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Abstrakt  

 Tato diplomová práce se zabývá problematikou matek samoživitelek. Jejím cílem je 

popsat charakteristiky a problémy matek samoživitelek v současném společenském kontextu a 

uvést možnosti sociálně pedagogické podpory, které jsou jim k dispozici. Výše uvedené je na 

základě odborných zdrojů popsáno v teoretické části práce.  

Praktická část, poukazuje na problémy, které vybrané matky samoživitelky ve svém 

životě nejčastěji řeší a popisuje možnosti sociálně pedagogické podpory, především co se týče 

nabídky, informovanosti a jejich přínosu. Na základě kvalitativního výzkumu, který byl 

realizován prostřednictvím pěti případových studií, se jako nejčastější problémy ukazují 

finanční obtíže, psychické, pracovní a výchovné obtíže a v neposlední řadě problémy 

s bydlením. Ohledně programů sociálně pedagogické podpory se zjistila velmi malá 

informovanost o jejich dostupnosti a nabídce. Přínos absolvovaného kurzu byl pro účastnice 

výzkumu značný, především v možnosti sdílení zkušeností, nácviku situací a asertivní 

komunikace či v povzbuzení k další činnosti.   

 

Klíčová slova 

Matka samoživitelka, sociálně pedagogická podpora, problematické oblasti matek 

samoživitelek, podpůrné programy pro matky samoživitelky. 

  



 

 

Abstract 

 This thesis deals with the problems of single mothers. Its aim is to describe the 

characteristics and problems of single mothers in the contemporary social context and the 

possibilities of socio-educational support that are available for them. The above is based on 

expert sources described in the theoretical part. 

The practical part, points out the problems which selected single mothers mostly 

address in their lives and describe possibilities of socially pedagogical support, especially as 

regards the offer and awareness of their contribution. Based on qualitative research, which 

was carried out through five case studies, the most frequent problems are financial hardship, 

psychological, occupational and educational problems and finally housing problems. 

Regarding the socio-educational support programs are found very little awareness of their 

availability and offer. Contribution of the completed course was for participants of research 

very significant, especially in the sharing of experiences, training situations and assertive 

communication and the encouragement for further action. 

Keywords 

Single mothers, social and educational support, problematic areas of single mothers, support 

programs for single mothers. 
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Úvod 

S významnou změnou společnosti, která v posledních letech probíhá, souvisí i 

proměna instituce rodiny, která je čím dál tím více nestabilní. Přibývá rozvodů a nesezdaných 

párů, čímž logicky narůstá počet dětí narozených mimo manželství a dětí, které žijí v 

neúplných rodinách. Rodičů samoživitelů je tedy mnohem více než v předešlých letech a 

společnost se s touto nastalou situací musí vypořádat a umět těmto lidem pomoci. Na základě 

průzkumů je matek samoživitelek v porovnání s otci naprostá většina, proto se i tato práce 

bude věnovat problematice samoživitelství z ženské perspektivy. To ovšem neznamená, že 

určité aspekty nelze vztáhnout i na muže samoživitele. 

Pro svou diplomovou práci, jsem si zvolila téma a problematiku matek samoživitelek, 

jelikož je poslední dobou stále častěji zmiňována a řešena. Život matek samoživitelek je velmi 

obtížný, musí se vyrovnat se spoustou problémů a těžkostí. V běžných rodinách se o chod 

domácnosti, výchovu dětí a zajištění rodiny dělí dva rodiče a leckdy se i v těchto rodinách 

objevují problémy. Matka samoživitelka je na všechny úkoly často sama, musí zachovat 

základní funkce rodiny, ať už je to funkce ekonomická, sociální, výchovná či emocionální. 

Z malých běžných problémů se stávají větší, jež jsou pro sólo matky mnohdy nepřekonatelné. 

Společnost postupně vytváří podpůrnou síť, která by měla této ohrožené skupině pomoci 

nastalé těžkosti překonat, například prostřednictvím sociálních dávek, příspěvků či sociálních 

služeb. Často se spíše řeší ekonomická oblast, ale je potřeba i podpora sociální a 

psychologická, jež pomůže matkám samoživitelkám ve zvládání nepříznivé životní situace 

také vlastními silami. A to například prostřednictvím programů aktivizující vlastní potenciál, 

výchovným působením či sebezkušenostními prožitky. Kurzy, programy a projekty, jež 

nabízejí nejen výše zmíněné, označuji v této práci sociálně pedagogickou podporou. Je to tedy 

pomoc matce samoživitelce, která ji ulehčí zvládání nepříznivé životní situace, jež ji sociálně 

znevýhodňuje, skrze vzdělávací kurzy a aktivity.  

V rámci mé praxe jsem měla možnost s touto skupinou pracovat a nahlédnout tak více 

do reálného života a obtížných životních situací konkrétních matek samoživitelek. Díky této 

zkušenosti jsem se rozhodla zmíněnou tematiku více prozkoumat jak z teoretického pohledu, 

tak i z praktického hlediska v podobě výzkumu. 
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Cílem této diplomové práce je tedy popsat rysy a problémy matek samoživitelek 

v současném společenském kontextu a uvést možnosti sociálně pedagogické podpory, které 

jsou jim k dispozici. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde bude charakterizována rodina 

a její proměny v průběhu času, rozdělení rolí a postavení mužů a žen v rodině či atributy 

neúplných rodin. Dále budou uvedeny rysy a definice samoživitelství, důvody jeho vzniku a 

problematické oblasti v životě matek samoživitelek. Popsána bude také státní sociální a 

rodinná podpora, která je poskytována sólo matkám a v neposlední řadě budou uvedeny 

možnosti, různé kurzy a programy sociálně pedagogické podpory, které jsou matkám 

samoživitelkám nabízeny. Na základě teoretických znalostí dané problematiky bude 

zpracována praktická část práce v podobě kvalitativního výzkumu. Ten si klade za cíl, 

prostřednictvím pěti případových studií, představit problémy, které vybrané matky 

samoživitelky ve svém životě nejčastěji řeší a dále popsat možnosti sociálně pedagogické 

podpory u daných matek samoživitelek, především, co se týče nabídky, informovanosti a 

jejího přínosu. 

Předkládaná diplomová práce by měla poskytnout určitý vhled do tématu matek 

samoživitelek a možností sociálně pedagogické podpory, jak z teoretického, tak i 

z výzkumného hlediska a otevřít prostor i pro další zkoumání. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Rodina a její proměny 

První kapitola práce se zaměřuje na definování rodiny, proměny jejího uspořádání a 

chápání v průběhu historie. Nejprve bude popsán koncept tradiční rodiny, poté přechod 

k rodině moderní až k dnešnímu postmodernímu chápání rodiny. Budou zmíněny současné 

trendy ve vývoji rodiny a směr, jakým se dnes rodina ubírá. Je také důležité popsat, jakým 

vývojem prošlo postavení mužů a žen v rodině a jaké zastávají role dnes. Poslední část 

kapitoly se bude věnovat tematice neúplných rodin, příčinami jejich vzniku a také 

vysvětlením pojmu osamělé rodičovství.  

1.1 Definice rodiny  

Jednoznačně definovat pojem rodina je velmi problematické. Každý autor a také každá 

oblast vědy, ať už psychologie, sociologie či demografie, přistupuje k tomuto termínu odlišně. 

Aspekt, který mají téměř všechny definice společný je, že se jedná o určitou kongregaci lidí. 

Průcha (2009) syntetizuje různé definice rodiny následovně:  

„Rodina je zpravidla charakterizována jako základní článek ve struktuře lidského 

společenství. Specifickým znakem, který ji odlišuje od jiných sociálních skupin, je její 

polyfunkčnost. Za hlavní jsou považována ekonomicko-zabezpečovací, biologicko-

reprodukční, emocionálně-ochranná a výchovně-socializační funkce. Jsou chápány jako 

úkoly, které plní rodina jednak vůči svým členům, ale také ve vztahu ke společnosti.“ (Průcha, 

2009) 

Hartl a Hartlová (2015) v psychologickém slovníku definují rodinu obecněji jako: 

„společnou skupinu lidí, spojenou manželstvím, pokrevními vztahy, odpovědnostní a 

vzájemnou pomocí“. 

Obecně tedy bývá rodina charakterizována především z hlediska svého postavení ve 

společenském systému, dále pak z hlediska vazeb, sociálních funkcí a základních sociálních 

procesů, které v ní probíhají.  

Psychologický slovník (Hartl & Hartlová, 2015) také rozlišuje základní pojmy týkající 

se rodiny. Rodinu nukleární, která zahrnuje otce, matku a děti a rodinu širší, do které spadá i 

další příbuzenstvo (prarodiče, strýcové, tety, sestřenice, bratranci atd.). Lze se ovšem také 
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setkat s pojmem orientační rodina, což je ta, kde se jedinec narodil a dále s prokreační, kterou 

se rozumí rodina, kterou jedinec sám zakládá se svým partnerem. 

Horský a Seligová (1999) popisují, že až do přelomu 18. a 19. století se pojem rodina, 

který byl později používán v tradiční společnosti, nevyskytoval. Staří Řekové používali pro 

rodinu pojem „Oikos“, což znamenalo majetek a bydliště. Následně byl v latině užíván termín 

„Familia“, který byl více než jako příbuzenské vztahy chápán jako hospodářství či domácnost. 

 

1.2 Rodina jako instituce v průběhu času 

Rodina je od pradávna považována za základní sociální jednotku společnosti. Se 

společenským a historickým vývojem se také měnilo její pojetí a uspořádání. Rodina je tedy 

kulturně a historicky proměnný útvar, který se vždy postupně adaptuje na společenské změny. 

V rámci vývoje historických forem rodiny se obecně rozlišují tři následující etapy: rodina 

v tradičním období, moderní rodina a postmoderní chápání rodiny.  

O tradičním typu rodinu, nebo také předindustriální rodině, se hovořilo do období 

průmyslové revoluce. Je možné se setkat i s označením preindustriální rodina. Možný (2006) 

ji charakterizuje jako rodinu širokou a patrilineární, kde byl otec hlavou rodiny a zároveň také 

jedinou autoritou. Role byly striktně vymezeny, hierarchizovány a vzájemně komplementární. 

Rodina plnila univerzální funkci a náležel jí monopol na sex a plození dětí, přičemž výběr 

partnera podléhal zájmu rodičů. Rabušic (1996) také zmiňuje, že tradiční rodina byla institucí 

charakteristickou internalizovanými normami a hodnotami, které byly silně sociálně 

vzorovány a kontrolovány. Rodina poskytovala orientaci a vázala své členy k sobě bez ohledu 

na jejich názor.  

Tradiční rodina měla jako hlavní funkci transmisi ekonomických statků a to převážně 

mezigeneračně po mužské linii. Tradiční manželství bylo tehdy spíše ekonomickou 

jednotkou, která byla založena na sdílení práce. Bylo to více než spojení dvou jedinců, spojení 

dvou rodin. Na účinné přežití páru a jeho soužití tenkrát existovala jasně daná pravidla a 

modely chování, jež omezovala možnost volby jedince. Na oplátku rodina nabízela ochranu, 

identitu a důvěru. (Dudová, Hastrmanová, Hašková & kol., 2007) 

Obraz tradiční rodiny byl dlouhou dobou doprovázen názorem, že rodina společnosti 

16. -18. století byla rozvětvená a vícegenerační. Tuto představu podle Možného (2006) 
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podporoval i Le Playův koncept velké tradiční rodiny a jejího následného rozpadu 

v souvislosti s průmyslovou revolucí, kde se Le Play domnívá, že následkem individualismu a 

industrializace je „rozvětvená rodina“ nahrazována „rodinou nestabilní“. Přičemž nestabilní 

rodinu charakterizuje manželský pár a děti, které se postupně provdávají a žení. Opouštějí pak 

rodinu a zakládají si vlastní domácnost, rodiče umírají v osamění a původní rodina se tak 

rozpadá.  

Od konce 17. a v průběhu 18. století se postupně stává z tradiční stavovské společnosti 

společnost moderní a občanská, tím se tedy mění i koncept rodiny tradiční na rodinu 

moderní. 

 V moderní společnosti se změnila organizace práce a osídlení, došlo ale i na 

transformaci rodinného prostředí. Spouštěcím mechanismem oné změny byla dle odborníků 

převážně sekularizace, industrializace a urbanizace. Přechod hospodářství založeného na 

zemědělství v hospodářství průmyslové, dochází ke dvěma zásadním jevům. K oddělení 

pracoviště od domova a ke snížení rozsahu příbuzenských vztahů. Muž jako živitel rodiny 

pracuje mimo rodinu v továrně a žena doma pečuje o děti. Atmosféra domova se stává více 

soukromou a emocionální, přičemž tento citový individualismus se taktéž odráží v možnosti 

osobní volby a výběru partnera. Vedle ekonomického kapitálu je považován za důležitý také 

kapitál kulturní a sociální, kdy sociální status jedince má již více charakter získaný než 

připsaný. (Možný, 2006)  

Systém příbuzenských sítí v moderním pojetí rodiny není již tak podstatný, snižuje se 

význam dědictví a taktéž autorita otce, mezigenerační vztah najednou nabývá odlišných 

rozměrů. Rodina jako instituce je oslabována a ztrácí některé své funkce v závislosti na růstu 

nezávislosti jedince na rodinných strukturách. (Rabušic, 1996) 

 Možný (2006) pojetí moderní rodiny shrnuje v několika bodech. Hlavou a zároveň 

autoritou moderní rodiny není už pouze otec, ale oba rodičové v závislosti na situačním 

kontextu. Role v rodině jsou nadále komplementární, ale segregované. Funkce citová, 

pečovatelská a monopol na plození dětí nadále zůstává.  

 Padesátá až osmdesátá léta dvacátého století podtrhávají zrání moderního věku, 

přičemž poslední dekáda minulého stolení aspiruje na to být začátkem zcela jiné epochy. 

V 50. letech se rodina pokusila obnovit své centrální postavení ve společnosti, pevnou 

hierarchii a funkční uspořádanost. Rodina šedesátých let je odhodlána prosadit svůj systém 
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hodnot a klást společnosti velké otázky, je rozhodnutá nepřehlížet rozpory, jež byly dříve 

ignorovány. Představa o rozkvětu pevné dvougenerační rodiny s funkčně oddělenými a 

vzájemně se doplňujícími rolemi muže a ženy a s alespoň třemi dětmi se postupem času mění 

na základě reality konce tohoto desetiletí, kdy započal trend snižování počtu dětí v rodině, a 

nastalo zvyšování počtu rozvodů. (Možný, 2006)  

 Nastává tedy postupně změna tradičního a moderního pohledu na rodinu v pohled 

postmoderní. Radikální kritika rodiny prokázala, že tato instituce se podstatně změnila a dále 

se mění ne okrajově, ale ve svých základních charakteristikách. 

 „Postmoderní rodiny již nejsou zakládány proto, aby reprodukovaly populaci nebo 

jinak prospívaly velkým společenstvím lidí. Rodiny postmoderní doby jsou zakládány kvůli 

uspokojování citových potřeb partnerů (nikoli dětí!). Stabilita těchto rodin proto stojí a padá 

s citovou balancí partnerského vztahu. Rodina je stále více privátním podnikem.“ (Matoušek 

&  kol., 2003) 

 V postmoderní rodině dochází k zásadním změnám v pohledu na manželství, které je 

bráno jako společenská smlouva, tudíž je kdykoliv vypověditelná, a proto dochází k nárůstu 

rozvodovosti. Manželství je založeno na volbě. Dříve primární hodnota sebeobětování se pro 

rodinu se mění k hodnotě seberealizace a to nejen muže, ale i ženy. (Matoušek & kol., 2003) 

 Následující tabulka přehledně ukazuje a shrnuje základní charakteristiky jednotlivých 

výše popsaných historických pojetí rodiny – tradiční rodinu, moderní a postmoderní. Věnuje 

se rozdílům v oblastech struktury rodiny, proměně rolí v průběhu let, změně autority v rodině, 

funkci rodiny apod. Pro pochopení dnešní postmoderní rodiny je důležité a vhodné znát, co jí 

předcházelo, jakou proměnou rodina v průběhu času prošla a jakým směrem se rodina bude 

nadále pravděpodobně ubírat.  

