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1. Úvod 

Životní dráha jednotlivce je ovlivněna především prostředím, do kterého se narodí.  Naše nejbližší 

sociální okolí – tedy naši rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi, vrstevníci, spolužáci, učitelé, ti 

všichni utváří náš vlastní obraz o světě, ve kterém žijeme a ve kterém žít budeme. Nezáleží tedy jen 

na našich vrozených dispozicích, ale jde tu také o to, jak nám bude svět jako takový zprostředkován, 

jaké vlastnosti a kvality nám naše nejbližší okolí a institucionální prostředí zprostředkuje a předá. 

Naše vlastní volby nejsou ve skutečnosti jen našimi vlastními volbami, závisí totiž i na rozhodnutích 

druhých lidí. Jedni mají dveře otevřené, druzí je mají zavřené.  

Ve společnosti se v podstatě setkáváme se dvěma hlavními druhy nerovnosti. Jde o nerovnosti 

sociálně-ekonomické, které vycházejí ze společenské dělby práce (jsou spojeny s naším příjmem) a 

nerovnosti sociokulturní, které jsou spojeny s hodnotami té které společnosti (jedná se o nerovnosti 

mezi muži a ženami, etniky, rasami apod.) Za sociálně-ekonomickými nerovnostmi pak stojí politický 

problém přerozdělování a za sociokulturními nerovnostmi stojí problém uznání. Problém sociální 

stratifikace řadíme do sociálně-ekonomických nerovností. Podle Šanderové si sociální stratifikaci 

můžeme představit jako hierarchicky dělenou společnost, jejíž špičku obsazují privilegovaní lidé 

[Šanderová 2008: 277-278].  

Přesvědčení, že všichni mají stejnou šanci uspět, že úspěch jedince závisí jen na jeho talentu a snaze, 

se ve světle dnešních poznatků již nedá obhájit. Privilegia nejsou distribuovaná rovnoměrně, 

startovací pozice nejsou vyrovnané. Materiální, kulturní podmínky, životní styl a způsob komunikace i 

další aspekty každodenního života rodin se výrazně liší [Lareau 2003; Katrňák 2004; Bottero 2005]. 

To vše ovlivňuje osobnost dítěte a jeho životní šance. U příslušníků různých vrstev bylo pomocí 

výzkumů zjištěno, že existují způsoby jednání, které jsou pro každou z vrstev typické nebo minimálně 

častější. Stejně tak jako různorodé jednání je pak pro různé vrstvy možné vymezit určité přístupy 

v péči o děti. Rozdílný přístup rodičů a dětí ke škole, vzdělání a volnému času podle sociálních tříd 

zaznamenala již celá řada studií [Katrňák 2004; Lareau 2003; Špaček, Šafr a Vojtíšková 2010].  

V této práci se pokusím zjistit, jak je mimoškolní čas dětí vnímán z pohledu jejich matek. Zajímala 

jsem se například o to, co to pro matky znamená, být svým dětem dobrým rodičem – jaké hodnoty, 

jaké přístupy v jejich výchově převažují, jakou roli si v mimoškolním čase dětí přisuzují. Výzkumným 

nástrojem mi pak byly polostrukturované rozhovory s účelově vybraným vzorkem. 
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2. Chápání sociálních nerovností v průběhu času 

Již odedávna se jedni lidé vnímali odlišně od ostatních. Představa nás samotných se neobejde a 

neobešla bez představy těch druhých, obvykle si pod pojmem "Oni" představujeme lidi zcela 

opačného rázu. Často tak jiným než vlastním skupinám přisuzujeme špatné vlastnosti, aniž by ovšem 

tyto představy musely odrážet skutečnost [Schulze 2003, Bottero 2005: 25-29]. Takovéto představy 

pak velmi často vedou k vytváření sociálních propastí [Bottero 2005: 25-29].  

V tradičních společnostech byla nerovnost mezi lidmi vnímána jako zcela přirozená, po důvodu 

nerovnosti se nikdo neptal, nepřijímat své postavení znamenalo protivit se Bohu. Lidé se rodili a 

umírali v postavení, které jim bylo určeno Bohem. Změna nastala v době osvícenství v 18. století. 

První teorie sociální nerovnosti tak vznikají v 18. a v 19. století, a přestože osvícenství přineslo ideu 

rovnosti lidí vůbec, přinesly tyto teorie také zajímavý paradox – některé z nich totiž stavěly sociální 

nerovnost na biologických základech – dnes je označujeme termínem biologický determinismus – 

postavení, které ve společnosti zaujímáme, vychází z našich biologicky daných schopností. S teoriemi 

sociální nerovnosti přicházejí také sociální darwinisté, kteří věří, že společnost je jakousi nadstavbou 

přírody a proto přežijí jen ti nejlepší z nás, blízko k nim má pak také eugenika, která staví své teorie 

na dědičnosti [Bottero 2005: 15-24]. 

Raní sociologové odmítali myšlenku přirozené nadřazenosti jedněch lidí nad druhými. Modernizace 

společnosti, která probíhala, odhalila sociální povahu nerovnosti. Tito ranní sociologové – klasici -   

upozorňovali na to, že sociální nerovnost vzniká z bojů mezi sociálními skupinami, společnost totiž 

jedny omezuje více než druhé.  

Nerovnost ve společnosti se stává tématem akademické půdy na konci 19. století a na počátku století 

dvacátého. Klasičtí autoři jako jsou Marx, Weber, Durkheim a autor píšící později Talcott Parsons, 

jsou právě ti, jejichž myšlenky jsou základní pro nynější teoretiky sociální stratifikace [Bottero 2005: 

33-34].  

2.1. Základní rozlišení přístupů k sociální stratifikaci  

V teoretickém poli sociální stratifikace můžeme nalézt velké množství přístupů, každý z přístupů pak 

představuje sociální stratifikaci trochu jinak, základním je ale rozlišení na strukturální a interpretativní 

teorie [Bottero 2005: 10; Šanderová 2008: 280].  

Bottero popisuje strukturální teorie jako ty, které nejprve definují struktury sociálních skupin a pak 

mezi nimi hledají vztahy, interpretativní teorie to dělají přesně obráceně – užívají zkoumaných 

sociálních vztahů k určování stratifikačního řádu. Interpretativní teorie dávají svým pojetím sociální 
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stratifikace najevo, že sociální struktura nejen ovlivňuje, to, jak jednáme, ale také to, že společenská 

struktura je právě jakousi skrumáží takovýchto rozhodnutí [Bottero 2005: 12].  

V rámci výše uvedených přístupů pak můžeme rozlišit ještě dvě teoretické linie, které vycházejí 

z odlišeného nazírání na společnost. Konsenzuální teorie chápou sociální nerovnosti jako výsledek 

všeobecného konsenzu členů té které společnosti. Konfliktualistické teorie chápou sociální 

nerovnosti ve společnosti jako výsledek zápasu o dobře hodnocené společenské pozice, vítězové pak 

zaujmou ty nejlepší pozice a poražení zaujmou pozice ostatní. Konsenzuální teorie přikládají značný 

důraz tomu, že nezbytnou podmínkou fungování společnosti je spolupráce jejích členů, spolupráce 

vyžaduje jistou dělbu práce. Konfliktualistické teorie vidí sociální nerovnosti jako výsledek vůle těch, 

kteří v boji o cenné zdroje vyhráli [Šanderová 2008: 280].  

Můžeme tedy říci, že pokud bychom chtěli v rámci tohoto rozlišení zařadit klasické teorie, pak 

bychom mohli například Marxe a Webera zařadit do konfliktualistických teorií a naopak Durkheima a 

Parsonse do teorií konsensuálních. Novější autoři se jednostranně zaměřenému vymezování 

stratifikace spíše vyhýbají.  

Z konsenzuálního pojetí společnosti vyšla i teorie tzv. hierarchického přístupu. Představitelé tohoto 

přístupu uznávají existenci tříd pouze na počátku kapitalistického uspořádání společnosti, v době 

vyspělého kapitalismu se společnost přibližuje spíše té výkonové, kdy záleží hlavně na našich 

schopnostech. Takováto společnost tedy není třídní, sociální skupiny se odlišují jen velmi nevýrazně. 

Pozice jedince ve společnosti je vytyčena pomocí sociálně ekonomického statusu neboli SES, který má 

podobu indexu. SES je výslednicí různého umístění jedince v různých kategoriích jako je například 

příjem, kvalifikace a prestiž [Šanderová 2008: 286].  

Na konci 20. století se začaly objevovat takové teorie, které třídu a třídní vědomí viděly často jako 

upadající, naopak velmi často byly zmiňovány takové pojmy jako je například individualizace 

společnosti – kde je kladen důraz na výkon jedince a na jeho vlastní výběr sociální kategorie. Nicméně 

v posledním desetiletí se situace opět trochu pozměnila, řada autorů, kteří se původně zabývali 

existencí tříd, se obrátila k problému kolektivní identity, jde povětšinou o autory, kteří nevnímají 

moderní společnost jako tu, která je z té větší části individualizovaná. Tito autoři se nám snaží ukázat, 

že ač již třída není tou kategorií, která znamená například přijímání určitých hodnot, je kategorií, 

kterou je možno pozorovat v mezilidských vztazích – v jednání. Dá se říci, že zájem, kterému se dříve 

těšil problém přerozdělování, se dnes spíše těší problém uznání. Hlavní metodou se pak stávají spíše 

kvalitativní výzkumné metody. Tento fenomén také bývá označován jako kulturní obrat. Ten se mimo 

již uvedené vyznačuje tím, že různé podoby sociálních nerovností nejsou zkoumány odděleně 
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(sociálně-ekonomické a sociokulturní). Dále se zaměřuje spíše na procesy, které stojí ve stínu vzniku 

nerovností, než na jejich samotnou podobu a zdroj [Šanderová 2008: 288-290].  

Otázkou, zda se dá interpretativní a strukturální pohled na společnost propojit, se zabývalo množství 

autorů. V další kapitole, zabývající se teoriemi vzdělanostní reprodukce, se k propojení strukturální a 

interpretativní teorie dostaneme pomocí teorie kulturní reprodukce a konceptu Pierra Bourdieu 

[Tamtéž]. 

2.2. Teorie vzdělanostní reprodukce 

V tradičních společnostech hrála hlavní roli v reprodukci sociálních a kulturních nerovností rodina. 

Byla to právě ona, v jejímž kruhu lidé získávali majetek a moc, které tehdy převážně určovaly 

jedincovo postavení ve společnosti. V dnešní moderní společnosti je tomu trochu jinak – vliv 

ekonomického kapitálu a rodiny na postavení člověka ve společnosti dnes zeslabuje vzdělanostní 

systém, i přesto je však vliv rodiny silný. Jedno z hlavních zjištění, které vyplývá z dosud provedených 

výzkumů je, že dosažené vzdělání a tedy i postavení jedince ve společnosti, ovlivňuje množství 

faktorů, které se vzájemně podmiňují [Greger 2006: 9-35; Katrňák 2004]. Jak potvrzují výzkumy, 

významnou pozici mezi všemi těmito faktory zaujímá sociální okolí, hlavně rodina. Vzdělání, které 

jedinec získá a postavení, které jedinec ve společnosti dosáhne, je jeho blízkými příbuznými stále 

silně ovlivněno [Lareau 2003; Katrňák 2004; Bottero 2005]. 

 

Sociálně psychologický model autorů Hausera, Sewella1 a dalších, chápe dosažené vzdělání a tedy i 

postavení jedince ve společnosti více jako výslednici sociálně-psychologických faktorů (například 

motivací, aspirací), než faktorů sociálně-ekonomických (například postavení rodiny ve společnosti) a 

nepovažuje tedy vzdělávací systém za systém přenosu sociálního statusu z generace na generaci 

[Greger 2006: 34]. Naproti sociálně psychologickému modelu a jeho chápání vzdělávacího systému 

pak stojí teorie vzdělanostní reprodukce. Tyto teorie vycházejí z premisy, že vzdělanostní nerovnosti 

se v čase nemění, předpokládají, že rodina si vždy najde nějakou cestu, jak zajistit svým dětem buď 

stejné, nebo lepší místo ve stratifikačním systému.  

 

V rámci teorie vzdělanostní reprodukce můžeme rozlišit: teorie kulturní reprodukce a teorie sociální 

reprodukce. Teorii sociální reprodukce reprezentují autoři jako Althusser, Bowles a Gintis. Úkolem 

                                                           
1 Více k tomuto modelu: Matějů a Straková [2006] nebo Simonová a Katrňák [2008] 
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školy je podle nich připravit žáka na pracovní pozici, která je již předem dána jeho třídním původem. 

Tato teorie zdůrazňuje, že žák je nejen připraven na svou pracovní pozici, ale tato pozice je mu školou 

přisouzena a žák se s ní smiřuje jako se spravedlivou [Greger 2006: 35]. Podle Althussera je příčinou 

reprodukce moc a ideologie státu. Moc pak reprezentuje armáda, soudy, policie atd., důležitější roli 

však hraje ideologie státu. Ideologie totiž působí na přesvědčení, nejvýznamnějším nositelem 

ideologie je škola, děti si zde osvojí nejen vše potřebné k práci, ale smíří se se svým postavením. 

