jím především 

zvyšující se rozvodovost. V uplynulých desetiletích dochází k nárůstu počtu rozvodů, 

jak již bylo uvedeno výše. Počet neúplných rodin se od roku 1970 do roku 2001 více 

než zdvojnásobil. V roce 1991 představovaly neúplné rodiny 15% z celkového počtu 

rodin, v roce 2001 už šlo o 24% z celkového počtu. (Vobecká, 2006) 

K neúplným rodinám je přistupováno různými způsoby, odvislé je to od typu 

sociálního státu, který je v daném státě aplikován. Zároveň je podoba sociálního 

systému pro neúplné rodiny velmi ovlivněna hodnotami, tradicemi či kulturou 

společnosti daného státu. (Šťastná, 2009)  

Odchod rodiče pro rodinu často znamená ocitnutí se v těžké finanční situaci, ve 

které hrozí ohrožení chudobou či sociální exkluzí. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že 

pro samoživitele není skoro žádné zvýhodnění, pomoc od státu je často určena 

samotnému rodiči, který je však na hraně životního minima. (Dudová, 2008) 

3.1 Rozvod jako příčina ztráty živitele 

Proměna rodiny a její uspořádání je spojena s tzv. „novými sociálními riziky“, 

od 80. let je tedy sociální politika v zemích EU zaměřena na chudobu, materiální 

deprivaci a sociální vyloučení. Materiální deprivace v dětství s sebou nese výrazné 

předpoklady pro život v chudobě v dospělém věku a celkově negativně ovlivňuje 

životní šance jedinců, vede například k nižší úrovni vzdělání, což následně zapříčiňuje 

nižší výdělky a také vysoké riziko nezaměstnanosti. Stejně tak sociální vyloučení hrozí 

ve větší míře rodinám neúplným. (Hora, Kofroň, Sirovátka, 2008) 
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Rozvod je velmi traumatická událost, která s sebou nese často dlouhodobé 

následky a to nejen pro rodiče, ale také, a to především pro děti. Děti si často jen těžko 

uvědomují a chápou, co se stalo, přináší s sebou změnu něčeho, co ony považovaly za 

samozřejmé a co bylo zdrojem jejich jistoty a pohody, tedy to, že budou mít nablízku 

oba rodiče. Může nastat situace, kdy si dítě bude myslet, že je důvodem rozpadu 

manželství a tedy odchodu jednoho z rodičů.  

Změnu v chování dětí lze pozorovat i dlouhou dobu po rozvodu, objevuje se 

neposlušnost, impulzivita či agresivita. Často přetrvává dlouhou dobu pocit nejistoty a 

ztráty.  

Tabulka č. 3: Rozvodovost v letech 2010-2015 

Rozvodovost 2010-2015 

Rozvody 2010-2015 Počty rozvodů dle nezletilých dětí 

 Celkem Na návrh 

ženy 

Celkový 

počet 

1 dítě 2 děti 3 a více dětí 

2010 30783 20130 17640 9853 6903 884 

2011 28113 18167 15831 8948 6074 809 

2012 26402 16998 15189 8292 6146 751 

2013 27895 18045 15921 8591 6436 894 

2014 26764 17054 15207 8265 6133 809 

2015 26083 11604* 14993 7830 6310 853 

Zdroj: vlastní, využitá data z českého statistického úřadu 

*Výrazně nižší počet podání návrhu ženou je pravděpodobně z důvodu, že ve statistice ČSÚ, ze 

které se vycházelo, byl v roce 2015 zvlášť zohledněn návrh žádosti o rozvod, který byl podán společně, 

což činní dalších 8176 podaných žádostí. 

Z tabulky vyplývá, že v posledních pěti letech se rozvodovost výrazně nemění. 

Většinu návrhů na rozvod podávávají ženy, zbytek je buď na návrh společný anebo na 

návrh muže. Nadpoloviční počet všech manželství, u kterých dojde k rozvodu, 

vychovává nezletilé děti. Nejvíce rozvedených manželství je, ve všech zmíněných 

letech, s jedním dítětem, pak následují rozvody se dvěma dětmi, kdy jde o počet celkem 

podobný. Rozvody v rodinách s jedním, či dvěma dětmi jsou početnější, a to především 

z důvodu, že jde o častější rodinné uspořádání. Rodin se třemi dětmi je výrazně méně, 

tudíž i počet rozvodů je mnohem nižší. Vedlejším důvodem může být i to, že rodiny 

s větším počtem dětí se často snaží manželství udržet déle.(ČSÚ, úhrnná rozvodovost) 
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Příčiny rozvodů mohou být různé. Nejde však o následek jedné hádky, často 

bývá důsledkem mnoho nespokojených a konfliktních let v manželství. Pokud je rozpad 

manželství neodvratitelný, tak je možné zvolit ze dvou přístupů, jak ho řešit, těmi jsou 

přístup konfrontační nebo kooperativní. Přístupem konfrontačním se prohlubuje 

nepřátelství, naopak druhý přístup se snaží o funkční vyřešení manželských problémů a 

o klidnější průběh rozvodu. (Mach, Šmolka, 1998) 

V minulosti bylo problémem to, že lidé vstupovali do manželství velmi mladí, 

psychicky nevyzrálí a také ekonomicky nezajištění. Tudíž byli závislí na svých rodičích, 

což mohlo vézt k frustraci a potenciálnímu konci manželství. Často zde chyběla i 

dostatečná zodpovědnost k rodině. (Hora, Kofroň, Sirovátka, 2008) 

 Základem je vybrat si správného manželského partnera, protože v ideálním 

případě jde o rozhodnutí na celý život. Pokud se to nepovede, jde o jednu z příčin 

rozvodu. Důležitým aspektem manželství a tedy i potencionálním problémem je tedy 

chování a osobnost manželů. Často si protějšek nepřipouští chyby druhého nebo si 

myslí, že ho změní. Jeden z manželů se po čase může vzdát naděje, že svůj protějšek 

změní nebo že se přestane chovat nepřijatelným způsobem a nedokáže nadále tolerovat 

jeho chování či jeho chyby. S tím souvisí, že velkou část problémů s sebou také nese 

komunikace. Protože je komunikace velmi důležitá v jakémkoliv vztahu tak pro rodinu 

tím více. Problém může být již ve způsobu komunikace, někteří partneři si nedokážou 

vyjádřit podporu, lásku, pochopení a to může vézt k pocitům nedocenění, nepochopení a 

bezcennosti. Pokud komunikace nefunguje, tak vzniká mezi partnery propast a ta může 

být příčinou rozvodu. Partneři se často přehlížejí, chovají se k sobě odměřeně a tím 

mezi sebou propast prohlubují, přestanou si jeden druhého vážit, chovat se k sobě mile a 

neberou na sebe ohled, což sebou přináší východisko ve formě rozvodu.(Hora, Kofroň, 

Sirovátka, 2008) 

Rozhovor č. 3„Člověku chybí blízký vztah s druhým dospělým člověkem, možnost 

sdílet život v partnerství, ale u nás tomu nebylo ani před rozvodem. Naopak po rozvodu 

šlo o úlevu, I když partnerství mi chybí, není to však stesk po předchozím partnerovi.“2 

Jednou z působících změn, které mohou mít na rozvodovost vliv je také 

společnost a proměna vnímání instituce manželství. Změnu lze vidět i v postavení žen 

                                                
2 Marta, rozvedená, 3 synové - 5, 7, 9 let 
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v manželství, ty již nejsou podřízené manželovi, v manželství jde o rovnoprávnější 

postavení, kdy oba partneři pracují a starají se o děti.  

Zásadní je, že manželství je často uzavírané již s vědomím, že je možné ho 

ukončit. Dnes již není společensky nepřijatelné, aby dva lidé spolu žili, aniž by byli 

svoji. Změnou prošlo také očekávání od manželství. Pro ženu šlo dříve o navýšení 

postavení, pro muže šlo o přechod do dospělosti, stal se hlavou rodiny a musel za ni nést 

zodpovědnost. Dříve ne tak důležitá sexuální stránka vztahu je dnes primární. (Hora, 

Kofroň, Sirovátka, 2008) 

3.1.1 Jaké důsledky s sebou nese rozvod 

Není rozvod jako rozvod. Velmi záleží na situaci manželů, zda jsou pracující, 

majetní či naopak nemají mnoho prostředků. Také celou situaci ovlivňuje způsob 

rozvodu rodičů, zda vše proběhlo v pořádku a v klidu nebo šlo o zdlouhavou a 

nepříjemnou soudní při. Otázkou je také, jak vysoké bylo vyměřené výživné a jak 

dopadla úprava vztahů mezi dětmi a rodiči. To vše a další faktory mají vliv na následné 

uspořádání rodiny. Jde o období naplněné stresem a frustrací důležitých lidských potřeb. 

Rozvod může být chápán v určitém smyslu, jako základní sanační opatření, které 

by mělo zamezit nesouladu a závažným konfliktům mezi manželi, měl by ukončit 

problémy v soužití a umožnit další životní perspektivy. Toto jsou základní předpoklady, 

díky kterým je rozvod společností akceptován, avšak ne vždy jsou tyto předpoklady 

naplňovány. Pozitivní změny, které jsou po rozvodu očekávány, nenastanou, a naopak 

dochází k dalšímu stresu, frustraci a konfliktům. (Matějček, Dytrych, 2002) 

 

1. Ekonomická situace v rodině 

 

Jak se liší z hlediska financí domácnosti rozvedené a žijící v manželství? Fučík 

(2013) uvádí, abychom mohli porovnávat ekonomické situace a postavení na trhu práce 

u lidí rozvedených a u lidí žijících v manželství používáme dva indikátory a těmi jsou 

celkový příjem domácnosti a příjem z hlavního zaměstnání, jde o ukazatele, které se liší 

perspektivou rodinných účtů a individuálních příjmů, o ekonomické situaci, v níž 

rozvedení žijí, poté vypovídá celkový roční příjem domácností. To zahrnuje různé typy 

příjmů.  
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Po rozvodu zmizí jednota manželského a rodičovského páru, což je výrazná 

změna především v původním rozdělení rodinného rozpočtu na dvě části. Práce byla 

často rozdělená, péče fyzická a péče o domácnost byla teoreticky stejným přínosem, 

jako finanční zabezpečování a rozvodem je tato dělba práce zpochybněna, protože od 

teď hraje každý sám za sebe. (Dudová, Hastrmanová, 2007) 

Rozhovor č. 5: „Řekla bych, že zásadním aspektem byly asi ty finance, bylo znát, 

že jsou v domácnosti dva platy, já sice pracuji, ale manžel vydělával více. Teď musíme 

více šetřit. Protože se dělil majetek a manžel si některé věci odnesl, musela jsem 

kupovat auto, televizi, počítač – postupně samozřejmě. A to byly velké částky, takže pak 

jsme si nemohly moc užívat. To bylo docela obtížné, nebýt rodiny, která nám půjčila, 

bychom to asi, teda alespoň na začátku špatně zvládaly.“3 

Rozvedené matky, tedy samoživitelky, jsou finančně závislé buď na svém 

bývalém manželovi, na vlastních pracovních příjmech nebo na dávkách od státu. 

Dostávají se do skupiny, která je vážněji ohrožena chudobou nebo sociálním 

vyloučením a to především z důvodu pouze jednoho příjmu, snížením možností 

harmonizace pracovních a rodinných povinností a tím obtížnějšího zapojení se a udržení 

na pracovním trhu. (Šťastná, 2009) 

Rozhovor č. 4: „Po smrti prvního manžela jsme přišly o výživné a sirotčí důchod 

pro syna jsem po úřadech vyjednávala několik let. A druhý manžel výživné nikdy 

neplatil. Finance zoufale chyběly, na výchovu sem byla sama, což bylo těžké, ale snažila 

jsem se dětem věnovat, jak to šlo. Pro mě bylo hrozné, že se nemám na koho obrátit ať 

v oblasti financí nebo podpory.  Nemohla jsem najít práci, neměla jsem peníze. To bylo 

období, kdy jsem byla opravdu zoufalá a rozprodávala jsem věci, abych měla alespoň 

na jídlo. Začaly se kupit dluhy a já už neměla sílu s tím nic dělat.“4 

Otec může plnit roli živitele dvěma způsoby, povinným způsobem tedy placením 

výživného určeného soudem a v druhém případě může přispívat nad rámec výživného, 

tedy dobrovolně dávat matce peníze navíc. Co se týče následného živení rodiny ze 

strany otce, tak je často ovlivněné tím, kdo inicioval rozchod, kdo ho zavinil, také to jak 

rozvod probíhal nebo zda mají možnost pravidelně vídat své dítě. (Dudová, 

Hastrmanová, 2007) 

                                                
3 Karolína, rozvedená, dcera 18 let 
4 Žaneta, rozvod, 3 děti, synové 3 a 2 roky 
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Finanční situace po rozvodu je komplikovaná, absence jednoho rodiče je znát a 

přirozeně se životní úroveň rodiny snižuje. Příjmy jsou také odvislé od vzdělání matky, 

které může výrazně ovlivnit výši příjmů. Žena, která je samoživitelkou, se často těžko 

zapojuje do pracovního procesu. Zaměstnavatelé na ně často pohlížejí skepticky, 

protože je zde větší pravděpodobnost absence v práci z důvodu péče o dítě.  

Rozhovor č. 4: „Jako zásadní věc vidím rozhodně finance, kolem těch se to 

točilo celou dobu. Protože to s sebou neslo další věci, nejistotu, strach, zoufalství atd. 

Museli jsme se přestěhovat na okraj města, kde byly levnější nájmy. Finanční situace 

byla katastrofální, chodila jsem po brigádách, abych měla alespoň nějaké peníze. A i ty 

byl velký problém sehnat, protože jsem měla doma 3 děti a tak jsem často dělala na 

černo. Byly chvíle, kdy jsme neměli na nájem a já abych nepřišla o byt, sem si půjčovala 

od okolí peníze a kupovala jídlo na dluh.“5 

Celkem důležitým faktorem je i věk dítěte. V období puberty se hůře vysvětluje, 

že na něco nejsou peníze, protože tyto děti se chtějí svým vrstevníkům vyrovnat ještě 

více než kdy jindy.  

Problém nastává, když rodič, který má soudem určenou vyživovací povinnost, ji 

neplní, práci se vyhýbá nebo jde o rodiče ve výkonu trestu či požívá návykové látky, 

žije na neznámém místě a podobně. 

Rozhovor č. 4: „Od druhého manžela jsme nedostávaly výživné, i když byl 

mockrát sankciován. Do dnes nám dluží na výživném mnoho peněz.“6 

Problém s výživným a neexistence vlastního zaměstnání může vézt až 

k chudobě. Což už je velmi závažný jev. Jde o jev, který je zde v podstatě od vzniku 

lidské existence, a je zde přítomný až do současnosti a to jak v zemích rozvojových, tak 

i v zemích, které se řadí mezi nejvyspělejší země planety. Také z toho důvodu jsou 

vyspělými společnostmi tvořeny instrumenty k řešení chudoby a především je pak nutné 

soustavně dbát o vytváření podmínek k jejímu předcházení. Nástroje a prostředky, které 

se k řešení chudoby přerozdělují, výrazně modifikují konkrétní podobu sociální politiky 

v dané zemi. Nutno říci, že chudoba je spojována s „hmotnou nouzí, deprivací, 

s vyloučením jedinců či určitých sociálních skupin od materiálních zdrojů“ (Krebs, 

2005:107) 

                                                
5  Žaneta, rozvedená, 3 děti – synové 3 a 2 roky 
6 Žaneta, rozvedená, 3 děti – synové 3 a 2 roky 
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Rozhovor č. 3: „Několik let po rozvodu byly finance kritické, žili jsme pod 

hranicí chudoby podle měřítek ČR, ale nebyla to změna oproti společnému životu. 