Tabulka č. 1 Základní charakteristiky tradiční, moderní a postmoderní rodiny 

 Tradiční Moderní Postmoderní 

Struktura široká, vícegenerační nukleární, manželská variabilní, 

individualizovaná 

Základní kapitál ekonomický ekonomický, 

sociální, kulturní 

sociální, 

KULTURNÍ 

Legitimizace sex, děti děti NELEGITIMIZUJE 

Role komplementární, segregované, individualizované 
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hierarchizované komplementární 

Funkce univerzální pečovatelské, 

statusotvorné, citové 

CITOVÉ 

Autorita otec otec-matka, funkčně 

segregované 

individualizovaná, 

slabá 

Reprezentace 

diskurzu 

náboženská, církevní občanská masmediální 

Mezigenerační 

přenos 

patrilineární, 

autoritativní 

demokratický, 

smíšený 

slabý 

(Možný, 2006) 

 

 

1.3 Současné trendy ve vývoji rodiny 

Jak již bylo popsáno, rodina se neustále vyvíjí dle společenských podmínek a 

hodnot. Je tedy důležité se zmínit také o současných tendencích rodiny a směrech, kterými 

se v dnešní době rodina ubírá.  

Obecně světové trendy v rodinné situaci popisuje známý sociolog Anthony Giddens 

(2000). Zmiňuje pokles významu „velké rodiny“, tendence ke svobodné volbě 

manželského partnera, větší důraz na práva žen v rozhodování o rodinných záležitostech 

(o dětech, sňatku), růst sexuální svobody či rozšiřování práv dítěte.  

Tomuto tématu se věnovali i čeští odborníci, kteří pro společnost naší doby definovali 

následující trendy týkající se rodin:  

 Tendence odkládat sňatky a rození dětí na co nejpozdější dobu. 

 Tendence ve větší míře zakládat rodinu neformálně, bez legálního sňatku. 

 Zvyšování rozvodovosti. 

 Pokles ochoty lidí po rozvodu vstupovat do dalšího svazku a mít další děti. 

 Tendence omezovat počet dětí v rodině, případně nemít děti vůbec. 

 Prodlužování doby, po kterou děti a rodiče žijí spolu. 

 (Matoušek & kol., 2003)  
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Rabušic (1996) doplňuje ještě následující posuny v rodině: 

 Posun od antikoncepce jako prostředku ochrany před nechtěným těhotenstvím 

k antikoncepci, která umožňuje sebenaplňující volbu, zda dítě mít a kdy ho 

mít.  

 Posun od éry, v níž dítě bylo středobodem života rodičů k éře, kdy 

středobodem je pár a jeho dítě. 

 Posun od uniformních rodin a domácností k pluralitním formám rodin a 

domácností.  

Zajímavé momenty a charakteristiky současné rodiny popisuje také Kraus, Poláčková 

& kol. (2001): 

 Některé funkce rodiny převzaly jiné sociální instituce. 

 Oblast zakládání rodiny ztrácí svoji ritualizovanou formu v podobě zakládání 

manželství, zvyšuje se podíl rodin založených na soužití partnerů.  

 Snižuje se stabilita rodiny z řady důvodů objektivních (emancipační proces, nárůst 

ateismu) i subjektivních (manželské svazky jsou zakládány především na emotivní 

bázi), dochází k nárůstu rozvodovosti. 

 Mění se celková struktura rodiny, kdy klesá nejen počet dětí v rodině, ale omezuje 

se také vícegenerační soužití, narůstá počet osob žijících v jednočlenných 

domácnostech.  

 Rozvoj antikoncepce a plánované rodičovství, přičemž postoje k umělému 

přerušení těhotenství jsou značně liberální.  

 Prodlužuje se délka života a tím i trvání rodiny po odchodu dětí. Stejně tak je delší 

doba, po kterou spolu žijí rodiče s dětmi ve společné domácnosti. Vzrůstá tak 

socializační dosah mladé generace na starší příslušníky rodiny. 

 Změna organizace rodinného cyklu. Rodiči se stávají osoby ve vyšším věku a věk 

prarodičů se tím také zvyšuje, ale ti jsou vzhledem ke změnám v důchodové praxi 

velmi často ještě zapojeny do pracovního procesu.  

 Zvyšují se nároky na čas rodičů strávený v pracovním procesu a v důsledku toho 

se zkracuje čas strávený s dětmi a ostatními členy rodiny. 

 Přibývá dvoukariérových manželství v důsledku růstu vzdělanosti a 

kvalifikovanosti a tím i zaměstnanosti žen. 
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Ačkoliv každý autor popisuje trendy ve vývoji rodiny trochu jinými slovy, shodují se 

v základních rysech. Téměř všechny charakteristiky ukazují na zvyšování důležitosti 

individuálních zájmů nad zájmy rodinnými. Stále je ale u velké části populace pociťována 

potřeba bezpečného světa rodiny. Převládající hodnotou rodiny je citový vztah, rodina je 

zdrojem trvalého soužití dvou osob a místem sociálního bezpečí. Záleží také na podmínkách a 

možnostech každého státu, které poskytne na podporu rodinného života.  

Podle Dudové, Hastrmanové, Haškové & kol. (2007) lze dnešní rodinu charakterizovat 

jako nestabilní. Manželství se stává zranitelnější a dochází ke změně v náhledu na lásku. 

Uvádí jako jeden z důvodů fakt, že na ženy jsou kladeny větší nároky než na muže, stále se od 

žen očekává, že budou zajišťovat chod domácnosti a starost o děti a manžela, ale přitom musí 

být také aktivní na trhu práce. Musejí se tedy vypořádat s problémem slaďování pracovních a 

rodinných povinností, což není úplně jednoduché. Dalším důvodem je, že příjmy a výdaje 

nejsou v manželství vyrovnané. Od žen se očekává mnohem větší časová a emocionální 

investice než od mužů, manželství a narození dětí zpomaluje jejich profesní dráhu a přináší 

jejich finanční závislost na partnerech, která je často provázena i mocenskou nerovnováhou.  

Zdá se, že většina prognóz vyznívá pro rodinu nepříznivě. Matoušek (1993) popisuje 

dvě základní vize vývoje současné rodiny: 

- První předpokládá slábnoucí rodinná pouta. Podle ní spolu budou manželé jen krátce, 

budou zcela rovnoprávní a budou mít každý své osobní zájmové sféry, které nebudou 

sdílet s nikým z rodiny. Lidé se budou více soustřeďovat na svůj osobní blahobyt a 

sféra rodinných vztahů bude podružná. Stát bude za rodinu přebírat stále více funkcí a 

rodina se stane otevřenou sociální strukturou podobnou jiným organizacím. 

- Druhý tip vizí počítá s klesajícím významem mužské role v rodině. Předpokládá se, že 

ženy se budou chtít od mužů maximálně lišit a distancovat, což by mohlo nukleární 

rodinu úplně zničit. Instituce manželství by ztratila smysl. Plození dětí by mohlo být 

transakcí mezi zdravotnickým zařízením a ženou, která by chtěla přijít do jiného stavu. 

Muž by měl tedy v rodinné interakci význam jen jako dárce genetického materiálu.  

Existuje ale i optimističtější pohled na budoucnost rodiny, který plyne z přesvědčení, 

že hodnotná lidská osobnost potřebuje komunikaci a sdílení, potřebuje stálý okruh nejbližších 

lidí a potřebuje domov. Věří, že lidská potřeba překročit sebe sama nalézá svůj prvotní, 

základní výraz v přání mít děti a v pečování o ně. Pochybuje, že by lidé někdy dobrovolně 
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přenechali tuto sféru státu či nějaké instituci a doufá, že si spíše budou přát, aby moderní stát 

podporoval jejich rodiny, než aby je suploval. (Matoušek, 1993) 

Ať už je ubírání současné rodiny bráno negativně či pozitivně, obecně je nutné 

přijmout tyto aspekty tak, jak jsou. Snažit se s nimi pracovat tak, aby se eliminovaly negativní 

důsledky nežádoucích jevů, jako je například vysoká rozvodovost. A naopak posilovat 

pozitivní aspekty současných rodinných trendů, například v podobě svobodné volby 

individua. 

 

1.4 Rozdělení rolí a postavení mužů a žen v rodině 
 

Každý člověk hraje určitou společenskou roli a chování podle ní je od něj společností 

očekáváno. Tak je tomu i v rodině. Jak bylo popsáno výše ve 20. a 21. století došlo k mnoha 

změnám v instituci rodiny, jedním ze základních rysů byla změna postavení ženy v rodině. 

Byl narušen tradiční patriarchální model, ženy se vymanily z konvenčního postavení, otevřel 

se jim svět vzdělání, kvalifikovaných profesí, dokonce i politiky. Byla oslabena tradiční 

komplementarita rolí, ale jejich dělba ještě nebyla plně ustanovena. Stále je však chápána 

mateřská role a s ní spojená péče o domácnost jako centrální role ženy. 

 

V žádné společnosti, o níž jsou bližší informace, a to jak minulé, tak současné, nehrají 

ženy dominantní úlohu. Ve většině společností mají dominantní úlohu muži. V některých mají 

ženy a muži stejnou důležitost. (Murphy, 2006) 

Role ženy se vyvíjí v průběhu staletí. Už v primitivních společnostech je práce 

rozdělena na mužskou a ženskou. Dle některých sociologů je vidět první sociální rozdíl už 

v Bibli, kdy na počátku dělali Adam a Eva tytéž činnosti, poté však Eva čekala dítě, byla 

pomalejší a nemohla zvedat těžká břemena. Zbylo tedy na Adamovi manipulovat s těžkými 

věcmi a odhánět nebezpečná zvířata. Tudíž bez ohledu na to, jaký byl vyrovnaný začátek se 

dříve nebo později role a činnosti Adama a Evy diferencovaly. V loveckých a sběračských 

společnostech ženy většinou sbíraly kořeny a semena divokých rostlin, které rostou 

v blízkosti tábora tak, aby byly schopné se zároveň starat o děti a udržování ohně. Ve 

středověku se žena ještě více přimknula k tradiční roli správkyně domácího krbu, rodičky dětí 

a kuchařky. Kvůli katolické církvi se podíl ženy na mocenských strukturách zmenšil na nulu. 

Řídkou výjimkou tvořily ženy vládnoucích vrstev – vévodkyně, královny, například Izabela 

ve Španělsku či Alžběta I. V Anglii. Většina žen žila v pozadí svého manžela, který o všem 
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rozhodoval. Postavení ženy bylo v rodině spíše méněcenné. Je to ona kdo nese hlavní 

odpovědnost za prvotní hřích a ve formách ďábelského pokušení je právě ona nejhorším 

vtělením zla. Doba osvícenství přinesla jak pro ženy, tak i pro celou společnost řadu změn. Se 

ztrátou monopolu katolické církve, získávají ženy větší podíl na chodu věcí. Přesto se až 

v průběhu 19. století začínají ozývat ženské hlasy a formují se ženská hnutí, která usilují o 

zrovnoprávnění postavení žen a mužů v rodině a ve společnosti, přičemž stěžejním cílem bylo 

získat právo volit. Důležitou úlohu pro ženy hraje také role zapojení se do pracovního 

procesu. Tradiční pracovní zaměření ženy nezměnila tolik průmyslová revoluce, jako spíše 

válečné konflikty 20. století. Do té doby byla zaměstnanost žen velmi nízká, většinou se 

jednalo o služky a posluhovačky (30% zaměstnaných žen) a o svobodné ženy, které pracovaly 

v továrnách a kancelářích, jejichž mzda byla často zasílána jejich rodičům. Během světových 

válek, kdy byla většina mužů v boji, zaměstnanost žen stoupla a tím se narušilo i dosavadní 

rozdělení rolí. Žena také musela zastat v rodině i roli otce, jelikož muži museli nastoupit 

brannou povinnost. Po válce se ženy začaly vracet zpět do domácností, ale mnoho jich zůstalo 

ve svém zaměstnání. Začala vznikat tzv. dvoukariérová manželství a zůstalo to tak až do 

dnešní doby, kdy je pro rodinu často nezbytný i druhý příjem a žena tedy nastupuje na „dvě 

směny“. Nejprve pracuje v zaměstnání a poté když přijde domů, stará se o domácnost a 

věnuje se dětem. (Čermák, 2003) 

Ve druhé polovině 20. století se ženy nechaly vytlačit z veřejné sféry do soukromé. Po 

světě se začala objevovat hnutí, požadující, aby ženská práce v domácnosti byla zohledněna. 

Moderní doba byla a je plná zvratů a bojů žen za jejich vlastní práva. Bojovaly za uznání 

práva na potrat, o to, aby muž přestal být uznáván jako hlava rodiny, aby ženy měly v rodině 

stejná práva jako muž. A v tomto boji dosáhly značných pokroků ve srovnání s jejich 

matkami, babičkami a prababičkami. (Bockova, 2007) 

Obecně se dá říci, že se pozice žen v rodině a domácnosti zlepšuje. Zejména 

s klesajícím věkem a stoupajícím vzděláním si rodiny tradičně ženské role rozdělují mezi sebe 

a dělají spoustu věcí společně. Jedná se zejména o rodinný rozpočet, vzdělávání se nebo 

pěstování koníčků. Naopak starší lidé zůstávají věrni klasickému rozdělení rolí v domácnosti 

a například pěstování koníčků bývá častěji doménou muže a starost o domácnost naopak 

ženy. (Čermák, 2003) 

Klasický dvousměnný model ženy v rodině (práce – domácnost, děti) se také začíná 

pozvolna měnit. Objevuje se nový model, kdy muž zůstává doma s dětmi a stará se o chod 
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domácnosti, pokud vydělává méně než jeho žena. Muži také začínají ženám více pomáhat 

v domácnosti, role se postupně začínají vyrovnávat a určité zažité stereotypy se postupně 

začínají překonávat.  

Role muže víceméně vyplývá z předchozích řádků. Jak již bylo naznačeno, za 

základní schéma rozdělení rolí v domácnosti se považovala situace, kdy byl muž živitel a 

hlava rodiny. Obecně sice nadále platí, že muži jsou více orientovaní na práci než na rodinu, 

ale v dnešní době už nejsou jedinými vůdci a živiteli v rodině. Typ současné rodiny je 

založený na rovnoprávném vztahu ženy a muže v rodině. Postupně dochází k emancipaci žen. 

Matky, ženy se stávají mnohdy hlavami a živitelkami rodiny, pokud je v rodině absence 

muže. 

Muž přestal být formální hlavou rodiny a o rozhodování se dělí se ženou. Muž tak tedy 

ztratil část svého dominantního postavení, které měl dříve dokonce uzákoněné. Co se týče 

role otce, obecně se může říci, že se muži věnují dětem minimálně stejně, jako generace jejich 

otců, obvykle postupně se však dětem věnují více. Podíl mužů na výchově dětí tedy spíše 

vzrůstá (Vodáková & Vodáková, 2003) 

V dnešní době je také věnována větší pozornost otázkám otcovství a právům mužů. Ne 

všichni muži jsou spokojeni se situací v rodině, protože ženy čím dál častěji pronikají do světa 

mužů. Muži naopak usilují o změnu postavení ve světě žen, tedy v rodině. Je těžké nalézt 

trvalou rovnováhu, jelikož život rodiny je velmi dynamický proces a žádá si každou chvíli 

trochu jiné, pozměněné upořádání partnerských rolí. (Možný, 1999) 

Dosažení rovnocenného partnerství a změny pohledu na uspořádání vztahů a rolí 

v rodině by muži a především ženy přivítali. Ženám by se zvýšila šance se společensky 

uplatnit a muži by získali prostor pro větší seberealizaci v soukromé sféře. Správnou cestou se 

zdá být vhodné, přiměřené a vyvážené doplňování se v každodenních činnostech, aby žena a 

muž pracovali pro rodinu rovnocenným dílem a především, aby díly byly jako rovnocenné 

vnímány.  

 

1.5 Neúplné rodiny 

 Neúplné rodiny mají jednu společnou charakteristiku, která je zřejmá již ze samého 

názvu. Někdo v rodině schází. Neúplná rodina je tedy tvořena pouze jedním z rodičů a jeho 

nezletilým dítětem či dětmi. Problémem definic z různých zdrojů je ten, zda brát za rodinu 
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pouze sezdané manžele a jejich děti nebo i páry nesezdané, kdy však partneři žijí dohromady 

a podílejí se na výchově dětí oba. Národní centrum sociálních studií (2005) uvádí definici 

neúplné rodiny následovně:  

„Pojem neúplná rodina je chápán širší veřejnosti jako synonymum pro rodiny, ve 

kterých žije osamělý rodič s dítětem (dětmi) nebo osamělý prarodič s vnoučetem (vnoučaty). 

Osamělost je zde chápána tak, že neexistuje druhý legální partner rodiče (prarodiče). To 

znamená, že do této kategorie rodin jsou řazeny i nesezdané páry, „kterým, se vyplatí se 

nebrat“, protože jim z toho plynou větší sociální výhody. Tento druh soužití je označován jako 

tzv. faktické manželství a řadí se mezi rodiny úplné.“ (Národní centrum  sociálních studií, 

2005) 

S neúplnými rodinami je možné se setkat v průběhu celé historie, ale s postupem času 

docházelo k různým proměnám ve způsobu jejich vzniku. Lze tedy rozlišit různé způsoby 

vzniku neúplné rodiny (Šťastná, 2009): 

1. Úplná rodina vůbec nevznikne. Jedná se o případ, kdy svobodná matka zůstane sama 

se svým dítětem. 