Bowles a Gintis tak tvrdí, že příčinou reprodukce společnosti je ekonomický systém americké 

společnosti jdoucí ruku v ruce se systémem vzdělanostním. Tuto podobnost nazývají principem 

korespondence. Hodnoty a znalosti, které si děti v jednotlivých stupních školní docházky osvojují, 

odpovídají hodnotám a znalostem jednotlivých sociálních tříd, z nichž děti pocházejí. Na tomto 

základě pak děti získávají stejný sociální status jako jejich rodiče [Katrňák 2004: 37-38]. 

Autoři, kteří svými pracemi reprezentují teorii sociální reprodukce, chápou školní selekci právě jako 

příčinu, toho, že děti z nižších sociálních tříd končí ve stejném postavení ve společnosti jako jejich 

rodiče. Oproti teorii sociální reprodukce, pak teorie kulturní reprodukce vidí školní selekci jako 

důsledek nerovností, které vznikly ještě před školní selekcí [Tamtéž: str. 36]. 

Teorie kulturní reprodukce vysvětlují přetrvávání sociální struktury z generace na generaci pomocí 

kulturního kapitálu. Hlavní představitel teorie kulturní reprodukce Bourdieu rozlišuje čtyři druhy 

kapitálu: ekonomický, sociální, kulturní a symbolický.  Kulturní kapitál může mít tři formy – vtělený 

(dispozice, schopnosti jedince), objektivizovaný (kulturní objekty jako jsou knihy, obrazy, hudební 

nástroje), institucionalizovaný (diplomy, tituly, kvalifikace), [Greger 2006: 36-37]. Nejdůležitější roli 

hraje vtělený kulturní kapitál. Schopnosti, dovednosti nejsou jen vrozené, ale především si je 

osvojujeme v rodině nebo v sociálním okolí. 

Základní konceptuální aparát, který Bourdieu nabídl pro teoretizaci reprodukce nerovností ve 

společnosti skrze vzdělávací systém, se opírá o specifické pojetí kultury a moci. Určité prvky kultury 

se v institucionálním prostředí stávají vzácným zdrojem, k tomuto zdroji mají různí lidé různý přístup 

a to především v závislosti na jejich sociálním postavení. Bourdieuho pojem habitus je konceptem, 

který propojuje strukturu a jednání, je souborem vtělených dispozic, které vytvářejí jednání a tudíž 

realitu [Greger 2006: 36-37; Šanderová 2008: 290-291]. Habitus pasuje do role "vítězů" v soutěži o 

nejlepší dosažené vzdělání potomky těch, kteří disponují největším kulturním kapitálem. 

Prostřednictvím tohoto kapitálu jsou pak ty které děti ve škole oceňovány jako nadané a 

perspektivní, to také zvyšuje jejich sebevědomí a motivaci. "Špatní" žáci jsou pak postupně vlastním 

rozhodnutím vylučováni ze soutěže o kvalitní vzdělání. Škola tedy není neutrální. Takovýmto 

způsobem pak privilegované třídy mezigeneračně udržují své postavení [Greger 2006: 36-37; 
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Vojtíšková 2013: 24]. Někteří autoři pak navrhují doplnit habitus o reflexivitu neboli o záměrnou 

volbu toho kterého jednání (MacLeod, Katrňák). 

 

Kulturní kapitál lze nejlépe "změřit" časem, který byl vydán na jeho získání. Množství kulturního 

kapitálu je totiž závislé na čase, který blízké sociální okolí věnovalo zajištění jeho přenosu na 

potomky. Jde o to, kolik času například rodiče/prarodiče věnují svým dětem/vnoučatům, kolik času 

věnují nejen výchově, ale také jejich vzdělávání, zda potomkům umožní další studium. Takové 

investice času jsou, mimo jiné, náročné také po finanční stránce, proto ani ekonomický kapitál 

nehraje zanedbatelnou roli [Vojtíšková 2013: 26].  

 

Bernstein rozlišuje omezený jazykový kód, typický pro nižší sociální vrstvu a rozvinutý jazykový kód, 

který je typický pro střední a vyšší třídu. Rozdíl spočívá hlavně ve způsobu komunikace, omezený 

jazykový kód slouží hlavně pro označení konkrétního a je nevhodný pro abstraktní vyjádření, je 

příznačný pro komunikaci v nižších vrstvách, kde rodiče dítěti spíše přikazují, než vysvětlují. Naopak 

vzdělanější rodiče spíše dítěti vysvětlují, co je jak a proč, vedou své dítě k argumentaci a přesnosti ve 

vyjadřování. Škola pak vyžaduje rozvinutý jazykový kód, ovšem aniž by ho sama v dětech rozvíjela 

[Greger 2006: 36-37]. 

 

Britská socioložka Diane Reayová zkoumala angažovanost matek ve vzdělávání svých potomků. 

K Bourdieuově sadě kapitálů přidává ještě kapitál emoční – vyjadřující citovou angažovanost matek 

při výchově svých potomků. Vztahy mezi školním úspěchem, emočním kapitálem a emoční pohodou 

vytvářejí nový pohled na znevýhodnění na trhu práce. Tato znevýhodnění mohou překračovat třídní 

hranice, i když je zřejmé, že v podmínkách, kde je ekonomická nejistota každodenním problémem, 

bývá mnohem náročnější nějaký emoční kapitál zajistit. Studenti, kteří pocházejí z dělnických rodin, 

se tedy častěji setkávají s pocitem a obavou, že nejsou dostatečně dobří [Vojtíšková 2013: 40]. 

Dalším teoretikem kulturní reprodukce je Jay MacLeod. MacLeod provedl výzkum v roce 1983 na 

dvou skupinách teenagerů z jednoho většího severoamerického města. První skupinou byli chlapci 

říkající si Zevlouni, druhou skupinou pak Afroameričané nazývající se mezi sebou Bratři. Chlapci 

pocházeli ze stejné čtvrti a jejich rodiče měli podobné postavení ve společnosti. Přesto měly tyto dvě 

skupiny teenagerů jiné životní postoje. Pro Zevlouny byla typická nekonformita, zatímco Bratři chtěli 

být takoví, jako velká část společnosti. MacLeod proto ukazuje, že reprodukce společnosti nemá jen 

strukturální a kulturní rovinu, ale také rovinu personální [Katrňák 2004: 48-51]. 

Jiný pokus o vysvětlení vzdělanostních nerovností a jejich reprodukce nabízí další přístup - teorie 

racionálního jednání. Tato teorie staví na primárních a sekundárních efektech. Primární efekty 
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vysvětlují vzdělanostní nerovnosti v počátcích vzdělávání  - příkladem může být rozdílný kulturní 

kapitál, jenž si s sebou děti z domova přináší. Důraz je zde ale kladen právě na efekty sekundární – 

kdy se před žáky a jejich rodiči otevírá možnost volby, včetně možnosti odejít z formálního 

vzdělávání. Alfou a omegou tohoto přístupu ke vzdělanostním nerovnostem jsou rozdílná rizika a 

výhody, které pro rodiče představuje další vzdělávání jejich dětí a to v závislosti na příslušnosti ke 

třídě. Rodiče z dělnické třídy, ač mají jejich děti například velmi podobné školní výsledky jako děti 

z vyšší třídy, stojí v případě neúspěchu před větší ekonomickou ztrátou a tak často volí nižší nebo 

méně výběrovou dráhu vzdělání. Žáci z vyšších sociálních tříd jsou svými rodiči povzbuzováni 

k rizikovějším volbám. Racionální volba je ovlivněna jak vzdělanostními aspiracemi, tak mírou 

ekonomických prostředků rodičů [Greger 2006: 37]. 

2.3. Výchovné přístupy rodičů na základě jejich sociální pozice 

U lidí, kteří obsazují stejnou sociální pozici, můžeme předpokládat obdobné životní podmínky. Pokud 

mají lidé podobné ekonomické podmínky, znamená to, že u nich najdeme podobné vzorce jednání, 

třídy tak mají specifický kulturní obsah. Třída, do které se narodíme, tak určuje naši životní dráhu, 

formuje naši mentalitu a naše vnímání [Katrňák, Fučík 2010: 87]. 

Jak bylo napsáno v úvodu, pomocí výzkumů byly třídně zakotvené rozdíly v chování rodiny skutečně 

zaznamenány. Tak bylo například zjištěno, že lidé z vyšších společenských tříd se žení a vdávají 

později, než páry z tříd nižších [Možný 2008: 99-103]. Pro naše téma je však mnohem důležitější 

uvést, že výzkumy skutečně potvrdily třídní rozdíly v péči o děti. Tato zjištění obecně ukázala, že 

rodiče z vyšších tříd jsou aktivnější jak v péči o domácí přípravu dětí do školy, tak také kladou větší 

důraz na rozvíjení vědomostí a znalostí dětí a to v porovnání s rodiči z nižších tříd.  Rodiče, kteří jsou 

ve společnosti lépe postavení, se s dětmi do školy více a systematičtěji připravují, více dbají na rozvoj 

verbálních schopností a dovedností svých dětí, častěji také děti přihlašují do knihoven a různých 

zájmových kroužků. Také se více zajímají o prostředí školy, kterou dítě navštěvuje. Hůře společensky 

postavení rodiče tyto aktivity také dělají, ale v daleko menší míře, s nižší intenzitou a důsledností 

[Katrňák 2004: 145; Špaček, Šafr a Vojtíšková 2010]. 

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století konceptuálně rozlišili tyto rozdíly 

v přístupu ke škole a vzdělání podle rodinných prostředí Kellerhals a Montandon. Rozlišili tři druhy 

vzdělávacích stylů – smluvní styl, disciplinační styl a mateřský styl. Smluvní styl převažuje v rodině 

vedoucích pracovníků, středních kádrů, rodiče kladou důraz na motivaci dítěte k učení, ale také na 

jeho samostatnost a autonomii. Disciplinační styl převažuje v rodině nižších vrstev – rodiče dítě více 

kontrolují, než aby je motivovali či vedli k učení, jde jim spíše o to, aby děti splnily, to, co mají. 
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Mateřský styl je kombinací předchozích stylů, většinou zde má muž nižší vzdělání než žena [Katrňák 

2004: 146].  

Téměř ve stejné době přichází americká socioložka Lareau s konceptuálním uchopením rozdílných 

přístupů rodičů a dětí ke škole a vzdělání podle sociálních vrstev. Vztah dělnických rodičů a školy 

konceptualizuje jako odloučení a vztah rodičů vyšší střední třídy a školy jako spojení. Koncept 

odloučení znamená nepropojenost rodiny a školy. Dělničtí rodiče považují učitele za odborníky na 

svůj obor, a proto odpovědnost za vzdělání nechávají na nich. S dětmi se do školy připravují výhradně 

matky, jejich aktivity jsou však spíše sporadické a nedůsledné. Koncept spojení je typický naopak pro 

rodinu vyšší střední třídy a školy. Rodiče z vyšší střední třídy berou vzdělání svých dětí jako 

odpovědnost svoji a ne jen jako odpovědnost školy, často neváhají pochybovat i o kvalifikaci učitelů. 

Většina rodičů z vyšších tříd se s dětmi do školy systematicky připravuje, pokud má dítě problémy, 

pomáhají mu buď sami, nebo jsou ochotní najmout doučovatele. Otcové, i když participují méně než 

matky, se také o vzdělání svého potomka zajímají [Tamtéž: str. 146-147; Vojtíšková 2013: 39]. 

3. Lareau - Intenzivní výchova a zajištění nenuceného vývoje 

Lareau ve svém dalším výzkumu užívá teorii kulturní reprodukce Bourdieu k vysvětlení třídních 

rozdílů ve vzdělávání. Podobně jako v předchozím výzkumu se zaměřuje na rozdílné přístupy ke 

vzdělání na základě sociální pozice. Ona a její výzkumný tým, provedli v americkém prostředí výzkum, 

který se pomocí pozorování ve 3. třídách dvou základních škol a rozhovorů s příslušníky 12 rodin 

střední (i vyšší střední), třídy dělníků a třídy chudých lidí, zaměřil na odlišnosti ve výchově v závislosti 

na příslušnosti ke třídě [Lareau 2003]. 

Autorka došla k závěru, že rodiče ze střední a vyšší střední třídy vědomě a systematicky rozvíjí 

schopnosti a dovednosti svých potomků. Děti těchto rodičů mají hodně volnočasových aktivit, ke 

kterým je rodiče nejen vedou, ale také jejich průběh kontrolují. Dalším typickým znakem vztahu mezi 

rodiči a dětmi těchto tříd, je aktivní komunikace. Rodiče mají zájem znát názory, pocity a myšlenky 

svých dětí a s dětmi o nich hovoří, také vůči nim nevystupují tak direktivním způsobem, s dětmi 

diskutují, zdůvodňují své názory a rozhodnutí [Lareau 2003: 1-3]. Typické je opravdu rozsáhlé verbální 

vyjednávání mezi dětmi a rodiči, děti se tak učí vyjadřovat své názory, zdůvodňovat je a také si 

zvětšují svou slovní zásobu [Tamtéž: str. 110]. Tento výchovný styl autorka označuje jako intenzivní 

výchovu (concerted cultivation). V této souvislosti hovoří autorka o Basilu Bernsteinovi a o jeho teorii 

(viz výše). V praxi se potvrzuje, že rodiče ze střední třídy a vyšší střední třídy, užívají diskuzí, ve 

kterých dítěti sdělují své názory, na to, co má dítě udělat a vždy také zdůvodňují proč, po něm, tu 
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kterou věc vyžadují, tak učí své děti rozvíjet verbální schopnosti – zdůvodňovat, ujasňovat a 

vyzdvihovat důležité informace [Tamtéž: str. 116-117]. 