Usnadnilo se hospodaření s financemi, které se odvíjelo od reálných příjmů. Splácení 

společných dluhů ve výši skoro 2 mil. Kč bylo obtížné.“7 

 

2. Vztahy v rodině – emoční zázemí 

 

Rozhodnutí o rozvodu pramení z různých důvodů a situací a je to ovlivněno 

mnoha faktory. Pro děti je však rozvod vždy ekvivalentem k ztrátě a zmatku. Děti o 

rozvodu nerozhodují, nemohou ho ovlivnit, nemají kontrolu nad tím, jak probíhá ani co 

se s nimi během něj a po něm děje. Jsou zvyklé na určitou stabilitu domova a ta je 

rozvodem narušena. To, jaký bude mít rozvod dopad na děti, je velmi individuální a 

závisí na různých faktorech, jako jsou emocionální a psychická vyspělost, věk, rozum, 

dobrá vůle rodičů, atd. (Colorosová, 2008) 

Rozhovor č. 5: „Syn mě i mému manželovi situaci, která vznikla, velmi vyčítá, 

alespoň si to myslím, protože tím chováním nám to vyloženě vrací.“8  

Pokud v rodině docházelo k domácímu násilí, tak i přesto chce dítě často situaci 

zachovat takovou, jaká byla, protože z jejich pohledu může být nová, neznámá situace 

horší než ta, která je aktuální. Bojí se, že by se otec mohl kvůli tomu ocitnout ve vězení, 

ony v dětském domově a podobně. Většina dětí preferuje stav, který je aktuální. A proto 

je pro ně následně těžké se vyrovnat s novým uspořádáním. (Smith, 2004) 

Po rozvodu je očekáván obrat od neustále konfliktní situace, která probíhala 

v době před rozvodem a v době rozvodu. Je očekáváno následné zklidnění emocí a 

vztahů, obnovení duševní rovnováhy a zlepšení psychického stavu rodiny, otázkou je, 

zda je tomu opravdu tak. Konec manželského soužití, nemůže být chápán, jako prosté 

přerušení a zmizení vztahů, ale jako velmi citová a sociální pomalá transformace životní 

situace. Ve většině případů pokračuje velmi napjatá a stresová atmosféra, která je často 

doprovázená častými soudními řízeními o styku s dítětem, procesy ohledně výživného 

či ohledně majetku. Dítě je tedy i následně vystavováno soudním znaleckým posudkům, 

čímž může být velmi frustrováno, pokud se musí neustále vyjadřovat k tomu, ke komu 

                                                
7 Marta, rozvedená, 3 děti – synové 5, 7, 9 let 
8 Karolína, rozvedená, 1 dítě – syn 16 let 
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z rodičů chová větší náklonnost, koho si více váží či s kým by chtělo žít. Často si skrze 

dítě rodiče vyřizují své účty. (Matějček, Dytrych, 2002)  

Rozhovor č. 1: „Já byla nejdřív tak naštvaná, zhrzená. Nesnášela jsem ho za to, 

co udělal. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem se s tím smířila. Než jsem mu dokázala 

odpustit. Nakonec jsem ráda, že to takhle dopadlo. Nechtěla bych být s chlapem, který je 

se mnou nešťastný, s chlapem který má rád jinou a je se mnou jen aby udržel rodinu.“9 

Partnerské odpoutání se a distance od manželství je velmi emočně významná 

skutečnost, je zde výrazná emoční zátěž na toho, kdo se původně rozvádět nechtěl a 

proto bývá emočně – kognitivní akceptace rozpadu manželství těžkým úkolem. Je zde 

často pozorovatelná asymetrie v tom, že jeden z partnerů je na tom druhým emočně, 

materiálně či postojově závislý ten druhý méně nebo vůbec.(Plaňava, 2000) 

Rozhovor č. 2: „Stýkalo se mi, byla sem smutná, ale i naštvaná. Nevěděla jsem, 

co jsem udělala špatně, že se cítil nešťastný a chtěl odejít. Chvíli jsem si to vyčítala a 

chvíli sem nenáviděla jeho, že všechno zkazil. Teď je to již za mnou. Přeji mu ať je 

šťastný, já sama jsem si také našla partnera a jsem spokojená.“10 

 Ohledně vztahů v rodině je to komplikované, protože širší rodina obou partnerů 

může v průběhu rozvodu a poté i po něm mít mezi sebou vztahy velmi napjaté až 

špatné. Z části může dojít k úlevě, že se již s rodinou druhého partnera nemusejí vídat, 

ale většinou je tomu naopak. Především děti jsou zvyklé na obě části rodiny, širší rodina 

pro ně hraje důležitou roli a možné přerušení kontaktu s nimi pro ně znamená výraznou 

ztrátu a emoční vypětí. Rozvodem se tyto vztahy často přetrhávají, avšak dítě je 

potřebuje pro svou identifikaci s dospělými a pro svou jistotu ohledně zázemí a pocitu 

bezpečí, které tvořili. Prarodiče se mohou navzájem začít osočovat, nenávidět a 

v důsledku toho mohou přestat akceptovat i dítě, které předtím měli rádi. Na druhou 

stranu mohou dítě milovat dál a chtějí se s ním dál vídat, ale jeden z rodičů jim v tom 

může bránit.(Matějček, Dytrych, 2002) 

Rozhovor č. 3: „Děti se vídají s otcem pravidelně asi 2x za měsíc i s jeho širší 

rodinou.  Byla období, kdy společná setkání chyběla (půlroční pobyt otce v zahraničí, 

situace, kdy zakládal novou rodinu apod.) Sama se účastním pouze výjimečně 

                                                
9 Zdena, rozvedená – 1 dítě, dcera 15 let 
10 Eva, rozvedená – 2 děti, dcery 16 a 18 let 
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společných setkání (např. při příležitosti pohřbu v rodině). Postupem času děti jezdí 

k otci méně, mají své zájmy, není pohodový jejich vztah k otcově partnerce.“11 

Rozhovor č. 1: „ To bylo celkem komplikované, protože jsme byly zvyklé tam 

jezdit o svátcích o narozeninách a podobě. Teď já jsem se tam necítila dobře tak, že 

jsem tam jezdit nechtěla, ale nechtěla jsem dceři zakazovat, aby tam jezdila, byla to její 

babička s dědou a chtěla jsem, aby spolu měly vztah. A to jsem i dceři řekla. Sice 

návštěvy omezila, ale alespoň někdy tam zajela. Časem se to stejně jako s otcem začalo 

zlepšovat. Zjistila, že oni nemůžou za to, že nás táta opustil, tak je vzala na milost.“12 

Rozhovor č. 2: „Rodina ze strany manžela se postavila za nás, tudíž s nimi se 

nadále vídáme. Trávíme tam nějaký den na Vánoce, Velikonoce či o pouti, více méně se 

střídáme s bývalým manželem. Změna je znatelná v tom, že se opravdu musíme domluvit 

na den, abychom se tam nepotkali. Já mám rodinu na Slovensku tak jsem ráda, že máme 

rodinu i tady.“13 

Emočně náročné pro dítě také může být nalezení si nového partnera rodičem, 

musí se s ním seznamovat, vyžaduje se po něm vyjádření náklonnosti k novému 

partnerovi nebo partnerce, kterou dítě alespoň z počátku často necítí.(Matějček, 

Dytrych, 2002) 

Rozhovor č. 5: „Našla jsem si přítele, se kterým trávím dost času. Syn ho však 

nemá rád, čímž tedy vznikají velmi nepříjemné situace. Přijde mi, že kdybych si přivedla 

kohokoliv, tak to bude špatně.“14 

Každá věková skupina je svým způsobem výrazně ohrožena dopadem rozvodu. 

Děti předškolního věku mají pocit, že jsou středem vesmíru, a tak pokud se dějí špatné 

věci, mají pocit, že se tak děje kvůli nim. I děti v mladším školním věku jsou velmi 

ohrožení, protože jsou ve fázi, kdy rodina zaujímá ústřední postavení a dítě rodiče 

zbožňuje, tudíž odchod jednoho z nich s ním velmi otřese. Velmi problematické je poté 

období dospívání, pocity a představy dětí se velmi mění. Obávají se, zda budou 

v dospělosti schopní navázat vztahy a budou schopni být šťastní. (Smith, 2004) 

 

                                                
11 Marta, rozvedená – 3 děti, synové 5, 7 a 9 let 
12 Zdena, rozvedená – 1 dítě, dcera 15 let 
13 Eva, rozvedená – 2 děti, dcery 16 a 18 let 
14 Karolína, rozvedená – 1 dítě, syn 16 let 
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Rozhovor č. 1: „Jak jsem již říkala, dcera to nesla velmi těžce, jako určitou 

zradu od člověka, kterého milovala a kterému věřila. Měla velmi negativní postoj 

k mužům, vyhrožovala, že se nikdy nevdá, protože za to chlapi nestojí a podobně. Na 

téma otce reagovala velmi emotivně, naštvaně.“15 

Často jsou také problémem společní přátelé rodičů, kdy je nezbytné, aby se 

jeden vztahů s přáteli vzdal nebo je alespoň modifikoval a omezil buď z důvodu, že si to 

bývalý partner nepřeje nebo oni sami se na jednu stranu přidali a o vztah nestojí. 

Rozhovor č. 2: „Naši společní přátelé zůstali v kontaktu především se mnou, 

protože manželovi vyčítali, co se stalo. A také protože on svůj starý život hodně odstřihl, 

tím že se odstěhoval.“16 

 

3. Socializační a výchovné dopady 

 

Rodina je specifickým sociálním útvarem, ale i přesto zde platí některá obecná 

pravidla. Rodina má svou hierarchii interpersonálních vztahů a každý její člen hraje 

svou roli. Má určitá vnitřní pravidla a skupinové normy a to vše tvoří základ pro 

výchovu dětí. Sociální klima je pro výchovu zásadní. (Hintnaus, 1998) 

Otec je pro dítě nenahraditelnou součástí života, vedle matky je nejdůležitější 

blízkou osobou. Pro dítě reprezentuje bezpečí a ochranu, před hrozbami světa. Zároveň 

dítěti dává návod, jak si vytvořit představy o životě a plánech do budoucna. (Ballnik, 

2012) 

Ohledně výchovy můžeme říci, že i s oběma rodiči nemusí dopadnout dle 

představ rodiče či společnosti a naopak i s jedním rodičem může z dítěte vyrůst silná a 

samostatná osobnost. Výsledky výchovy nejsou zaručeny. Ale role otce je bezpochyby 

významná. 

Rozhovor č. 2: „Celkem zásadní vidím, to, že jim otec zmizel ze života. I když mi 

to neříkaly, věděla jsem, že jim táta chybí. A že i když mu to nemůžou zapomenout tak ho 

mají rády. Ztratily tu jistotu, kterou jim celá rodina dávala. Ten pocit otce ochranitele, 

který by jim nikdy neublížil. Co se týče výchovy, tak holky už byly velké, takže ztráta 

                                                
15 Zdena, rozvedená – 1 dítě, dcera 15 let 
16 Eva, rozvedená – 2 děti, dcery 16 a 18 let 
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vzoru nebyla tak markantní. Více autoritářská sem byla vždy já, otec byl ten 

benevolentní. Takže jim zbyl ten přísný rodič. Myslím, že holkám chyběl ten muž 

v rodině, na kterého se obrátit, když máte nějaký problém a chcete, aby se za vás někdo 

postavil.“17 

Protože jde o prvotní vliv na dítě, tak je rodina často chápána společností, jako ta 

odpovědná za negativní jevy, které se dějí. Rodič by měl vědět, kam výchovnými styly 

směřuje, jaké by dítě mělo být. Matka vychovává často velmi intuitivně. Výzkumy 

dokázaly, že všechny matky drží stejně dítě, když ho chovají, stejně ho učí určité věci a 

samy přesně nevědí proč to tak dělají.  

Každý z obou rodičů má svou roli ve výchově. Matka má na dítě primární vliv a 

to z důvodu, že je na ní závislé, zároveň má matka významnou roli v období začlenění 

dítěte do sociálního života. Ona se poté musí odprostit od role matky a přejít na roli 

autority a proto často s prvním zákazem se dítě setkává prostřednictvím matky. Otec je 

tradičně vnímán jako autorita a hlavní opora rodiny, řídící se rozhodováním 

racionálním, na rozdíl od emotivní matky. Poznání autority je však pro socializaci a 

výchovu velmi důležité. Děti zejména pak chlapci v určitých vývojových fázích k otci 

vzhlížejí, obdivují ho a vyhledávají. A je poté znát, když zde mužská autorita schází. 

(Hintnaus, 1998) 

Rozhovor č. 5:„Výrazná je ztráta autority. Výchova se hodně uvolnila a syn to 

vycítil a využil toho. Já sama sem nejistá, když za sebou nemam autoritu manžela. 

Vznikají vyhrocené situace, které já moc neumím zvládat. Zásadní byl vztah, který syn 

ztratil s otcem. Respektive vliv, který na něj otec měl.“18 

 

4. Delikvence, změna v chování, zhoršení výkonu ve škole 

 

Rozvod může často vyvolat sociálně – patologické jevy, mezi které můžeme 

zařadit například závislost na návykových látkách, agresivní chování vůči okolí i vůči 

sobě, krádeže doma i veřejného majetku. Děti se mohou snažit na sebe upozornit a 

z toho důvodu produkují takové chování. Stávají se nezvladatelnými, neposlouchají a 

mnoho věcí dělají na truc rodičům. Často se je tím snaží vytrestat, protože je vinní ze 

                                                
17 Eva, rozvedená – 2 děti, dcery 16 a 18 let 
18 Karolína, rozvedená – 1 dítě, syn 16 let 
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situace, která nastala. Často pokud nenaleznou určitou formu vyjádření tak začnou 

ubližovat sobě nebo okolí. Snaží se ostatním škodit. (Smith, 2004) 

Rozhovor č. 5: „Syn začal být nezvladatelný, nerespektoval mě. Nikdy jsem 

nebyla přísná, to byl manžel. Syn z něj měl respekt, a když odešel tak se jakýkoliv 

respekt ztratil, neposlouchal mě. Dělal si, co chtěl, často ignoroval, co jsem mu řekla. A 

já se s ním nedokázala hádat. Řešila jsem to i s manželem, aby mu domluvil, ale 

nepomohlo to, naopak jsme se hádali i spolu, protože mi to vyčítal.“ 19 

 Dítě se někdy začne chovat lhostejně. Když se s ním někdo snaží navázat 

kontakt, tak je urážlivé, navztekané, tváří se, že se ho to vůbec netýká. Lhostejnost však 

může často znamenat hluboký smutek a sklíčenost z toho, že nedokáže vyjádřit své 

pocity, protože by se poté mohlo přestat ovládat. Někdy se distancují od rodiny a hledají 

porozumění mezi vrstevníky či se zdržují v různých menších sociálních skupinách, 

různého zaměření či s různými zájmy, které mohou vézt k sociálně patologickým 

činnostem, a to může mít velmi negativní dohru.  