2. Úplná rodina přestane dočasně nebo trvale plnit svou funkci. Příkladem může být, 

když rodič je s dítětem dočasně sám, protože druhý rodič je ve výkonu trestu nebo 

trvale opustil rodinu. 

3. Úplná rodina zanikne. Buď přirozenou cestou, kdy zemře jeden z rodičů, nebo cestou 

nepřirozenou, rozvodem. 

Možný (1999) uvádí další způsoby ukončení anebo dlouhodobého přerušení 

(dočasného ukončení) manželského soužití: 

- Opuštění rodiny jedním z partnerů. 

- Rodina vyprázdněné skořápky („empty shell family“). Tzn. pár spolu bydlí, ale 

neposkytuje si emocionální oporu, nekomunikuje a spolupracuje jen v nejnutnější 

míře. 

- Dlouhodobá absence jednoho z manželů z důvodu uvěznění, emigrace, ilegality atd. 

- Zánik některé z hlavních funkcí manželství pro fyzickou, emocionální či mentální 

patologii jednoho z partnerů. 

Jako jednu z příčin vzniku těchto situací považuje Možný (1999) vnímání žen jen jako 

matek a s tím spojené společenské tlaky, které jsou na ně vytvářeny. Od žen je očekáváno, že 
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do určité doby počnou dítě a proto je tlačí čas ve výběru vhodného partnera. Rozhodnou se 

tedy počít dítě s partnerem, který pro ně není nejideálnější. Tím může být jejich vztah narušen 

a dlouhodobě nevydrží. Pak zůstane žena sama s dítětem a dojde k přechodu na neúplnou 

rodinu.  

Příčiny neúplnosti rodiny představují významné činitele, které ovlivňují to, jak se 

rodina i okolí bude s tímto faktem vyrovnávat a jak v budoucnosti bude neúplná rodina 

fungovat. Jinak se bude posuzovat rozvod po odcizení jednoho z manželů a jinak rozvod po 

vzájemném oddálení se. Stejně tak bude nahlíženo jinak na smrt sebevraždou a na smrt 

partnera nešťastnou náhodou, či po těžké nemoci. Všechny tyto nuance je důležité brát 

v potaz a zabývat se podrobněji konkrétními případy.  

Neúplná rodina je v obecném pojetí považována za negativní jev. Počet neúplných 

rodin v České Republice stoupá především kvůli růstu rozvodovosti a zároveň klesající 

sňatečnosti, kdy se děti rodí mimo manželství. Statistiky uvádí nárůst neúplných rodin 

v České Republice ze 7,8% v roce 1970 na 13,5% v roce 2001. (Národní centrum sociálních 

studií, 2005) 

S tématem neúplných rodin souvisí i tzv. osamělé rodičovství. Tento pojem se začal 

poprvé dostávat do povědomí na začátku 90. let 20. století v souvislosti s charitou a 

dobrovolnictvím. V poslední době se mu začalo věnovat více pozornosti a to především 

v Evropě a USA. Začaly vznikat studie věnující se osamělým ženám-matkám žijícím bez 

partnera a to především jako důsledek politických debat, které se týkaly politických reforem. 

Jejich úmyslem bylo omezit výdaje veřejného rozpočtu a podporovat osamělé matky tak, aby 

se staly více ekonomicky aktivními a nebyly závislé na penězích sociálního systému. O 

osamělých matkách je uvažováno jako o monolitické homogenní kategorii, která je 

diferencována maximálně podle sociálního statusu, vzdělání, věku a důvodu vzniku 

jednorodičovské rodiny. Nebere se však v potaz, že tyto ženy žijí v konkrétním sociálním 

kontextu a že jejich situace je výsledkem určitého procesu, jenž může mít různé individuální 

podoby. (Dudová, 2009) 

Dudová (2009) uvádí, že osamělé rodičovství se z pohledu genderové zkušenosti týká 

především žen, které tvoří 90% z osob, jež vedou domácnost, v níž je přítomen jen jeden 

rodič. Podle Národního centra sociálních studií (2005) je v 300 485 případech právě žena 

hlavou neúplných rodin se závislými dětmi, přičemž muži zůstali s dětmi jako osamělí 

rodičové pouze ve 42 920 případech.  
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Neúplná rodina má samozřejmě vliv na život a výchovu dětí. Pokud dítě žije v neúplné 

rodině, je důležité, kdo rodinu opustil, za jakých podmínek, v jaké vývojové fázi dítěte k tomu 

došlo a jak dlouho v rodině chybí. Vliv může mít také například to, zda si matka našla nového 

partnera, který roli otce nahrazuje. Výchova dítěte v neúplné rodině je dnes považována za 

sociální problém, protože základní funkce rodiny jsou tím narušeny a společnost na to 

dostatečně nereaguje. Možný (2009) tvrdí, že může dojít k ekonomickým problémům 

v důsledku toho, že finanční prostředky od jednoho rodiče nejsou dostačující. Dále chybí 

mužský či ženský vzor jednoho z rodičů nebo je větší pravděpodobnost, že děti z neúplných 

rodin budou v dospělosti mít také neúplnou rodinu.  

„Ať už je rodina z jakéhokoliv důvodu neúplná, tak trpí pěti podobnými druhy stresu. 

Nízkou úrovní příjmů, menší kapacitou na zvládání náročných životních situací, zmenšenou 

sociální podporou a zájmem ze strany z okolí, chyběním citové podpory a dělby práce při 

vedení domácnosti a traumatickou událostí nebo sledem událostí, kterými se nový životní styl 

začíná.“ (Mühlpachr, 2008) 

 Neúplných rodin neustále přibývá, a z výše popsaného je zřejmé, že to s sebou přináší 

negativní dopady jak pro konkrétní rodiny, tak sekundárně i pro okolní společnost. Je 

nutné s tímto problémem počítat a umět pracovat s důsledky a „stresy“ které tento stav 

může přinášet. 

 

 

Shrnutí 1. kapitoly:  

 Rodina v průběhu času prošla výraznými proměnami a pravděpodobně se bude ještě 

nadále vzhledem ke společenským zvratům měnit. Nový koncept rodiny se od toho 

původního výrazně liší a odborníci si to vysvětlují různými důvody. Změna v pojetí rodiny 

vždy nastala v závislosti na transformaci společnosti a směřování k individualismu. To, co 

bylo pro tehdejší společnost nepřijatelné, může být dnes běžným znakem tzv. postmoderní 

rodiny. Objevují se nové role mužů a žen v rodině a často tím vznikají oblasti sváru a neshod. 

Změny jsou tak rychlé a razantní, že lidé často nejsou schopni se jim přizpůsobit a vznikají 

tak v rodinách nemalé problémy. Rozchody, rozvody a nesezdaná partnerství jsou běžným 

jevem a vznikají tak nové pojmy jako je neúplná rodina či osamělé rodičovství. To se podle 

statistik týká především žen, které jsou označovány jako matky samoživitelky. A právě 

fenoménu matek samoživitelek a jejich charakteristice bude věnována následující kapitola.   
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2. Matky samoživitelky a jejich charakteristika 
 

Druhá kapitola se bude zabývat fenoménem samoživitelství z pohledu ženy, jelikož 

procentuální zastoupení žen je v dané problematice většinové. Nejprve se vyjasní definice 

pojmu matka samoživitelka a další příbuzné koncepty, které se objevují v odborné literatuře. 

Dále budou zmíněny určité rysy a trendy týkající se samoživitelství a další část této práce 

bude věnována důvodům vzniku samoživitelství. V závěru kapitoly bude nastíněna typologie 

matek samoživitelek podle druhů problémů, kterými jsou ohroženy a vysvětleno, proč tomu 

tak je. 

2.1 Samoživitelství pod vlivem genderu 

 Tematika samoživitelství má zřejmý genderový rozměr. Pokud se nahlédne do statistik 

lze si ho všimnout minimálně, co se týče procentuálního zastoupení počtu matek 

samoživitelek v porovnání s muži samoživiteli. V rámci první kapitoly bylo zmíněno, že stále 

více roste počet neúplných rodin se závislými dětmi. Český statistický úřad (2013) uvádí, že 

v roce 2012 zastupovaly neúplné domácnosti 18,2% z celkového počtu domácností se 

závislým dítětem do 26 let. Přičemž z tohoto čísla stála v 89% v čele domácnosti samotná 

žena. Tedy téměř 90 % neúplných rodin, kde jsou přítomny závislé děti, musí řídit, obstarat a 

vést žena – matka.  

 Renzetti a Curran (2005) dle svých zjištění popisují a srovnávají zkušenosti žen a 

mužů samoživitelů. Přicházejí k poznatkům, že muži jakožto samoživitelé mají ve společnosti 

lepší postavení a je jim dopřávána větší podpora z okolí. Lidé je obdivují, že tuto nastalou 

situaci zvládají, nehledě na to, že většinou nemají takový problém, co se týče financí. Lépe se 

jim shání práce, která je mnohdy platově lépe ohodnocená než u žen. Tím jim tedy odpadá 

starost o existenční problémy rodiny a výchozí situace je tak mnohem lepší.  

„Mezi rodiči samoživiteli nalézáme stabilně i určitý podíl mužů-otců. Jejich situace je 

ale většinou odlišná než v případě žen. To se týká jejich postavení na trhu práce, výše příjmu i 

bariér, kterým v zaměstnání čelí. I přesto, že se jedná o skupinu rodičů, kterou bychom neměli 

ignorovat,samoživitelství stále zůstává dominantně ženskou zkušeností, která je, i z důvodu 

její genderovanosti, doprovázena specifickými dopady na každodennost žen a jejich dětí.“ 

(Hasmanová Marhánková, 2011) 
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Z důvodu převahy žen samoživitelek nad muži samoživiteli a ostatních výše 

popsaných důvodů, se následující kapitoly, a v podstatě celá práce, bude věnovat pohledu na 

fenomén samoživitelství z ženské perspektivy. 

 

2.2 Definice a rysy samoživitelství 

 Vymezit pojem „matka samoživitelka“ není úplně jednoduchý úkol. V literatuře se 

objevují rozdílné definice, jež jsou v souvislosti s pojmem osamělých matek používány. 

Kuchařová (2007) uvádí, že donedávna byl používán převážně pojem matka samoživitelka, 

přičemž v posledních letech se zejména v odborných sociologických dílech používá 

modernější označení „sólo rodič“, který je genderově více vyvážený nebo „sólo matka“. 

S tímto pojmem se ale objevuje rozšířenější pohled ve smyslu svobodného rozhodnutí jedince 

vychovávat potomka od začátku bez svého protějšku.  

Obecně se mohou matky samoživitelky charakterizovat jako osamělé ženy, které 

zaštiťují trvalou péči o své děti, ale bez přítomnosti manžela. Tvoří specifickou skupinu žen 

se zvláštními potřebami. (Dudová, 2009) 

Dudová (2009) poukazuje na nejednoznačnost a křehkost některých zahraničních 

termínů vztahujících se k matkám samoživitelkám. Je možné setkat se s termíny „lone 

mother“, „lone parent“ nebo „single mother“. Variabilitu těchto pojmů zaznamenává i 

Albelda, Himmelweit a Humphires (2004), kteří ještě připojují označení „solo parents“ a 

„female-headed households“.  Dodávají, že většina těchto označení evokuje to, že ženy jsou 

osamělé, izolované a opuštěné. Snaží se říci, že ve skutečnosti tomu tak není, matky 

samoživitelky mají své děti, vlastní rodinu, okruh přátel, které je podporují a pomáhají, 

ačkoliv jsou si autoři vědomi, že status matky samoživitelky s sebou přináší nemálo 

problémů. 

Ženy se tedy mohou stát samoživitelkami plánovaně nebo neplánovaně. V rozmezí let 

1991 – 2001 nabralo procentuální zastoupení matek samoživitelek neobyčejných rozměrů ve 

srovnání s lety minulými. Téma samoživitelek se tak stalo předmětem mnoha politických či 

sociální debat a v současné době je mu věnováno čím dál tím více pozornosti. Přičemž 

současný demografický vývoj naznačuje, že počet matek samoživitelek bude nadále růst. Je to 

způsobeno jednak zvyšující se rozvodovostí, kdy téměř každé druhé manželství končí 

rozvodem a primárními pečovatelkami se stávají většinou ženy. Dále vzrůstá počet dětí 
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narozených mimo manželství. Za posledních dvacet let se počet dětí narozených svobodným 

matkám téměř zčtyřnásobil. (Dudová, 2009)  

„Všeobecným trendem je posouvání uzavření sňatku do pozdějšího věku, což se nejvíce 

projevilo mezi sčítáními v roce 1991 a 2001. Se změnou politické situace se otevřela celá řada 

možností pro mladé lidi, kteří většinou chtějí před uzavřením sňatku a založením rodiny 

vystudovat, cestovat a zahájit vlastní kariéru. Navíc stále více lidí spolu žije nesezdaně (tzv. 

faktická manželství) a status manželství ztrácí své tradiční postavení. Zároveň se po roce 1989 

změnil postoj k rozvodům, které se staly společensky přijatelnější.“ (Český statistický úřad, 

2014)  

Skupina matek samoživitelek není homogenní skupina. Matoušek (1993) uvádí, že je 

vhodné rozlišovat mezi velmi mladými matkami a matkami, které se rozhodly mít dítě za 

svobodna až okolo třicátého roku. První skupina je charakteristická tím, že dívky přicházejí 

do jiného stavu často neplánovaně, na vině je selhání nebo zanedbání antikoncepce a jejich 

partneři jsou často spíše krátké, letmé známosti. Druhá skupina je tvořena ženami, které se 

svými partnery udržovaly dlouhodobý vztah a vědomě se rozhodly, že dítě budou mít. Po 

narození dítěte se však vztah k partnerovi, otci dítěte, pro obě skupiny žen stává nesnadný až 

dokonce konfliktní.  

Obecné rysy, které vystihují charakteristiky matek samoživitelek, popisuje Hasmanová 

Marhánková (2011). Jsou to především ženy s nižším dosaženým vzděláním, většinou málo 

pracovně kvalifikované, jež se uplatňují na nižších pracovních pozicích a na místech, kde je 

nízké platové ohodnocení a vysoká fluktuace. Bývají však také často zaměstnávány na 

pozicích, které neodpovídají jejich kvalifikaci a nejsou kompatibilní s jejich vzděláním. Pro 

sólo matky je příznačná větší pracovní vytíženost, než mají matky žijící v trvalém vztahu. 

Mnohdy pracují na plný úvazek a ke své práci mají často ještě nějaký doplňkový přivýdělek. 

Vysoký počet plných úvazků je především proto, že matky samoživitelky jsou odpovědné za 

finanční zabezpečení celé rodiny. 

Nedostatek finančních prostředků patří mezi hlavní rysy samoživitelství. Není to 

ovšem zdaleka jediná charakteristika tohoto fenoménu. S finanční stránkou samoživitelství 

úzce souvisí i velká psychická zatíženost, kdy je matka v neustálém stresu zda rodinu uživí. 

Dále psychiku velmi ovlivňuje i nedostatek volného času, prostor pro seberealizaci, 

nedostatek podpory od druhého rodiče ve výchově dětí a samozřejmě také další nedostatečná 
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sociální opora matky samoživitelky. Těmto problémům se podrobněji bude věnovat třetí 

kapitola. 

2.3 Důvody vzniku samoživitelství 

 Jak již bylo popsáno v první kapitole, rodina se v průběhu času mění a to především 

vlivem demografických a společenských změn. Je tedy jasné, že se také postupem času mění i 

důvody vzniku stavu samoživitelství. Ke statutu matky samoživitelky vedou dle Hasmanové 

Marhánkové (2011) nejčastěji tři cesty:  

 Samoživitelství jako důsledek rozvodu či rozpadu partnerství 

 Mimomanželská plodnost 

 Ovdovění 

 

 Rozvod/rozpad partnerství 

Rozvod je jeden ze způsobů jak může právně zaniknout manželství. Provádí se, pokud 

je manželství natolik rozvráceno, že se neočekává jeho znovuobnovení, přičemž se zkoumají 

a i příčiny rozvratu manželství.  Už více než přes půl století stále přibývá rozvedených matek, 

jelikož se rozvod stává normou a obvyklou možností řešení manželských problémů i přesto, 

že jsou v rodině přítomny nezletilé děti. Téměř každé druhé manželství v současné době končí 

právě rozvodem, a tím kdo zůstane doma s dětmi a stane se hlavní pečovatelkou o děti, jsou 

většinou ženy. (Dudová, 2009) 

Tvrzení o tak vysoké rozvodovosti potvrzuje Český statistický úřad (2013), který 

nabízí následující informace. Nejvyšší rozvodovost byla v roce 2010, kdy dosahovala celých 

50%, platilo tedy tvrzení, že každé druhé manželství se rozpadá. Musí se ale brát v potaz, že 

někteří jedinci vstupují do manželství opakovaně, čímž se toto číslo zvětšuje. Za rok 2011 se 

rozvodovost snížila na 46,2%, v číslech je to v České republice pro představu 28 100 

rozvedených manželství. Celosvětově se dle Světové rozvodové statistiky z roku 2006 

(Soudková, 2006), kam bylo zahrnuto 42 zemí, Česká Republika umístila na šesté příčce se 

skórem 61% rozvodů.  