Na druhou stranu rodiče z dělnické třídy (dělničtí rodiče) umožňují svému dítěti přirozený rozvoj. 

Tento výchovný styl je označen jako zajištění nenuceného vývoje (orig. accomplishment of natural 

growth). Tito rodiče se svým dětem snaží zajistit především dobré životní podmínky – jídlo, útočiště, 

čisté oblečení, lékařskou péči a další životní nezbytnosti [Tamtéž: str. 1-3]. Přístup ke školním 

povinnostem je také odlišný, zatímco rodiče ze střední a vyšší střední třídy se dětem snaží u domácích 

úkolů vysvětlit v čem je problém a jak ho, po vysvětlení, vyřešit samostatně, dělničtí rodiče nebo 

chudí rodiče svým dětem řeknou výsledek, aniž by dětem postup ukázaly [Tamtéž: str. 89]. Pokud se 

jedná o volný čas dětí z dělnické třídy, mají ho mnohem více ve vlastní režii, než děti ze střední a 

z vyšší střední třídy. Tento čas je opravdu dětským časem her a zábavy podle dětí samotných. Mimo 

již řečené, je pro dělnickou rodinu typické její úzké propojení s blízkým příbuzenstvem [Tamtéž: str. 1-

3]. Naopak právě pro rodiny ze střední a vyšší střední třídy je typické, že společenský život se "točí" 

kolem práce rodičů a volnočasových aktivit dětí, není to tak, že rodinné vztahy nejsou důležité, ale 

jsou méně důležité než volnočasové aktivity dětí [Tamtéž: str. 57]. 

Děti ve dvou srovnávaných třídách v důsledku odlišných typů výchovy, vykazují odlišný způsob 

jednání. Děti ze střední a vyšší střední třídy jsou vedeni k rozvíjení svých kvalit, talentů, své osobnosti, 

jejich rodiče kladou ve výchově důraz na argumentaci a vyjednávání, přání svých dětí berou vážně. 

Děti tak při komunikaci postupně dávají najevo pocit oprávnění (sense of entitlement), což jim nadále 

umožňuje ovlivňovat interakce v institucionálním prostředí ve svůj prospěch. Jednají tak, jako by 

měly právo usilovat o to, co chtějí, věří v to, že mohou ovlivnit interakce v institucionálním prostředí. 

Chovají se uvolněně, jsou otevřené ke sdílení informací a vyžadují pozornost. Zkráceně řečeno tyto 

děti „znají pravidla hry.“ Děti z nižších tříd naopak v institucionálním prostředí projevovali pocit 

zábran a nedůvěry (sense of distance/constraint, distrust), [Tamtéž: str. 3-7]. 

 

Většina těch, kteří s dětmi pracují profesionálně (poradci, učitelé, doktoři), mají shodný názor na to, 

jak by se mělo dítě vychovávat. Mezi standardy patří komunikace s dětmi, rozvíjení jejich 

intelektuálních zájmů a hraní aktivní role v jejich školním vzdělávání [Tamtéž: str. 4-5]. V tomto 

výzkumu většina učitelů zhodnocovala styl výchovy rodičů ze střední třídy, tedy intenzivní výchovu. 

Učitelé rádi vidí zájem rodičů o školní docházku a povinnosti dětí, podporují také jejich zájem o 

mimoškolní aktivity, vidí ho jako nápomocný, podle učitelů totiž stimuluje myšlení, jsou také raději, 

když rodiče dětem spíše vysvětlují, než přikazují [Tamtéž: str. 23-26]. 
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K čemu rozdíly ve výchově vlastně vedou? Lareau a její studie tvrdí, že rozdílné přístupy rodičů 

k výchově nakonec vytváří nevyrovnané výhody dětí v institucionálním prostředí. Děti ze středních 

tříd tak mají větší slovní zásobu, umí rychleji slovně zareagovat, při setkání s autoritou se cítí klidně a 

pohodlně a vyznačují se větší obeznámeností s abstraktními pojmy. Výzkumníci navíc zjistili i rozdílné 

typy sociálních interakcí u dětí ze střední a dělnické třídy. Děti pocházející ze střední třídy při setkání 

podávaly ruce, dívaly se přímo do očí, zatímco děti z dělnické třídy nebo děti chudých rodičů se takto 

neprojevovaly [Tamtéž: str. 4-5, 129]. Autorka také tvrdí, že mimo institucionální podmínky, mají oba 

styly výchovy dětí své výhody i nevýhody. Děti ze střední třídy kvůli svým rozvinutým schopnostem 

například znevažují rozhodnutí svých rodičů, umí také jednat nevhodně a bez respektu. V zemích, kde 

se tolik nezdůrazňuje individualismus, jako je tomu právě v americkém prostředí, se jednání, kterým 

se vyznačuje dělnická třída (pocit nedůvěry/zábran) může jevit jako zdravé a přiměřené. Ale 

v americkém prostředí je faktem, že děti ze střední třídy, mají oproti dětem z dělnické třídy nebo 

chudým lidem, mnoho výhod [Tamtéž: str. 13].  

Bez povšimnutí by také nemělo zůstat, že rasa hrála menší roli, než výzkumný tým vůbec očekával, 

rasa hrála totiž menší roli než sociální třída - černošský chlapec ze střední třídy měl blíže 

k bělošskému chlapci střední třídy, než k černošskému chlapci z dělnické třídy [Tamtéž str. 241]. 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

[Lareau 2003: 31] 

 

Ve střední a vyšší střední třídě je, oproti třídě dělnické, denní režim hektický. Rodiče ze střední třídy 

mají svůj volný čas z velké části zaplněný mimoškolními aktivitami svých dětí, na tyto aktivity je 

vyčerpáno značné množství peněz, naopak rodiče z dělnické třídy finance často „tlačí" a hodně často 

o nich diskutují. Rodiče ze střední třídy bývají pracovně velmi vytížení, vrací se domů pozdě večer a 

na hlídání dětí najímají většinou teenagery [Tamtéž: str. 35,76]. Rodiče ze střední třídy také často 

vyjadřovali názor, že zkušenosti z organizovaných aktivit jako je například sport, pomohou dětem i 

v jiných činnostech, například je naučí základům pracovní morálky, týmové spolupráci, naučí je 

stanovit si priority a podobně[Tamtéž: str. 62,113]. 

Denní režim v dělnické rodině má pomalejší tempo, děti si hrají venku, velmi často se svými 

příbuznými (sestřenicemi/bratranci), některé děti mají také mimoškolní aktivity, ale jsou mnohem 

méně časté, než u dětí ze střední a vyšší střední třídy [Tamtéž: str. 35,76]. Oproti dětem z vyšší 

střední a střední třídy, mají tyto děti nebo děti chudých rodičů více volného času ve vlastní režii a učí 

se, jak ho organizovat, obzvláště chlapci se pak učí, jak řešit otevřené konflikty, které často vznikají 

při hře venku a také se učí, jak se fyzicky bránit. Tyto schopnosti jsou stejně reálné, jako ty, kterým se 

učí děti ze středních tříd v organizovaných aktivitách, ale v institucionálním prostředí rozhodně 

nejsou rovnocenné [Tamtéž: str. 67,81]. 

TABULKA I. TYPOLOGIE ROZDÍLNÝCH VÝCHOVNÝCH STYLŮ 

 Výchovný styl  

 Intenzivní výchova  Zajištění nenuceného vývoje 

Klíčové prvky rodiče intenzivně pěstují 
a oceňují talent, názory a 
schopnosti dětí 

rodiče se o děti starají a 
umožňují jim růst 

Organizace dne děti mají hodně 
volnočasových aktivit, 
organizovaných rodiči 

potloukání se venku, zejména 
s příbuznými 

Jazyk zdůvodňování/příkazy, 
diskuze o rozhodnutí 
rodičů, vyjednávání mezi 
rodiči a dětmi 
 

příkazy, jen vzácně vyptávání 
se dospělých, obecné 
přijímání příkazů rodičů 

Zásahy v institucích kritika a zásahy rodičů 
v návaznosti na 
nespokojenost dětí v 
instituci, "cvičení" dětí k 
převzetí této jejich 
budoucí role 
 

závislost na institucích, pocit 
bezmocnosti a frustrace, 
konflikt mezi výchovnými 
praktikami ve škole a doma 
 

Výsledky formující se pocit 
oprávnění  
 

formující se pocit zábran  
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Rodiče z dělnické třídy nebo z chudých rodin často odmítali dětem s mimoškolními aktivitami 

pomáhat nebo se jimi vůbec zvláště zabývat, tito rodiče totiž nevnímají společenský život dětí jako 

zvlášť významný, děti pak sami sebe vnímají také v tomto světle a jako výsledek získávají pocit zábran 

[Tamtéž: str. 83]. Další věcí je, že tito rodiče nevnímají talenty a schopnosti svých dětí jako něco, co 

by se mělo prostřednictvím různých aktivit rozvíjet, na rozdíl od rodičů ze střední a vyšší střední třídy 

to nevnímají jako svou zodpovědnost, to je důvodem, proč se v tomto případě sféra dětí a dospělých 

neprotíná [Tamtéž: str. 101-102]. 

Není překvapující, že v podmínkách, ve kterých dělnická třída a chudí lidé musí fungovat, není 

volnočasovým aktivitám dětí věnována taková péče, jsou zde jiné – pro život mnohem důležitější věci, 

kterým je věnováno tolik úsilí, že například na volnočasové aktivity dětí nezbývají nejen peníze, ale 

často ani energie [Tamtéž: str. 97]. 

Přestože vzdělání rodičů, jejich zaměstnání a ekonomické podmínky, se zdály být nejdůležitějšími 

faktory, které hráli roli ve výchovném stylu dětí a jeho "výběru", i přesto autorka upozorňuje na 

relativní autonomii člověka a nevnímá tedy tyto faktory jako zcela určující.  Ve výzkumu byly i rodiny 

z dělnické třídy, které chtěly, aby jejich děti docházely do různých organizovaných aktivit a věřily, že 

aktivní role rodičů ve vzdělávání dětí je důležitá [Tamtéž: str. 250]. 

4. Studium rodinných habitů Smiljky Tomanović 

Smiljka Tomanović se zabývala studiem rodinných habitů v prostředí postkomunistického Srbska. Její 

práce je ojedinělá a to zejména kvůli svému longitudinálnímu charakteru (sledovala rodiny s dětmi ve 

věku 4-7 let a tyto rodiny sledovala znovu o 7 let později). Výzkumnice se zaměřila na strukturaci 

každodenního života ve dvou typech rodin – dělnických rodinách a rodinách profesionálů. Z výsledků 

její práce bylo zřejmé, že rodinný habitus má silný vliv na rozvrhování a využívání zdrojů rodiny, tento 

proces pak formuje každodenní život rodiny, tedy i dětí. Rodinný habitus konceptualizovala pomocí 

životního stylu rodin jako je využívání prostoru a organizace času. Množství každodenních aktivit a 

jejich rozmanitost, byly pro definování prostoru a času dětí zásadní. Rodinný život dělníků byl typický 

svou orientací na rodinu, domov, blízké sousedství, každodenní rutinu a oproti rodině profesionálů se 

vyznačuje omezenou sociální sítí (rodina, příbuzenstvo, sousedé, škola). Rodinný život profesionálů se 

více zaměřoval na veřejné a institucionální prostory, čas se zde více organizuje a sociální síť je 

rozmanitější – takovýto životní styl zprostředkovává dětem mnohem více podnětů a poskytuje tedy 

více zkušeností, představuje paletu možností výběru. Rodiny dělníků a profesionálů také odlišovaly 

různé investice do rozvoje a budoucnosti dětí. Dělnické rodiny se po nástupu dítěte do školního 

prostředí orientovaly na ekonomické investice (úspory a dědictví) a sociální kapitál (sociální síť) pro 
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zajištění materiálního bezpečí dítěte. Za důležité považovali, aby dítě získalo vzdělání pro budoucí 

zaměstnání, mimoškolní aktivity v tomto světle neviděli. Rodiče ze středních vrstev naopak 

vynakládali značné prostředky na kulturní kapitál dětí získaný skrze mimoškolní aktivity, který dětem 

poskytuje kontakty (sociální kapitál). Životní styl profesionálů umožňuje dětem jiné zkušenosti než 

dětem z dělnických rodin, prostřednictvím aktivit a kontaktu s jinými dětmi se otevírají nové 

příležitosti a volby. Rodinný habitus aktivuje různé druhy kapitálů a utváří tak jinou zkušenost dětí 

[Tomanović 2004, cit. podle Vojtíšková 2013: 37-38]. 

5. Sullivan - Podoby kulturního kapitálu a jejich vliv na školní úspěšnost žáků  

Výzkumnice z britského prostředí Alice Sullivan, se také zabývala kulturním kapitálem a jeho různými 

podobami. Totiž tvrzení, že za různý kulturní kapitál jsou žáci ve školách různě odměňováni, staví 

před výzkumníky této oblasti otázku, jak probíhá takový mezigenerační přenos a jak vypadá vlastně 

proces zhodnocování ve školním prostředí. Sullivan předložila test studentům 11. ročníku a zjistila, že 

děti, které pocházeli z prostředí bez vyššího vzdělání, měly překvapivě nízkou úroveň znalostí toho, 

co mnoho vzdělanějších lidí považuje za obecně známá fakta. Její data ukázala, že kulturní aktivity 

mají velmi silnou vazbu na sociální třídu rodiny a dosažené vzdělání. Z různých podob kulturního 

kapitálu, byly jimi například kulturní aktivity, znalosti atp., mělo podle jejích výsledků vliv na 

úspěšnost v závěrečných testech pouze čtení a sledování televize. Čtení totiž žákům rozšiřovalo slovní 

zásobu a kulturní znalosti, z toho pak plynuly dobré školní výsledky, nešlo tedy o upřednostňování 

žáků učiteli. Naopak poslouchání hudby a hra na hudební nástroj dětem ve školním prostředí žádné 

výhody nepřinášely, tyto aktivity totiž rozvíjejí ty schopnosti, které jsou ve školním prostřední 

oceňované, mnohem méně. Kulturní kapitál přenášený na potomky má tedy na školní výsledky 

významný vliv, záleží ale na jeho podobě. [Sullivan 2001; 2007, cit. podle Vojtíšková 2013: 26-28]. 