Některé děti začnou chodit za školu nebo se jejich známky zhoršují. Začnou mít 

problémy se soustředěním se na školní povinnosti. (Smith, 2004) 

Rozhovor č. 5: „Školu začal flákat, nechodil tam, a když ano tak dělal problémy, 

kolikrát sem tam musela jít na pozvání učitelky, protože byl drzí a vulgární na ní a na 

spolužáky. Dal se dohromady s nějakou partou kluků, čímž ty problémy akorát 

gradovaly. Začala jsem mít strach, kam až může spadnout a aby opravdu něco 

neprovedl, čeho by poté litoval. Bála jsem se, že nedodělá školu a že skončí kdoví 

kde.“20 

 

5. Zdravotní a psychický stav 

 

Mnoho výzkumů ukázalo, že není věk, ve kterém by dítě rozvodem netrpělo, 

pouze se mění jeho reakce v různých obdobích života a vývoji osobnosti. Ať rodič chce 

nebo nechce, dítě je vystaveno, stejně jako on sám, psychickému tlaku. Důsledky této 

zátěže nemusí být rozpoznány včas a můžou s sebou nést další problémy. Často nejde o 

                                                
19 Karolína, rozvedená – 1 dítě, syn 16 let 
20 Karolína, rozvedená – 1 dítě, syn 16 let 
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důsledky, které by vyšly na povrch ihned, ale naopak o mechanismy, které se začnou 

projevovat třeba až v období puberty či až na začátku jeho dospělosti. Všechny stresové 

situace, kterým je dítě během rozvodu vystaveno mohou vézt k vývojovým poruchám, 

ke vzniku různých psychopatologických obrazů či antisociálnímu chování. (Matějček, 

Dytrych, 2002) 

Rozhovor č. 2: „ Mladší měla jednu dobu velmi rebelské období, nevím, zda to 

bylo dané rozvodem, ale myslím, že alespoň z části ano. Byla to taková forma volání o 

pozornost. Různě si barvila vlasy, nosila otrhané oblečení, výrazně se líčila, měla 

piercingy. Mě trápilo a trápí, že nedodělala střední školu. Hodně chodila ven 

s kamarády, popíjeli a kouřili. Starší dcera bych řekla spíš naopak. Velmi tím dospěla. 

Snažila se mi pomáhat a nepřidělávat starosti. Chodila na brigádu, aby měla, alespoň 

nějaký vlastní příjem a nezatěžovala tak mě. Dodělala VOŠ našla si přítele, s ním bydlí 

a pracuje jako zdravotní sestra.“21 

Děti postižené ztrátou často mívají různé psychosomatické potíže například 

bolesti hlavy, břicha, poruchy spánku, kožní vyrážky, mohou se u nich objevit poruchy 

příjmu potravy, buď nechtějí jíst anebo se naopak přejídají. (Smith, 2004) 

Rozhovor č. 3: „Děti se postupem času více zklidnily, v chování pozoruji trochu 

tendenci chránit mě, jsou to tři kluci. Hodně se naučili starat o sebe navzájem.“22 

Rozhovor č. 5: „Nemohla jsem z toho spát a dokonce jsem vyhledala pomoc, jak 

pro sebe, abych věděla, jak s ním jednat, tak i pro syna.“23 

3.2 Úmrtí jako příčina ztráty živitele 

Z historické perspektivy bylo ovdovění nejčastějším způsobem vzniku neúplné 

rodiny, dnes tomu již tak není, z části z toho důvodu, že se zlepšily zdravotní podmínky, 

z části proto, že narostl počet rozvodů a počet svobodných matek. (Vobecká, 2006) 

Neúplná rodina způsobená úmrtím živitele, je však stále hned po rozvodu, nejčastějším 

způsobem jejího vzniku. Smrt blízkého člověka představuje velmi zásadní zásah do 

                                                
21 Eva, rozvedená – 2 děti, dcery 16 a 18 let 
22 Marta, rozvedená – 3 děti, synové 5, 7, 9 let 
23 Karolína, rozvedená – 1 dítě, syn 16 let 
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života pozůstalých. Ze dne na den se radikálně mění jejich život. Ztratila se jistota, 

kterou rodina měla. 

Taková ztráta nevyvolává pouze emoční reakce, ale také nabourává pocity 

vlastní identity, integrity a přesvědčení. V této situaci je nezbytná podpora a pomoc, 

avšak ne vždy se jí dostává. Hlavní oporou by měla být rodina, ale ti jsou ztrátou 

zasaženi také a jsou smutní a truchlí. Smrt tedy významně zasahuje do struktury 

fungování rodiny, která tím může být fatálně narušena a stává se disfunkční. Úmrtím se 

vyvolávají nové problémy, často se tím však otvírají problémy již existující a doposud 

nevyřešené či problémy stávající. (Špatenková, 2008) 

Většina dotázaných uvedla, že zásadní dopad na rodinu při ztrátě manžela mají 

psychologické aspekty. Největší zátěž je v oblasti emocí. 

Rozhovor č. 8: „Nejtěžší bylo vyrovnat se se samotou a s tím, že veškerá těžká 

rozhodnutí padala pouze na mě. Nebyla jsem schopná být pro mé děti v tomto období 

dostatečnou oporou, kterou potřebovaly. Sama jsem si nebyla jistá, zda to psychicky 

zvládnu, zda jsem schopná celou rodinu držet pohromadě. Nejhorší ze všeho byl smutek, 

stesk, pocit prázdnoty a bezmoci. Zlobila jsem se na celý svět za křivdu, která se stala.“ 
24 

V manželství se partneři po vzájemné dohodě o mnoho činností dělí, což vše 

usnadňuje. Pro život je snazší, když každý ví, co má na starost. Vdovy náhle musejí nést 

zátěž a zodpovědnost za oba dva a chybí jim někdo, kdo by jim stál po boku s radou při 

rozhodování. Zpětně dochází k docenění zemřelého partnera, který nadále zůstává 

nenahraditelný a zbývá po něm prázdné místo. (Daikerová, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Marta, úmrtí – 3 děti, 2 dcery 19 a 21 a syn 16 let  
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Tabulka č. 4: Úmrtnost mužů  

Úmrtnost mužů v letech 2009- 2014 ve věku 30-50 let 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Počet úmrtí mužů 

v rozmezí daných let 

30-39 let 1089 1038 1041 1074 978 887 6107 

40-50 let 2544 2452 2401 2398 2384 2381 14 560 

Počet úmrtí 

mužů ve věku 

30-50 let 

v daném roce 

3633 3490 3442 3472 3362 3268 20 560 

Zdroj: Vlastní s využitím dat z českého statistického úřadu 

Výše uvedená tabulka zaznamenává úmrtnost mužů za posledních 6 let. 

Rozmezí věku 30-50 let bylo vybráno z důvodu nejpravděpodobnější doby, kdy se muž 

stává a je otcem. V tabulce je vidět, že za poslední roky se situace výrazně nemění 

avšak, i když se čísla nezvyšují, zůstává zde fakt, že k úmrtí dochází a vznikají tak 

neúplné rodiny. (ČSÚ, demografická ročenka) 

Devadesátá léta znamenala zlepšení podmínek zdravotní a sociální péče a tím se 

snižovala úmrtnost. Zlepšila se zdravotní technika a změnil se způsob života. Došlo 

k výraznému snížení úmrtnosti ve středním věku, což je pozitivní pro rodiny, protože 

nepřicházejí o svého člena v takové míře. (ČSÚ, úmrtnost, 2005) 

Tabulka č. 5: Úmrtnost ženatých mužů 

Úmrtnost ženatých mužů 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Zemřelých 

celkem 
54080 54150 54141 54550 55098 53740 

Zemřelí ženatí 30176 30302 30070 30121 30376 29525 

Zemřelí ženatí 

30-39 let 
327 288 301 278 227 228 

Zemřelí ženatí 

40-50 
974 915 850 893 815 799 

Zdroj: Vlastní s využitím dat z českého statistického úřadu 

 



 

36 

 

Tabulka č. 5 uvádí počty mužů, kteří zemřeli a byli ženatí, což může utvořit 

představu, z kolika rodin živitel odešel.  Opět je zařazeno věkové rozpětí od 30 do 50 

let.  (ČSÚ, demografická ročenka) 

 

Tabulka č. 6: Příčiny úmrtí mužů v letech 2005-2014 

Úmrtí mužů dle příčin smrti 

Příčiny 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nemoci 

oběhové 

soustavy 

24573 23810 23564 23532 24051 24132 24121 24179 23701 22489 

Novotvary 15680 15492 15341 15537 15673 15865 15180 15189 15208 15252 

Vnější 

příčiny 

poranění a 

otrav 

4333 4082 4193 4198 4176 4193 4142 4060 3848 3860 

Zdroj: Vlastní s využitím dat z českého statistického ústavu  

 

 Množství nemocí, či způsobů, jak přijde rodina o svého člena je velké. Pro 

představu uvádím, že nejčastější příčinou úmrtí mužů jsou nemoci oběhové soustavy, 

další velkou skupinou jsou zhoubné novotvary, které se dnes týkají jakékoliv věkové 

skupiny, či vnější příčiny poranění. (ČSÚ, stav a pohyb obyvatelstva) 

Pozitivní pro rodiny je, že po revoluci se úmrtnostní poměry v České republice 

zlepšují, prodlužuje se průměrná délka života, snižuje se kojenecká úmrtnost. Pokles 

úmrtnosti je vázán se zájmem o zdraví, protože zdraví člověk si může více užívat života 

a naplno pracovat či cestovat. Tato skutečnost však s sebou nese různé negativní dopady 

jako například, že stárne populace, z důvodu aktivnějšího životnějšího stylu se snižuje 

přirozený přírůstek a podobě. Zásadní je, že i přesto že se úmrtnost zlepšuje, stále jsou 

zde rodiny, které o svého člena přijdou a znamená to pro ně zásadní ztrátu a změnu 

v životě. (Krebs, 2007) 
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3.2.1 Jaké důsledky s sebou nese úmrtí 

Výčet situací a činností, které jsou ovlivněny úmrtím rodiče, jsou v obecné 

rovině velmi podobné, jako při rozvodu. Rozdíl je především v tom, že v této situaci 

role otce nadobro zaniká a matka zůstává sama. A jsou zde výraznější psychologické a 

emoční dopady. 

 

1. Ekonomická situace v rodině 

 

Stejně jako u rozvodu dochází ke ztrátě živícího článku. Matějíček a Dytrich 

(1999) uvádí, že jak v minulosti tak i dnes ztrácí žena úmrtím manžela nositele 

ekonomického zajištění rodiny, zároveň ztrácí i společenský status a fyzickou ochranu. 

Děti se tímto ocitají ve velmi znevýhodněném postavení.  

Pro matku jde o vážný společenský problém, který se odráží mimo jiné 

v ekonomické zátěži. Příjem rodiny velmi úzce souvisí i s kvalitou uspokojování 

každodenních potřeb, jako jsou strava, bydlení, zdravotní péče či vzdělání. Pokud je 

ekonomická situace rodiny neadekvátní, omezuje možnosti realizace mimoškolního, 

kulturního a sportovního rozvoje dětí. (Matoušek, Koláčková, Kodymová, 2005) 

Co se týče ekonomického ohrožení pozůstalých v rodině, tak je rozlišeno do tří 

druhů. Jednorázové, což je vypravení pohřbu poté krátkodobé, které chápeme ve 

spojitosti s nezbytným přizpůsobením rodinného rozpočtu na ztrátu partnerova příjmu a 

v neposlední řadě dlouhodobé, které znamená ohrožení sociální existence vdovy a jejích 

dětí a je úzce spjato s tím, že nejsou schopni nahradit ztrátu manželových příjmů. Někdy 

jsou nezbytné radikální změny například stěhování, což je však spojeno s dalšími 

náklady a mnoho rodin tuto těžkou ekonomickou situaci nezvládá. Z toho důvodu je 

rodinám, ve kterých došlo k takovéto sociální události, přiznáno hmotné zabezpečení, 

především vdovský a sirotčí důchod. Tyto dávky by měly pozůstalým zabezpečit, 

alespoň přiměřenou životní úroveň. (Tomeš, 1996) 

Rozhovor č. 7: „Celkem významný problém byly finance, protože byl drahý 

pohřeb a to všechno okolo, ještě máme hypotéku na byt a splácíme auto. To všechno je 

z jednoho platu nemožné utáhnout. Nezbylo mi nic jiného než požádat o pomoc rodiče, 
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kteří mi půjčili peníze, abych doplatila auto s tím, že jim to začnu splácet, až se z toho 

trochu dostaneme.“25 

Rozhovor č. 6: „S financemi mi pomohla na začátku rodina a nadále jsme to 

finančně celkem zvládali, teď už je to ustálené a nijak nestrádáme, očekávala, jsem to 

asi horší.“26 

 

2. Emoční zátěž pro pozůstalé 

 

Pro děti je ztráta rodiče šok, znamená to pro ně dlouhodobou zátěžovou situaci. 

Je nezbytné, aby se s novou situací naučily žít, což nastane až poté když je jim jasné, že 

to, na co byly zvyklé, se již nevrátí a dále budou muset v životě pokračovat bez jednoho 

z rodičů. (Marhounová, 1988) 

Jeden z dopadů, které většina dotázaných při ztrátě manžela/otce vnímala, jako 

velmi markantní byl dopad emoční. Mění to celou atmosféru v rodině. A to samozřejmě 

následně ovlivňuje i veškeré další funkce rodiny.   

Rozhovor č. 8: „Myslím, že mé děti ztrátu otce prožívaly velmi bolestivě a 

dlouho trvalo, než se s tím smířily“27. 

I malé dítě vycítí smutek svých nejbližších a poté u něj panuje neklid, sklíčenost 

nejistota a smutek. Což může mít dopad na mnoho věcí. (Kubíčková, 2001) 

Potencionální problém může nastat v tom, že dítě si zemřelého idealizuje. Špatné 

vzpomínky potlačují a vzpomínají jen na to dobré.  

Proto může být velmi složité, pokud si postupem času ovdovělý rodič přivede 

partnera. Ten sice nemá proti sobě žijícího protivníka, avšak v mnohém mnohem 

nebezpečnějšího. Idealizovaného a v očích dítěte vlastnícího mnoho ctností od lásky až 

po statečnost. (Matějček, Dytrych, 2002)  

 

 

 

                                                
25 Jana, úmrtí – 3 děti, 2 synové 12 a 17 a dcera 20 let 
26 Tereza, úmrtí – 2 děti, dcera a syn 3 a 11 let 
27 Marta, úmrtí – 3 děti, 2 dcery 19 a 21 let, syn 16 let 



 

39 

 

3. Role otce 

 

Faktem je, že děti otce potřebují, role v rodině sice již nejsou tak jednoznačné, 

jako bývaly, ale i přesto má otec nezastupitelnou roli. Systém, který měl rovnováhu, se, 

se smrtí, vytrácí. A to z důvodu, nejen že chybí partner, ale i energie, která se vyčerpává 

během tesknění a podpory dětí a okolí. (Daikerová, 2015)  

Rozhovor č. 8: „Nejvíce v rodině chybí mužský element, především vzor pro 

syna. Prožívali jsme dohromady všechny radosti a starosti. Ztráta otce byla pro děti 

velmi těžká, protože jim pomáhal se školou i s nimi hovořil o veškerých tématech, včetně 

těch osobních. Šlo tedy o jistou ztrátu jistoty i ochrany jak pro mne, tak pro děti.“28 

Pokud otec zemře, tak jeho otcovství žije dál, především v hlavě a srdci dítěte, 

dítě tedy v tomto směru otce neztrácí, pokud však otec od rodiny odejde, jeho otcovství 

často odchází s ním. Když otec zemře, matka se snaží udržet jeho památku živou oproti 

tomu, pokud otec odejde, často se na něj snaží zapomenout nebo ho často udržuje 

v nelibosti. (Centrum pro rodinu při arcibiskupství pražském, 2015) 

Rozhovor č. 6: „…A taky jsem chtěla, aby si děti na tátu pamatovaly, ale nějak 

sem nevěděla, jak jim ho připomínat, když sama jsem potřebovala nevzpomínat.“29 

Otec je především oproti matce hodnotou rozumu pro dítě. Mužský prvek je 

v rodině nenahraditelný, především v době puberty, kdy děti začínají objevovat své 

vlastní já a identitu. Je to znát především u chlapců v tomto věku, kteří vyžadují otce 

intenzivněji. 