Co se týče příčin rozvodů, Soudková (2006) uvádí, že z historického hlediska byla ve 

20. století příčinou především nevěra, opuštění nebo krutost. Dále uvádí i určité vstupní 

okolnosti a faktory, které mohou ovlivnit v budoucnosti rozvod manželství. Patří mezi ně 

nezralý věk, gravidita nevěsty, nesouhlas okolí s výběrem partnera, rozdílné prostředí původní 
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rodiny partnerů, věkový rozdíl partnerů, přehnaná očekávání, soužití manželů s rodiči ve 

společné domácnosti nebo vstup do manželství bezprostředně po předchozím nevydařeném 

vztahu. Český statistický úřad (2013) uvádí za příčiny rozvratu manželství dvě hlavní 

kategorie, první je „rozdílnost povah, názorů a zájmů“ a druhá kategorie je „ostatní“.  

Matek samoživitelek, s ohledem na výše zmíněnou vysokou rozvodovost a často 

automatickou praxi svěřování dětí do péče matek stále přibývá a rozvod je tedy jeden 

z nejvýznamnějších momentů vedoucích k samoživitelství. V tomto případě je typická 

zásadní změna ekonomické situace rodiny a nutnost nově organizovat péči o děti a celou 

domácnost. I když má druhý rodič vyživovací povinnost, výše příspěvku často nekompenzuje 

výpadek druhého platu z rodiny. Ženy dost často disponují nižšími příjmy než jejich bývalí 

partneři, což dále prohlubuje příjmový propad rodiny. Riziko chudoby matek samoživitelek je 

tak jedním z nejvýraznějších motivů doprovázející rozpad partnerství. Současně také mizí 

jeden z pečovatelů a to vede k zvyšování nároků na matku v oblasti harmonizace práce a 

soukromé sféry. (Hasmanová Marhánková, 2011). Ženy se matkami samoživitelkami 

v důvodu rozvodu stávají nejčastěji ve věku 25-49 let. (Kuchařová, 2007) 

Výzkumy uvádějí, že nejnáročnější je pro matky samoživitelky po rozvodu první rok. 

Ukazuje se, že postupem času se ženy dokáží vypořádat s nastalou situací a dostat se přes 

nesnáze spojené s tímto statusem. Získávají opět ztracenou sebedůvěru, nezávislost a pohled 

na svět je pro ně pozitivnější. (Dudová, Hastrmanová, 2007) 

 Mimomanželská plodnost 

Jako druhý důvod vzniku samoživitelství je nemanželská plodnost, která je 

v současnosti považována právě za nejčastější příčinu toho, že se matky stávají 

samoživitelkami. Kuchařová (2007) uvádí, že od roku 1990 dochází v České republice 

k poklesu sňatečnosti, a tím pádem ke zvyšování počtu svobodných matek. Odhaduje se, že 

více jak 50% procent dětí narozených mimo manželství, se rodí ženám žijících bez partnera, 

přičemž je také uváděno, že mimomanželská plodnost je dle výzkumů zastoupena více u žen 

s nižším vzděláním. 

Je třeba brát v úvahu, že ne všechny sólo matky žijí bez partnera. Dítě se často rodí do 

partnerského svazku, který nebyl formálně stvrzen. Společnost je dnes v tomto ohledu velice 

tolerantní v porovnání s minulými lety a ženy jsou také ochotnější do tohoto stavu vstupovat. 
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Chaloupková (2008) uvádí základní příčiny, proč ženy nevstupují do manželského 

svazku a zůstávají bez partnera. První z nich je absence či nesouhlas partnera. Tento stav je 

především u matek, které měly nestálé vztahy se svým partnerem nebo je jejich partner ženatý 

v době narození dítěte. Dále uvádí liberální hodnotový postoj žen, které považují manželství 

spíše za formalitu. V neposlední řadě se stále častěji objevují ekonomické motivy, kdy je pro 

ženu, respektive pro partnery, finančně příznivější zůstat nesezdaní.  

Z historického hlediska se počty mimomanželsky narozených dětí měnily, stejně tak 

důvody, proč se tak dělo. Lišily se charakteristiky matek samoživitelek, jejich práva, rodinná 

situace i pohled společnosti. Dříve se například ženy vyloženě vyhýbaly porodit dítě 

nesezdané a byly nuceny se se svým partnerem vzít. Dnes se nejčastěji rodí děti sólo matkám 

ve věku mezi 25-29 let. Častokrát se z finančních důvodů i u stálých partnerů svatba odkládá 

až například několik let po narození dítěte nebo na neurčito. (Kuchařová, 2007) 

 Ovdovění 

Nejméně častý důvod vzniku samoživitelství je v současné době smrt manžela či 

partnera. Tato příčina historicky převažovala až do druhé poloviny dvacátého století. V dnešní 

době zejména vlivem společenských změn tvoří jen marginální procento. To však neznamená, 

že by se měla opomíjet. (Hasmanová, Marhánková, 2011) 

Další, méně časté příčiny vzniku matek samoživitelek mohou být, nebo v minulosti 

bývaly, například emigrace jednoho z partnerů, vojenská služba či pobyt ve vězení. Pobyt 

manžela/partnera ve vězení je tedy také faktorem zrodu samoživitelství, jedná se například o 

muže, kteří své partnerky týrali a zneužívali, dostali se před soud a byli odsouzeni. Pro tuto 

skupinu matek samoživitelek, které byly týrány je společenské začlenění a pohybování se ve 

světě častokrát mnohem těžší a je potřeba na tuto kategorii matek nezapomínat. (Kuchařová, 

2007) 

V následujícím grafu je možné vyčíst, jak se měnila procenta svobodných, 

ovdovělých, rozvedených a vdaných žen od roku 1990 do roku 2003 v závislosti na věku. Je 

vidět, že postupem času a se stoupajícím věkem žen, narůstá počet rozvodů. Významně 

vzrostl podíl rozvedených žen zejména ve věkovém intervalu 35-44 let. Také se velmi zvýšil 

počet svobodných žen ve věku 20-24 let a to zhruba o 50%. Naopak průměrné množství 

ovdovělých žen zůstává víceméně stejné. 
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Graf č. 1 Struktura žen podle věku a rodinného stavu v letech 1990 a 2003 

 

(Daňková, 2005) 

Další graf ukazuje množství dětí narozených v manželství a mimo něj ve stejném 

sledovacím období jako ten předchozí. Lze vidět markantní nárůst počtu dětí narozených 

mimo svazek manželský, což ještě neznamená, že děti vyrůstají jen s jedním rodičem, ale 

pravděpodobnost se tím zvyšuje. 

Graf č. 2 Živě narození vdaným a nevdaným ženám 

 

Daňková (2005) 
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Daňková (2005) shrnuje statistické údaje z období 1990-2003 následovně:  

„Struktura narozených podle rodinného stavu matky se změnila přibližně stejně, jako 

se změnila struktura žen podle rodinného stavu: snížil se počet narozených vdaným ženám, 

vzrostl počet narozených svobodným a rozvedeným. Zde se však ještě přidává pokles 

plodnosti vdaných žen, u nevdaných žen se naopak plodnost mírně zvýšila. Podíl nemanželsky 

narozených dětí tak roste jednak v důsledku snižující se plodnosti vdaných žen, ale také 

především vlivem rostoucího podílu nevdaných žen v populaci, které sice mají nižší plodnost 

než vdané ženy, ale jejich zastoupení v populaci se mění velice výrazně.“ (Daňková, 2005) 

Z výše popsaného je vidět, že 2 nejčastější cesty vedoucí ke statusu matky 

samoživitelky, mimomanželská plodnost a rozvod manželství, jsou čím dál tím častějším 

jevem v dnešní postmoderní společnosti. Tudíž přibývá sólo matek a je nutné se touto 

problematikou více zabývat a hledat možné cesty ke zlepšení jejich situace.   

 

2.4 Typologie matek samoživitelek 

Být matkou samoživitelkou znamená neustále hledat stabilitu v životě. Rozvod či 

odchod partnera přináší značnou nejistotu a nerovnováhu do života sólo matky. Ty jsou 

nuceny získávat nové schopnosti, dovednosti a synchronizovat všechny aktivity ohledně 

vedení domácnosti a péče o děti. Jejich život je velmi destabilizovaný v mnoha oblastech, 

zvláště v ekonomické, sociální a psychologické. Ve studii, kterou provedla organizace 

Women for Women (2014) byly zkoumány oblasti, ve kterých jsou matky samoživitelky 

nejvíce zranitelné. A dále, jaké sociodemografické charakteristiky, specifické zkušenosti či 

životní události, hrají významnou roli v životě matek samoživitelek. Na základě tohoto 

výzkumu byly vytvořeny 3 skupiny matek samoživitelek a popsány důvody zařazení a 

pobývání právě v dané skupině (Women for Women, 2014):  
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1. Matky samoživitelky ohrožené ekonomickými a psychologickými problémy 

Graf č. 3 Matky samoživitelky ohrožené ekonomickými a psychologickými problémy 

(Women for Women, 2014) 

Kritická finanční situace spojená s psychologickými problémy je typická především 

pro matky samoživitelky s dokončenou základní či nedokončenou střední školou. Těchto žen 

je dle průzkumu téměř třetina (29%) a spadají do skupiny s největším rizikem chudoby, 

psychických a sociálních problémů. Tyto ženy mají většinou dosažené právě jen základní či 

střední vzdělání a jsou proto náchylnější k nezaměstnanosti. Potýkají se s řadou zátěžových 

situací. Stres a psychické problémy dále snižují jejich šance najít dobrou pozici na trhu práce. 

Navíc mají tyto ženy často nízký příjem a chybí jim tedy dostatek prostředků na pokrytí 

životních potřeb jak pro sebe, tak pro celou rodinu. V extrémních případech se mohou tyto 

matky uchýlit i ke krádeži nebo se dostávají do dluhové spirály díky nebankovním půjčkám.  

Nejzranitelnější matky samoživitelky vyrůstaly často v dysfunkční rodině, anebo byly 

svědky či se staly obětí domácího násilí. Původní partneři těchto matek je, ani jejich děti, 

finančně či jinak společensky nepodporovali. Nejvíce ohroženy jsou právě matky, které 

nevycházejí dobře ani se svými původními rodinami a tím pádem jim chybí podpora i z této 

strany. Tyto ženy mají často psychické problémy, mohou trpět depresemi, často se stresují 

tím, co je čeká v budoucnosti, a mnohokrát se podceňují a mají nízké sebevědomí.  
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2. Matky samoživitelky ohrožené ekonomickými problémy 

Graf č. 4 Matky samoživitelky ohrožené ekonomickými problémy 

(Women for Women, 2014) 

Matky samoživitelky, které čelí „pouze“ jedné hrozbě mají převážně vyšší vzdělání 

než ty, které trpí jak po ekonomické tak i po psychické stránce. Více jak čtvrtina sólo matek 

mají, podobně jako nejzranitelnější skupina, ekonomické problémy, ale na rozdíl od nich 

nemají problémy psychologické nebo sociálního charakteru. Také musí stále bojovat o 

pracovní pozice, ale jsou méně náchylné k nezaměstnanosti, protože obecně dosáhly vyššího 

vzdělání. Nicméně stále se potýkají s problémy, pokud potřebují pokrýt základní náklady 

nebo vytvořit určitou finanční rezervu. Jejich příjem jim neumožňuje dát stranou ani 1000 Kč 

měsíčně. Většina z nich nemá příjem větší než 15 000 Kč za měsíc. 

Tyto matky se snaží využít všech možných strategií, aby se popraly s nedostatkem 

financí. Pokouší se maximálně využít svou rodinu a skupinu blízkých tak, aby se co nejvíce 

zlepšila jejich situace. Rodiče či přátelé se starají o děti, pomáhají s domácností nebo půjčují 

peníze v největších krizích. Snaží si finančně ulehčit například výměnou či prodejem 

dětského oblečení nebo pomocí sdíleného bydlení. Vzhledem k tomu, že nezažily týrání a 

netrpěly vážnými psychologickými problémy, jsou lépe připraveny čelit stresující 

ekonomické situaci. Tyto matky se lépe vyrovnávají s rolí matky samoživitelky, nicméně 

nemají téměř žádný volný čas a musí plně realizovat svůj potenciál. 
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3. Matky samoživitelky, které netrpí žádnými vážnými problémy 

Graf č. 5 Matky samoživitelky, které netrpí žádnými vážnými problémy 

(Women for Women, 2014) 

Matky samoživitelky, které žijí ve stabilní životní situaci, mají častěji střední či vyšší 

vzdělání. Je to ale pouze menšina matek, které nemají vážné problémy v sociální, 

psychologické ani ekonomické oblasti. Jsou většinou zaměstnané a adekvátně placené. Jejich 

partner je i jejich děti podporuje jak finančně, tak i psychicky. Nemají problémy zaplatit 

náklady za domácnost a jsou schopné vytvářet určité finanční rezervy, díky kterým si mohou 

dovolit platit například koníčky svých dětí či dovolenou. 

Jsou podporovány jak svou původní rodinou, tak i přáteli. Tyto ženy věří svým 

schopnostem, vědí, co chtějí a snaží se toho dosáhnout. Díky těmto faktorům nejenže zvládají 

všechny povinnosti spojené s rolí matky samoživitelky, ale žijí i svůj plnohodnotný osobní 

život. Mají prostor pro seberealizaci a mohou dělat věci, které mají rády.  

Na základě tohoto výzkumu vyšla tedy typologie tří skupin matek samoživitelek. Bylo 

zjištěno, že základním indikátorem, zda matka samoživitelka bude trpět po ekonomické, 

sociální či psychologické stránce, je především dosažené vzdělání a rodinné zázemí či 

podpora přátel. Ačkoliv se to může považovat za jakkoliv banální faktory, je z výzkumu znát, 

že tomu tak není. Díky vyššímu dosaženému vzdělání mají matky samoživitelky větší šanci 

získat práci a zajistit tak finanční rodinou situaci. A za podpory přátel a zdravého rodinného 

zázemí se vyhnout psychickému strádání, depresím a obavám z budoucnosti.  
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29%  - matky 

samoživitelky ohrožené 

ekonomickým a 

psychologickými problémy 

28% - matky samoživitelky 

ohrožené ekonomickými 

problémy 

43% - matky samoživitelky 

bez zvláštních problémů 

 

 

 

Graf č. 6 Porovnání matek samoživitelek v rámci problémů, kterými jsou ohroženy 

 

(Women for Women, 2014) 

 

 

Shrnutí 2. kapitoly: 

V rámci této kapitoly byla ujasněna problematika pojmosloví a významu statusu 

matky samoživitelky. Přičemž označení matka samoživitelka lze přiřadit osobě, která žije 

v domácnosti s alespoň jedním nezaopatřeným dítětem, o něž samostatně pečuje a vyživuje 

ho. Jako hlavní příčiny vzniku samoživitelství byly uvedeny a popsány rozvod či odchod 

partnera, ovdovění a mimomanželská plodnost, jež je statisticky nejčastěji uváděným 

důvodem vzniku osamělého rodičovství. V rámci typologie matek samoživitelek byly 

vymezeny tři základní skupiny sólo matek podle problémů, se kterými se potýkají. První 

skupinou jsou matky samoživitelky s ekonomickými a psychickými problémy, druhou jsou 

matky s ekonomickými problémy a třetí skupinou matek samoživitelek jsou ty, které i když 

jsou na chod domácnosti a vedení rodiny samy, žádnými výraznými problémy oproti běžné 

populaci netrpí. Jako faktory pro umístění se v těchto třech skupinách byly identifikovány 

především vzdělanost matek samoživitelek a opora v rodině a přátelích. Následující kapitola 

se bude blíže věnovat jednotlivým problematickým oblastem v životě matek samoživitelek, 

které zde byly okrajově zmíněny.  
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3. Problematické oblasti v životě matek samoživitelek 

Obecně se matky samoživitelky ve svém životě často potýkají s podobnými problémy, 

které se v souvislosti s jejich statusem vyskytují. Následující kapitola se bude věnovat 

nejčastěji se vyskytujícím problematickým oblastem spojených s touto tematikou. Nejprve 

poukáže na nejistou finanční situaci a spolu s ní bude osvětlen pojem feminizace chudoby. 