 

6. Česká perspektiva 

Tématem vzdělanostní reprodukce se na našem území také zabývá řada sociologů i pedagogů již od 

poloviny 20. století, na základě jejich zkoumání byla provedena řada výzkumů. V české společnosti 

konce osmdesátých let minulého století indikovali Matějů, Tuček a Rezler kulturní kapitál dětí jednak 

jejich kulturními aktivitami (návštěvy divadel, výstav, obliba četby, sledování televize) a jednak jejich 

kulturními znalostmi (znalost osobností české a světové kultury) a také jejich mimoškolními aktivitami 

(jazykové kurzy, umělecká činnost, sportovní aktivity). Všechny tyto aktivity byly srovnány podle 

vzdělání rodičů dětí, výzkumníci došli k závěru, že v rodině, kde měl alespoň jeden z rodičů 

vysokoškolské vzdělání, se více než dvě třetiny dětí pravidelně účastnily kulturního života, zatímco 

v rodinách, kde byli rodiče vyučení, to byly pouze dvě pětiny dětí [Katrňák 2004: 61]. 
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Nerovnoměrnou distribuci kulturního kapitálu zjistili i po roce 1989 Machonin, Tuček a kolektiv. Tito 

výzkumníci ukázali, že v české společnosti souvisí kulturnost volnočasových aktivit se vzděláním a 

profesním postavením a má silné vazby na životní styl rodiny. Zjištění obou výzkumů z konce 

minulého století ukazují, že mezi rodinami dělníků a vysokoškoláků najdeme z hlediska kulturních 

aktivit velký rozdíl [Tamtéž]. 

Výzkum z přelomu tisíciletí českého sociologa Tomáše Katrňáka se také zabýval vzdělanostní 

reprodukcí a to na úrovni dělnické rodiny. Výzkumným problémem, který si Katrňák pro svůj výzkum 

definoval, se stala otázka, proč většina dělníků v naší společnosti končí se stejným vzděláním jako 

jejich rodiče. Přestože se Katrňák soustředí hlavně na vzdělání a ne na mimo školu trávený čas, i 

přesto se zde objevuje podobný vzorec jednání jako u Lareau – rodiče stávajících dělníků také 

víceméně neměli o školní ani mimoškolní aktivity svých dětí valný zájem.  

Katrňák vychází ve svém výzkumu stejně jako Lareau z Bourdieu a z jeho pohledu na vzdělanostní 

nerovnosti ve společnosti. Ještě v úvodní kapitole svůj názor veřejně sděluje: „Škola je součástí 

mezigenerační reprodukce sociálních nerovností v moderních společnostech, jelikož neselektuje žáky 

náhodně nebo ex nihilo. Ve skutečnosti škola provádí selekci ve prospěch výše a lépe postavených 

sociálních vrstev“ [Katrňák 2004: 22]. 

Na rozdíl od Lareau, která prováděla zúčastněná pozorování i rozhovory, Katrňák užil 12 

nestandardizovaných rozhovorů s dělníky a 5 nestandardizovaných rozhovorů s vysokoškoláky z Brna, 

aby zmapoval zkušenosti těchto sociálních skupin se školou a systémem vzdělávání u nás. Za dělníka, 

je zde označen jedinec, který je vyučený, živí se manuální nezemědělskou prací a nepodniká, je tedy 

zaměstnancem. Rodiče všech dotazovaných dělníků byli také dělníci. Katrňák vychází z předpokladu, 

že dělníci nemají pouze stejné společenské postavení, které je vymezeno socioekonomickými 

charakteristikami2, ale že je spojuje i něco dalšího – podobná mentalita neboli dispozice jednat 

určitým způsobem. Právě kostra Bourdieuovy teorie spočívá na premise, že vliv sociální struktury na 

praktiky či jednání člověka, je zprostředkován dispozicemi neboli habitem jako sadou dispozic. Člověk 

se rozhoduje podle vlastního uvážení, ale rozhoduje se v jisté společenské situaci a hlavně v určitém 

sociálním postavení [Tamtéž: str. 42]. Na jedince a jeho jednání má vždy silný vliv jeho sociální okolí, 

jednání člověka je vždy "zabarveno" podle toho, k jaké sociální skupině patří. Podle Katrňáka 

Bourdieu svým přístupem spojuje hledisko sociální i kulturní reprodukce společnosti a to právě 

pojmem habitu. Struktura společnosti poznamenává kulturu jednotlivých vrstev, která se 

prostřednictvím vzdělanostního systému udržuje a reprodukuje. 

  

                                                           
2
 Socioekonomické charakteristiky: například vzdělání, povolání, ekonomický příjem 



17 
 

Podle dosažených výsledků rozlišuje Katrňák vztah rodičů ke škole na dva typy. Vztah dělnických 

rodičů ke škole popisuje jako volný vztah. Dělničtí rodiče investují do vzdělání svého potomka 

mnohem méně energie, času i úsilí, podle jejich názorů do školy přece chodí dítě a tak je to právě 

ono, které nejlépe ví, jak se má připravovat. Dítě do učení nenutí, neříkají mu proč a k čemu je dobré 

se učit, na dítě nekladou vysoké nároky, stačí jim, když dítě dostává trojky, pokud je známka horší, 

nechávají to na dítěti, nevybírají dítěti školu podle kvality a pokud se zabývají jeho budoucností, tak 

ho vidí jako sami sebe a chtějí po něm výuční list. Pokud je dítě chytré a chce se dál vzdělávat, 

nechávají to na něm, finančně by ho podpořili, ale vše ostatní je na něm. Rodičovský přístup ke 

školním povinnostem dítěte, lze v dělnické rodině shrnout slovem volnost. Vzdělanostní aspirace dětí 

i rodičů jsou nízké, rodiče své děti ke vzdělání nijak nemotivují, vzdělání podle dělníků nehraje roli na 

trhu práce, nedomnívají se, že by jim mohlo pomoci naplnit životní představy, důležité je, aby člověk 

dělal to, co ho baví, proto se má dát dětem volnost. Katrňák přirovnává situaci dětí ve škole ke 

"korkovým zátkám", které byly hozeny do vody. Zátky plavou, nepotopí se, nikdo jim ovšem neurčuje 

směr ani cíl plavby. Z průměrného až podprůměrného prospívání ve škole dělníci nikoho nevinili, 

problém neviděli ve vnějších okolnostech, ale v sobě. Škola je nebavila, proto se neučili a nechtěli jít 

studovat dál, kdyby se do školy připravovali, jejich studijní výsledky by byly lepší. Jejich nezájem o 

školu ale navíc podporoval nezájem jejich rodičů. Škola prostě není součástí dělnické identity, dělníci 

se orientují na práci a peníze.  

Rodiče s vysokoškolským vzděláním mají se školou soudržný vztah. Některá témata, o kterých hovořili 

dělníci, v jejich vyprávěních nenajdeme, naopak jsou zde témata jiná. Vysokoškolská rodina slouží 

především jako srovnávací skupina k rodině dělnické. Vysokoškolští rodiče pro své dítě školu vybírají 

podle kvality a ne podle nejkratší vzdálenosti od místa bydliště. To, zda se bude dítěti ve škole dařit 

nebo ne, nenechávají pouze na něm, školní výsledky svých dětí vidí také jako výsledek své vlastní 

práce. Vysokoškoláky to ve škole také moc nebavilo, ale problém viděli spíše v prezentaci látky, 

přestože se jim ve škole moc nelíbilo, přenesli se přes to a byli ve škole úspěšní, chtěli patřit mezi 

dobré žáky. Školní úspěch je na rozdíl od dělníků součástí jejich identity, vzdělání si spojovali 

s určitým postavením ve společnosti, stejně tak jako jejich rodiče. Vysokoškolští rodiče zdůrazňují 

dětem úlohu vzdělání a motivují je k němu, učební obor používají jako výhružku. Svého potomka vidí 

vysokoškolští rodiče jako nadaného, pokud nosí špatné známky, vidí to jako důvod proto více se do 

školy připravovat, dělníci své dítě naopak hodnotili až podle školních výsledků – dobré výsledky 

znamenají chytré dítě, špatné pak dítě méně nadané. Vzdělanostní aspirace vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů jsou vysoké. Pokud jde o rozhodování o dalším studiu, rodiče dětem nenechávají 

volnost. Od dětí čekají, že půjdou na střední školu, kde získají maturitu, aby mohli jít na vysokou 

školu. Vysokoškolští rodiče také kladou důraz na kulturní aktivity dětí, dbají na to, aby volný čas jejich 
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dětí vyplňovaly vhodné aktivity. Soudržný vztah rodičů ke škole je dán jejich orientací na vzdělání a 

status.  

V závěru svého výzkumu polemizuje Katrňák s teoretickým východiskem vzdělanostních nerovností u  

Bourdieuho. Katrňák totiž pomocí svého výzkumu došel k závěru, že jednání dělnických rodičů a jejich 

dětí není dáno strukturálními bariérami, ale je spíše reakcí na tyto bariéry. Samozřejmě, že škola 

zhodnocuje ty žáky, kteří disponují větším množstvím kulturního a ekonomického kapitálu, ale dělníci 

ve svých výpovědích nedetekovali jako důvod pro své postavení ve společnosti tento, ale spíše svou 

vlastní lenost a nezájem o školu. Tvrdili, že pokud by se více snažili, připravovali se jako někteří 

ostatní žáci, dosáhli by podobných výsledků. Katrňák poukazuje na, oproti habitu, vědomé jednání. 

To tedy znamená, že ač jsou tu jisté strukturální bariéry, i tak má jedinec jakýsi prostor pro skutečně 

vlastní rozhodnutí neboli: „Musíme připustit, že jednotlivé sociální vrstvy nebo skupiny mají určitý 

manévrovací prostor pro aktivní odezvu na strukturální nerovnosti“ [Tamtéž: str. 156; Vojtíšková 

2013: 44-45]. K podobnému zjištění došla i Lareau, podobně přichází s tvrzením, že přes náročné 

podmínky, se kterými se musí dělnická třída den co den střetávat, je zde jistý prostor na skutečně 

vlastní jednání, které není jen odpovědí na podmínky. Lareau se totiž ve svém výzkumu setkala 

s rodinami, které přes své náročné životní podmínky vnímaly mimoškolní aktivity dětí jako důležité a 

svou roli ve vzdělání svých dětí braly velmi vážně [Lareau 2003: 250]. Závěr jejího výzkumu se pak 

s tím Katrňákovým rozchází. Přestože oba vnímají (na základě svých zjištění), že jednání z vlastní vůle 

(bez ohledu na sociální pozici), je možné, Lareau se na problematiku vzdělanostních nerovností dívá 

skutečně z pohledu její reprodukce. Rozdíly ve výchově dětí vedly k jejich rozdílnému jednání 

v institucionální prostředí a k jejich jinému pohledu na sebe samé, děti ze střední nebo z vyšší střední 

třídy mají oproti dětem z dělnické třídy nebo chudým lidem, výhody.  

 

O vzdělanostní reprodukci v české společnosti pojednává i výzkum organizovaný Pražskou skupinou 

školní etnografie (PSŠE). Tato skupina prováděla rozhovory s žáky, výchovnými poradci a učiteli v pěti 

pražských základních školách, dále bylo využito sady testů a sociologického dotazníku. Výzkum se 

zaměřil na volbu povolání žáků devátých tříd. Rozhovory probíhaly s žáky devátých ročníků a to na 

vzorku 115 dětí, z toho bylo 59 dívek a 56 chlapců. 

 

Rozhodování o dalším studiu dětí bývá především na rodině. Rodiče mívají určité představy o 

budoucnosti svých dětí již velmi časně a představu o své budoucnosti mají i samy děti. Pokud se přání 

dětí a rodičů rozcházejí, je třeba vyjednávání, do kterého zasahují i další vlivy, jako jsou vztahy v 

rodině, míra samostatnosti dítěte, komunikace v rodině. Vzdělání rodičů a jejich zkušenosti se školou 

ovlivňují výběr školy z velké části.  
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Děti odcházející na střední školu měly většinou rodiče s minimálně středoškolským vzděláním. Ve 

zkoumané Žluté třídě, kam docházelo 24 žáků, byl pouze jediný chlapec, který přecházel na střední 

školu a neměl ani jednoho z rodičů se středoškolským vzděláním. Při přípravě na zkoušky se radil se 

svými spolužáky a s jejich rodiči, připravoval se pak podobně, jako oni. Děti s jedním vyučeným 

rodičem měly s rozhodováním problémy, vyjadřovaly obavy ohledně náročnosti studia (na zdravotní 

škole a obchodní akademii). U dětí přecházejících do učebních oborů převažovali rodiče s nižším 

vzděláním, nejčastěji byli vyučení. Dva chlapci středoškolsky vzdělaných rodičů odcházeli na učební 

obor kvůli špatnému prospěchu. Dívka s vysokoškolsky vzdělanou matkou a středoškolsky vzdělaným 

otcem bojovala s rodiči, měla totiž slušný studijní průměr, ale odmítala dále studovat [PSŠE 2005: 

100–101]. Tato zjištění tedy opět dokládají, že rodinný vliv na vzdělanostní dráhu a následné 

společenské postavení potomka je značný.  