Rozhovor č. 7: „Řekla bych, že jim táta hodně chybí. Zároveň u nich měl hodně 

autoritu, byl přísný, ale spravedlivý. Já to takhle nedokážu, z počátku jsem se bála, aby 

mě respektovali, protože já nebyla ten, kdo rozkazoval, já to spíše uklidňovala.“30 

Rozhovor č. 6: „Otec se dětem hodně věnoval, když byl doma, tak s nimi trávil 

hodně času. Hráli si, podnikali jsme výlety a podobně. Takže chybí tam ten, co si s nimi 

hraje, jako malý.“31 

                                                
28 Marta, úmrtí – 3 děti, 2 dcery 19 a 21 let, syn 16 let 
29 Tereza, úmrtí – 2 děti, dcera a syn 3 a 11 let 
30 Jana, úmrtí – 3 děti, 2 synové 12 a 17 let, dcera 20 let 
31 Tereza, úmrtí – 2 děti, dcera a syn 3 a 11 let 
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Dítě, kterému otec chybí, má často větší potíže se vztahy k druhému pohlaví, zde 

jsou na tom lépe děti, kterým se rodiče rozvedli, a mají stále k dispozici spolehlivého 

otce. (Vágnerová, 1999) 

 

4. Socializační a výchovná funkce 

 

Mimo jiné matka přichází se ztrátou otce o mocenské oslabení, tedy, že matka 

nemá takovou autoritu, kterou měli spolu s otcem dohromady. (Vágnerová, 1999) 

Osamělý rodič tím, že je na vše sám, a je vytížen zaměstnáním tak i každodenní 

péčí o domácnost, často nemá čas na hraní, povídání si či učení se s dítětem. (Matějček, 

1999) 

Rozhovor č. 6: „Je náročné se o vše starat sama. Když přijdu z práce, musím se 

postarat o domácnost, uvařit, pomoc dětem se školou a strávit s nimi nějaký čas. A pak 

si není s kým o tom dni popovídat. To mi chybí, ta blízkost někoho, s kým můžu všechno 

probrat.“32 

Matka musí nadále fungovat a být tu pro děti, což znamená vzdát se mnoha 

činností ve svém osobním životě. V případě, že se jí nedaří naplnit potřeby svých dětí, 

jak by si představovala, tak to může snižovat její sebedůvěru a zapříčinit vznik pocitů 

beznaděje. Nepřítomnost otce znamená ve výchově chybějící vzor. Můžeme se setkat 

s názorem, že pokud otec nefiguruje při výchově, může to zapříčinit větší výchovné 

problémy a zvýšenou delikvenci mládeže. (Matoušek, Koláčková, Kodymová, 2005) 

Rozhovor č. 9:„Autorita chybí. Děti měly řád, který manžel udržoval. Byly daná 

pravidla a s jeho odchodem se vše začalo hroutit. Já jsem nikdy nebyla ta, co by něco 

zakazovala, a teď se to v podstatě učím. Výchova se hodně uvolnila, já nemám na to se 

s nimi hádat.“33 

Matka přebírá roli otce, jak jen to jde. Snaží se, aby si děti uchovaly, alespoň to 

co jim tátu připomíná. Zároveň se bojí, aby něco nezanedbala a také, že děti nedokáže 

dobře vychovat. (Daikerová, 2015) 

                                                
32 Tereza, úmrtí – 2 děti, dcera a syn, 3 a 11 let 
33 Petra, úmrtí – 2 děti, synové, 12 a 14 let 



 

41 

 

Rozhovor č. 7:„Hodně to ovlivnilo uspořádání rodiny, teď se více zapojují i děti, 

více pomáhají. Trochu jsem se bála, že se to všechno sesype. Že nebudu stačit na 

vychovávání ani, že je nedokážu zabezpečit.“34 

 

5. Zdravotní a psychický stav, změny v chování 

 

V období po smrti manžela se mohou objevit dlouhodobé poruchy spánku, 

snížení či naopak nárůst tělesné hmotnosti. Život je doprovázen emocionálními 

problémy nebo dokonce sebevražednými myšlenkami, což je alarmující pro nalezení 

pomoci. (Špatenková, 2006) 

Rozhovor č. 6:„Musela jsem se vzchopit a být pro děti oporou, i když sem v tu 

chvíli neměla síly. Z toho důvodu jsem také vyhledala pomoc psychologa, se kterým 

jsme probrali, co bylo potřeba. Protože jsem zpočátku nemohla spát tak jsem brala 

nějaké prášky na spaní, ale ty již nejsou nutné.“35 

Někdy může nastat situace, že žena není schopna se s úmrtím vyrovnat a 

nedokáže rodinu začít řídit, v tom případě může dojít k tomu, že se do role dospělého 

pasuje dítě. Je nezbytné, aby ve zbylé rodině byl někdo, kdo udává směr, kdo se chopí 

aktuálních problémů každého dne, zároveň je zde potřeba někoho, kdo dokáže 

přemýšlet dopředu. A pokud těchto povinností není schopen dospělí tak se jich ujme 

rozumově vyzrálé dítě, které tuto potřebu vnímá. Pokud je však tato situace dlouhodobá, 

můžou se u dítěte rozvinout poruchy chování. Přece jen jde o dítě, které je zranitelné a 

křehké a pokud nebude mít jistotu a bude tato zátěžová situace trvat, mohou vzniknout 

trvalé deformace. (Marhounová, 1988) 

Z mnoha reakcí dětí na smrt blízkého se objevují uzavřenost do sebe, apatie, 

nechutenství u menších dětí vývojové regrese, výrazné lpění na některém dospělém 

nebo různé neurotické potíže. U některých dětí se mohou objevit i citové poruchy. Také 

se u dětí může objevit předvádivé chování a provokativní zlobení, kterým se dítě snaží 

vzbudit zájem byť negativní. (Matějček, Dytrych, 2002) 

                                                
34 Jana, úmrtí – 3 děti, 2 synové 12 a 17 let, dcera 20 let 
35 Tereza, úmrtí – 2 děti, dcera a syn, 3 a 11 let 
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Rozhovor č. 7: „Starší syn byl naštvaný na celý svět. Na doktory, protože ho 

nezachránili, na Boha protože ho neuzdravil, na okolí, protože jejich rodina je celá. Byl 

bez táty ztracený, hodně věcí dělali spolu a najednou neměl toho, co udává směr, co mu 

poradí, když potřebuje. Mladší syn se uzavřel a nechtěl o tom mluvit, bylo mu 

nepříjemné, když ho ostatní litovali, neuměl na to reagovat. Nejlépe to asi zvládala 

dcera, myslím, že vycítila, že se musí chovat racionálně a pokusit se dát věci, co nejvíce 

do normálu. Vím, že to pro ni bylo hrozně těžké.“36 

3.3 Porovnání dopadů rozvodu a úmrtí na rodinu 

Vzhledem k tomu, že jde o události, při kterých dochází ke ztrátě jednoho 

z rodičů, tak dopady jsou si v mnohém podobné. Avšak jejich intenzita a rozsah je často 

odlišný.  

Rozvod, přestože jde o událost často velmi nepříjemnou a bolestivou, tak dětem 

stále skýtá možnost mít vztah s otcem. Matka může bývalého manžela / otce, i když 

s nimi nebydlí, vnímat jako potencionální vzor pro děti a potencionální pomoc 

s výchovou, s hlídáním a podobně.  

V případě vdovy je toto komplikovanější. Partner a otec již k dispozici není a 

nebude, proto musí vše zastat sama. A je to pro ni složitější v tom směru, že manžela 

milovala a nevznikl konflikt, který by jejich vztahy zkazil na rozdíl od rozvodu. Tudíž 

jsou raněné nejen děti, ale i matka, která má nadále vytvářet stabilní rodinné prostředí.  

Na rozdíl od rodiny rozvedené, matka většinou neztrácí rodinu ze strany 

manžela, naopak jsou většinou k dispozici, aby pomohli. 

Rozvod je řekněme dlouhodobější záležitostí. Je zde problematický časový úsek 

před rozvodem, kdy často dochází k hádkám a rodinné prostředí, které má poskytovat 

jistotu a příjemnou atmosféru, je narušeno. Tímto je vytvářeno negativní prostředí, jak 

pro výchovu, tak pro emocionální zázemí rodiny. Pro děti hádky rodičů často bývají 

podnětem pro delikventní chování, zhoršení ve škole, často aby na sebe upozornily nebo 

z důvodu velkého tlaku a stresu. Toto období však pokračuje také v průběhu 

rozvodového řízení, kdy je vyvíjen velký tlak na děti a následně se prolíná i do 

                                                
36 Jana, úmrtí – 3 děti, 2 synové 12 a 17 let, dcera 20 let 
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porozvodového období. V tuto dobu je nutné se přizpůsobit realitě, což není 

jednoduché, i když by měly problémy ustat. 

V případě úmrtí rodiče jde především o období po smrti manžela, se kterým se 

rodina musí vypořádat. Srovnání se s faktem, že milovaný odešel. To může trvat i roky.  

Řešení finanční situace, je jedna z prvních věcí, která čeká matky v obou 

případech. V případě úmrtí jsou zde výrazné náklady během prvních záležitostí 

spojených s pohřbem, což může celkem výrazně zasáhnout rodinný rozpočet. Stát sice 

menší částkou přispívá, ale nijak výrazně to vzniklé náklady neovlivní. V případě 

rozvodu jsou potencionální náklady také vyšší, jsou zde možnosti stěhování, dělení 

majetku, zároveň kromě výživného žena nemá nárok na jiný finanční obnos, pokud si 

nezažádá o nějakou ze sociálních dávek, které jsou však ve většině případů testované. 

V obou případech se ekonomická situace rodiny mění, to je fakt.  

Další významná skupina dopadů je na zdraví jednotlivců v rodině. Protože jde 

v obou případech o výrazné emocionální vypětí, tak není divu, že mají tyto události 

dopad i na zdravotní stav. Nejen, že leží na bedrech výchova a zabezpečení rodiny, ale 

zároveň je tu fakt, že se člověk musí smířit s tím, že je sám, že o někoho přišel. Často 

jsou s tím spojené poruchy spánku, stravování, deprese, různé psychosomatické potíže a 

mnoho dalších. Takové potíže mohou provázet i děti, které trpí ztrátou rodiče.  

Tyto dvě situace, i když během nich jde o ztrátu stejné osoby, se velmi liší. 

Intenzitou ztráty, dlouhodobostí dopadů, terminálností jevů a podobně. 
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4. Zabezpečení ze strany státu 

Tato kapitola se bude věnovat rodinné politice státu, tedy opatření, která stát 

realizuje v probíraných případech. 

Nejprve přiblížíme rodinnou politiku jako takovou, její vývoj a systém podpory 

a poté zacílíme na aktuální opatření, která jsou využívána při sociálních událostech, na 

které je práce zaměřená. 

4.1 Rodinná politika ČR 

Rodinná politika se stát od státu různí, sleduje různé cíle, které se vztahují, jak 

na rodinu, jako celek tak i na její jednotlivé členy a na jejich potřeby. Jedním z cílů 

rodinné politiky je snižování nákladů při starání se o mladou generaci a to především 

formou sociální solidarity, konceptem sociální spravedlnosti a principem sociální 

garance. Základními nástroji jsou poté především přímé peněžní transakce a nepřímé 

poskytování veřejných statků, slev a výhod. Jedním z dalších cílů rodinné politiky je 

posílení společenského postavení rodin ve společnosti a protekce svobodného rozvoje 

individua a zlepšení podmínek rozvoje dětí, dále jde o koordinaci rodinného fungování 

a zaměstnání. (Krebs, 2005)  

Definice týkající se obsahu rodinné politiky se různí například Matějová a 

Poloncyová (2004:7) uvádí, že „rodinná politika znamená soubor opatření a nástrojů, 

pomocí nichž nositelé této politiky sledují cíl chránit a podporovat rodinu jako instituci, 

která má pro společnost nepostradatelnou funkci“ Národní zpráva o rodině (2004:12) 

rodinnou politiku definuje jako „soubor činností a opatření státu (resp. orgánů veřejné 

moci), která vědomě směřují k uznání a podpoře výkonu rodinných funkcí ve společnosti 

včetně finanční i nefinanční kompenzace nákladů na ně vynaložených, a to při 

současném vymezení sociálních forem, ne něž se tato opatření vztahují“. Každá 

z definic skrývá určitý aspekt rodinné politiky. 

V demokratické společnosti je moderní rodinná politika zaměřena na uvážené a 

cílené veřejnoprávní intervence do soukromé oblasti. Intervence státu má jasně daná 

pravidla a prostor, ve kterém se pohybuje a jakékoliv vybočení je nežádoucí, poněvadž 

to znamená narušení nezadatelných lidských práv, která jsou garantována, jak v 
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mezinárodních dokumentech, tak i v Listině základních práv a svobod České republiky. 

Stát musí podporovat a chránit rodiny a také chránit zdravý vývoj dětí. (Tomeš, 2010) 

Krebs (2005) uvádí, že i v rámci Evropské unie je rodinná politika v kompetenci 

jednotlivých států, ale přesto je všeobecně chápána a uplatňována, jako soubor 

praktických opatření, která se týkají podpory rodiny. 

Dle podobnosti cílů a nástrojů můžeme vygenerovat tři různé systémy 

jednotlivých rodinných politik, kterými jsou: 

- Liberální systém, ten pracuje s tím, že je občan zodpovědný za svá rozhodnutí a 

je mu garantována státní podpora pouze v případě velmi nízkých příjmů, které se 

nacházejí v oblasti chudoby. Tento systém významně doplňují nestátní subjekty. 

- Sociálně tržní systém předpokládá, že sociální potřeby, které rodina má by měly 

být odvislé od zásluh a výkonu v práci. Státní podpora je určována testováním 

příjmů rodin, které nemusí odpovídat realitě. Zároveň je zde významný prostor 

pro nestátní subjekty. 

- Univerzalistický systém často do státní sociální podpory zahrnuje většinu rodin, 

nehraje zde roli sociální potřebnost. Je zde výrazná redistribuce a hlavní úloha 

státu a tím i značným omezením až potlačením nestátních subjektů. 