Dále bude poodkryto postavení matek samoživitelek na trhu práce a s ním spojená 

problematika skloubení rodinného a pracovního života. V závěru bude věnován prostor 

psychické zátěži, které musí matka samoživitelka z různých důvodů čelit.  

 

3.1 Finanční problémy alias feminizace chudoby 

Jak již bylo výše zmíněno, nedostatek financí patří mezi hlavní problémy, se kterými 

se musí matky samoživitelky potýkat. Jejich finanční situace je většinou velmi nepříznivá, 

protože převážně z jednoho platu musí platit bydlení, chod domácnosti, potřeby dětí atd. 

Tento stav nastává často podle Hasmanové Marhánkové (2011) velmi malým zapojením otců, 

kteří se náležitě nepodílejí na nákladech, jež jsou spojené se zajištěním dítěte. Ačkoliv některé 

ženy dostávají alimenty, častokrát neodpovídají vynaloženým výdajům spojených s výchovou 

a starostí o dítě. Je typické, že vyživovací povinnost chybějícího rodiče je nedostatečná pro 

kompenzaci ztráty druhého platu v rodině, nehledě na to, že pokud druhý rodič výživné 

neplatí, je jeho vymáhání velmi problematické. 

Kuchařová (2007) tvrdí, že ve srovnání s jinými ženami jsou matky samoživitelky více 

ohroženy chudobou. V České republice žije zhruba 9% obyvatel pod hranicí chudoby, 

přičemž chudoba označuje sociální status člověka charakteristický hmotným nedostatkem. 

Linhart a Petrousek (1996) dělí pojetí chudoby na relativní a absolutní a v dalším dělení na 

objektivní a subjektivní:  

- Absolutní chudoba je stav, kdy člověk není schopen uspokojit své nejzákladnější 

potřeby (potrava, oblečení). Může dojít až do stavu ohrožení života. 

- Relativní chudoba je stav, kdy jedinec či rodina uspokojují své základní potřeby na 

nižší úrovni než je průměr ve společnosti a cítí se z ní být vyloučen. 

- Objektivní chudobu určuje stát, který stanovuje, co znamená uspokojování základních 

lidských potřeb a určuje, komu a kdy náleží nějaká vnější pomoc.  
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- Subjektivní chudoba je vlastní hodnocení stavu, ve kterém se jedinec nachází. Sám si 

seřadí žebříček svých potřeb a jejich uspokojování, a pokud je situace neuspokojivá, 

sám se považuje za chudého.  

Dle tohoto dělení lze říci, že kromě absolutní chudoby, která se u nás v podstatě 

nevyskytuje a je typická spíše pro rozvojové země, spadají matky samoživitelky často jak do 

relativní, objektivní, tak i do subjektivní chudoby. Sólo matky obecně uspokojují své základní 

potřeby na nižší úrovni než je průměr společnosti a často se cítí být na jejím okraji. Dále je 

jim často přidělována vnější pomoc ze strany státu a v neposlední řadě matky samoživitelky 

hodnotí svůj stav jako neuspokojivý a samy se přiřazují do skupiny chudých v rámci celé 

společnosti.  

Dudová (2009) uvádí, že se po ekonomické transformaci míra chudoby rodin s jedním 

rodičem zdvojnásobila a téměř polovina těchto rodin nedosahuje ani 1,5 násobku životního 

minima. Ohrožení chudobou této specifické skupiny obyvatel se mění v jednotlivých zemích 

v závislosti na nastavení společnosti. Dodává, že v České republice je bohužel popisována 

největší propast mezi rizikem chudoby u rodin se dvěma rodiči a jedním rodičem. 

V souvislosti s výše popsanou situací je možné se stále častěji setkat s pojmem 

feminizace chudoby. Tento termín označuje: „celosvětový trend zvyšujícího se podílu a 

převahy chudoby mezi ženami ve srovnání s muži“ (Hasmanová Marhánková, 2011). Jako 

jeden ze zásadních faktorů, které zvyšují pravděpodobnost chudoby žen v západních zemích, 

je právě situace osamělého rodičovství. Matky samoživitelky mají statisticky menší příjmy 

než muži (v České Republice v průměru o 25%) a zároveň stojí v čele domácnosti, což jejich 

finanční náklady oproti mužům ještě zvyšuje. (Hasmanová Marhánková, 2011) 

Riziko chudoby matek samoživitelek a jejich dětí je často zapříčiněno i genderovými 

bariérami na trhu práce. Zaměstnanost žen je v porovnání s muži stále nižší. Proequality 

(2010) uvádí, že oproti zaměstnanosti mužů, která činí 75%, dosahuje zaměstnanost žen 

pouze 58%. Mateřství je samo o sobě v české společnosti bráno jako znevýhodňující prvek při 

přijímání do zaměstnání, přestože jsou rodiny matek samoživitelek na příjmu ženy existenčně 

závislé.  

Na feminizaci chudoby má velký vliv samozřejmě rozvod, který má neporovnatelné 

finanční dopady na ženy a na muže. Během prvního roku po rozvodu klesá životní standard 

ženy v průměru o 75%. Přičemž v pásmu osob ohrožených rizikem chudoby se po rozvodu 
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ocitá 50% žen. V roce 2006 uvedlo skoro 60% matek samoživitelek, že jejich čistý měsíční 

příjem nedosahuje ani deseti tisíc korun. (Pfeiferová, 2010) 

Je nutné mít na paměti, že nepříznivá finanční situace rodiny matky samoživitelky 

ovlivňuje nejen samotné matky, ale dopadá i na děti, které jsou na péči a příjmu matky 

závislé. „Feminizace chudoby tak stejně tvrdým dílem dopadá i na děti, které v rodinách 

vedených pouze matkou vyrůstají ve stále větší míře.“ (Hasmanová Marhánková, 2011) 

 

3.2 Postavení matek samoživitelek na trhu práce 

Jelikož jsou matky samoživitelky ohrožené chudobou, je pro ně zaměstnání a 

získávání určitého příjmu zásadní pro udržení životní úrovně a chodu domácnosti. Kuchařová 

(2007) uvádí, že matky samoživitelky tvoří jednu z nejzranitelnějších skupin na trhu práce a 

narážejí často jak na genderovou nerovnost, tak na bariéry spojené s rodinnou situací. Pro 

zaměstnavatele nejsou matky samoživitelky výhledově lákavá pracovní síla, protože je 

považují za nespolehlivé. Výzkumy ukazují, že nezaměstnanost osamělých matek je ve všech 

státech Evropy statisticky vyšší než nezaměstnanost žen z dvoupříjmových domácností. 

Matky samoživitelky pracují v porovnání s matkami s partnerem častěji na plný úvazek. Podle 

průzkumů kombinuje práci na plný úvazek s péčí o dítě 94% z nich. (Kuchařová, 2007) 

V případě životní situace matek samoživitelek dochází podle Pfeiferové (2010) ke 

kumulaci několika znevýhodnění, která komplikují pohyb na trhu práce. Ženy jako skupina 

obecně čelí na trhu práce řadě znevýhodnění promítajících se do pravděpodobnosti jejich 

přijetí do práce, výše platu a rizika nezaměstnanosti. Při omezování výroby či problémech 

firmy jsou dle průzkumů ženy propouštěny jako první. Pokud v rodině figurují malé děti, 

bývá tato skutečnost diskriminačně brána zaměstnavateli jako rizikový faktor, především při 

přijímání žen do práce. U matek samoživitelek je tato situace ještě umocňována absencí 

partnera a větší pravděpodobností nepřítomnosti ženy v práci například z důvodu péče o 

nemocné děti.  

Hasmanová Marhánková (2011) uvádí, že pohyb samoživitelek na trhu práce je 

určován dvěma druhy podmínek: 
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 Objektivní podmínky, do nichž patří: 

-  Situace na trhu práce jako je míra nezaměstnanosti, míra genderových 

nerovností, přístup zaměstnavatelů, eliminace diskriminačních praktik a 

praxe politik přátelských rodině. 

- Dostupnost zařízení péče o malé děti, jež v případě nepřítomnosti dalších 

lidí, kteří by se mohli starat o dítě, sehrávají pro pohyb žen na pracovním 

trhu zásadní roli. Dnes v době babyboomu, jenž zvyšuje poptávku po 

zařízení zajišťujícím péči o děti předškolního věku, není současná nabídka 

zařízení schopná této poptávce vyhovět. Tato situace pak nadále 

prohlubuje nelehkou situaci matek samoživitelek, jež mají tím z tohoto 

důvodu ztížený opětovný návrat do práce.  

 Subjektivní podmínky, kam spadají preference žen, co se týče péče a práce, 

jejich profesní a rodičovské aspirace či práce na rozvoji vlastního lidského 

kapitálu.  

Při hledání zaměstnání mají matky samoživitelky určitá kritéria, která při výběru práce 

zvažují. Pfeiferová (2010) uvádí tři klíčové faktory při hledání zaměstnání: 

1. Možnost slaďovat práci a rodinu, přičemž tento faktor bývá uváděn nejčastěji. 

Schopnost komptability práce a péče je dosahována především prostřednictvím 

vhodného nastavení pracovní doby, kde je například možnost flexibilní pracovní 

doby. Dále volbou zaměstnání v místě bydliště či s možností práce z domova. A 

v neposlední řadě výběrem zaměstnavatele, který vyjde matkám samoživitelkám 

vstříc ohledně uzpůsobení pracovního režimu.  

2. Finanční ohodnocení práce. Jelikož je příjem matek samoživitelek často hlavním 

příjmem pro zabezpečení chodu rodiny, je nezbytné vhodné finanční ocenění. 

Mezi matkami samoživitelkami se nalézá jen malý počet žen pracujících na 

zkrácený úvazek, naopak mají často k plnému úvazku ještě přivýdělky v podobě 

různých brigád.  

3. Seberealizace. Ačkoliv je toto kritérium oproti předešlým marginalizováno, a 

existenční problémy mají přednost před individuálními zájmy, je tento požadavek 

pro matku samoživitelku také velmi důležitý. Často je zaměstnání pro tyto ženy 

jediným místem sociálních kontaktů, matky samoživitelky si pracovního místa 

váží a chovají se často odpovědněji než jiní zaměstnanci. Dudová (2009) také 

dodává, že sólo matky jsou často hrdé na to, že mají práci a dokáží se o svou 
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rodinu postarat bez výrazné pomoci od státu. To se pak odráží i v jejich vztahu 

k zaměstnání.  

Do zaměstnatelnosti a dobrého postavení matek samoživitelek na trhu práce zasahují 

kromě pružnosti pracovní doby či dostupnosti mateřských škol nebo podobných zařízení i 

další faktory. Mezi ně můžeme zařadit například celkovou nezaměstnanost či lokalitu, ve 

které žena žije. V Praze je například možnost sehnat vhodnou práci jednodušší než 

v odlehlých oblastech České Republiky. Matky hledají práci, která je co nejblíže bydlišti, aby 

ušetřily čas dojížděním. Dále má na zaměstnatelnost matky samoživitelky vliv délka praxe a 

předchozího zaměstnání, což bývá často dosti problematické z důvodu pobývání s dítětem 

doma na mateřské dovolené. V neposlední řadě je důležité vzdělání matky samoživitelky, 

které je dle výše uvedených průzkumů zásadní pro možnost získání adekvátní práce a spolu 

s tím spojenou psychickou pohodu. 

Při návratu na trh práce se mohou matky samoživitelky potýkat také s problémy 

spojenými se statistickou diskriminací. To znamená, že zaměstnavatelé nechtějí zaměstnat 

příslušníka určité skupiny, v tomto případě matky samoživitelky, jelikož u nich předpokládají 

nižší produktivitu práce, bez ohledu na kvalifikaci či úmysly daného uchazeče (Renzetti, 

Curran, 2005).  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro odstranění bariér znevýhodňujících ženy 

samoživitelky na trhu práce je klíčový především přístup zaměstnavatele. Pfeifrová (2010) 

popisuje, že například ženy samoživitelky pohybující se v práci v ženském kolektivu čelí 

v práci méně bariérám. Lepší přístup zaměstnavatele zaznamenávají ženy, které pracují 

v menších firmách, kde se zaměstnanci navzájem znají. Jejich pracovní výkon je tak 

posuzován jednotlivě bez zatížení diskriminačních genderových předsudků.  

3.3 Skloubení rodinného a pracovního života 

Jak bylo zmíněno výše, postavení žen a především matek samoživitelek na pracovním 

trhu, je oproti situaci mužů o dost složitější. Ženy, které mají ambice zastávat svou práci a 

přitom se plnohodnotně věnovat rodině, mají velké problémy tomuto cíli dostát. Podle 

Křížkové a Pavlici (2004) je celkem problematické nalézt kompromis mezi oběma rolemi, jež 

jsou v dnešní společnosti v neustálém konfliktu. Matky samoživitelky jsou neustále stavěny 

před volbu mezi rodinou a pracovním uplatněním a tím je jim automaticky ztěžován pracovní 

i rodinný život.  
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Matky samoživitelky se častěji než ostatní ženy dostávají do bludného kruhu 

slaďování obou sfér. Pokud mají práci, která je časově i fyzicky nenáročná a umožňuje jim se 

více věnovat dětem, je většinou méně placená a atraktivní, neposkytuje však dostatečný 

příjem pro zajištění domácnosti a ženy jsou tak nuceny hledat ještě další možnosti přivýdělku. 

Naopak pokud seženou práci s dostatečným platovým ohodnocením, potýkají se 

s nedostatkem času na rodinu. (Pfeiferová, 2010) 

Kuchařová (2007) uvádí výsledky šetření, zjišťující jaká opatření by matky 

samoživitelky uvítaly v harmonizaci soukromého a pracovního života. Nejvíce uváděly 

přátelský přístup zaměstnavatelů k rodině, vyšší míru výdělku, větší podporu částečných 

úvazků, dále důraz na větší podporu ex partnerů a větší podporu od státu, kdy 79% 

dotazovaných považovalo současný systém podpory matek samoživitelek za nedostatečný.  

Konkrétní opatření, která mohou usnadnit slaďování rodinného a pracovního života 

popisuje Hasmanová Marhánková (2011) následovně: 

1. Flexibilita pracovní doby a místa výkonu práce. Například začít pracovat dříve 

s ohledem na brzkou otevírací dobu předškolních zařízení nebo část práce 

vykonávat z domova v běžné pracovní době. 

2. Možnost sdílet pracovní pozici. Možnost dvou osob sdílet jedno pracovní místo 

umožňuje variabilní dělbu práce a přizpůsobení pracovní doby matek 

samoživitelek. 

3. Politika přátelská rodině – „family friendly“. Například možnost brát dítě do 

zaměstnání, firemní školky či dětské koutky v místě pracoviště. 

4. Zákonná opatření a změny v systému. 

Matky samoživitelky si potřebu harmonizace zaměstnání a rodiny uvědomují již 

v situaci, kdy hledají novou práci a musejí si promyslet a zvážit jednotlivé charakteristiky 

ovlivňující možnost sladění obou sfér. Dbají na to, aby nové pracovní místo bylo časově 

nenáročné na dojíždění, nebo kalkulují s možnostmi skloubení pracovní doby s předškolními 

či školními zařízeními. 

Tematika slaďování pracovního a rodinného života je pro matky samoživitelky 

zásadní jednak z finančního hlediska, ale i z důvodu duševního rozpoložení. Pokud se 

harmonizace těchto sfér nedaří, nastávají jednak již výše zmíněné finanční problémy, ale i 
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psychické, jež mohou pramenit ze stresu sólo matky, že neuživí rodinu, nebo že není „dobrá 

matka“ a nevěnuje se dostatečně dětem.  

 

3.4 Psychická zátěž matek samoživitelek 

Nejčastěji se problémy samoživitelek tematizují v souvislosti s finančními obtížemi, 

kterým sólo matky čelí. Není to ovšem jediný aspekt fenoménu samoživitelství, důležitou 

složkou je rovněž psychická zátěž, která samozřejmě může vycházet právě z finančních 

problémů, ale jak již bylo zmíněno, může mít svoje zdroje i jinde. Může pocházet například 

z nedostatku prostoru pro seberealizaci či z pocitu nezvládání výchovy a nedostatečného 

vedení domácnosti. 