 

Stejným tématem se zabýval i další výzkum českého původu s názvem Rodiče a výchova 2010 autorů 

Ondřeje Špačka, Jiřího Šafra a Kateřiny Vojtíškové. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaké jsou rozdíly 

v hodnotách, vzdělanostních aspiracích, kulturním kapitálu rodičů a v trávení volného času v rodinách 

vysokoškoláků (alespoň jeden z rodičů měl v průběhu výzkumu ukončenou vysokou školu) a 

v rodinách dělníků (oba rodiče dosáhli jako svého nejvyššího vzdělání vyučení). Výzkum byl proveden 

metodou řízených standardizovaných rozhovorů a metodou online dotazování. Respondenty se stali 

rodiče, konkrétně 325 osob, jejichž alespoň jedno dítě bylo ve věku povinné školní docházky, tedy 

přibližně 6-16 let [Špaček, Šafr a Vojtíšková 2010: 2].  

Na základě tohoto výzkumu rozlišují autoři z hlediska přístupu ke škole dva základní typy dělnických 

rodin. Jde o "ambiciózní" dělnické rodiny, v nichž rodiče aspirují na vyšší odborné nebo vysokoškolské 

vzdělání svých dětí a pak jde o dělnické rodiny "statické", kterých bylo přibližně dvakrát více než rodin 

ambiciózních.  Ve statických rodinách očekávají rodiče od svých dětí nanejvýš středoškolské vzdělání 

s maturitou [Tamtéž: str. 17].  

Pro děti z ambiciózních dělnických rodin je typický lepší prospěch, také se více věnují četbě a chodí 

častěji do knihoven. Mají podobné podmínky jako děti vysokoškoláků, také vyrůstají v rodinách, kde 

je dostatek kulturního kapitálu, ač samozřejmě stále o něco méně než v rodinách vysokoškolsky 

vzdělaných rodičů. Rodiče v ambiciózních dělnických rodinách se také více věnují četbě, také více 

dochází do knihoven a mají doma k dispozici více svazků knih. Přestože jejich kulturní život není 

takový, i tak ve srovnání s rodinou statickou, navštěvují divadla, koncerty i výstavy častěji. Pro tento 
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typ rodiny je typičtější aktivní přístup – více rozvíjejí sebe a také své děti, s dětmi také vedou diskuze 

o jejich budoucnosti [Tamtéž]. 

Děti ze statických dělnických rodin, mají oproti druhému typu rodiny horší školní prospěch, také 

méně čtou a do knihoven chodí také méně, mají nižší kulturní kapitál. Velmi často nemají vůbec 

žádné mimoškolní aktivity – kroužky a mívají více kázeňských problémů. Rodiče ze statických 

dělnických rodin se vyznačují pasivním výchovným stylem – dítěti nechávají volnost, předpokládají, že 

se o jejich vzdělávání a vzdělání postará škola. Pro děti ze statických rodin je použito Katrňákova 

termínu "volně plovoucích zátek" [Tamtéž]. 

Volnočasové aktivity dětí byly sledovány podle jejich frekvence od nejméně časté („nikdy“) až po 

nejintenzivnější („více než dvě hodiny denně“). Děti z vysokoškolských rodin výrazně častěji docházejí 

na různorodé zájmové kroužky, pěstují své vlastní koníčky, čtou si knihy a pracují s počítačem. Oproti 

tomu děti z dělnických rodin tráví více času ve školní družině a se svými kamarády/vrstevníky. Podle 

dotazovaných rodičů není významný rozdíl v době, kterou děti tráví přípravou do školy nebo 

sledováním televize, což jsou dvě dětmi ve volném čase nejčastěji vykonávané aktivity. U obou typů 

rodin se těmto aktivitám věnuje přibližně 70% dětí každý den [Tamtéž: str. 4].  

Rozdíly v postojích rodičů k volnočasovým aktivitám dětí nejsou nijak výrazné. Rodiče vysokoškoláci 

spíše souhlasí s tím, že by děti měly navštěvovat kroužky kvůli rozvoji osobnosti. Naopak jsou méně 

ochotní souhlasit jak s direktivním způsobem rozhodování o volném čase dětí, tak i s neangažovaným 

přístupem, který dává dětem volnost. Oba typy rodin přikládají největší důraz tomu, že si děti 

v kroužkách osvojí nové dovednosti a získají zkušenosti, přitom vysokoškolské rodiny přikládají důraz 

o něco větší [Tamtéž: str. 6-7].  

Pokud se jedná o čtenářské klima rodiny, děti z vysokoškolských rodin čtou ve svém volnu více, denně 

čte až 40 % těchto dětí, zatímco v dělnických 16 %. Kromě toho, že děti z dělnických rodin méně 

navštěvují knihovnu, tak mají také doma k dispozici menší výběr knih. Téměř 60 % vysokoškolských 

domácností má doma více než 200 knih, zatímco v dělnických rodinách tohoto počtu dosahuje pouze 

15 % domácností. Názory na čtení dětí nejsou výrazně jiné, oba typy rodin si myslí, že děti by měly 

přečíst co nejvíce knih a rodiče by měli obsah s dětmi diskutovat, míra souhlasu je u vysokoškolských 

rodin o něco vyšší. Pokud se jedná o četbu dospělých, u vysokoškolských rodin čte alespoň jeden 

z rodičů denně v necelé polovině případů, v dělnické rodině se tak děje pouze u 13 % případů 

[Tamtéž: str. 8-10].  

Vzdělanostní aspirace rodičů vysokoškoláků jsou jasně zaměřeny na vysokoškolské vzdělání jejich 

potomka, 87 % z nich uvažuje tímto způsobem. Naproti tomu aspirace rodičů dělníků jsou výrazně 



21 
 

nižší a různorodější, pouze třetina z nich si pro své dítě přeje studium na vysoké škole a třetina bude 

spokojena, když potomci získají střední odborné vzdělání s maturitou [Tamtéž: str. 15-16].  

 

Výše diskutované práce představují podklad, na jehož základě jsem formulovala svůj výzkumný 

problém a následně výzkumné otázky. Tyto práce také představují bázi, podle níž jsem vystavěla 

tematické okruhy pro polostrukturovaný rozhovor – nástroj sběru dat. Proč mě toto téma zajímá a 

k čemu chci tímto výzkumem přispět? Nerovnost ve společnosti je každodenní zkušeností snad 

každého z nás, každý zřejmě minimálně jednou zakusil či zakusí její neblahé důsledky, nejde vždy jen 

o naše schopnosti a snahu, společnost má své vlastní mechanismy a ty nejsou vždy spravedlivé. Tak 

jak ukazují svou prací Bourdieu, Lareau nebo další autoři, kteří reprezentují kulturní přístup ke studiu 

sociálních nerovností, tyto nerovnosti je třeba odkrývat, pochopit a pak je možné s nimi pracovat. 

Byla bych tedy ráda, kdyby tato práce přispěla právě k onomu odkrývání a lepšímu pochopení této 

problematiky. Výzkumným problémem této práce se tedy stal mimoškolní čas dělnických dětí. 

Prostřednictvím rozhovorů jsem se chtěla dozvědět, jak vnímají české dělnické matky mimo školu 

trávený čas svých dětí. Výzkumné otázky, které mi měly dopomoci k osvětlení tohoto problému, pak 

vypadaly následovně: Jak matky o mimoškolním čase dětí hovoří/jak ho vnímají? S jakými 

přístupy/hodnotami tento čas spojují? Jakou roli si matky v tomto čase přisuzují? Doufám, že mi bude 

poskytnuto dostatečné množství dat k zodpovězení uvedených otázek a osvětlení problému.  

7. Metodologie 

Pro účely svého výzkumného záměru jsem získala osm respondentek. Po předchozím uvážení a na 

základě výzkumného problému, jsem se rozhodla za vzorek výzkumu určit matky, které jako svého 

nejvyššího vzdělání dosáhly vyučení a mají alespoň jedno dítě ve věku od šesti do patnácti let a žijí 

v trvalém partnerském vztahu. Kontakty s respondentkami jsem navazovala prostřednictvím svých 

příbuzných, kamarádek a známých. Získávání respondentek proběhlo tak, že někdo z mého blízkého 

okolí dané teoreticky vyhovující respondentce zavolal, zeptal se ji na spolupráci (představil ji záměr 

výzkumu) a pokud odpověděla kladně, získala jsem na ní telefonní kontakt. Následně jsem 

respondentce zatelefonovala, domluvily jsme se na datumu konání rozhovoru a upozornila jsem ji na 

fakt, že bych si rozhovor ráda nahrála na diktafon. Současně jsem respondentky ujistila, že data 

použiji pouze pro účely své bakalářské práce, a že data osobní povahy, na jejichž základě by bylo 

možné je identifikovat, nahradím jinými, abych tak ochránila jejich soukromí - tyto a další skutečnosti 

jsem také vepsala do informovaného souhlasu. Ani jedna z respondentek nahrávání rozhovoru 

neodmítla.  
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Ze svých požadavků na co největší homogenitu vzorku jsem nakonec slevila, když se spoluprací na 

mém výzkumu souhlasila respondentka, která měla dceru starou sedmnáct let, i tuto respondentku 

jsem do svého výzkumu zahrnula. V závěru jsem tedy získala osm respondentek s dětmi ve věku od 

deseti do sedmnácti let. Pět rozhovorů proběhlo v domácnostech matek a tři rozhovory proběhly 

v kavárně či v restauraci. U dvou rozhovorů byla přítomna moje babička, která mě do terénu uvedla. 

U jednoho rozhovoru byla přítomna také dcera respondentky a její tchýně. Všechny rozhovory 

proběhly na Mělníku nebo v přilehlém okolí, které k Mělníku patří. 

Za hlavní nástroj sběru dat jsem si určila, vzhledem k povaze výzkumu, polo-strukturovaný rozhovor. 

Polo-strukturovaný v tom smyslu, že jsem měla dopředu nachystané tematické oblasti, kterým jsem 

se v rozhovoru chtěla věnovat. Jak je uvedeno výše, tato témata byla hlavně výsledkem předchozího 

studia literatury. (tematické oblasti rozhovoru je možné nahlédnout v přílohách). Zároveň jsem se při 

rozhovoru snažila poskytnout dostatečný prostor pro to, aby respondentky samy mohly, do jisté 

míry, určovat směr našeho rozhovoru. V průběhu všech rozhovorů jsem se snažila dávat pozor, abych 

do rozhovoru nevnášela své názory a nevkládala tak respondentkám slova do úst.  

Pro přiblížení respondentek uvedu jejich základní demografické charakteristicky. Všechna příjmení, 

s nimiž v textu pracuji, jsou pseudonymy. Skutečná příjmení respondentek, jichž se můj výzkum týkal, 

neuvádím z důvodu ochrany jejich soukromí.  

Paní Černá získala svůj výuční list na SOU Rodinná škola. V minulosti pracovala jako prodavačka a nyní 

je nezaměstnaná. Její partner je také vyučený a nyní pracuje jako údržbář. Společně vychovávají dvě 

děti, starší dceři je sedmnáct let a je potomkem z minulého vztahu paní Černé, mladšímu synovi je 

pět let a je společným potomkem současných partnerů.  

Paní Rybová je vyučená dámskou krejčovou a nyní pracuje jako operátorka. Je rozvedená, její 

současný partner je vyučený automechanik a nyní pracuje jako řidič. Vychovávají spolu dvě dcery, 

mladší dceři je deset let, starší dceři je pak dvanáct let. Otec obou děvčat je bývalým manželem paní 

Rybové, dívky ale žijí s matkou a jejím dlouholetým partnerem.  

Paní Pražáková je vyučená švadlena, nyní pracuje jako servírka v restauraci. Její partner získal 

vysokoškolský titul a pracuje ve státní správě hmotných rezerv. Vychovávají spolu jednu společnou 

dceru, které je čtrnáct let.  

Paní Nováková je vyučená prodavačka a nyní pracuje v psychiatrické léčebně. Je rozvedená a 

současný partner je vyučený tesař, nyní pracuje jako řidič. Vychovávají společně jednu dceru z jejího 

předcházejícího manželství, které je jedenáct let.  
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Paní Karlová je vyučená kadeřnice a nyní je na mateřské dovolené. Je rozvedená a znovu vdaná. Její 

současný manžel získal maturitu a pracuje jako stavař. Společně vychovávají tři děti, nejstarší 

čtrnáctiletý syn pochází z předešlého manželství, šestiletá a tříletá dívka jsou společní potomci.  

Paní Ořechová je vyučená prodavačka a jako prodavačka pracuje. Je vdaná a její manžel je také 

vyučený, v současnosti pracuje jako pracovník ostrahy. Společně vychovávají dceru, které je třináct 

let.  