 

Výše uvedené systémy jsou samozřejmě pouze modelovými situacemi a 

konkrétní podoby rodinných politik jsou pak kombinací jednotlivých prvků těchto 

systémů, vzniklých vždy s důrazem na to, jaké systémové součásti jsou v určitém státu 

pro rodinné politiky dominantní. (Krebs, 2005) 

Rodinná politika v České republice přestavuje souhrn opatření za účelem 

podpory rodiny. Jde o politiku průřezovou, což znamená, že zasahuje do různých 

veřejných oblastí života společnosti, mezi které můžeme zařadit například školství, 

zdravotnictví, bydlení či trh práce. V opačném pohledu jde o politiku velmi soukromou 

a je nezbytné, aby byla respektována autonomie rodiny. Rodinná politika je 

koncipována tak, aby podporovala rodinu při výkonu jejich přirozených funkcí nikoliv, 

aby je za ně přebírala a vykonávala a tím narušovala rozdělení sociálních rolí v rodině a 

vnitřní život rodiny samotný. Zásadní je, aby znala potřeby rodin v konkrétních 

situacích. (MPSV, Rodina a ochrana práv dětí, 2013) 
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Podpora rodin se v rámci sociální politiky vytvářela s postupnou akceptací 

sociálně tržní orientace ekonomicky aktivních států Evropy. Další významný faktor 

ovlivňující obsah rodinné politiky byla narůstající demokratizace společnosti, která se 

vyznačovala především zrovnoprávněním žen a mužů a posilováním práv dítěte, což 

vedlo k individualizaci a seberealizaci a všeobecné akceptaci variabilní formy 

rodinného chování. Co se týče historie rodinné politiky u nás, tak prvotní formování 

datujeme do padesátých let, kdy šlo o její spojení se sociálními cíly tehdejšího 

politického systému, které byly prezentované na postavení ženy, která se snaží o 

sociální a ekonomické zrovnoprávnění. Dále byla zavedena institucionální péče o děti a 

rozvoj přímé i nepřímé podpory rodin ze strany státu, která však byla limitovaná 

ekonomickými možnostmi centrálně plánovaného smyslu řízení, které následně vedlo 

k podkopání výchovné a sociální funkce rodiny a plnění těchto funkcí se přesouvalo na 

jiné instituce, které to však nemohly plnit. Rodinná politika se v další etapě vývoje 

stávala neúčinnou. Vznikala neadresná a monopolně státem uplatňovaná opatření 

sociální politiky, bez účasti rodin na rozhodování při řešení sociálních situací, což 

následně vedlo k separaci zájmů rodiny a státu. (Krebs, 2005)  

Až do roku 1989 stát rozhodoval o veškerých opatřeních týkajících se podpory 

rodinné politiky, nutno říci, že doposud má rozhodující pravomoc avšak funkce státu je 

rozdělena mezi více aktérů a to mimo jiné i neziskovým organizacím (dále jen NNO) či 

církvi. Zásadní byl v roce 1990 vznik Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen 

MPSV) a vznikem nové koncepce se odsouvají stávající populační politiky a ústřední 

zájem se přesouvá na rodinu. Důležitou změnou rodinná politika prošla v roce 2004, 

kdy byla vypracována Národní zpráva o rodině.  

Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008:5) přichází se základními cíli 

rodinné politiky a ty definuje následovně:  

- Vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky 

- Odstranit společenské tlaky a bariéry, kterým jsou rodiny vystaveny, a které 

ohrožují jejich funkčnost 

- Podporovat a posilovat vědomí a význam rodinných hodnot ve společnosti a 

přijímat všechna politická opatření  

 

V současné době je viditelná snaha státu o odklonění se od statusu, že stát se o 

všechny postará a přesunout se k tomu, že jednotlivec je za sebe odpovědný. Rodinná 
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politika je stále ponechána v kompetenci vlád a je zde patrná snaha o vytvoření aktivní 

rodinné politiky, která by byla zaměřená především na předcházení sociálním 

problémům, pracuje tedy s preventivními opatřeními, a to platí pro všechny členské 

státy Evropské unie.  

Matějková a Poloncyová (2004) se pokouší vymezit rodinné politiky v rámci 

evropských zemí. Dle autorek je rodinná politika České republiky kombinací trojice 

modelů dle typologie Esping-Andersena a to v takovém uspořádání, že liberální prvek 

můžeme nalézt v důrazu na sociální dávky rodinám s nízkými příjmy, prvek sociálně-

demokratický nalézáme v harmonizaci rodinného a pracovního života a poslední 

konzervativní prvek nalézáme ve snaze umožnit rodiči, aby mohl několik let zůstat 

s dítětem doma.  

Pokud se na rodinnou politiku podíváme z celosvětového měřítka, tak není 

dokument, který by se zabýval pouze rodinou, avšak nutno říci, že všechny základní 

mezinárodní dokumenty týkající se lidských práv na rodinu poukazují. (Tomeš, 2009) 

Stejně tak je tomu i s rodinou politikou v České republice. Předpisy, které se 

vztahují k rodinné politice, můžeme nalézt v různých zákonech například v Listině 

základních práv a svobod, která je součástí ústavních předpisů ČR (č.2/1993 Sb.) 

především pak v článku 32, který rodičům starajícím se o děti garantuje právo na pomoc 

státu.  

Dále také v  občanském zákoníku, protože původní zákon o rodině (č. 94/1963 

Sb.) upravující oblast českého rodinného práva a zabývající se péčí o děti byl zrušen 1. 

1. 2014 kdy vešel v platnost nový občanský zákoník, který přesunul rodinné právo zpět 

do občanského zákoníku, jak tomu bylo do roku 1949. Ten tedy momentálně upravuje 

veškeré rodinné vztahy, otázky týkající se rodiny, práv rodičů, výchovy dětí a tak dále. 

Neméně důležitým zákonem je také zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 

Sb. a pak také ještě zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. se věnuje rodině mimo 

jiné v podkapitole 6.2 sociální pomoc a obsahuje sociální služby, které může rodina 

využívat, ať už jako celek anebo neúplná rodina. 

Česká republika nemá jednotný, ucelený a dlouhodobý plán růstu a rozvoje 

rodinné politiky. V roce 2002 se v rámci programového prohlášení vláda zavázala, že 

do roku 2005 předloží koncepci rodinné politiky. V roce 2003 byla zpracována „národní 

zpráva o rodině“, která měla za cíl zmapovat životní situaci rodin v České republice, a 

to včetně legislativních a institucionálních nástrojů, které sloužily na podporu rodin. 
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Zpráva, která z toho vznikla, poukazovala na kritická místa, se kterými by se měl stát 

dále zabývat. V roce 2005 byla na základě této zprávy ministerstvem práce a sociálních 

věcí předložena „Národní koncepce rodinné politiky“, ta obsahovala jasnou koncepci 

rodinné politiky státu. V rámci této koncepce byla popsána konkrétní opatření a návrhy 

na modifikaci stávajícího systému. Tato koncepce se zabývá rodinou ve všech jejích 

vývojových fázích a k nim se vztahující formy podpory. (Kocourková, 2006) Následně 

z této koncepce vzniknul Akční plán na podporu rodin s dětmi pro rok 2006 - 2009, 

který byl zaměřen především na podporu dětí. V roce 2008 na národní koncepci rodinné 

politiky navázala „Národní koncepce podpory rodin s dětmi“.  

4.1.1 Opatření rodinné politiky ČR 

Zjednodušeně můžeme říci, že rodinná politika je široká paleta různých opatření, 

které jsou zaměřeny na optimální fungování rodiny na různých úrovních a různými 

subjekty. Pro koncept opatření pro rodinnou politiku je zásadní to, že ji nelze přiřadit 

jen k jedné oblasti veřejného zájmu, neustále se rozvíjí v závislosti na řadě 

individuálních skutečností a také v kontaktu s dalšími oblastmi a politikami, které jsou 

zaměřeny na školství, trh práce, zdravotní péči, bydlení a podobně. Dále je nutné 

rodinnou politiku vytvářet s ohledem na systém kombinace explicitních a implicitních 

aspektů. Tedy aby byl brán zřetel na rodinu jako celek, ale zároveň se zaměřit i na 

jednotlivé členy rodiny. Rodinná politika by měla být chápána jako politika 

pečovatelská a zároveň politika investující do lidského kapitálu a jeho produktivity. Je 

nezbytné, aby koncepce brala v úvahu rodinu v průběhu jejího celého životního cyklu. 

(MPSV,Vančurová)  

Z pohledu rodinné politiky můžeme rozlišit tři různé typy aktivit, které jsou 

zaměřené na podporu rodiny, těmi jsou: 

- Sociální služby, které zaštiťují pomoc a podporu rodině, jako celku tak i jejím 

jednotlivým členům, pokud se ocitli v nepříznivé sociální situaci za účelem 

předejetí sociálními vyloučení. Základní druhy jsou popsány v zákoně 108/2006 

Sb. o sociálních službách. 

- Služby na podporu fungující rodiny, které mají preventivní charakter, jejím 

účelem je usnadňovat rodičovství či harmonizovat práci a rodinu. 
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- Činnosti poskytované v rámci sociálně-právní ochraně dětí (MPSV, aktivity 

k podpoře rodiny, 2013) 

Co se týče finanční podpory rodin, tak se odehrává ve dvou oblastech, kterými 

jsou daňová opatření a systém sociálního zabezpečení.  

Pokud jde o pracující rodiče, tak jsou pro ně účinná daňová opatření, která jsou 

nepřímými opatřeními, které zahrnují slevu na dani na manželku/manžela, daňové 

zvýhodnění na vyživované dítě, daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatele na péči o 

dítě a sleva na dani pro rodiče na umístění dítěte (podrobněji na MPSV podpora rodiny)  

Systém sociálního zabezpečení zahrnuje: 

- Dávky nemocenského opatření, mezi které spadá peněžitá pomoc v mateřství, 

ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství  

- Dávky státní sociální podpory, které zahrnují rodičovský příspěvek, přídavek na 

dítě, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení 

- Dávky pomoci v hmotné nouzi, mezi které se řadí příspěvek na živobytí, doplatek 

na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc 

- Dávky pro soby se zdravotním postižením zahrnují příspěvek na mobilitu, 

příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na péči 

- Dávky pěstounské péče, kterými jsou příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna 

pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního 

motorového vozidla a příspěvek při ukončení pěstounské péče. (MPSV, finanční 

podpora rodiny, 2015) 

4.1.2 Rozvod v kontextu rodinné politiky 

Je nezbytné říci, že přístup k neúplným rodinám se různí na základě jejího 

vzniku. Jsou odlišné přístupy k neúplné rodině vzniklé z důvodu úmrtí jednoho z rodičů 

a k neúplné rodině vzniklé opuštěním jednoho z partnerů (častěji otcem). (Šťastná, 

Analýza neúplné rodiny a rozvody manželství s dětmi) Sociální konstrukce neúplných 

rodin se vyznačuje nízkou politickou i ekonomickou mocí.   

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uvádí, že rodiče jsou povinni přispívat 

na výživu svých dětí a to dle svých možností, schopností a majetkových poměrů, s tím, 

že dítě má právo mít stejnou životní úroveň jako rodiče. Během určování rozsahu 
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vyživovací povinnosti se bere ohled na to, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně 

pečuje. (zákon č. 94/1963 Sb. o rodině) 

Neúplným rodinám, které vznikly rozvodem rodičů, se pomoc poskytuje jen ve 

specifických situacích a to tehdy, když je ohroženo uspokojení základních životních 

potřeb. (Martinovský, 2007) 

Systém finanční podpory rodin s dětmi v současné době nijak nezvýhodňuje 

rodiny neúplné oproti rodinám úplným, to by se však mohlo změnit institutem 

zálohového výživného, což by umožňovalo řešit finanční situaci samoživitelek 

v případě, že vyživovací povinnost není plněna povinným rodičem. (MPSV, Návrh 

věcného záměru zákona o zálohovém výživném, 2014)  

Rozhovor č. 4:„Druhý manžel výživné nikdy neplatil. A stát mi nijak ztrátu 

nekompenzoval, to, že manžel neplatil výživné, stát neřešil, tak, aby to mělo vliv na naši 

situaci. Mel na výživném sice dluh, ale ten neplatil, takže to bylo k ničemu.“37 

Rodiny neúplné stejně jako rodiny úplné mohou uplatnit nárok na dávky státní 

sociální podpory, které jsou uvedeny v předchozí kapitole. 

Rokem 2011 zanikla možnost sociálního příplatku, který pomáhal především 

neúplným rodinám. K 1. 1. 2008 byl také zrušený nárok na 37 týdnů peněžité pomoci v 

mateřství pro osamělé matky. Osamocení rodiče jsou oproti úplným rodinám 

zvýhodněni v systému nemocenského pojištění, kdy mají na ošetřování člena rodiny do 

16 let, které neukončilo školní docházku 16 dní místo původních 9 dnů.(Šťastná, 2009)  

Celkem zásadní problém sociálních dávek je v jejich adresnosti a testovatelnosti, 

což s sebou nese to, že neúplné rodiny často nedosáhnou na dávky jen velmi těsně.  A 

jsou ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.  

Rozhovor č. 3:„Stát v mém případě nic nekompenzuje. Pracovala jsem jako 

OSVČ, neměla jsem nárok nikdy ani na přídavky na děti. Nikdo neřeší, jaké dluhy 

musíme splácet (aniž by měl někdo povinnost nás o nich informovat – banky, partner). 

Musela jsem vždy vydělat tolik, že mi nevznikl nárok na jakoukoliv podporu.“38 

 

                                                
37 Žaneta, rozvedená – 3 děti, synové, 3 a 2 roky 
38 Marta, rozvedená – 3 děti, synové 5, 7 a 9 let 
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4.1.3 Ovdovění v kontextu rodinné politiky 

Rodina neúplná, která vznikla úmrtím jednoho z rodičů, je v současné době více 

chráněna ze strany státu v rámci systému sociálního zabezpečení. Občanský zákoník (č. 

89/2012 Sb.) uvádí, že nezáleží, zda je dítě manželské či nemanželské, rozhodující je, 

zda je otec veden v rodném listě dítěte. 

Stát podporuje neúplné rodiny vzniklé úmrtím rodiče ze systému sociálního 

zabezpečení formou vdovského / vdoveckého a sirotčího důchodu.  

Tak zvané pozůstalostní důchody nejsou jednotnou dávkou, částka, kterou osoby 

dostávají, se liší. Podmínky získání pozůstalostního důchodu jsou upraveny v zákoně o 

důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) v § 49 a §50. Nárok vznikne, pokud zemřelý 

byl poživatelem starobního či invalidního důchodu nebo splnil ke dni úmrtí podmínku 

potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod či zemřel 

následkem pracovního úrazu. 

Vdovský důchod náleží pouze po dobu jednoho roku, po uplynutí této doby je 

jeho čerpání odvislé od splnění alespoň jedné z podmínek nároku, kterými jsou péče o 

nezaopatřené dítě, kterým se myslí dítě do 26. roku, které se stále připravuje na budoucí 

povolání. Další podmínkou udržení nároku může být, že pozůstalá pečuje o dítě, které je 

závislé na péči jiné osoby v stupni II – IV nebo pečuje o své či rodiče zemřelého 

manžela, kteří s ní žijí v domácnosti a jsou závislí na péči jiné osoby opět ve stupni II – 

IV. Dalším důvodem pro prodloužení nároku je invalidita ve třetím stupni anebo 

dosažení alespoň o 4 roky nižšího věku, než činí důchodový věk pro muž stejného data 

narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.  