Skutečnost, že u sólo rodičů existuje větší riziko psychických problémů, dokazuje i 

řada výzkumů. Nízký příjem rodiny je téměř zákonitým průvodním jevem samoživitelství, 

vede ke zvýšenému ekonomickému tlaku a ten následně ke snížení psychické pohody. 

Finanční potíže přitom nemají vliv jen na psychickou pohodu matky samoživitelky, ale 

negativně ovlivňují také její sociální vazby. Například vinou toho, že si musí přibírat práci, se 

nestíhá vídat se svými kamarády a známými. Přičemž ze šetření vyplynulo, že sociální vazby 

jsou pro emoční pohodu a pocit životní spokojenosti zásadní, a že zatímco pro úplné rodiny 

jsou přátelé a známí sekundárním zdrojem pro podporu v rodičovství, tak pro sólo matky jsou 

zdrojem primárním. (Hejzlarová, 2011) 

Matky samoživitelky se mohou cítit psychicky špatně taktéž kvůli pocitu osamělosti 

ze ztráty muže. Ačkoliv jim muž mohl přinášet utrpení a objektivně jsou rády, že s ním již 

nežijí, subjektivně mohou mít pocit prázdnoty a nezaplněného místa po svém boku. 

Přítomnost muže nemusí chybět jen matce, ale často strádají i děti, kterým chybí mužský vzor 

a otcovská autorita. To se pak může odrážet na chování dětí a matka samoživitelka si tento 

fakt může vyčítat a trápit se jím. (Matoušek, 2003) 

Co se týče struktury a zdrojů psychických obtíží, uvádí Hezjlarová (2011) následující 

fakta. Výraznou roli pro psychiku matek samoživitelek hrají tzv. každodenní chronické 

příčiny stresu, mezi něž patří stres spojený s dětmi, kam spadají konflikty mezi dětmi a 

rodičem, mezi dětmi navzájem, nepořádek, loudání atd. Dále již zmíněný finanční stres, stres 

spojený s chodem domácnosti, stres z konfliktu mezi rodičem a jiným dospělým, dále stres 

z nemoci či ekologický stres související například s místem bydliště. Z jiného výzkumu 
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vyplývají tyto problémové okruhy: výchova, obavy ze selhání, čas na děti, chybějící prostor 

pro sdílení, omezená možnost seberealizace, nezastupitelnost v rodičovské roli a peníze. 

Hejzlarová (2011) rozděluje tyto příčiny psychické zátěže matek samoživitelek do tří rovin a 

to na finanční, výchovnou a rovinu seberealizace.  

Obrázek č. 1 Příčiny psychické zátěže matek samoživitelek 

(Hejzlarová, 2011) 

Všechny tyto zdroje a roviny psychické zátěže jsou samozřejmě v individuálních 

případech zastoupeny různě. Je ale nutné brát je v potaz a uvědomovat si, že ovlivňují životy 

matek samoživitelek a jejich psychickou pohodu. Proto je potřeba umožnit matkám 

samoživitelkám ventilaci psychické zátěže, pracovat na jejím zpracovávání a v neposlední 

řadě zprostředkovat i prevenci možné psychické zátěže.  

Vliv na psychiku a celkovou stabilitu matek samoživitelek v životě má také to, jak je 

na ně nazíráno v rámci celé společnosti. Svobodné matky v rámci historie měly spíše 

znevýhodňující sociální stigma, v současnosti je na ně nahlíženo tolerantněji než dříve. 

Přístup k nim je spíše litující či chápající než aby byly lynčovány nebo nějak odsuzovány. 

 

Shrnutí 3. kapitoly: 

Když by se musely problematické oblasti v životě matek samoživitelek shrnout do 

určitých podskupin, byly by vytvořeny nejspíše tři základní roviny, a to ekonomická, 

psychická a sociální. Z výše popsaného je vidět, že se tyto roviny častokrát navzájem 

překrývají a souvisí spolu. Za nejčastější jsou považovány právě finanční problémy a s nimi 

spojená tematika feminizace chudoby, kdy je statistiky uváděno, že ženy jsou více ohroženy 

chudobou než muži a to platí zvláště u matek samoživitelek, na kterých stojí tíha uživení celé 

rodiny. S finanční stránkou věci je spojené problematické postavení matek samoživitelek na 
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trhu práce. Potýkají se často s problémy přijetí do práce a s platově, časově či místně 

nevyhovujícími pracovními pozicemi. Základní faktory, které upřednostňují matky 

samoživitelky při výběru práce, jsou jednak možnost skloubení práce a rodinného života, dále 

přiměřené finanční ohodnocení a možnost seberealizace. Tyto rysy jsou také zásadní pro 

dobré psychické rozpoložení matky samoživitelky. Tematika harmonizace práce a rodiny je 

pro matky samoživitelky velmi podstatná a výrazně ovlivňuje jejich životní rozpoložení. 
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4. Státní sociální a rodinná podpora matek samoživitelek 

Pro matky samoživitelky existuje kvůli jejich časté tíživé situaci určitá pomoc ze 

strany státu. Ten se v rámci rodinné a sociální politiky snaží vytvářet různé aktivity a 

opatření, které rodinám pomáhají. Největším problémem matek samoživitelek je často 

finanční tíseň, i tu lze za pomoci státu určitým způsobem regulovat. Neexistuje však výhradní 

pomoc jen pro matky samoživitelky či neúplné rodiny, stát se soustředí na rodiny obecně, ale 

některých ustanovení může využívat právě i matka samoživitelka. Jednak je poskytována 

přímá finanční podpora v podobě sociálních dávek či důchodů nebo nepřímá peněžní pomoc 

v rámci různých daňových zvýhodnění. Tato daňová opatření by měla fungovat převážně jako 

motivace k pracovní činnosti a samostatnosti rodin. Mezi další podpory, které stát nabízí, patří 

také podpora zaměstnavatelů při zavádění alternativních pracovních úvazků. 

Matky mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud se účastnily na 

nemocenském pojištění v posledních 2 letech alespoň 270 dní. Je nutné, aby se matka v den 

nástupu na mateřskou dovolenou (6-8 týdnů před porodem) podílela na nemocenském 

pojištění, tedy, aby byla zaměstnaná. Existuje ale tzv. ochranná lhůta, která trvá 180 dní po 

skončení pracovního poměru a kdy matka ještě na peněžitou pomoc v mateřství má nárok. 

Vypočítává se z průměrné hrubé mzdy za posledních 12 měsíců a činí 70% platu a je 

poskytována po dobu 28 týdnů. V předchozích letech měly matky samoživitelky nárok na 

dávku po dobu 37 týdnů, ale od počátku roku 2008 bylo toto zvýhodnění zrušeno. (Šťastná, 

2009) 

Sociální systém zohledňuje osamělé matky prostřednictvím nemocenského pojištění, 

kdy má matka samoživitelka možnost ošetřovat dítě mladší 16 let, které neukončilo povinnou 

školní docházku, až po dobu 16 kalendářních dní oproti situaci v běžných rodinách, kde je 

nárok pouze na 9 kalendářních dnů. (Šťastná, 2009) 

V rámci dávek státní sociální podpory, které upravuje Zákon o státní sociální 

podpoře - č. 117/1995 Sb., má matka samoživitelka nárok na určitou podporu v závislosti na 

příjmu rodiny či stavu. Jako každý rodič, který pečuje o dítě, má matka samoživitelka nárok 

na rodičovskou dovolenou – rodičovský příspěvek. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, 

který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v 

rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, 

přičemž rodič může čerpat tuto částku po dobu 2 až 4 let. Matky samoživitelky často 

využívají také příspěvku na dítě, který je poskytován rodinám pro pokrytí nákladů spojených 
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s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok na něj mají ty rodiny, jejichž příjem je nižší 

než 2,4 násobek částky životního minima. Je to nárok dítěte, ale do jeho 18 let ho dostává 

rodič a je vyplácen dle věku dítěte. Další příspěvek, který mohou čerpat matky samoživitelky 

je příspěvek na bydlení. Nárok na něj mají ti, jejichž náklady na bydlení přesahují 30% 

z příjmu rodiny nebo 35% pokud rodina žije v Praze. Příspěvek, na který mají nárok jen 

rodiny s nízkými příjmy, tedy často právě matky samoživitelky, je porodné. Poskytuje se na 

náklady související s narozením prvního dítěte rodinám, jež poslední čtvrtletí před narozením 

dítěte měly příjem nižší než 2,4 násobek životního minima. Jeho výše je 13 000 Kč na první 

živé narozené dítě, u vícečetných porodů je to částka 19 500 Kč. 

Jelikož jsou matky samoživitelky skupina ohrožená sociálním vyloučením, mají často 

nárok i na dávky v hmotné nouzi, jež jsou popsány v Zákoně o hmotné nouzi č.111/2006 Sb. 

Jedná se právě o opatření, jimiž se stát snaží zamezit sociálnímu vyloučení. Tyto dávky 

mohou čerpat rodiny/osoby, které nemají dostatečné příjmy a majetkové a sociální poměry 

neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Mezi tyto dávky se řadí příspěvek na 

živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.  

Nelze také zapomenout na nárok na sociální dávku týkající se matek samoživitelek, 

jejichž manžel zemřel. Vdovy a jejich děti mají nárok na pozůstalostní důchody – vdovský a 

sirotčí, které upravuje Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.  

Stát upravuje i problematiku výživného, která je pro matky samoživitelky také často 

ožehavým tématem. Pojem „výživné“ není v zákoně výslovně definován. Je však 

charakterizován jako majetkový soubor věcí a jiných právních předmětů, penězi ocenitelnými, 

který poskytuje jedna osoba druhé proto, aby ji vyživovala, tj. uspokojovala její životní 

potřeby. Zákon o rodině upravuje celkem 5 druhů vyživovací povinnosti, přičemž pro matky 

samoživitelky je nejdůležitější výživné na dítě – vyživovací povinnost rodičů vůči dětem a 

příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce (Výživné a alimenty 

v ČR, 2015). Výživné neprovdané matce je upraveno následovně:  

„Otec dítěte, narozeného svobodné matce, musí matce dítěte po dobu dvou let 

přispívat na její výživu a musí jí poskytnout i příspěvek na náhradu nákladů spojených s 

těhotenstvím a porodem. Soud může rozhodnout o povinnosti zaplatit tyto náklady i před 

narozením dítěte, je-li otcovství konkrétního muže pravděpodobné. Příspěvek na výživu 

neprovdané matky je určen přímo pro matku dítěte. Výživné pro narozené dítě je určováno 

samostatně v rámci vyživovací povinnosti rodičů.“ (Výživné a alimenty v ČR, 2015) 
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Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je nejčastěji projednávaným druhem 

vyživovací povinnosti. Vyživovací povinnost rodičů trvá do doby, než jsou děti samy schopny 

se živit. Při určování výše výživného se vychází z předpokladu, že děti mají právo se podílet 

na životní úrovni svých rodičů. Otec je tedy povinen matce samoživitelce platit výživné pro 

dítě, aby mohla platit náklady spojené s péčí o dítě. Pokud otec vyživovací povinnost neplní, 

lze výživné vymáhat soudní cestou. (Výživné a alimenty v ČR, 2015) 

Bohužel se často děje, že se soudní procesy táhnou dlouhou dobu, otcové pravidelně 

neplatí a matky samoživitelky se s dětmi objevují ve velmi tíživé finanční situaci. V roce 

2001 byl projednáván návrh, který by situaci matek samoživitelek v těchto případech ulehčil. 

Stát měl rodiči samoživiteli poskytovat náhradní výživné a po druhém rodiči, který výživné 

pravidelně neplatil, je zpětně vymáhat. Tento návrh byl nakonec zamítnut s odůvodněním, že 

není vhodné, aby stát zasahoval takto do rodin a přebíral za ně odpovědnost. Přičemž 

například v Rakousku tento systém funguje a díky tomuto opatření jsou matky samoživitelky 

alespoň částečně chráněny státem před krizovou finanční situací. (Radimská, 2003) 

Rodiny, potažmo matky samoživitelky, jsou státem podporovány i v rámci různých 

forem sociálních služeb, které by měly zajišťovat pomoc a podporu za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Poskytování sociálních služeb je vymezeno 

Zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. Matky samoživitelky mohou využívat služby 

sociálního poradenství, kde získají informace přispívající k řešení jejich nepříznivé situace. 

Tuto pomoc mohou získat v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách či v 

poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí. Další možnost v rámci sociálních 

služeb jsou služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob – 

v tomto případě matek samoživitelek. Jejich cílem je pomoci překonat nepříznivou sociální 

situaci osob a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

Matky samoživitelky mohou využívat služby telefonické krizové pomoci, azylové domy či 

intervenční centra, přičemž tyto služby často využívají matky, jež jsou oběťmi domácího 

násilí. Dále existují sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které mohou využívat 

matky samoživitelky v případě, kdy je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé 

krize sociální situace, kterou nedokáže rodina sama překonat. 
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Shrnutí 4. kapitoly:  

Z výše zmíněného je patrné, že se stát určitým způsobem snaží o podporu rodin a 

matek. Neexistují dávky, které by byly výhradně jen pro matky samoživitelky, ale z důvodu 

nepříznivé finanční situace, je právě sólo matky často čerpají. Stát poskytuje jednak dávky 

státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, sociální služby, vyžaduje vyživovací 

povinnost a další. Bohužel je často tato podpora nedostatečná a matky samoživitelky se ocitají 

v tíživých situacích a potřebují ještě další formy pomoci. V rámci poradenství a sociálních 

služeb existují v České Republice i nestátní organizace nabízející obdobné služby matkám 

samoživitelkám. Kromě poradenské a informační činnosti, poskytující informace například na 

co mají matky samoživitelky nárok atd., potřebují sólo matky také psychosociální podporu. 

Dále aktivizaci svého vlastního potenciálu nebo činnosti pro osobnostní rozvoj, aby byly 

schopné se svou situací bojovat a směřovat ke zlepšení svých poměrů. Právě možnostem 

sociálně-pedagogické podpory se bude věnovat následující kapitola.   
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5. Možnosti aktivizace a sociálně pedagogické podpory matek 

samoživitelek 
 

V rámci této kapitoly bude nejprve terminologicky vymezeno a vysvětleno, co je 

myšleno sociálně pedagogickou podporou, proč se sociální pedagog může zabývat 

problematikou matek samoživitelek a čím jim může být prospěšný. Dále budou osvětleny 

související pojmy jako je sociální opora či aktivizace. V druhé části kapitoly budou již 

popsány konkrétní organizace a projekty, jež se zabývají problematikou matek samoživitelek 

a zejména jejich sociálně pedagogickou podporou v podobě vzdělávacích, osobnostně 

rozvíjejících kurzů vycházejících z potřeb matek samoživitelek a jejich prostředí. 

 

5.1 Vysvětlení základních pojmů 

Problematikou matek samoživitelek se zabývají z odlišných hledisek různé obory, ať 

už v rámci sociální práce, financí, práva, tak i v rámci sociální pedagogiky. Ta pojímá 

výchovu ve svém širším pojetí jako pomoc všem věkovým kategoriím k rozvoji jejich 

osobnosti a zlepšení životních i společenských podmínek. (Průcha, 2009) Právě proto i toto 

odvětví pedagogiky může být pro matky samoživitelky přínosné a pomoci jim v jejich situaci.  

„Sociální pedagogika je vědní obor transdisciplinární povahy, který se zaměřuje na 

roli prostředí ve výchově, na zvládání životních situací bez ohledu na věk, ve smyslu 

napomáhání, souladu potřeb jedince a společnosti, na utváření optimálního životního 

způsobu.“ (Kraus, 2008) 

Průcha (2009) popisuje dvě základní dimenze a to sociální a pedagogickou. Sociální je 

dána sociálním rámcem, společenskými podmínkami a situací často komplikující proces 

socializace. Obor s těmito objektivně danými podmínkami počítá, akceptuje je a snaží se 

hledat východiska a řešení pro optimální rozvoj osobnosti. Pedagogická dimenze spočívá 

v tom, že prosazuje a realizuje ony společenské nároky, žádoucí cíle a minimalizuje rozpory 

pedagogickými prostředky. Sociální pedagogika má kompenzační funkci, jež naplňuje 

sociálněpedagogická terapie, která představuje výchovné působení směřující do oblastí potřeb 

a jejich uspokojování s cílem vyrovnávat negativní vlivy prostředí.  
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Jelikož matky samoživitelky patří do skupiny ohrožené sociálním vyloučením, může 

se jejich problematikou zabývat sociální pedagog, který se snaží vzdělávacími prostředky 

uspokojovat potřeby klientů a vyrovnávat zmíněné negativní vlivy prostředí.  