Paní Spořilová je vyučená švadlena a nyní pracuje jako prodavačka. Dlouhodobě žije s partnerem, 

který má základní vzdělání a pracuje jako zedník. Společně vychovávají tři děti – nejstarší dceři je 

devatenáct let, mladší dceři je sedmnáct let a synovi je deset let.  

Paní Smetanová je vyučená prodavačka a pracuje jako dělnice ve výrobně pneumatik. Je vdaná, její 

manžel je vyučený instalatér a pracuje ve stejném podniku jako paní Smetanová. Společně mají dvě 

děti, starší dceru, která již nebydlí doma a dvanáctiletého syna.  

8. Analýza  

Cílem mého výzkumu bylo tedy zjistit, jak vnímají dělnické matky mimoškolní čas svých dětí. 

Předpokládala jsem při tom, že na trávení mimoškolního času dětí mají vliv nejen jejich vlastní 

rozhodnutí, přání a vlohy, ale také rozhodnutí, přání a představy jejich rodičů – respektive matek. Za 

další jsem považovala za důležité zjistit i volnočasové aktivity matek samotných, jelikož děti se velmi 

často věnují tomu, čemu se věnují rodiče, neboť je jim to velmi blízké a často je tato aktivita rodiči 

shledána jako atraktivní i pro dítě a vedou jej k ní. Otce jsem k rozhovorům nepřizvala, jejich podíl na 

výchově a způsob, jakým ovlivňují rodinu, jsem nechala na rozhovoru s matkami. Navíc, jak 

z rozhovorů následně vyplynulo, péče o děti a výchova dětí, byla v podstatě v rukou matek. Matky 

v rozhovorech své partnery vůbec nezmiňovaly, když ano, tak zcela okrajově.  

Analýza dat proběhla následovně. V prvním kroku – úplně ze začátku, vždy po dokončení rozhovoru, 

jsem rozhovor doslovně přepsala do počítačového programu Microsoft Word. Doslovně v tom 

smyslu, že jsem neopravovala žádné gramatické chyby, vše zůstalo tak, jak bylo řečeno. Užívala jsem 

dvojitého řádkování a nechávala jsem si také místo na kódování a poznámky. Ve druhém kroku jsem 

pak rozhovory opakovaně četla a snažila se pochopit, co vlastně "leží" za výpověďmi, které jsem 

získala. V této fázi analýzy jsem do textu vpisovala poznámky a různé druhy kódů, pomalu, ale jistě, 

jsem začínala mít jistou představu o tom, o čem data, která jsem získala, vlastně vypovídají.  Abych 

tuto fázi analýzy přiblížila, pokusím se ji co nejblíže popsat. Nejprve jsem provedla segmentaci dat 

(rozčlenila jsem si data na jednotky analýzy). Tento krok jsem provedla tak, že jsem si data rozdělila 
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na tematické jednotky. Tyto jednotky odpovídaly struktuře rozhovorů, bylo jich celkem šest. 

S kódováním jsem začala následovně – četla jsem rozhovor a utvářela jsem první deskriptivní kódy, ty 

byly vytvořeny na základě témat segmentů, jednalo se tedy o uzavřené kódování. Poté jsem již 

utvářela kódy nové (interpretativní, deskriptivní i strukturní – postupně se objevovala témata nová - 

například právě nepropojenost volného času matek a mimoškolního času dětí, vzdělanostní aspirace 

matek k dětem, domácí příprava do školy, příbuzenstvo atd.), v průběhu jsem také do textu vpisovala 

poznámky. 

V souladu s literaturou jsem se rozhodla si data vytisknout a rozstříhat podle jednotlivých 

tematických jednotek a ty pak mezi sebou porovnávat. Mohla jsem tento krok samozřejmě provést 

s pomocí počítače, ale více mi vyhovovalo s daty pracovat tímto způsobem. Tento krok byl hodně 

užitečný, najednou jsem získala na data jiný pohled, z dat začaly vystupovat koncepty. Z konceptů 

jsem začala sestavovat jisté kategorie, které respondentky odlišovaly nebo naopak spojovaly. Během 

těchto analytických kroků jsem si opakovaně pouštěla nahrávky rozhovorů. Na samotné rozhovory 

s matkami jsem nahlížela jednak jako na samostatné příběhy, ale hlavně jsem se je snažila vidět ve 

světle vzniklých konceptů a kategorií. Zároveň jsem si uvědomovala, že i popisy skutečnosti, které mi 

matky skrze své výpovědi poskytly, jsou již jistým druhem interpretace, totiž jejich interpretace.  

8.1. Důležité hodnoty? Slušnost a spokojenost dětí 

Co považují matky ve výchově za důležité? Jak vlastně rodičovství pojímají? Styčnými body téměř 

všech rozhovorů byla slušnost a spokojenost dětí. Co ale pro matky slušnost vlastně znamená? Proč 

je pro ně tak důležitá? Přestože se toto téma objevovalo častěji, každá z matek ho pojímala trochu 

jinak. Matky vnímaly slušnost jako důležitou, avšak každá v jiné perspektivě, v souvislosti s něčím 

jiným. Například z níže předkládané části rozhovoru s paní Rybovou je znatelné, že slušnost vnímá 

jako součást dobrého vychování, které je pak důležité pro získání zaměstnání.  

R: „Být dobrým rodičem, být dobrou matkou, no asi je dobře vychovat, aby byly slušný, aby se co 

nejvíc vzdělaly, co to de, každá [dcera] je jiná (…).“      

  

E: „Dobře, teď já se musim doptávat na ty významy, jakoby, co je za tim, co mi říkáte, takže třeba proč 

je to pro Vás důležitý, aby byly slušně vychovaný a..“. 

R: „Aby měly dobrou práci, aby na tom byly líp než já…“      

(paní Rybová) 
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Paní Karlová vnímala slušnost jako hodnotu, která zřejmě neodmyslitelně patří ke šťastnému a 

spokojenému životu člověka vůbec a proto je pro ni jednou z nejdůležitějších hodnot ve výchově 

dítěte.  

 „Tak co to pro mě znamená, tak určitě starat se vo děti hezky, víct je k dobrýmu vychování a aby byly 

šťastný, spokojený (…). No, aby byly dobrý lidi, aby z nich vyrostli lidi, který budou v životě spokojený, 

šťastný a i já pak budu šťastná, když je vidim, že oni jsou šťastný, spokojený nebo jejich spokojenost 

dělá šťastnou mě no.“         (paní Karlová) 

Paní Černá vnímala vedení dětí ke slušnosti v kontextu společnosti jako takové a sobeckosti jejích 

členů. Za dobrým vychováním svých dětí pak vidí hlavně jejich nesobeckost, chce, aby se tím 

odlišovali a aby je tak ostatní vnímali. Přestože se tedy většinou o slušnosti mluví v souvislosti 

s konformitou členů společnosti, paní Černá vnímá slušnost zřejmě spíše naopak.  

„Tak asi abych je dobře vychovala, aby byly slušný k vostatním lidem, aby dosáhly toho, co chtěj.. 

vubec nevim.. (…)aby se prostě nechovali jako vostatní že jo, že sou prostě sobecký, nebo něco 

takovýdleho, aby měly prostě že jo jako, aby bylo prostě vidět, že jsou slušný, že se tak uměj chovat 

(…).“           (paní Černá) 

Tedy přesto, že všechny tyto matky vnímají slušnost jako důležitou součást výchovy svých dětí, každá 

si skutečně pod touto hodnotou představuje něco trochu jiného a spojuje ji s jinými skutečnostmi. U 

paní Černé a Rybové (viz výše) se v rámci hovoru o tom, co to pro ně znamená, být dobrou matkou, 

také objevily vzdělanostní aspirace k dětem. Obě dvě matky chtěly, aby se děti co nejvíce vzdělaly, 

aby na tom byly lépe, než jsou ony samy dnes. Takto hovořila paní Černá: 

 „Aby na tom prostě byly líp než já že jo, aby dosáhly třeba maturity, vysoký školy, aby prostě viděly 

že, a maj na to obě dvě ty děti, nebo aspoň u Kristýny si to myslim, takže proč by ne…“ 

           (paní Černá) 

Obě ženy mají tedy o budoucnosti svých dětí jisté představy, to že si pro ně přejí vyšší vzdělání, než 

výuční list, by pak pro děti mělo znamenat i větší množství povinností, více aktivit, ze kterých by měly 

děti získávat nové dovednosti a znalosti. Tuto skutečnost jsem ale v datech nenašla. Právě tomuto se 

pak budu blíže věnovat v kapitole o nepropojenosti volného času matek a mimoškolního času dětí. 

Krom slušnosti je totiž pro matky také velmi důležité, aby bylo dítě spokojené jak po fyzické stránce 

(jídlo, oblečení, vybavení na aktivity atd.), tak po té psychické, aby bylo, jak se říká „v pohodě“. 

Myslím, že pokud jsou na děti ze strany rodičů kladené nějaké vyšší nároky -  pak jejich psychická 

pohoda klesá. To je právě přístup, který jedna část matek nepovažuje za ten správný.  
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8.2. Spokojenost dětí 

Pokud šlo o spokojenost dětí, matky toto přání vyjadřovaly zcela explicitně. Samozřejmě jsem se 

snažila pochopit, proč je spokojenost dětí pro matky, respektive pro rodiče, tak důležitá a o jakou 

spokojenost se vlastně jedná - co pod tímto pojmem rozumí. Jistě je přirozené, že si člověk pro své 

děti přeje, aby byly spokojené a šťastné. Krom toho v tom musí být i něco víc. Určitě ne všichni rodiče 

kladou takový důraz na spokojenost dítěte, určitě ne ve všech rodinách bude právě spokojenost 

dítěte tak zásadní. O jakou spokojenost tedy vlastně jde?  

 „Takže hlavně když je dítě spokojený, ale nejenom po hmotný stránce, ale po fyzické stránce po 

psychický stránce spokojenost dítěte. Tak když bych měla to posuzovat podle sebe, tak většinou jsem 

spíš koukala na mý děti v tom směru, co je baví, co je zajímá a co by chtěly, než je nutit do něčeho a 

ukazovat jim mojí cestu, já že bych něco chtěla ale spíš nahlídnout na to dítě jako na osobnost.“ 

          (paní Nováková) 

V rozhovoru s paní Novákovou bylo hodně znatelné, že nechává své dceři volné pole působnosti. 

Celým rozhovorem se linul její přístup k dceři jako ke svébytné osobnosti, která si sama vybere, čemu 

se chce nebo naopak nechce věnovat. Jinak, ale v podobném smyslu se vyjádřila i paní Spořilová: 

R: „Aby měly vlastně jako jídlo, věci potřebný na sebe že jo, aby trošku sme žili jako… nevím, jak to 

mám vysvětlit…“ 

E: „Jako užít si trošku ten život?“ 

R: „Tak, a nejenom to, ale tý výlety jako i a aby měly radost ze života, že jo…“  

(paní Spořilová) 

V podobném duchu pak hovořila i paní Pražáková:  

E: „Tak dobrý den ještě jednou, tak první téma, o kterém budeme hovořit, co to pro Vás znamená být 

dobrou matkou, být dobrým rodičem pro svou dceru...“ 

R: „Jakože se jí budu věnovat ne, dám jí ty možnosti, to všechno, co můžu, finančně zabezpečit, 

prostředí jakoby aby měla svoje soukromí a všechno a nevim...kroužky všechno, co chce, aby mohla 

dělat jakoby…a podivat se na hory, když jezdí, se školou aktivity, abych jí to mohla dopřát, že jo...to 

potom závisí se odvíjí od tý práce že jo… na těch prostředkách, ale zatim se to jako daří všechno…“ 

          (paní Pražáková) 

Jak je možné zachytit z výše uvedených výseků rozhovorů, jde těmto matkám hlavně o to, co chtějí 

právě děti. Na děti nejsou kladeny žádné vysoké požadavky, děti většinou nejsou do ničeho nuceny, 

není jim určována žádná dráha, po které by měly jít. Z rozhovorů jsem pochopila, že většina z mých 

respondentek dává dítěti velkou volnost, samo si vybere, co bude, nebo nebude chtít dělat, čemu 
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bude věnovat svůj čas, to je onen význam spokojenosti. Důraz na něj jsem pak interpretovala pomocí 

výpovědí jako jeden z životních postojů mých respondentek. Jak se ukázalo v rozhovorech, matkám či 

rodičům jako páru, nepřijde správné do něčeho dítě nutit, vybírat mu, co bude nebo nebude dělat ve 

svém čase. Ale ví takové dítě, co chce dělat? Část dětí v mém výzkumu žádné koníčky neměla, samy si 

žádné nevybraly a rodiče je do ničeho nenutili. Důraz na to, aby bylo dítě spokojené, nebylo tedy do 

ničeho nuceno, se pak podle mého názoru demonstroval právě v mimoškolním čase těchto dětí.  

8.3. Důraz na spokojenost dětí – volný průběh – nepropojenost volného času 

matek a mimoškolního času dětí  

Odpoledne, část dne, kdy dětem končí školní výuka, se stala mojí cílovou. Jak jsem mohla vyvodit 

z rozhovorů, je to čas, který má většina dětí spíše ve vlastní režii. Pro tento způsob trávení 

mimoškolního času jsem vybrala označení volný průběh. Toto označení pak vysvětluje fakt, že rodiče, 

respektive matky, dětem jejich volný čas neplánují, neorganizují a aktivity, kterým se děti věnují, jsou 

čistě aktivitami z jejich vlastní vůle. Proč tedy tyto děti tráví čas právě tím způsobem, kterým ho tráví? 