Co se týče výše vdoveckého důchodu, tak se skládá ze dvou složek, kterými jsou 

základní výměra a procentní výměra. Výměra základní je stanovena procentní sazbou 

z průměrné mzdy, což je 9 % z průměrné mzdy, tato část je pro všechny pozůstalostní 

důchody totožná. A druhou částí je výměra procentní, která činí 50% procentní výměry 

starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl zemřelý 

v době smrti nárok.  

Důchody sirotčí jsou upraveny v § 52 a § 53 zákona o důchodovém pojištění. 

Nárok vzniká pouze nezaopatřenému dítěti a to pokud zemře rodič či osvojitel anebo 

osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů a dítě bylo, v době smrti, na 

tuto osobu odkázáno výživou, kterou rodiče ze závažných důvodů nemohli zajistit. 
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Nárok nevzniká po pěstounovi, pokud jde o oboustranně osiřelé dítě, tak má nárok na 

sirotčí důchod po obou rodičích, avšak základní výměra náleží pouze jednou. 

Výše vzniká podobně, jako u důchodu vdovského. Opět jde o dvě složky výměry 

základní a procentní. Výše základní výměry je totožná, jako u vdovského důchodu výše 

procentní je nižší tedy 40% procentní výměry důchodu, na který měl zemřelý nárok 

v době smrti. 

Nárok nevzniká automaticky, je nutné podat žádost, která bude následně 

posouzena. (MPSV, Pozůstalostní důchody, 2011) 

Rozhovor č. 4: „Po smrti prvního manžela jsme přišly o výživné a sirotčí důchod 

pro syna jsem po úřadech vyjednávala několik let. Bohužel si manžel, jako OSVČ 

neplatil zdravotní ani sociální pojištění a tak syn neměl nárok na sirotčí důchod. Což 

bylo z hlediska financí obrovský problém. Nakonec se mi ho pro syna po nesčetných 

návštěvách po úřadech a obrovské administrativě povedlo vyřídit, byly to 2000,-„39 

Opět je zde možnost čerpat dávky státní sociální podpory a dávky hmotné nouze, 

které náleží i rodinám úplným.  

V rámci státní sociální podpory je dávka zaměřená přímo na pomoc při ztrátě 

člena rodiny, jde o historicky nejstarší dávku „pohřebné“. Jde o jednorázovou dávku ve 

výši 5000 Kč a nárok má osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo 

rodiči nezaopatřeného dítěte. ( MPSV, pohřebné, 2012) 

4.1.4 Komparace opatření státu při rozvodu a 
úmrtí živitele 

Pokud bychom srovnaly opatření, která jsou státem vynakládána v těchto dvou 

případech, tak z toho jednoznačně vyjde lépe případ, kdy manžel / otec / živitel zemře. 

Pokud nebudeme momentálně brát v potaz stránku psychickou, výchovnou a jiné a 

zaměříme se pouze na péči státu v oblasti financí o pozůstalou rodinu, tak z finančního 

hlediska by na tom mohla být lépe. Samozřejmě jde o individuální případy.  

Rozhovor č. 8:„Po úmrtí manžela jsem si vyřídila vdovský důchod a pro děti 

důchod sirotčí. Také mi stát finančně přispěl na pohřeb. Myslím, že tato pomoc byla 

                                                
39 Žaneta, rozvedená – 3 děti, synové 3 a 2 roky 
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dostačující a dávky velmi pomohly v období, kdy mé děti studovaly. Po ekonomické 

stránce se paradoxně naše příjmy zvedly, právě díky sirotčím a vdovským dávkám.“40 

Pro pozůstalé je ze systému zřejmá garance, alespoň nějakého příjmu, formou 

pozůstalostních důchodů, a to pro každého jejího člena. Rozvedené ženy mají nárok 

pouze na výživné a v případě, že ho otec neplatí, tak ho matce nikdo nenahradí. Otci 

maximálně narůstají dluhy, poté může být trestně stíhán, ale pokud půjde do vězení, tak 

výživné opět platit nebude aktuálně muset. Stejně tak, pokud je nezaměstnaný, nelze od 

něj částky vymáhat.  

Samozřejmě jsou zde dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, a poté 

dávky pro specifické případy. Tyto dávky mohou využívat obě tyto skupiny matek. 

Avšak jde o dávky testované, což může znamenat, že se mezi příjemce o pár korun 

nedostanou. 

Jsou zde také sociální služby, které jsou opatřením státu na pomoc 

znevýhodněným osobám či rodinám. Služby, které jsou zaměřené na rodiny a děti jsou 

většinou bezplatné. Mohou oběma skupinám matek a jejich dětem pomoci. Upravuje je 

zákon č. 108/2006 o sociálních službách, mezi služby, které může využívat tato aktuální 

cílová skupina, patří například § 37 sociální poradenství, § 53 služby sociální prevence, 

§ 57 azylové domy, § 60 krizová pomoc, § 60a intervenční centra, § 62 nízkoprahová 

centra pro děti a mládež či § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Rozhovor č. 5:„Byla jsem v poradně, aby mi poradili, co mám se synem dělat. 

Tam jsme si o tom promluvili a navrhli mi, že by mohl syn docházet do nízkoprahového 

centra, v té době sem moc nevěděla co to je, ale to mi bylo vysvětleno. Nedávala sem 

moc naději tomu, že by byl ochotný tam chodit, ale za pokus to stálo.“41 

4.2 Rodinná politika u vybraných států EU 

Tato poslední podkapitola kapitola je zaměřená na část rodinné politiky, která je 

zaměřená na kompenzací ztráty živitele ve vybraných zemích Evropské unie. Byly 

vybrány státy, které uplatňují různé sociální systémy.  

                                                
40 Marta, úmrtí – 3 děti, 2 dcery 19 a 21 let, syn 16 let 
41 Karolína, rozvedená – 1 dítě, syn 16 let 
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4.2.1 Švédsko 

Švédská rodinná politika se především snaží sladit rodinný a pracovní život 

rodičů s důrazem na rovnoprávnost a nezávislost žen. (Šťastná, 2009) Má velmi 

rozvinutou síť zařízení péče o děti. Ve Švédsku má stát výraznou moc v oblasti 

sociálních věcí, mají velmi štědrý sociální systém. (Morgan, 2006) 

Koncem 90. let se zvětšila adresnost dávek kvůli krizi, která proběhla. 

Nerozlišují, zda jsou děti narozené v manželství či mimo něj, ani nijak nezvýhodňují 

manželské páry. Sociální politika se zde vztahuje k jednotlivcům nikoliv k rodinám. 

(Šťastná, 2009) 

Usiluje se zde o co nejrychlejší návrat ženy na trh práce, což následně omezuje 

chudobu, která může dopadat na osamělé rodiče a o to méně je poté závislých rodin na 

pomoci státu. (Morgan, 2006) 

Švédsko je příkladem sociálně-demokratického typu sociálního státu. Velký 

podíl dětí se zde rodí mimo manželství a rozvodovost je na vysoké úrovni, tudíž je zde 

poměrně vysoké zastoupení osamělých rodičů. Ale v politickém diskursu odvětví 

zaměřené na samoživitele v podstatě chybí. Hlavním principem ve vztahu 

k samoživitelům je jejich integrace v rámci politiky vytvořené pro pracující rodiče. 

(Šťastná, 2009) 

Systém rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku se ohlíží na neúplné 

rodiny v délce nároku, dny, které by čerpal druhý rodič, může čerpat rodič samoživitel 

sám. Pokud rodiče nežijí spolu, má dítě nárok na výživné, nárok trvá do 18 let, 

v případě, že dítě dále studuje, tak nárok trvá do doby, než dovrší 21 let. Nárok je 

odvislí od potřeb, a pokud rodič na dítě výživné neplatí, dítě má nárok na „podporu 

výživného“, která částku do jisté míry kompenzuje.  

Existují tři typy pozůstalostního důchodu a to sirotčí důchod, důchod na 

přizpůsobení se a vdovský/vdovecký důchod. Tyto důchody řeší situaci, pokud náklady 

zůstávají stejné a vypadl příjem zemřelého, tudíž je náročnější je uhradit.  

Na pozůstalostní důchody vzniká nárok, pokud zemřelá osoba splňovala 

podmínku minimální doby pojištění tedy 3 roky. Nárok má manžel/ka či partner/ka 

zemřelého, pokud spolu žily alespoň 5 let a nesmí jim být více než 65 let. Vyplácen je 

po dobu 12 měsíců, anebo dokud se stará o dítě mladší 12 let. Dítě má do 18 let nárok 

na sirotčí důchod, nárok se prodlužuje v případě, že dítě denně navštěvuje základní nebo 
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středí školu, nejdéle však do měsíce června v roce, kdy dosáhne věku 20 let. (Šťastná, 

2009) 

4.2.2 Velká Británie 

Naopak model ve Velké Británii je zaměřen na rodiny, které se pohybují na 

hranici chudoby a dávky jsou většinou příjmově testované. Pro Velkou Británii je 

typický přístup sociální politiky z hlediska rodin samoživitelů zvaný „strategie proti 

chudobě“. Jde o strategii zaměřenou na chudé rodiny obecně, ale rodiny samoživitelů 

z toho mohou profitovat. (Šťastná, 2009) 

Osamělí rodiče zde většinou spoléhají na veřejnou pomoc. Vychází zde 

z předpokladu, že osamělí rodiče by mohli být finančně nezávislí pouze za předpokladu, 

že budou mít finančně postaráno o děti a budou tak moci aktivně pracovat. (Morgan, 

2006) 

Neúplné rodiny jsou zde zásadním politickým tématem, protože je jich zde velký 

podíl. Je zde podporována politika podpory formou zapojení do pracovního trhu 

namísto pasivního pobírání dávek. Realizace je formou investic do lidského kapitálu, 

poradenskými službami a usnadněním harmonizace pracovních a rodinných záležitostí.  

(Šťastná, 2009) 

Pozůstalostní dávky ve Velké Británii se skládají ze čtyř základních. První je 

„pohřebné“. Jde o příjmově testovanou dávku, která je určená k uhrazení nákladů, které 

jsou spojené s pohřbem. Pokud však osoba, která je zodpovědná za pohřeb zdědila 

pozůstalost po zemřelém, musí pohřebné vrátit. (Funeral Payments, GOV.uk) 

Další jednorázová dávka je „Pozůstalostní dávka“, která má stanovenou 

hodnotu. Nárok vzniká osobě, které zemřel manžel, manželka či životní partner, ale 

žadatel nesmí být v důchodovém věku a zemřelí nepobíral státní penzi kategorie A. 

(Bereavement Payement, GOV.uk) 

Poté jsou zde „Pozůstalostní příspěvky“, které jsou vypláceny 52 týdnů, a to 

vdově, vdovci nebo životnímu partnerovi ve věku mezi 45 lety a důchodovým věkem. 

Nárok nemá však osoba, která má v péči děti, toto je ošetřeno dávkou „Podpora pro 

ovdovělé rodiče“ v mladším než důchodovém věku. Výše je odvislá od příspěvků do 

Národního pojištění. (Bereavement allowence, Widowed Parent´s allowence, GOV.uk) 
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V roce 2013 byla představena univerzální dávka, která by do roku 2017 měla 

nahradit stávajících 6 dávek a zjednodušit celý systém.  

Výživné náleží rodiči, který pečuje o dítě v průběhu menšího počtu dní. Částka 

je odvozená od čistého příjmu rodiče ve dvou příjmových pásmech. Pokud se rodič plně 

zařadil do pracovního procesu, má nárok na příplatek určený pečujícímu osamělému 

rodiči. Ve Velké Británii také funguje program „Akce pro osamělé rodiče“, v rámci 

kterého je poskytována podpora pro rodiny osamělých rodičů a poskytováno je zde 

poradenství v oblasti vstoupení na trh práce, vyhledávání předškolních zařízení atd. 

(Matějková, Poloncyová, 2003) 

4.2.3 Itálie 

Italský sociální systém je výrazně ovlivněn patriarchálním vnímáním rodiny. 

Důležité jsou mezigenerační vztahy a pomoc rodinným příslušníkům. Není zde moc 

rodin samoživitelů. Sociální politika je zde zaměřená na manželské rodiny a fáze 

rodinného života. Osamělé rodičovství zde není důležitou součástí politického diskursu. 

Samoživitelé často bydlí s dalšími příbuznými, čímž je pro ně snaží se zabezpečit. 

Z důvodu celkem nízké rozvodovosti je i nízký počet samoživitelek, ve většině případů 

jde o vdovy. 

Děti často až do své svatby žijí u rodičů a nechávají se jimi finančně podporovat, 

je tedy složité jasně vymezit matky samoživitelky pouze do 18 let věku dítěte.  

Nejsou zde dávky, které by byly vyhrazené pro samoživitele, jsou však 

zohledněny v systému daňovém a v některých dávkách pro rodiny, například 

v příspěvku v mateřství.  

Vyživovací povinnost se týká obou rodičů nezávisle na svěření dětí do péče, 

povinnost trvá do té doby, dokud nejsou děti ekonomicky nezávislé. Platba výživného 

jde tomu rodiči, který si objektivně nemůže zajistit dostatečné prostředky. Vyživovací 

povinnost rodiče končí, pokud uzavře jiné manželství. Nedodržení vyživovací 

povinnosti vůči manželům či dětem je trestním činem. 

Pozůstalostní důchody jsou vypláceny v případě, že zesnulá osoba platila 

sociální pojištění alespoň po dobu 15 let nebo 5 let a z toho 3 roky v posledních 5 letech 

před úmrtím nebo pobírala invalidní či starobní důchod. Děti mají nárok na sirotčí 
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důchod do 18, do 26 let v případě vysokoškolského studia, do 21 při denním studiu. 

(Šťastná, 2009) 

4.2.4 Německo 

Německo je velmi konzervativní sociální stát, v rámci kterého je podporováno 

tradiční vnímání ženské role a rodinná politika je tedy založena na modelu muže živitele 

rodiny. Pozornost je věnována všem životním upořádáním, kde žijí děti. (Šťastná, 2009) 

Rodič, kterému je dítě svěřeno do péče nese plně zodpovědnost za jeho péči a 

zaopatření, druhý rodič se podílí na jeho zaopatření výživným. Pokud rodič nemůže 

pracovat, protože pečuje o dítě, náleží mu od druhého rodiče „manželský zaopatřovací 

příspěvek“. Dále je zde přídavek na speciální potřeby u vybraných skupin, mimo jiné i 

pro osamělé rodiče. A také záloha výživného na dítě, vyplácená v případě, že výživné 

od druhého rodiče není vypláceno včas, vůbec či neodpovídá ani úrovni životního 

minima. Tato záloha se vyplácí do 12 let věku dítěte maximálně však po dobu 6 let. 

(Matějková, Poloncyová, 2003) 

Rodičům, kteří sami pečují o dítě, které není starší 2 let, a kteří z důvodů péče 

nepracují, se vyplácí příspěvek na výchovu dítěte. Dávka je příjmově testovaná.  