Velmi často se propojuje sociální pedagogika se sociální prací, jež má velmi výraznou 

blízkost k praxi, což vede určité autory k názoru, že sociální pedagogika je pro sociální práci 

jakousi teoretickou oporou. V posledních letech mají oba obory vývoj spíše integračního 

charakteru. Objevuje se dokonce snaha o propojení a terminologické zastřešení obou oborů 

například v podobě termínů sociálního studia či sociální vědy. (Průcha, 2009) 

Sociálně pedagogickou podporou je v této práci myšlena pomoc jedinci, matce 

samoživitelce, která jí pomůže zvládat nepříznivou životní situaci, jež ji sociálně 

znevýhodňuje. A to prostřednictvím výchovného působení, úpravy prostředí, využíváním 

interpersonálních vazeb, sebezkušenostními prožitky, specifickými kurzy, aktivizací jejich 

vlastního potenciálu atd. V kontrastu se sociální prací se tato kapitola bude více zaměřovat 

právě na již výše zmíněnou aktivizaci vlastního potenciálu prostřednictvím vzdělávacích 

kurzů a aktivit. O úplné oddělení obou sfér sociální pedagogiky a sociální práce se zde 

v žádném případě nejedná, jelikož bereme oba obory jako vzájemně se doplňující a 

propojující, v zájmu zlepšení klientovy situace.  

V rámci sociálně pedagogické podpory má velký význam role aktivizace klienta, což 

je proces, kterým jsou lidé (jedinci či skupiny) vedeny k činorodosti (Kohoutek, 2016). 

Aktivizace je tedy prostředek k uspokojování společenských a duševních potřeb jednotlivých 

klientů. Realizovaná činnost by měla být zároveň terapií i zábavou. Hlavní náplní cílené 

aktivizace je především vnesení chuti do života, navození pocitu potřebnosti a rovněž 

dosažení pozitivní motivace klientů k aktivní účasti na dalších a složitějších terapiích. 

V souvislosti s problematikou matek samoživitelek, jsou to právě ony, které potřebují 

povzbuzení pro další život, podporu a navození motivace pro to, aby se určitým způsobem 

posunovaly v životě dál a vyrovnaly se s nepříznivou situací.  Aktivizace může probíhat 

jednak individuálně nebo skupinově, záleží na potřebě daného klienta.   

Z výše uvedených kapitol je zřejmé, že matky samoživitelky trpí nejvíce 

ekonomickými, sociálními a psychologickými problémy. V rámci minulé kapitoly byla 

popsána podpora především ekonomického rázu, ale sólo matky potřebují stejně tak 

psychologickou a sociální oporu, kterou definuje Průcha, Walterová a Mareš (2009) 
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následovně: „Obecně se jí rozumí pomoc, která je poskytována druhými lidmi a je adresována 

člověku, který je v zátěžové situaci. Zpravidla jde o pomoc, jež mu umožní zvládání zátěže.“ 

Křivohlavý (2001) chápe sociální oporu jako jeden z nejvýznamnějších pozitivních 

faktorů moderujících neblahý vliv různých negativních životních situací na psychický, ale i 

fyzický stav jedince, na jeho pohodu a jeho kvalitu života. Vymezuje určité typy sociální 

opory, jež dělí podle funkce, kterou by měly plnit: 

 Emoční opora – naslouchání, upřímný zájem, sdílení pocitů, myšlenek, názorů, 

projevy lásky, důvěry, empatie, naslouchání a porozumění. 

 Informační opora - poskytnutí rad, informací, doporučení, vyhodnocení 

problému a sdělování návrhů možných řešení.  

 Instrumentální opora – praktická, věcná podpora ve formě jak materiální, tak i 

finanční.  

 Opora poskytovaná společenstvím – začlenění do skupiny, pocit sounáležitosti, 

přijetí a pochopení.  

 Opora potvrzením platnosti – zpětná vazba, pocit akceptace okolí s tím, co 

jedinec prožívá.  

Všechny tyto typy sociální opory jsou pro matky samoživitelky důležité hlavně proto, 

aby byly schopné, se se svojí nepříznivou situací vyrovnat. Mohou tomu napomoci jednak 

odborníci – sociální pedagog, sociální pracovník, psychoterapeut atd. nebo i blízké okolí, 

rodina či kamarádi. Co se týče poskytnutí materiální sociální opory, může se do ní zařadit 

například sociální bydlení, azylové domy pro ženy a matky s dětmi v tísni, domy na půli cesty 

nebo charitativní šatstvo. Mimo materiální oporu může profesionál v sociální oblasti (sociální 

pedagog…) poskytovat podporu matkám samoživitelkám v rámci různých kurzů, sezení, 

aktivit i výše zmíněnou informační oporu nebo emoční oporu. Právě na možnosti, které dnes 

existují v rámci poskytování sociálně pedagogické podpory/opory i jiné, se zaměří následující 

podkapitola.  
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5.2 Organizace a projekty nabízející podporu matkám 

samoživitelkám 

Tato podkapitola se bude zabývat převážně podpůrnými organizacemi, projekty a 

programy, které existují pro matky samoživitelky v rámci České republiky a nejznámějšími ze 

zahraničí. Všechny níže popsané organizace realizují nejrůznější kurzy, aktivizační akce, 

osobnostně sociální rozvoj či psychosociální pomoc, která pomáhá matkám samoživitelkám 

v jejich situaci získat potřebné zkušenosti, dovednosti nebo sebevědomí pro zvládání svého 

nelehkého stavu.  

 „Women for Women“ 

„Women for Women“ je obecně prospěšná společnost založená v roce 2012, pomáhá 

především sólo matkám, jež se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními 

silami, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Cílovou skupinou jsou tedy 

samoživitelé, především sólo matky a jejich děti. Zabývá se poskytováním konkrétních 

projektů a programů pro samoživitele a mapováním potřeb cílové skupiny, jejich 

vyhodnocováním a hledáním řešení pro zlepšení jejich situace. Společnost „Women for 

Women“ nabízí několik projektů a programů, které podporují matky samoživitelky v jejich 

tíživé situaci. Jsou to programy, které napomáhají rozvoji osobnosti a zlepšení životních i 

společenských podmínek. (Women for Women, 2016a) 

Veškeré informace o poslání, kurzech a aktivitách společnosti lze nalézt na jejich 

webových stránkách: http://www.women-for-women.cz/ .  

 Vzdělávací program The Bridge 

Program inspirovaný zahraničním modelem plným seminářů a workshopů 

vedených zkušenými lektorkami. Má za cíl pomoci najít způsob, jak žít plnohodnotný 

rodinný i pracovní život. Díky propracované metodě by měl tento program klientky – 

matky samoživitelky provést od pojmenování problému, přes stanovení osobních cílů 

a priorit až ke konkrétním krokům, směřujícím k životu v klidu a pohodě. Uvědomit si 

své schopnosti a dovednosti, naučit se zvládat negativní emoce, získat sebedůvěru, 

energii a sílu poprat se se vším, co může matky samoživitelky v životě potkat. 

Tematický program kurzu je následující:  

1. Stanovte si své osobní cíle 

2. Nastavte si své priority 
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3. Získejte sebejistotu 

4. Uvědomte si své schopnosti a dovednosti 

5. Naučte se sladit rodinný a pracovní život 

6. Naučte se zvládat stres 

7. Začněte dělat lepší rozhodnutí 

8. Navažte přátelství a získejte podporu rodičů ve stejné situaci, jako jste 

vy. 

(Women for Women, 2016b) 

V rámci programu je k dispozici hlídání dětí v průběhu kurzů, osobní mentor, 

který provází matku samoživitelku po celou dobu programu nebo rodičovská poradna. 

Přidanou hodnotou je taktéž čas strávený s lidmi, kteří mají podobné problémy a 

mohou se navzájem motivovat a psychicky podporovat. Časová náročnost programu je 

18 týdnů a program je zdarma. (Women for Women, 2016b) 

 Vzdělávací program „The Career Bridge“ 

Za pomoci poradenství, nácviku sebehodnocení, seminářů a individuálního 

poradenství pomůže program „The Career Bridge“ analyzovat pracovní schopnosti 

a preference matek samoživitelek. Mohou se naučit vyhodnotit dosavadní zkušenosti, 

připravit se na změnu a naplánovat kroky ke změně v kariérním postupu. Cílem 

programu je poskytnout ucelené informace a rady, jak uspět na trhu práce. Jde 

o nedocenitelný zdroj informací pro samoživitele, rodiče po rodičovské dovolené, kteří 

se vrací do pracovního procesu nebo se rozhodují o změně povolání. (Women for 

Women, 2016a)  

 Program podporovaného bydlení a psychosociální pomoci pro matky s dětmi 

Program je určen ženám s dětmi, které jsou ohroženy zejména psychicky, 

ekonomicky a sociálně. Je to program, jehož součástí je podporované bydlení 

v samostatných bytech v Praze. Program je dle individuálních potřeb klientky 

poskytován maximálně po dobu tří let. Cílem je stabilizace nejproblematičtějších 

okruhů a individuální podpora a pomoc pro klientky, aby se mohly vrátit k běžnému 

způsobu života. Přijetí do programu se odvíjí od posouzení individuální situace každé 

žadatelky, o přijetí rozhoduje výběrová komise. V rámci programu se nabízí za 

zvýhodněných finančních podmínek bydlení matkám s dětmi, kterým situace 
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neumožňuje platit tržní nájemné, dále bezplatné psychologické a terapeutické služby, 

bezplatné právní poradenství a právní zastupování, poradenství v sociální oblasti, 

asistenci při jednání s úřady a jinými institucemi. Cílem programu je stabilizace 

psychické stránky klientky a jejích dětí, stabilizace finanční a právní situace, návrat na 

trh práce a v co nejkratší možné době odchod do samostatného bydlení. (Women for 

Women, 2016a) 

V rámci organizace Women for Women je pro matky samoživitelky k dispozici také 

právní poradna a sociální poradna. Ta slouží především samoživitelům z celé ČR, kteří se 

dostali do tíživé životní situace a potřebují poradit v sociální oblasti. Služba je poskytována 

emailem a je bezplatná. 

 Aperio – společnost pro zdravé rodičovství 

Společnost pro zdravé rodičovství je občanské sdružení, které mimo jiné vyvíjí 

programy a projekty pro sólo rodiče a to již od roku 2009. Jejím posláním je zlepšení 

postavení rodičů ve společnosti. Pořádá pro ně vzdělávací kurzy a semináře. Ve spolupráci 

se zkušenými zahraničními organizacemi přináší do České republiky nové postupy a kurzy. 

(Aperio, 2016) 

Veškeré informace o poslání, kurzech a aktivitách společnosti lze nalézt na jejich 

webových stránkách: http://www.saminadeti.cz/info/kurz 

 Kurz „Nové šance“ 

Kurz „Nové šance“ je program osobnostního a profesního rozvoje matek 

samoživitelek. Program kurzu je následující (Sólo rodiče, 2016): 

o Na co mám právo. 

o Jak sepsat životopis, který vám zajistí pozvání na pracovní pohovor. 

o Jaké jsou mé silné stránky a jak je co nejlíp uplatnit v zaměstnání. 

o Jak být co nejlepší máma nebo táta – i když jsem sólo. 

o Den má jen 24 hodin – jak zvládnout všechno podstatné? 

o Jak se postarat o sebe, abych všechno zvládla (nebo zvládl). 

o Jak překonat věci, které mě brzdí v mém rozvoji. 

o Jak dosáhnout své vysněné práce. 
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 Kurz „Nové obzory“ 

V kurzu Nové obzory má matka samoživitelka možnost se naučit, jak být 

efektivnější při dosahování svých osobních i profesních cílů, poznat své hodnoty 

a upevnit své sebevědomí, rozpoznat stres a zbavit se napětí, zjistit, kdy s ní někdo 

manipuluje a zdravě na to reagovat, odhalit své silné stránky a představit je na trhu 

práce. Kurz je jednak v prezenční formě, ale také v online podobě, aby si klientky 

mohly určovat dle svých časových možností, kdy a jak kurz absolvují. Podmínkou je 

ovšem znalost psané angličtiny, jelikož je kurz přebrán ze zahraničí a je nově 

ověřován v Čechách v jeho originální verzi. (Sólo rodiče, 2016) 

 

 Kurz „Sama na děti? Zvládnete to a mnohem víc!“ 

Bezplatný kurz pro sólo rodiče v Berouně a okolí je zaměřený na praktické 

dovednosti a především na výchovu dětí. Rodiče v něm ale získají i vyšší sebevědomí, 

poznání sama sebe a přijetí skupinou spřízněných lidí. Program je šitý na míru sólo 

matkám (samoživitelkám) a zahrnuje tyto oblasti. (Sólo rodiče, 2016) 

o Jak komunikovat s úřady? 

o A s vlastními dětmi? 

o Jak vyjít s penězi? 

o Na co mám právo? 

o Jak zůstat zdravá a vyrovnaná? 

o Jak o sebe pečovat? 

o Jak vychovat samostatné a šťastné dítě? 

Společnost Aperio nabízí ještě další kurzy, které jsou například jednorázového 

charakteru, nebo pořádá kurzy pro odbornou veřejnost. Provozuje také webový portál „Sami 

na děti“, kde mohou sólo rodiče najít užitečné rady a informace týkající se slaďování práce a 

rodiny, vztahů a výchovy atd. Na webu www.saminadeti.cz je taktéž možnost využít 

bezplatné online poradny. 

 Spiralis 

Organizace Spiralis je vzdělávací a poradenská nezisková organizace, která je od roku 

1999 tvůrcem a partnerem společensky prospěšných aktivit. Za tímto účelem propojuje 

neziskové organizace, komerční společnosti, veřejnou správu a jednotlivce. Dlouhodobě se 
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zabývá občanským vzděláním skupin lidí ohrožených vyloučením. Organizuje především 

akce jednorázového charakteru. (Spiralis, 2016) 

 

 Na počátku 

Na počátku je organizace působící v Brně, která poskytuje poradenství, ubytování a 

podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Jejich služby jsou 

otevřené ženám z celé České republiky bez ohledu na jejich věk, zdraví, společenské 

postavení, rasu nebo náboženskou příslušnost. Pomáhají také ženám s dětmi ohroženým 

domácím násilím. Kromě poskytování azylového ubytování a bezplatné poradenské služby, 

realizují jednorázové akce a aktivity, jež pomáhají nejen matkám samoživitelkám, například 

v oblasti osobnostního rozvoje a reflexe vlastního fungování či podpory a nácviku 

rodičovských dovedností. (Na počátku, 2016) 

 Asociace neúplných rodin 

Asociace neúplných rodin je spolkem, který vznikl v roce 2011. Dlouhodobě se věnuje 

medializaci problematiky samoživitelství, organizuje petiční akce či konzultuje zákony, které 

mají dopad na neúplné rodiny. Momentálně připravuje novou pomoc pro matky samoživitelky 

v podobě video poradny, která bude dostupná na youtube. Na přípravě spolupracují právníci, 

psychologové, exekutoři, mediátoři a další odborníci. Cílem je pomoci matkám 

samoživitelkám jak v otázkách finančních, právních, tak i osobnostně-sociálních. (Asociace 

neúplných rodin, 2016) 

 Charita 

Charita poskytuje sociální a zdravotní služby na území celé České republiky. Pod 

místními pobočkami se skrývají azylové domy, mateřská a rodinná centra či odborné sociální 

poradny, které mohou matky samoživitelky využít. 

Veškeré informace o poslání, kurzech a aktivitách společnosti lze nalézt na jejich 

webových stránkách: http://www.charita.cz/ 

 

http://www.charita.cz/
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 Centrum pro rodinu a sociální péči 

Centrum je nezisková organizace, která od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, 

vzdělávací a poradenské programy a také podporu v obtížných životních situacích. Pro sólo 

rodiče jsou zajímavé především programy určené pro neúplné a doplněné rodiny. Jedná se 

například o svépomocné i odborně vedené podpůrné rodiny. Veškeré informace o poslání, 

kurzech a aktivitách společnosti lze nalézt na jejich webových stránkách: www.crsp.cz  

 Nadace Agrofert 

Fond na podporu rodičů-samoživitelů v nouzi je projektem Nadace Agrofert zaměřený 

na podporu jedné ze skupin obyvatel nejvíce ohrožené chudobou. Fond podporuje osamělé 

rodiče - samoživitele žijící v jedné domácnosti s jedním či více dětmi. Cílem fondu je pomoci 

aktivním maminkám a tatínkům v jejich snaze najít východisko z tíživé životní situace a vrátit 

chod rodiny do "normálních kolejí". Fond podporuje rodiče samoživitele prozatím 

prostřednictvím finanční podpory. (Nadace Agrofert, 2016) 

Kromě organizací, asociací a společností vznikají také svépomocné skupiny matek 

samoživitelek z jejich vlastní iniciativy. Svépomocné skupiny, jak už název napovídá, jsou 

skupiny lidí, jež spojuje stejná problematika a chtějí navzájem sdílet své zážitky a pomáhat si. 