Protože svůj mimoškolní čas tráví hlavně podle vlastního uvážení, matky či rodiče nepovažují za 

dobré dětem tento čas organizovat. V uskutečněných rozhovorech tak bylo možné pozorovat 

nepropojenost volného času rodičů a mimoškolního času dětí. O tomto fenoménu hovořila Lareau. 

V případě jejího výzkumu rodiče z dělnické třídy nebo chudí rodiče nepřikládali mimoškolním 

aktivitám svých dětí nějaký zvláštní význam. Oproti tomu rodiče ze střední či vyšší střední třídy viděli 

tyto aktivity ve světle možných nově získaných schopností i kontaktů. V případě mého výzkumu jsem 

se u většiny matek setkala se situací, kdy mimoškolní aktivity dětí a volný čas matek, respektive 

rodičů, spolu neměl nic moc společného. Děti se věnovaly různým mimoškolním aktivitám, většinou 

podle vlastního uvážení, jen málokdy je jejich matky doprovázely, odvážely, nebo trávily tento čas 

společně s dětmi nějakou aktivitou. Sektor volného času rodičů a mimoškolního času dětí se 

propojoval vlastně dost málo. Tento přístup by se snad dal shrnout do věty – "je to jejich čas, ne můj, 

tak oni nejlépe vědí". Dětem je v tomto čase z pozice matek věnována jen malá pozornost. Tyto 

matky nejen, že nevidí v mimoškolních aktivitách výhody, které dítěti mohou do budoucna přinést, 

ale, na rozdíl od výzkumu Lareau, hlavně chtějí, aby bylo dítě spokojené, aby si samo vybralo, čím 

bude volný čas trávit, aby nebylo do ničeho nuceno. Z jejich výpovědí bylo jasně znát, že vybírat 

dětem jejich mimoškolní aktivity jim nepřijde správné. „Spokojené je takové dítě, které dělá, co jeho 

baví.“ Tento přístup k mimoškolnímu času dětí reprezentuje například i paní Spořilová:  

E: „A byla byste ráda, kdyby se věnovalo to dítě, ten syn nebo i dcera něčemu specifickýmu jako v tom 

volnym čase, co by se líbilo Vám? Třeba by se Vám líbilo, aby syn dělal hokej nebo tak…něco v tomhle 

smyslu…“ 
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R: „Já ho nechávám asi při tom, co chce dělat. Já ho dám na každej kroužek kam chce…ale jinak 

jako…“          (paní Spořilová) 

Nebo paní Černá:  

E: „Jasně, jasně, no a Vy byste třeba byla ráda, kdyby se věnovala něčemu specifickýmu, něčemu co 

Vám se líbí, teď myslim ten volnej čas, jako kdyby věnovala něčemu…“ 

R: „No tak to by se mi nelíbilo, protože mně by se to nelíbilo samotný, kdyby mě někdo do něčeho 

tlačil a mě by se to prostě nebavilo, tak proč že jo, to by se mi nelíbilo ani u ní…“ 

(paní Černá) 

Výpověď paní Rybové:  

E: „No a byla byste třeba ráda, kdyby se holky třeba věnovaly něčemu specifickýmu, něco, co se Vám 

líbí…“ 

R: „No, něco co je, co by je bavilo, co by chtěly dělat (…).“   (paní Rybová) 

Svým postojem je možné do této kategorie zahrnout i paní Novákovou, která kladla důraz na vývoj 

osobnosti, který by nebyl takový, jaký dítě potřebuje, kdyby mimoškolní čas a aktivity v něm, utvářel 

někdo jiný, proto dceřin mimoškolní čas závisel na dceři samotné. Ty matky, jejichž přístup 

k mimoškolnímu času dětí jsem označila jako volný průběh, s dětmi většinou společný volný čas tráví 

méně a ne tak různorodě, spíše jednotvárně – mimoškolní čas dětí a volný čas matek není příliš 

propojen. To například demonstruje vyjádření paní Rybové:  

„On by čas byl, ale člověk je unavenej a někdy vopravdu ty děti se snaží jo…když Vy jste dvě, běžte si 

hrát…já si chci radši jako odpočinout…“   

Nebo jiné z jejích vyjádření: 

„(…) Ať se zavřou do pokojíčku a daj mi chvíli pokoj…(směje se) ne tak jedeme občas někdy na výlet, 

spíš takhle, že projíždíme Prahou a že jim ukazuju památky a takhle…to je tak jednou za dva měsíce… 

možná.“         (paní Rybová) 

Čas těchto dětí není rodiči nijak organizován a tak děti žádnou aktivitu většinou soustavně 

nenavštěvují, čas tráví hlavně podle vlastního uvážení. Děti se ve svém mimoškolním čase věnují 

hlavně hrám na počítači, jsou venku s kamarády nebo se dívají na televizi. Mezi společné aktivity patří 

hlavně návštěvy příbuzných, procházky do přírody, nákupy a podobně. Většinou se jedná o aktivity, 

které děti příliš nerozvíjí. Tímto způsobem pak trávila společný čas s dítětem například paní 

Ořechová: 

E: „Dobře. Teď, když máte společný čas, jak ho trávíte… čemu se věnujete?“ 
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R: „Tak my jezdíme hodně za babičkou viď…na procházky… jinak (…). Jako ty procházky ne moc jako 

nebo too, ale když prostě přijdu z práce, tak jsme prostě furt spolu…úkoly…“   

          (paní Ořechová) 

 

 

Výpověď paní Černé:  

 „Tak to buď sme doma jo, nebo deme do města nebo deme k rodičům, že jo nebo se jedem podivat 

do Prahy občas…“          (paní Černá) 

Podobně hovořila i paní Spořilová:  

„Takhle, von příde ze školy vlastně, musí udělat úkoly, pak ještě se učí navíc jo, musí prostě, protože 

mu to nejde. Takže tomu se vlastně věnuje jakoby nejvíc, pak má vlastně svoje záliby že jo…taky si 

musí vodpočinout…“        (paní Spořilová) 

Mimoškolní čas je v těchto případech vnímán jako věc dětí samotných. Výše citované matky a další 

z respondentek nevěnují mimoškolnímu času dětí zvláštní pozornost, nejenže o tomto čase 

nehovořily jako o možnosti, kdy se dítě může něčemu naučit, ale také nechávali veškerou iniciativu 

na něm, nepřišlo jim správné svému dítěti čas organizovat podle vlastních představ. Myslím, že důraz 

na jeho spokojenost se právě takhle promítá do mimoškolního času dětí. Způsob trávení tohoto času 

se pak z velké části odvíjí od samotných dětí, což v mém výzkumu znamenalo, že se často žádným 

organizovaným aktivitám nevěnují.  

8.4. Organizace času dítěte 

Druhý způsob trávení mimoškolního času dětí, který se v rámci analýzy rozhovorů objevil, jsem 

označila za organizaci času dítěte. Toto označení pak vyjadřuje odlišný postoj k mimoškolnímu času 

dětí od postoje popsaného výše. Tento způsob reprezentovaly svým přístupem matky, které svým 

dětem v minulosti či v současnosti zájmové aktivity nabízely, chtějí, aby dítě někam soustavně 

docházelo, i když přímo neurčují dítěti kam, mají o mimoškolní aktivity zájem a občas musí dítě i 

lehce donutit k docházení na ně, což určitě do jisté míry znamená zásah do psychické pohody dítěte.  

Obě dvě také vidí v mimoškolních aktivitách nějaký přínos. Takto se vyjádřila paní Smetanová:  

„No to mě právě štve. To bych chtěla, aby se zlepšilo, to sem mu nabízela nějaký sportovní kroužky, já 

řikám tenhle Mirek ten chodí na florbal, ne to nechci, támhleten chodí na judo, to taky nechci jo, takže 

prostě on aspoň na tu kytaru, že si ho tam vybrali jo, že má sluch asi, tak si ho vybrali na kytaru, tak to 

je jediný kam chodí. Aaa to ho taky nebaví, ale prostě to už by byl moc doma jako no. A teďka přišel 

dědeček s tim, že si mu Pavlik stěžoval, že by chtěl skončit s tou kytarou, tak mu řikám, tak si vyber, 

buď budeš chodit na kytaru, nebo aspoň na nějaký sportovní kroužky.“   
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Další z jejích vyjádření svědčí o tomtéž:  

E: „Takže vlastně podle kamarádů a ve škole si ho vybrali sami. A byla byste ráda, kdyby se třeba 

věnoval něčemu podle Vás?“ 

R: „Jo protože já jsem chodila na veslák, tak jsem chtěla, aby chodil na veslák, aby měl stejný zážitky 

jako já.“ 

E: „Jo, ale nechodil teda…“ 

R: „Noo, protože tam chodí nějaký dvě spolužačky, který on nemá rád, takže on tam chodit nebude.“ 

          (paní Smetanová) 

Podobně hovořila i paní Karlová: 

„Já sem chtěla vždycky, aby měly od každýho něco, aby až budou velký, mohly si jít zabruslit, mohly si 

jít zahrát tenis nebo jít lyžovat, aby nelitovaly, že něco neuměj, prostě nechtěla jsem, aby dělaly 

nějakej sport vrcholově jo, s tim hokejem jsme se už tak vezli jako jo, tam jsme nastoupili a už se to 

vezlo, ale jako jinak u tý Barborky u tý holčičky chci, aby byla tak nějak jako všestranně nadaná, 

nestrkám jí vyloženě do jednoho sportu.“      (paní Karlová) 

Paní Karlovou a Smetanovou spojuje právě organizace mimoškolního času jejich dětí. Chtějí, aby děti 

někam docházely, nabízejí dětem aktivity, někdy musí děti i trochu donutit, aby dítě na tu kterou 

aktivitu šlo a nezůstalo doma. Přesnou představu o tom, kam má dítě docházet, co pro něj bude 

dobré, nemají, ale rozhodně chtějí, aby se dítě ve svém mimoškolním čase něčemu soustavně 

věnovalo. Aktivity dětí tedy nejsou závislé jen na vůli jejich dětí jako v předchozím případě, matky 

mimoškolní aktivitu dětí iniciují. Matky děti do aktivit doprovázejí, povídají si o nich, sektor volného 

času matek a mimoškolního času dětí je propojen více než u matek reprezentujících kategorii 

předešlou. Takto hovořila paní Karlová:  

„No tak to je celej den takovej koloběh jako celodenní, to my vlastně ráno je odvezu do školky, do 

školy, pak mam teda čtyry hodiny než pro ně dojedu ňáký jako na svoje povinnosti a tak a pak vlastně 

ve dvanáct vyzvedávám holky většinou jedeme hned na kroužek s tou starší, ve dvě hodiny 

vyzvedávám Domču, vlastně jedeme se učit domu, za dvě hodiny ho vezu na hokej do toho třeba 

Barunka má ten tenis nebo...se to tak prolíná a většinou to máme tak tři dny v tejdnu, jakože ty tři 

dny v tejdnu to máme tak že od těch dvanácti a vracíme se třeba v pět večer prostě no.“ 

          (paní Karlová) 

Více času než většina ostatních matek věnuje mimoškolním aktivitám svého syna i paní Smetanová: 

„Noo, že s nim tam musim chodit do tý školy protože se o něj bojim, protože je docela i tma když jde 

domu a když trénuje na tu kytaru tak chce, abych tam u něj seděla, tak mu držim noty.“ 

          (paní Smetanová) 
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V průběhu výzkumu se ukázalo, že matky, které dětem mimoškolní čas organizují, tráví svůj volný čas 

s dětmi více a také různoroději – věnují se společně většímu množství různých aktivit než matky, 

které dětem mimoškolní čas neorganizují. Zde jsou některé výpovědi matek, které tak s dětmi čas 

tráví:  

E: „Tak teďka společně trávený čas…když se to řekne…“ 

R: „To jsou spíš ty víkendy no, o ten tejden to mu nechávám tak nějak volno, o ten víkend jezdíme, já 

nevim, třeba na Kokoříně sme byli, nebo teďka před tejdnem jsme byli v Harrachově jo, sice manžel 

jako že ho necháme doma, ale já že ne, že bude hezky na čerstvym vzduchu no. Takže to takhle 

jezdíme.“          

Nebo další z jejích výpovědí o společném čase: 

„Nooo, to právě jednou jsem to zkoušela, řekla jsem hele dneska vůbec nezapneš počítač a budeme si 

spolu něco dělat. Tak prostě jsem ho učila třeba škrábat brambory joo a takovýhle domácí… pekli 

jsme bábovku spolu a to ho bavilo. A říkal já jsem si na ten počítač ani nevzpomněl, ani se mu po něm 

nestejskalo. No protože jsme furt něco dělali.“     (paní Smetanová) 

Vyjádření paní Karlové: 

 „(…) máme les vlastně kousek od baráku, takže chodíme venčit psy, takže chodíme na dlouhý 

procházky do lesa, no a jinak tak běžně, v létě se jezdíme koupat, v zimě na hory, prostě jakmile 

máme chvilku, jako nejsme doma, většinou to nějak využijem.“   (paní Karlová) 

Fakt, že tyto matky tráví s dětmi, nebo jako rodina, více času než matky předešlé, se ukazoval i pokud 

se zrovna nehovořilo o společném čase matek a dětí. Takto hovořila například paní Smetanová:  

 „No, tak ráda ještě jezdim na kole, ale ne zase nějaký dálky, teď je blbý, že je jako ta zima, teďko 

prostě na všechno zapomenu na všechny vejlety. Předtim jsme jezdili do toho lesa, na ty zámky a 

teďka v zimě ty knížky no.“       (paní Smetanová) 

Podobně jako paní Karlová a Smetanová, hovořila i paní Nováková. S tím rozdílem, že své dceři její 

mimoškolní čas neorganizuje. I přesto ale s dcerou tráví času opravdu hodně a tráví ho různorodým 

způsobem.  