Pro nárok na pozůstalostní důchod musí splňovat zesnulá osoba minimální dobu 

pojištění 5 let. Manžel/ka má nárok pokud manželství trvalo alespoň rok. Děti mají 

bezpodmíneční nárok na sirotčí důchod do 18 let nebo do 27 pokud studují, nebo 

v případě postižení, kvůli kterému není schopno se živit. (Šťastná, 2009) 

  

4.2.5 Francie 

Ve Francii má rodinná politika velmi pronatalitní podobu, snaží se napomáhat 

slučitelnosti rodinných a pracovních rolí. Podporuje mladé a početné rodiny, patří 

k zemím, které uplatňují opatření, která jsou zacílená přímo na podporu rodin 

samoživitelů. (Šťastná, 2009) 

Jednou z dávek, kterou Francie poskytuje je „příspěvek samoživiteli“. Náleží 

těhotným ženám bez partnera a rodičům samoživitelům starajícím se o dítě méně než 18 

měsíců. Jde o dávku testovanou a příjemce musí mít za poslední čtvrtletí měsíční příjem 
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nižší než je maximální výše tohoto příspěvku. Tento příspěvek je vyplácen po dobu 12 

měsíců. Poté je zde „příspěvek na podporu rodiny“ ten náleží samoživitelům, alespoň 

s jedním dítětem, automaticky vzniká nárok sirotkům a dětem, které byly prohlášeny 

jedním rodičem za nevlastní. V případech, kdy jeden z rodičů nepřispívá na výživu a 

výchovu dítěte tak příspěvek náleží také. 

Samoživitelé starající se o děti mladší 18 let, kterým nebylo výživné zaplaceno 

alespoň ve dvou po sobě jdoucích měsících, se mohou obrátit na pokladnu rodinných 

dávek. (Matějková, Paloncyová, 2003) 

4.2.6 Shrnutí 

Tím, že každý ze států Evropské unie je unikátní a má své vlastní uspořádání a 

politiku tak je pochopitelný rozdíl i v přístupu k politikám rodinným. Ve všech 

zvolených státech se alespoň nějakým základním způsobem o rodiny neúplné starají. 

Někde je politika propracovanější (Francie) v jiných státech naopak (Itálie). Forma 

výživného funguje všude s trochu odlišnými pravidly. V rámci rodinné politiky Francie 

a Německa jsou realizována opatření v případě neplacení výživného. Což je velmi 

užitečné, protože u nás, tedy v České republice, se ženy často marně dožadují placení 

výživného a poté bez této částky od otce těžko vycházejí s rodinným rozpočtem.  

Ve Velké Británii jsou celkem rozvinuté pozůstalostní dávky, kromě klastických 

dávek pro vdovy a sirotky jsou zde ještě jednorázové dávky, jako pozůstalostní dávka a 

totožná s ČR dávka pohřebného. Ve Švédsku je sirotčí důchod vyplácen pouze do 20 let 

dítěte, což je v porovnání s ostatními státy poměrně krátká doba.  
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5. Zpracování informací z rozhovorů od samoživitelek  

Jak již bylo uvedeno v první kapitole, tato poslední část práce bude zaměřena na 

zpracování odpovědí z provedených rozhovorů, které budou mít funkci podporující 

v rámci informací, které byly popisovány v první části práce. Části z rozhovorů byly 

právě z tohoto důvodu využity již v předchozích kapitolách, aby doplnily informace 

z literatury. 

Na následujících stránkách budou v několika kapitolách shrnuty odpovědi 

z uskutečněných rozhovorů.  Formou tabulky budou na konci zpracovány zásadní 

dopady ztráty živitele na rodinu. Otázky k rozhovorům jsou vloženy v příloze.  

5.1. Dopady na rodinu dle respondentek 

Respondentek bylo 10 z toho 5 rozvedených a 5 vdov. Ve všech rozhovorech se 

objevovaly obdobné dopady, jen na ně byl kladený různý důraz.  

V úvodu byly respondentky dotázané na křestní jméno, povolání a věk, pohlaví a 

počet dětí.  

Hlavní část otázek v rozhovorech byla zaměřena na tři okruhy. První část 

obsahovala otázky týkající se hlavních dopadů ztráty živitele na rodinu, změny vzniklé 

s odchodem živitele, jak se měnily funkce rodin či jak byly narušené. Druhá část se 

týkala změn rodinných vztahů a především následného stavu přímo matky a dětí. Jak je 

to ovlivnilo, jak se s tím vypořádaly a jak to ovlivnilo chování dětí. Poslední část otázek 

byla zaměřená na to, jak kompenzoval ztrátu stát a jeho politická opatření a zda některé 

z respondentek využily nějakých sociálních služeb či nějaké institucionální péče.  

5.1.1 Zásadní dopady na rodinu při ztrátě 

• První otázka byla zaměřená na to, co musejí ženy po odchodu manžela 

zařizovat. 
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 Byla zařazena z toho důvodu, že na začátku může jít o významné finanční 

náklady či o samotnou náročnost situace pro matku, při zařizování všech změn 

spojených s odchodem živitele. 

V obou případech odchodu manžela byly zmíněné velké prvotní náklady, 

především pokud bylo nezbytné, aby se rodina stěhovala, či zařizovala pohřeb, 

vyřizovala pozůstalost, dluhy a podobně.  

Rozhovor č. 8: „Musela jsem vyřídit změnu dokladů, majetkové poměry, pohřeb, 

úřední záležitosti – vdovský důchod, zajistit sirotčí důchod pro děti, dědické řízení tedy 

rozdělení majetku pro sebe a tři děti. Záležitosti s provozem auta.“42 

Také to s sebou neslo běhání po úřadech, měnění dokladů, přepis smluv či 

rozdělení majetku.  

Rozhovor č. 1:„…na základně dělení majetku si některé věci odnesl manžel, jako 

počítač, televizi a podobně. Také si odvezl auto, což byl celkem problém.“43 

 

• Následující tři otázky se již týkaly oblastí, které jsou, dle respondentek, 

odchodem živitele zasaženy. Nejprve byly dotázané obecně, v čem všem vnímají 

změnu, poté jaký dopad na rodinu vnímají jako zásadní a co se se živitelem ztratilo. 

 

Zde se střídaly především odpovědi týkající se financí, výchovy a emocí. 

Všechny respondentky finance zmínily, pro některé však nebyly zásadními. Zde 

byl vidět celkem výrazný rozdíl mezi ženami rozvedenými a vdovami. Rozdíl vnímání 

důležitosti dopadů byl totiž celkem markantní. To, že někdo přijde o svého blízkého, ke 

kterému chová náklonnost a žijí ve šťastném manželství a naopak přijít o člověka, se 

kterým vznikaly konflikty, se následně velmi odráželo v odpovědích.  

Rozvod:  

Pro rozvedené byl dopad v oblasti financí mnohem problematičtější než pro 

vdovy. Ve většině případů rozvedených žen byly finance uvedené jako první.  Mimo 

jiné z důvodu, že zde zajištění ze strany státu není nijak výrazné, také z důvodu, že 

během dělení majetku může dojít k výrazným finančním a majetkovým ztrátám a 

                                                
42 Marta, úmrtí – 3 děti, 2 dcery 19 a 21 let, syn 16 let 
43 Zdena, rozvedená – 1 dítě, dcera 15 let 
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v neposlední řadě, že je matka závislá na platbě výživného od manžela, který ne vždy 

platí včas či platí vůbec. 

Rozhovor č. 3: „Několik let po rozvodu byly finance kritické, žili jsme pod 

hranicí chudoby podle měřítek ČR…“44 

V jednom případě šlo o splácení několika milionových dluhů, což finanční 

situaci velmi ovlivnilo. Jedna z rozvedených respondentek také zmínila, že byl velký 

problém si nalézt práci, protože měla doma 3 děti, o které by se, dle slov 

zaměstnavatele, v případě nemoci neměl kdo jiný postarat. Což následně ve spojení 

s neplacením výživného ze strany jejího manžela vyvolalo až existenciální potíže.  

Rozhovor č. 4:„Finanční situace byla katastrofální, chodila jsem po brigádách, 

abych měla alespoň nějaké peníze…“45 

Poté byla třikrát zmíněna ztráta otce buď jako autority, vzoru otce nebo osoby, 

které děti věřily a která je měla chránit. To se velmi projevilo na následném chování 

dětí. V jednom případě bylo zmíněno, jako zásadní zklidnění emocí a ulehčení výchovy 

po rozvodu, protože byla situace před i v průběhu rozvodu velmi napjatá. 

Rozhovor č. 3: „Výchova se usnadnila zlepšením psychického stavu, a 

nedocházelo ke konfliktům z rozdílných přístupů… Ale tíživá byla samostatná 

odpovědnost za vše v rodině, jako zajištění dětí, vydělávání peněz, výchova, řešení 

zdravotního stavu dětí, jejich rozvoje.“46 

Také byla zmíněna narušená jistota a ochrana rodiny a také ztráta vztahu s 

blízkým člověkem. Jednou bylo zmíněno, že chybí v domě muž na tzv. mužské práce.  

Rozhovor č. 2: „Byla tím samozřejmě narušená rodinná stabilita, sebedůvěra. 

Jistota a bezpečí, protože už není, kdo by se za vás postavil.“47 

Úmrtí: 

U vdov byla jako zásadní věc zmiňovaná především chybějící opora ve výchově 

a následná tíživá zodpovědnost za rodinu. Z jejich slov vyplývala starost o zajištění 

rodiny z hlediska psychického a výchovného. Finance byly zásadní především v první 

                                                
44 Marta, rozvedená – 3 děti, synové 5, 7 a 9 let 
45 Žaneta, rozvedená – 3 děti, synové 2 a 3 roky 
46 Marta, rozvedená – 3 děti, synové 5, 7 a 9 let 
47 Eva, rozvedená – 2 děti, dcery 16 a 18 let 
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fázi, a to pohřbu, dále se finanční situace moc řešit nemusela. Ve dvou případech byla 

zmíněna rodina, která z počátku finančně pomohla. Všechny následně s penězi 

vycházely celkem bez problémů, v jednom případě se dokonce finanční situace zlepšila.  

Zásadní zde byla stránka emoční oproti rozvedeným ženám. Ve všech případech 

byla zmíněna samota, nejistota a chybějící podpora. Významně je vnímána i 

zodpovědnost za rodinu, která padá na jejich ramena.  

Rozhovor č. 6:„… pociťuji větší zodpovědnost v oblasti výchovy, přece jen děti 

byly ještě celkem malé a tak na mě ležela zodpovědnost za jejich výchovu. Toho jsem se 

bála asi nejvíce, že to musím zvládnout sama a abych něco nepokazila nebo 

nezanedbala.“48 

Rozhovor č. 7: „Co chybí mě, je jistota a podpora. Veškerá zodpovědnost leží na 

mě a musím rozhodovat sama o tom, co se bude dít.  A ne vždy si sem jistá jestli sem 

rozhodla správně, dříve jsme na to byly dva.“49 

Stesk a smutek střídají obavy, zda budou schopné bez partnera žít a vychovávat 

své děti.  

Rozhovor č. 9: „Zodpovědnost za rodinu, to považuji za zásadní věc. To, že jsem 

najednou sama a nemám se na koho obrátit. To mě opravdu trápilo, nevěděla jsem, 

jestli nezklamu všechny kolem sebe. Stalo se to z čista jasna a na tu situaci jsem se 

nemohla připravit.“ 50 

Ve všech případech bylo také zmíněno, že chybí mužský element ve výchově. 

Jako autorita, spojenec při hraní, někdo s kým si mohou děti promluvit, s kým se poradí 

či kdo je ochrání a případně se za ně postaví.  

Rozhovor č. 7:„…Dívali se na různé sportovní přenosy nebo hráli fotbal a tak. 

Řekla bych, že to jim táta hodně chybí. Zároveň u nich měl hodně autoritu, byl přísný, 

ale spravedlivý…“51 

Rozhovor č. 9: „Autorita chybí. Děti měly řád, který manžel udržoval. Byly daná 

pravidla a s jeho odchodem se vše začalo hroutit…“52 

                                                
48 Jana, úmrtí – 3 děti, synové 12 a 17 let, dcera 20 let 
49 Jana, úmrtí – 3 děti, synové 12 a 17 let, dcera 20 let 
50 Petra, úmrtí – 2 děti, synové 12 a 14 let 
51 Jana, úmrtí – 3 děti, synové 12 a 17 let, dcera 20 let 
52 Petra, úmrtí – 2 děti, synové 12 a 14 let 
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5.1.2 Rodinné vztahy a stávající život 

samoživitelek 

• Další otázka se týkala jen rozvedených žen a byla zaměřená na 

uspořádání péče o děti, zda se s otcem děti vídají a tím je přítomen i nadále vzor otce.  

 

Ve všech případech byl vztah z počátku velmi narušený.  V jednom případě se 

otec vůbec o děti nezajímá, matka ani neví kde otec je. Jedna respondentka zmínila, že 

se dcera s otcem vídat odmítala.  

Rozhovor č. 1:„…Dcera ho z počátku vůbec nechtěla vidět. Velmi mu zazlívala, 

že od nás odešel, především když zjistila, že to bylo kvůli jiné ženě… Teď je jejich vztah 

lepší, dcera trochu dospěla a uvolila se s ním vídat. Je to její otec, takže jsem ráda, že 

tam není nenávist.“53 

Jednou bylo zmíněno, že se otec se synem může vídat kdykoliv, ale syn o něj 

nemá moc zájem, protože má svůj program.  Jednou bylo uvedeno, že děti nemají dobrý 

vztah s otcovou novou partnerkou, čímž se četnost setkání také snižuje.  A jedna matka 

uvedla, že se manžel odstěhoval daleko, tudíž není moc příležitostí k setkání.  

Z odpovědí vyplývá, že je vztah s otcem velmi narušen a jeho role v životě dětí 

se mění, alespoň z počátku.  

 

• Následující otázka se týkala vztahů s příbuznými ze strany otce. Zda jsou 

nějak narušeny nebo se nadále udržují. 

 

U rozvedených samoživitelek se kromě jedné ženy, která s rodinou svého 

bývalého muže vztah udržuje, se s rodinou svého muže nevídají, pokud to není 

nezbytné. Děti kromě jednoho případu ano.  

U vdov, je to spíše naopak, vztahy se širší rodinou se upevnily.  Vnímají jako 

důležité se vzájemně podporovat.  

Rozhovor č. 8: „Vídáme se častěji než dříve. Prospívá to jak babičce s dědou, 

tak mým dětem. …Změna z babiččiny a dědovy strany je znatelná, snaží se s námi držet 

                                                
53 Zdena, rozvedená – 1 dítě, dcera 15 let 
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stálý kontakt, chtějí o našem životě vše vědět, záleží jim na tom jak se celá rodina 

má.“54 

• Následující dvě otázky byly zaměřené na dopady spojené s psychikou, 

zdravím a změnou chování dětí i matek. 

 

Rozvod: 

U rozvedených matek bylo dvakrát uvedeno, že se jim stýskalo a byly zhrzené, 

ale že byly zároveň na partnera naštvané za to, co se stalo a nedokázaly mu dlouho 

odpustit. Jednou šlo o úlevu, která s rozvodem nastala. 

Jedna matka uvedla, že na tom byla psychicky velmi špatně, hroutila se, protože 

neměla práci ani peníze, musela si půjčovat, aby měla na jídlo.  

Rozhovor č. 4:„Já jsem byla před zhroucením, chodila jsem spát se strachem, co 

bude zítra, do dnes se budím a mám noční můry.“55 

Co se týče dopadu na děti, ve dvou případech šlo o výrazné problémy 

s chováním. Dítě bylo nezvladatelné, velmi se snažilo vymezit oproti rodičům, učitelům 

a dalším autoritám. Vznikaly problémy ve škole i při výchově, chyběl respekt k rodiči. 

Jedna matka uvedla, že její dcera se naopak velmi zlepšila ve škole.   