 „Čemu se věnujeme no… když to není Elišky móda, kterou všem dává strašně ráda najevo a nestydí 

jakoby se jí ukázat, byť vopravdu je prazvláštní (…) takže prostě začnou mi mizet pet láhve a různý 

látky, takže v pokojíčku potom najdu pro mě binec, pro Elišku vytvořený panenky z pet lahve a 

podobně, takže to jsou hodně hodně zvláštní aktivity Elišky no. Pokavaď se chceme jít projít, tak tim, 

že teda má problémy zdravotní, tak jsme se starší dcerou vymejšlely, jak teda na ní, aby ušla cestu na 

kapličku na Říp a podobně, tak koupila trekingový hole, tak najednou jsme se pak smály, protože to 

midlila eště rychlejc, než my. Takže spíš to, co zvládne, na co má chuť, to co jí baví, tak určitě se 

zapojim a  nemam problém s ničim i když strašně miluje kočky a mohlo by to bejt česání koček, tak 

není problém…“   
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O společných aktivitách hovořila, i když bylo téma rozhovoru zrovna někde jinde. 

„Je pravda, že teďka ho mam teda daleko víc, protože ještě do nedávna to byly každodenní tréninky 

s Nikolou, se starší dcerou, tim že ho mam víc, tak jsem ho zaplnila zase Eliškou a je to spíš na dohodě, 

někdy se nám nechce vůbec nic, někdy se nám toho chce strašně moc a já se přiznám, že já sama 

volnej čas vůbec netrávim. Můj čas je naplněnej Eliškou prostě.“   (paní Nováková) 

Ve výsledku to pak například neznamená, že by tyto děti měly organizovaných aktivit více než děti 

patřící do kategorie předchozí, některé docházely na jednu stejně jako děti, které si čas organizovaly 

podle sebe, ale jejich rodiče zkrátka na trávení tohoto času dohlíží více, více se o něj zajímají a 

celkově s dítětem svého volného času tráví více – sektor volného času matek a mimoškolního času 

dětí je více propojen.  

9. Závěr 

V předkládané práci jsem se snažila odpovědět na otázku, jak je mimoškolní čas dětí vnímán 

z pohledu jejich dělnických matek. Vycházela jsem při tom z předpokladu, že matka, respektive 

rodiče, mají na mimoškolní čas dětí vliv. Rodinný habitus jsem pak v souladu s Tomanić chápala jako 

způsob jednání (životní styl), které je utvářeno právě rodiči dítěte. S otci jsem však rozhovory 

nevedla, ve smyslu jejich role v chodu rodiny, jsem matky považovala za zcela dostatečné 

respondentky. Pro odpověď na shora uvedenou otázku, jsem se tedy v rozhovorech zaměřila na to, 

co to pro matky znamená být dobrým rodičem, jakými aktivitami je čas dětí naplněn a proč, jak 

vypadá společný čas matek a dětí a jak vypadá volný čas matek samotných, jak se k těmto „druhům“ 

času matky vztahují, jak o něm hovoří, jak ho vnímají.  

Z rozhovorů vyplynulo, že péče o děti je svěřena hlavně do rukou matek. Matky o svých partnerech, 

téměř ve všech případech, vůbec nehovořily. Přesto bylo znatelné, že i partner má na mimoškolní 

aktivity svých dětí vliv a má tedy vliv i na rodinný habitus – i když se matky v mém výzkumu věnovaly 

svým dětem mnohem více, než jejich partneři, bylo znatelné, že rodinný habitus je utvářen oběma 

rodiči. Tento vliv jsem mohla pozorovat skrze dosažené vzdělání partnerů matek. Totiž, u dětí, které 

měly vysokoškolsky či středoškolsky vzdělaného otce se mimoškolní aktivity, zájmy, příležitosti, řešily 

více, než v rodinách, kde oba partneři získali výuční list. Paradoxní ovšem bylo, že stejně jako 

v ostatních rodinách, i v rodině s vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaným otcem, docházelo dítě na 

jednu placenou organizovanou aktivitu. 

Pokud se jednalo o výchovné strategie, v téměř všech rozhovorech hovořily matky o slušnosti a 

spokojenosti svých dětí. Důraz na slušnost byl zřetelný u několika respondentek, avšak jednotné 

chápání této hodnoty data nevykazovala. Proto jsem se pokusila vylíčit různé chápání této hodnoty ze 

strany matek samotných. Důraz na spokojenost byl zřetelný, a proto jsem hledala nějaké vyjasnění. 
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Tento důraz jsem pak při opětovném pročítání dat sloučila s nepropojeností volného času matek a 

mimoškolního času dětí neboli s takovým přístupem k mimoškolnímu času dětí, který se vyznačoval 

volností. Nejde o to, že by matky s dětmi nechtěly čas trávit, ale chtějí, aby si dítě samo vybralo a 

dělalo přesně to, co ono samo chce. Matky, respektive rodiče, nepovažovali za dobré dítěti do jeho 

volného času mluvit. Několik matek hovořilo o tom, že dítěti zkrátka nic vybírat nechtějí ani to dělat 

nebudou, protože dítě si samo vybere, co chce, co ho baví (volný průběh). Právě z těchto výpovědí 

jsem byla schopná propojit důraz na spokojenost dítěte a nepropojenost času matek a mimoškolního 

času dětí. Matky tomuto času nevěnují velkou pozornost, nehovoří o této části dne jako o té, která by 

dětem mohla přinášet nové zkušenosti a znalosti. Děti těchto matek pak mimoškolní čas tráví podle 

vlastního uvážení, často se žádné mimoškolní placené aktivitě nevěnují. Společný čas těchto matek a 

dětí je tráven spíše stejnorodými a opakujícími se aktivitami, času, který tráví společně je také méně. 

Z rozhovorů vyplynulo, že děti hrají hodně počítačové hry, dívají se na televizi nebo jsou někde venku 

se svými kamarády, společně tráveného času tedy není tolik. O tomto fenoménu hovořila ve svém 

výzkumu i Lareau (2003). Dělnická třída mimoškolnímu času dětí také nepřikládala zvláštní váhu. 

Zajištění nenuceného vývoje, výchovný styl, který byl typický právě pro dělnickou třídu a třídu 

chudých, pak mohu do velké míry ztotožnit s důrazem na spokojenost a volným průběhem – tedy s 

neorganizovaností mimoškolního času dětí v mém výzkumu. Mimo výše uvedené, bylo také pro 

rodiny, jejichž přístup k mimoškolnímu času dětí jsem označila jako volný průběh, typické, že se velmi 

často stýkaly s rodinnými příslušníky. Vztah s blízkými příbuznými byl velice úzký, víkendové návštěvy 

nebo společné bydlení s rodiči matky dítěte/dětí nebylo ničím neobvyklým. Tento fenomén ve svém 

výzkumu Lareau také zaznamenala.  

Pro střední a vyšší střední třídu, ve výzkumu Lareau, bylo typické, že mimoškolní čas dětí byl vnímán 

jako velmi dobře využitelný k dalšímu rozvoji dítěte. Pro menší část matek v mém výzkumu pak bylo 

typické, že dítěti volný čas organizovaly, chtěly, aby někam dítě docházelo, i když jasnou představu 

kam, neměly. Nevyjadřovaly se ve smyslu, že aktivity mimo školu jsou důležité vyloženě pro rozvoj 

dítěte, ale svým postojem k tomuto času, se právě onomu postoji výrazně blížily. Iniciátorem aktivit 

dětí pak byly spíše matky, i když výběr aktivit pak spočíval spíše na dětech (organizace času dítěte). 

Přístup těchto matek k mimoškolnímu času jejich dětí by pak tedy bylo možné do jisté míry ztotožnit 

spíše s intenzivní výchovou neboli s výchovným stylem střední a vyšší střední třídy. Myslím, že by bylo 

velice zajímavé a hlavně přínosné najít důvod tohoto rozdílného přístupu k mimoškolnímu času dětí u 

jedné společenské třídy, třídy dělnické. Přestože se respondentky mého výzkumu všechny vyučily, 

byly v podobném věku, žily v dlouhodobém milostném vztahu, bydlely ve stejném kraji a měly děti 

v podobném věku, jejich přístupy k dětem, k jejich mimoškolnímu času, se lišily. Jedna z možných 

hypotéz by snad mohla být samotná výchova matek. Stejně tak jako má přístup těchto matek vliv na 
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jejich děti, měla výchova rodičů nynějších matek vliv na ně samotné. Zde by snad bylo možné hledat 

původ výchovných stylů mých respondentek. Samozřejmé je, že je zde prostor i pro jiné hypotézy, 

tato teorie, která v podstatě vychází z principu teorie kulturní reprodukce, je mi ale dost blízká.  

Pokud budu svá zjištění porovnávat s výzkumem Katrňáka, mohu určitě najít nějaké styčné body, ale 

stejně tak i jisté rozdíly. Například Katrňák říká, že vzdělání není součástí dělnické identity, dělničtí 

rodiče neinvestují do vzdělání svých dětí ani mnoho času ani mnoho energie, na děti nekladou vysoké 

nároky a jejich vzdělanostní aspirace nejsou vysoké. Problém viděli dělníci sami v sobě – škola je totiž 

nebavila, proto se neučili a nešli dál studovat, kdyby se učili jako některé ostatní děti, jejich studijní 

výsledky by byli lepší. Dělníkům podle Katrňáka tedy chybí zájem o školu. V mém výzkumu některé 

matky hovořily o svých vzdělanostních aspiracích směrem ke svým dětem a ty nebyly nijak nízké. 

Nejenže doufaly, že děti získají vyšší vzdělání než ony samy, ale jedna z nich měla ty nejvyšší 

vzdělanostní aspirace vůbec – vysokou školu. Mé respondentky, vzhledem k předem připravené 

struktuře rozhovoru, hovořily spíše než o vzdělání dětí o jiných hodnotách (slušnost a spokojenost), 

které od svých dětí očekávají (slušnost) a které se evidentně projevují v jejich výchovném stylu 

(spokojenost). V kontrastu s jeho zjištěními tedy mohu říct, že dělnické rodiny nejsou jen ty, kterým 

něco chybí, ať je to tedy například podle Katrňáka zájem o školu, ale že jsou to také rodiny, které mají 

jiné požadavky a cíle – slušnost a spokojenost svých dětí.  
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Příloha č. 1:  

ROZHOVOR 

1. BÝT DOBRÝM RODIČEM 

Co to pro Vás znamená být pro své dítě/děti dobrým rodičem…? 

Proč? 

Znáte ze svého okolí nějakého příkladu hodného rodiče nebo naopak? Jak to vypadá? 

2. ČAS, KTERÝ TRÁVÍ DÍTĚ/DĚTI MIMO ŠKOLU 

Když se řekne mimo školu trávený čas, co to u Vašeho dítěte/dětí znamená…? 

Čemu se dítě/děti obvykle věnuje/jí po škole? 

Proč? 

3. ZPŮSOB VÝBĚRU AKTIVIT/Y 

Jak se dítě/děti k Vámi zmíněným aktivitám dostalo/ly…? 

Byla byste ráda, kdyby se Vaše dítě/děti věnovalo/ly ve svém volném čase něčemu, čemu se nyní 
nevěnuje/jí…? 

Proč? 

Užívá/vají si to, čemu se věnují nebo je do toho musíte někdy spíše vést/motivovat…? 

4. POVINNOSTI PRO VÁS, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VOLNOČASOVÉ/VÝCH AKTIVITY/T DÍTĚTE/DĚTÍ 

Co to pro Vás obnáší, když se dítě/děti tomuhle věnuje/jí…? 

Jak tyto povinnosti vnímáte?  

5. SPOLEČNĚ TRÁVENÝ VOLNÝ ČAS 

Když trávíte volný čas společně, čemu se věnujete…? 

Proč? 

Jak často trávíte volný čas společně…? 

6. VÁŠ VOLNÝ ČAS (MATKY) 

Když se řekne, že máte volno, čemu se většinou věnujete…? 

Proč? 

Kdybyste měla volného času více, jak byste ho chtěla využít…? 
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Příloha č. 2: 

Informovaný souhlas 

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výzkumu. Řešitelka projektu mne informovala o podstatě 

výzkumu a seznámila mne s cíli a metodami a postupy, které budou při výzkumu používány. 

Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu a že výsledky 

výzkumu mohou být anonymně publikovány.  

 

Měla jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měla jsem možnost 

se řešitelky zeptat na vše, co jsem považovala za pro mne podstatné a potřebné vědět. Na tyto mé 

dotazy jsem dostala jasnou a srozumitelnou odpověď. Jsem informována, že mám možnost kdykoliv 

od spolupráce na projektu odstoupit, a to i bez udání důvodu. 

 

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

jeden obdrží moje osoba a druhý řešitelka projektu. 

 

 

Jméno, příjmení a podpis řešitelky projektu:_________________________________________ 

________________________________V_____________________dne:__________________ 

 

 

Jméno, příjmení a podpis účastníka projektu ____________________ 

____________________________________________________________________________ 

V_____________________________dne:__________________________________________ 

 