Rozhovor č. 1: „Ve škole se zlepšila, jednak z důvodu aby mi udělala radost, ale 

také proto, aby táta viděl, co opustil. … Chtěla být co nejlepší, nejšikovnější, 

nejúspěšnější, aby mohl litovat, že ztratil dceru jako ona.“56 

Jednou bylo uvedeno, že se děti s rozvodem psychicky zklidnily, velmi se starají 

o sebe navzájem a mají i tendenci ochraňovat matku.  

Ve všech případech si rozvedené ženy snaží najít nějakého koníčka, věnují se 

více kamarádům, našly si nového partnera a podobně. 

Úmrtí: 

V rodinách, kde o živitele přišli z důvodu úmrtí, jsou dopady v tomto směru 

markantní. Je zde ve všech případech výrazný stesk po partnerovi i po otci. Pro 

                                                
54 Marta, úmrtí – 3 děti, 2 dcery 19 a 21 let, syn 16 let 
55 Žaneta, rozvedená – 3 děti, synové 3 a 2 roky 
56 Zdena, rozvedená – 1 dítě, dcera 15 let 
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dotazované nebylo snadné si najít nějakého koníčka či někam chodit, dokonce se i vídat 

s přáteli se zdálo nemyslitelné, protože bylo vše spojeno s původním životem.  

Rozhovor č. 7: „Na nějaké zájmy sem neměla ani pomyšlení, nebylo mi příjemné 

se bavit, když jsem přišla o manžela, jestli mi rozumíte. Potřebovala jsem truchlit. Bylo 

pro mě těžké vídat se s našimi přáteli, protože šlo o páry a já byla sama.“ 57 

Jedna respondentka uvedla, že musela vyhledat pomoc od psychologa, protože si 

nebyla jistá, zda bude schopná být pro své děti oporou a zda dokáže udržet rodinu 

pohromadě.  U další respondentky zakročila dcera, která matce domluvila, aby 

vyhledala odbornou pomoc, po tom, co skoro nejedla, ani nespala a nedokázala nic 

dělat. 

U dětí šlo ve všech případech o stesk po otci, ztrátu jistoty a rádce. Ve většině 

případů se dítě uzavřelo po smrti otce do sebe a nechtělo o tom komunikovat. Jednou se 

ztráta otce promítla do vzteku na celý svět. Ve všech přídech to však rodinu spojilo a 

všichni si snaží si navzájem pomáhat.  

5.1.3 Pomoc ze strany státu  

• Poslední otázky se týkaly přístupu státu ke kompenzaci ztráty. Zda 

respondentky vědí, jak je koncipovaná sociální, potažmo rodinná, politika v této oblasti, 

co ony samy využívají a zda využily nějakých sociálních či institucionálních služeb. 

 

Co se týče kompenzace ztráty, tak jsou na tom v oblasti finanční kompenzace ze 

strany státu lépe ženy, které ovdověly, protože mají téměř jistý příjem v podobně 

pozůstalostních důchodů. 

Žádná z dotazovaných neměla výrazný přehled o dávkách, které v této oblasti 

poskytuje stát. Znaly pouze opatření, která využívají samy.  

Rozvod: 

Všechny rozvedené ženy měly vyměřené výživné na děti, kromě jednoho 

případu jim ho i otcové platili. U respondentky, které bývalý manžel výživné neplatil, to 

mělo velmi negativní dopad a v tomto směru stát nijak výrazně nezakročil. Stejně tak 

                                                
57 Jana, úmrtí – 3 děti, 2 synové 12 a 17 let, dcera 20 let 
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nedostatek iniciace ze strany státu zmínila další respondentka. Ta splácela vysoké dluhy 

po svém manželovi, živila 3 děti a bylo tedy nezbytné, aby vydělala dostatečně peněz, 

které však ihned šly dál, ale díky tomu nikdy neměla nárok na žádné dávky, které by jí 

mohly pomoci.  

Rozhovor č. 3: „Stát v mém případě nic nekompenzuje. … Nikdo neřeší, jaké 

dluhy musíme splácet…. Musela jsem vždy vydělat tolik, že mi nevznikl nárok na 

jakoukoliv podporu.“58 

Dvě rozvedené ženy pobíraly přídavky na děti a jedna měla nárok na dávky 

životního minima. Jinak byly všechny odvislé od svého platu a od výživného.  

Úmrtí: 

U žen, které ovdověly, byla finanční situace vyřešená ze strany státu. Všem 

chodil vdovský a sirotčí důchod čímž byly zajištěné alespoň nějaké příjmy. Všechny 

využily dávky „pohřebného“. 

Rozhovor č. 6: „O příspěvek na bydlení a přídavky na děti jsem si žádala. 

Aktuálně žijeme především z pozůstalostních důchodů a mého platu ze zaměstnání. 

Z čehož se žít dá. Horší jsou nějaké nárazové výdaje, věci do školy, nějaké výlety, 

dovolená, koupě nějakých domácích spotřebičů a podobně. Naštěstí jsme neměli a 

nemáme žádné dluhy, nesplacenou hypotéku a tak.“59  

Rozhovor č 7:„My jsme dostaly vdovský a sirotčí důchod a ještě příspěvek na 

pohřeb. O nic jiného jsme nežádali a tak nějak dohromady s mým platem jsme vyšli.“ 60 

 Jedna z respondentek musela platit hypotéku a splácet auto, což byl celkem 

velký obnos peněz, takže z počátku to nebylo snadné, ale zde pomohla rodina.  

Sociálních služeb využily jen dvě respondentky a obě ze skupiny rozvedených 

matek. Jedna využila služeb poradenských a krizové intervence, kde se pokusila vyřešit 

svou složitou situaci, tam jí dle jejích slov velmi pomohli. Druhá respondentka využila 

služeb nízkoprahového centra pro děti a mládež, kam dochází její syn. Ještě jedna 

z rozvedených respondentek využila s dcerou návštěvu školního psychologa. 

                                                
58 Marta, rozvedená – 3 děti, synové 5, 7 a 9 let 
59 Tereza, úmrtí – 2 děti, dcera a syn 3 a 11 let 
60 Jana, úmrtí – 3 děti, 2 synové 11 a 17 let, dcera 20 let 
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Dvě z respondentek, které přišly o manžela z důvodu smrti, vyhledaly 

psychologickou pomoc.  

 

Tabulka č. 7: Dopady na rodinu při ztrátě živitele 

Způsob ztráty 

živitele 
Oblasti, které jsou nejvíce ovlivněné ztrátou živitele 

Rozvod Finance Ztráta autority 
Zodpovědnost za 

rodinu 

Úmrtí 
Zodpovědnost za 

rodinu a výchovu 

Samota a nejistota – 

ztráta opory 
Finance 

Zdroj: Vlastní 
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Závěr 

Záměrem této diplomové práce bylo zjistit, jaké důsledky vznikají v souvislosti 

se ztrátou živitele v rodině a jak jsou tyto vzniklé důsledky vnímány z hlediska ztráty 

živitele způsobené rozvodem a úmrtím.  

Dopady, které vznikají, ovlivňují jak samotné rodiče, tak i jejich děti. V dnešní 

době jsou neúplné rodiny poměrně častým jevem, který se neustále rozšiřuje. Díky 

jejich vzniku se mění životní situace mnoha lidem a v mnoha směrech. 

Tato práce je konstituovaná tak, aby podala a propojila informace, které se týkají 

rodiny jako takové, rodiny neúplné, forem ztráty živitele, a jejich dopadů na rodinu, a 

v neposlední řadě představení politiky státu, která je v tomto směru aplikovaná. Mezi 

tyto informace z literatury jsou zařazeny odpovědi respondentek, které byly získány 

formou několika rozhovorů. Díky těmto rozhovorům získáváme autentičtější pohled na 

tuto problematiku. 

Rodina jako celek, který tvoří společnost, je nepochybně důležitá. Funkce, které 

má, jsou zásadní při vzniku, výchově, zaopatření a ochraně jejích členů. Pokud jsou 

však tyto funkce nějakým způsobem narušeny, může to mít zásadní dopad na rodinné 

prostředí a celkovou stabilitu rodiny.  

Základním problémem této práce je neúplná rodina, a její podoby. Tento 

fenomén dnešní doby s sebou nese mnoho problémů, se kterými se její členové musejí 

vypořádávat.  

Pro účely této práce byly vybrány dva způsoby ztráty živitele, způsob rozvodu a 

poté úmrtí. V obou případech zde jde o představení aspektů této ztráty a poté vzniklých 

dopadů, které byly, jak jsem již zmínila výše, podpořeny odpověďmi ze zrealizovaných 

rozhovorů.  

Vytyčeným cílem bylo zjistit, jaké dopady tato sociální událost na rodinu má. 

Z toho důvody byly také zrealizované rozhovory se samoživitelkami, které následně 

přispěly k autentičtějšímu pojetí dopadů. 

Rozhovory se samoživitelkami potvrdily, že ztráta živitele je významným 

zásahem do rodiny a že s tímto velmi častým jevem souvisí mnoho zásadních problémů. 
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Dle respondentek nejvýraznější problémy, které vznikly, byly spojené s financemi, 

psychickým a emočním stavem, výchovou a odpovědností za celou rodinu. 

Ze zrealizovaných rozhovorů bylo patrné, že v zásadních dopadech na rodinu je, 

dle způsobu ztráty, rozdíl. Rozdíl byl jak v tom, co považovaly respondentky za zásadní 

dopad, tak i v intenzitě emocí, které byly s odchodem živitele spojené. 

Rozvedené samoživitelky jako zásadní dopad uváděly především finanční 

stránku, tedy narušení ekonomické funkce rodiny, následně pak ztrátu mužské autority a 

narušení výchovné funkce.  

Naopak samoživitelky vzniklé z důvodu úmrtí manžela, uváděly především 

dopady spojené s narušením emoční a ochranné funkce a se ztrátou jistoty a s nárůstem 

zodpovědnosti za rodinu. 

Rozdíl v tomto směru je pochopitelný. V případě ztráty úmrtím stát rodinu 

zajišťuje výrazně více než při rozvodu. Proto, kromě prvotních nákladů spojených 

s pohřbem nebyl následně s financemi takový problém. Naopak byl znát výrazný stesk a 

obavy a tedy narušení emocionální a ochranné funkce rodiny, což se neobjevovalo tak 

intenzivně u žen rozvedených. Tam v případě potřeby by mohl muž figurovat a také 

bylo snazší si jiného partnera najít a vrátit se tak do původního stylu života.  

Reakce rodinné politiky, na problémy spojené s rozvodem a úmrtím, jsou 

spojené s finančními nástroji a opatřeními, které zahrnují různé dávky a úlevy, ne vždy 

jsou však dostačující, poněvadž mnoho z těchto dávek je příjmově testovaných a tak na 

ně samoživitelky nemusejí dosáhnout, což potvrdily přímo některé samoživitelky.  

Při úmrtí živitele je zde možnost pobírání pozůstalostních důchodů, což rodinné 

situaci z finančního hlediska velmi pomůže. V případě rozvodu se stát angažuje velmi 

sporadicky. Druhému partnerovi je vyměřeno výživné, které na dítě má měsíčně platit, 

pokud neplatí, tak je zde možnost vymáhání výživného, ale ne vždy je to úspěšné a ženě 

tento obnos tak jako tak chybí. V několika rozhovorech bylo zmíněno, že v tomto směru 

stát nefunguje, jak by bylo potřeba. To zapříčinilo celkem velké problémy v oblasti 

existenciální stability. 

Druhý způsob podpory, kterou může stát poskytnout je formou sociálních 

služeb. Sociální služby často nejsou zřízeny přímo státem, ale jsou jím finančně 

podporovány. Ty mohou zmírnit různé dopady ztráty živitele. Mohou pomoci se v nové 

situaci zorientovat, je možné skrz ně nalézt také podporu a pochopení. Několik žen 

zmínilo využití pomoci ze spektra sociálních služeb, avšak obecně lze říci, že se o této 
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oblasti tolik neví, pokud se rodiny nedostanou opravdu do velkých problému, tak tuto 

pomoc nevyhledají.  

Na výzkumné otázky se v práci podařilo odpovědět a stejně tak byly, dle 

autorky, naplněné vytyčené cíle práce. 

Na závěr by mělo být zdůrazněno, že rodinná politika by se měla intenzivně 

věnovat životním podmínkám rodin, měla by být v tomto směru dostatečně pružná, aby 

zohlednila co nejširší spektrum požadavků. Vláda by měla ve svých strategických 

dokumentech zohlednit relevanci cílů, které jsou pro politiku této oblasti vytyčeny a 

zároveň se postarat, aby byly tyto cíle následně naplněné.   

Do budoucna je důležité, aby se společnost a stát tomuto tématu věnoval a 

zajistil, aby rodiče, kteří se musejí potýkat s těžkou situací, byli podporováni. Aby se 

alespoň z části tento problém zredukoval. Zároveň by lidé měli dostatečně zvážit, zda 

jejich parter je vhodný pro ně a bude následně i vhodným rodičem. Rodiče jsou důležití 

pro výchovu dětí, protože na nich stojí podoba budoucí generace společnosti. Zájmem 

státu by tedy mělo být, aby rodina fungovala a prospívala, protože to znamená 

prosperitu celé společnosti. 
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Summary 

This thesis focus on problems associated with incomplete family. This issue is 

widespread in all over the world. Problem with the increasing number of divorces is 

almost in every country. Unfortunately, because of this problem are growing numbers of 

single-parent families. Second described way is to lose breadwinner by death. Which is 

more emotional way how to lose someone, according to women who provided me 

interviews. 

Whole this paperwork is focus on consequences associated with loss of a 

breadwinner. 

The theoretical part of this work describes family and its characteristics. Then 

we focus at incomplete family and its problems. In this chapter are describe aspects 

associated with divorce and death. We focus at consequences of these two events. Next 

section deals with state measures for compensating loss. And part of this section also 

describes family policy in a few other states in Europe. 

The last chapter is devoted to analysis of interviews. In this chapter we find out 

what are the most serious impacts at family. These interviews confirmed that loss of a 

breadwinner brings significant changes in a family. 

According to all respondents are impacts related to finances, mental and 

emotional state, education and greater responsibility for the rest of the family. But there 

were differences between these two types of lost. 

According to divorced women is the most serious impact at financial field. Then 

they also mentioned lost of authority and disruption of the educational function. On the 

other hand women who lost their husband because of death mentioned that the most 

important impacts are an emotional disturbance and disruption of protective function, 

loss of confidence in the family and increase responsibility for family. 

In this paperwork were used secondary data from documents which are related to 

the observed problem and primary data from interviews with single parent mothers. 

Because of these interviews we could achieve the main aim of this work. I conducted 

semi-structured interviews with 10 women. Five women were divorced and five lost 

their husband by death. These women provided me a lot of useful and important 
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information, which supported information from literature. It helped to better understand 

all theoretical information at the begining. 

At the end it should be told that family policy is very important and it should be 

devote to getting better living conditions of families. For the future is important to focus 

on this topic, an incomplete family. State should try to reduce bad impacts on families, 

because family is a foundation of society.  
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státní sociální podpory, příspěvky, příplatky či jiné peněžité dávky 

dostáváte? Jsou dostačující? V případě, že stát vyměřil výživné manželovi je 

dostačující? 

10. Využívala jste nějakých sociálních služeb zaměřených na rodinu či nějakou 

jinou institucionální pomoc? V případě, že ano jaké?  

11. Uvítala byste aktuálně nějakou pomoc?  

 