Jsou propojeni zkušenostmi ze stejných problémů, vědí, co daný problém obnáší. Jsou 

prospěšné zejména, co se týče psychické podpory, péče o osobnostní rozvoj jedinců, 

předávání informací nebo vzájemné vzdělávání se.  

 Zahraniční vzdělávací a podpůrné programy pro matky samoživitelky: 

 Organizací a programů věnujících se problematice samoživitelství je v zahraničí celá 

řada a mohou být pro české prostředí inspirující v mnoha ohledech. Jednak mají převážně 

historickou tradici několik desítek let, tudíž mohou čerpat ze spousty zkušeností oproti většině 

českých organizací. Navíc se čím dál tím více přiklánějí právě k psychosociální podpoře a 

aktivizaci matek samoživitelek místo pasivní podpory v podobě jednorázových finančních či 

materiálních prostředků. Budou zde uvedeny tři organizace, které mohou být v rámci 

plánování a realizace podpůrných kurzů velmi inspirativní.  
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 One Family 

„One Family“ je irská organizace pro rodiny s jedním rodičem s téměř čtyřicetiletou 

historií. Pracuje s celou jedno-parentální rodinou, respektuje realitu rodinného života, snaží se 

dosáhnout pozitivních změn, rovnosti a sociálního začleňování matek samoživitelek a jejich 

rodin do společnosti. Všech těchto cílů se snaží dosáhnout mimo jiné propracovanou 

vzdělávací průpravou matek samoživitelek, což by mohlo být pro Českou republiku 

inspirativní. Nabízí širokou škálu programů pro sólo rodiče v podobě tří dlouhodobých 

programů, které probíhají každý rok. Jsou to: „Positive Parenting for Changing 

Families“, „Family Communications“ a „Shared Parenting“. Dále nabízí jednorázové 

programy jako například „Parenting When Separated“ nebo „Positive Parenting Online“. 

Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti: 

https://onefamily.ie/ 

 Single parent action network (SPAN) 

Další významnou zahraniční institucí je SPAN, která je ve Velké Británii v Bristolu.  

Jejich cílem je podporovat rodiče samoživitele v posílení jejich kompetencí a převzetí 

kontroly nad svým životem pomocí vzdělávacích programů a programů osobnostního rozvoje. 

Snaží se nejen o psychickou podporu matek samoživitelek, ale právě o jejich aktivizaci 

prostřednictvím zlepšování sebeúcty, nalezení svých vlastních zdrojů a učením se ze 

zkušeností druhých. Nabízí například kurz „Broadening your horizonts“.  

Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti: 

http://spanuk.org.uk/ 

 One parent families Scotland 

Tato organizace byla založena v roce 1944 a pracuje s jednoparentálními rodinami 

napříč celým Skotskem. Snaží se zlepšit životy samoživitelů a umožnit jim naplnit svůj 

potenciál prostřednictvím praktických kurzů a školení. Čerpá z léty osvědčených postupů a 

nabízí širokou škálu služeb. 

Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti: 

http://www.opfs.org.uk/ 
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Shrnutí 5. kapitoly: 

V rámci této kapitoly byly vysvětleny základní pojmy, jako je sociální pedagogika, její 

vztah k problematice matek samoživitelek a další termíny klíčové pro pochopení důležitosti 

sociálně pedagogické podpory matek samoživitelek. Z výše uvedeného výčtu především 

českých organizací a projektů se může zdát, že jich existuje poměrně velké množství. Bohužel 

jsou tyto projekty v České Republice ojedinělé a vzhledem k tomu, že matek samoživitelek je 

čím dál tím více, je nabídka podpory stále ještě nedostatečná, stejně tak jako jejich 

medializace a propagace. Stále je možné se setkat se studem, obavami, nedůvěřivostí klientek, 

které se bojí využít nabízené pomoci nebo o ní vůbec neví. Je proto důležité propagovat tyto 

možnosti, inspirovat se například ze zahraničí a vytvářet další programy, jež mohou pomoci 

matkám samoživitelkám získat sebedůvěru, nové informace, podporu a odvahu ve své 

stávající životní situaci, aby byly schopny něco svými silami zlepšit či změnit. Sociálně 

pedagogická podpora matek samoživitelek, která aktivizuje, motivuje a informuje klienty, se 

snaží spolu s dalšími formami pomoci, zlepšit matkám samoživitelkám postavení ve 

společnosti a ulehčit jim jejich momentální nepříznivý stav. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

V rámci mé praxe jsem měla možnost pracovat se skupinou matek samoživitelek a 

nahlédnout tak více do jejich reálného života a obtížných životních situací, které musí řešit. 

Díky této zkušenosti jsem se rozhodla zmíněnou tematiku více prozkoumat nejen teoreticky, 

ale také prostřednictvím následujícího výzkumu.  

6. Metodologie výzkumu 

6.1 Cíle výzkumu  

Hlavním cílem výzkumu je představit problémy, které matky samoživitelky ve svém 

životě nejčastěji řeší a dále popsat možnosti sociálně pedagogické podpory u vybraných 

matek samoživitelek. Tento cíl bude naplňován skrze následující specifické cíle:  

 Odkrýt problematické oblasti v životě vybraných matek samoživitelek.  

 Představit nabídku sociálně pedagogické podpory, se kterou se setkaly vybrané 

matky samoživitelky. 

 Zjistit informovanost o programech sociálně pedagogické podpory. 

 Popsat přínos využité sociálně pedagogické podpory. 

6.2 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Jako výzkumný problém jsem si stanovila: Problémy matek samoživitelek a jejich 

následná sociálně pedagogická podpora. 

 Hlavní výzkumnou otázkou je: S jakými problémy a jakou sociálně pedagogickou 

podporou se setkávají vybrané matky samoživitelky? Zmíněná otázka je rozdělena do níže 

uvedených dílčích výzkumných otázek:  

 S jakými problémy se vybrané matky samoživitelky setkávají ve svém životě? 

 Jaká je informovanost ohledně existence programů sociálně pedagogické 

podpory? 

 Jaká je nabídka programů sociálně pedagogické podpory, se kterou se vybrané 

matky samoživitelky setkávají? 

 Jaký přínos vidí vybrané matky samoživitelky v programech sociálně pedagogické 

podpory? 
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6.3 Výzkumná strategie, metody výzkumu a zpracování dat 

 Výzkumná strategie je obecný metodologický přístup, který slouží k tomu, abychom 

dokázali vyřešit výzkumnou otázku. V pedagogickém výzkumu lze rozlišovat především dvě 

hlavní výzkumné strategie: kvalitativní a kvantitativní. (Hendl, 2005) 

 Pro tento výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Podle Průchy 

(2009) je: 

 „Kvalitativní výzkum založený na získávání dat v interakcích výzkumníka se 

zkoumaným fenoménem v jeho přirozeném prostředí, kladoucí důraz na interpretace a 

komplexnosti popisu zkoumaného jevu. Charakteristickými znaky jsou: možnost získat detailní 

a komplexní informace o studovaném jevu, induktivní postup, neumožňující takové zobecnění 

jako statisticky reprezentativní kvantitativní výzkum, má pravděpodobnostní povahu, analýza 

dat je hledání sémantických vztahů a spojování kategorií do logických celků.“ (Průcha, 2009) 

V rámci tohoto výzkumu je cílem porozumět hlouběji jevu, který je zkoumán. Provést 

co nejhlubší vhled do problémů matek samoživitelek a možností sociálně pedagogické 

podpory, která je jim nabízena a následně využívána. 

Jako výzkumný design jsou zvoleny mnohočetné případové studie, které jsou 

z důvodu hlubšího a intenzivnějšího zkoumání jednotlivých matek samoživitelek 

nejvhodnější.  

 „Případová studie je empirickým designem, jehož smyslem je velmi podrobné 

zkoumání a porozumění jednomu nebo několika málo případům. Základem případového 

šetření musí být sběr skutečných dat vztahujících se k objektu výzkumu (případu).“ (Švaříček 

& Šeďová, 2007) 

 Pro úspěšný a přínosný výzkum je nutné stanovit, jak se budou jednotlivá data a 

informace získávat, následně zpracovávat a interpretovat. Pro svůj výzkum jsem zvolila 

výzkumnou metodu hloubkového polostrukturovaného rozhovoru, který umožňuje 

zachytit výpovědi a slova v jejich přirozené podobě, což je jeden ze základních principů 

kvalitativního výzkumu. Pomocí otevřených a předem strukturovaných otázek se bude moci 

lépe porozumět pohledu matek samoživitelek na danou problematiku, aniž by se jejich názor 

omezoval pomocí výběrem otázek v dotazníku.  
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Výhoda polostrukturovaného rozhovoru může být spatřována v tom, že odpověď 

jednoho z respondentů nás může nasměrovat nebo přivést k otázce či tématu, které se poté 

může pokládat i dalším respondentům. Výzkumník tak může získat i informace, které 

původně nehledal a může ho to navést na novou tematickou linii (Hendl, 2005).  

 Hloubkový rozhovor není složen jen ze dvou částí, z rozhovoru a přepisu, ale celý 

proces získávání dat se skrze tuto metodu sestává z výběru metody, přípravy rozhovoru, 

průběhu vlastního dotazování, přepisu rozhovoru, reflexe rozhovoru, analýzy dat a z psaní a 

prezentace výzkumné zprávy. (Švaříček & Šeďová, 2007)  

K rozhovoru je také zpracovaný scénář (viz příloha), který bude dávat dotazům směr. 

Rozhovor, jak už bylo zmíněno, nebude plně strukturovaný, ale významné pro výzkum budou 

také další poznámky a témata, která vyvstanou právě v jeho průběhu.  

Rozhovory budou digitálně zaznamenávány pomocí mobilního telefonu, aby bylo 

zajištěno co nejdůkladnější a podrobné zachycení rozhovoru a usnadněno jejich následné 

přepisování do počítače a následná reflexe. V souvislosti s tímto procesem bude podepsán 

souhlas se zpracováním údajů a garantována anonymita pro účastnice.  

Přepisy rozhovorů budou analyzovány metodou otevřeného kódování. Přičemž 

otevřené kódování je spojeno s první fází, kdy se budou procházet získané informace a data, 

hledat v nich určitá témata a identifikovat klíčové pojmy a kategorie. Následně bude 

technikou „vyložení karet“ popsán a převyprávěn obsah jednotlivých získaných kategorií do 

výsledné analýzy. Ta bude prezentována ve formě popsání jednotlivých případů a jejich 

aspektů vztahujících se k výzkumným otázkám. Na závěr bude sepsána shrnující výsledná 

zpráva reflektující získané informace od všech respondentek.  

6.4 Výzkumný vzorek a etické aspekty výzkumu 

K výběru výzkumného vzorku bude využita metoda záměrného výběru, ta umožňuje 

vybrat takové případy, které ilustrují nějaký proces či rys, o něž se výzkumník zajímá.  Bude 

vybrán vzorek pěti matek samoživitelek navštěvujících organizaci „Women for Women“, 

která se věnuje právě matkám samoživitelkám v krizové situaci a nabízí mimo jiné kurzy 

osobnostního rozvoje. Díky tomuto výběru bude dosaženo, že každá matka samoživitelka 

byla alespoň jednou v životě účastnicí programu sociálně pedagogické podpory. Tudíž by 

měly být informace přínosné ke zkoumanému tématu a bude také zajištěno, že každá matka 

samoživitelka bude mít určité životní zkušenosti ohledně osobnostních programů.  
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Všechny respondentky budou seznámeny s cíli a průběhem výzkumu a ujištěny o 

zaručení naprosté důvěrnosti a anonymity. V práci budou všechny účastnice výzkumu 

uvedeny pod pseudonymem. Každá respondentka také podepíše informovaný souhlas 

s rozhovorem za účelem sběru dat k výzkumu, jež bude pro každý případ uschován. Účast na 

výzkumu je dobrovolná a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.  

6.5 Vlastní výzkumné šetření 

 Rozhovory s jednotlivými respondentkami probíhaly v období od března 2016 do 

června 2016. Průběžně byly prováděny přepisy, kódování a následné popsání jednotlivých 

případů.  

 

6.5.1 Případ č. 1 – Adéla 

Základní informace: 

 Adéle je 30 let a má syna, kterému je dva a půl roku. Od partnera se odstěhovala před 

šesti měsíci a od té doby žije v utajovaném azylovém bydlení od organizace „Acorus“. 

V současné době nemá zaměstnání, je na rodičovské dovolené, ale přivydělává si brigádami 

jako je úklid či mytí nádobí v restauraci. Pobírá rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení. 

Adéla má vzdělání vyšší odborné jako zdravotní sestra. Podpora od rodiny spíše nefunguje, 

není v kontaktu se svou rodinou, kromě bratra, který jí občas vypomůže finančně či 

materiálně. Není v kontaktu ani s rodinou svého bývalého přítele. Přátelé pomáhají především 

po psychické stránce, ale také materiálně a finančně, například nakoupí, dobijí kredit nebo 

pohlídají syna. 

Zkoumané oblasti: 

 Problémy a život matky samoživitelky 

Z rozhovoru vyšlo najevo několik okruhů problémů a záležitostí, se kterými se Adéla 

po odchodu od partnera potýká: 

o Psychický stav – Adéla popisuje kontrastní pocity. Jednak je to úleva po 

opuštění partnera a zároveň velký stres, obavy z budoucnosti, samota. Adéla: 

„Volně se mi dýchá a asi se mi začalo i líp žít…paradoxně, souběžně 

probíhající úleva se stresem“ Dále se objevují motivy nízkého sebevědomí.  
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o Otázka bydlení – Z důvodu domácího násilí Adéla odešla od partnera ze dne 

na den. Nejdříve bydlela u kamarádky, pak jí bylo nabídnuto utajované 

azylové bydlení. Popisuje, jaké výhody má pro ni právě toto bydlení: odborná 

pomoc (individuální a skupinové psychoterapie, videotréninky), psychická 

podpora, volnočasové aktivity pro ni a pro syna (angličtina, jóga, keramika…), 

zprostředkování kontaktů. Adéla má ale obavy z budoucnosti, neví, jak si sama 

najde ubytování. Adéla: „Okamžitě nastal problém s bydlením, byli jsme na 

cestě s cestovní taškou,  neměli jsme v podstatě nic, neměli jsme kde bydlet, 

ubytovali nás kamarádi, pak teda ten azyl…“ 

o Finanční situace – Nedostatek financí pro platbu ubytování v azylu, na jídlo 

pro sebe a pro syna, na oblečení. Žijí ze životního minima. Adéla: „Platíme 

130 Kč na den v tom azylu, pro někoho, kdo nemá ani korunu je to docela těžký 

žejo, museli jsme zaplatit zálohu 500 Kč, to teda pomohli kamarádi a brácha.“ 

o Výchovné problémy – Neposlušnost syna, kopírování tyranského chování otce, 

žádný respekt k matce. 

o Pracovní situace a možnosti – Nemožnost sehnat si práci na plný či zkrácený 

úvazek kvůli problémům se sehnáním MŠ pro svého syna. Adéla: „Sehnat 

práci je hrozně složitý, když nemáš školku, neseženeš práci, když nemáš práci, 

neseženeš bydlení, protože ho nezaplatíš, je to jeden velký kolotoč.“ 

o Potřeby matky – Adéla by uvítala větší podporu, angažovanost společnosti a 

okolí. Vnímá nutnost vlastní aktivity, snahy a aktivizace svých schopností. 

Vyjadřuje obavy nad situací ostatních matek samoživitelek, které nemají 

dostatečné vzdělání a nejsou tak aktivní jako ona, že situaci nemohou vůbec 

bez pomoci zvládat samy.  

 Nabídka a informovanost o programech sociálně pedagogické podpory:  

Žádná informovanost a neznalost těchto forem pomoci. Znalost pouze různých 

neziskových organizací jako je „Acorus“, „Locika“, „Host home start“. Kdyby Adéla 

nebyla v organizaci „Acorus“, nedostala by se vůbec k nabídce kurzu „The Bridge“. 

Adéla: „Není žádná informovanost o těch kurzech, já nebýt v Acorusu, tak o tom vůbec 

nevím“. Co se týče nabídky, tak si Adéla myslí, že nabídky jsou, hlavně v Praze, ale o 

konkrétních neví.  
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 Očekávání od kurzu: 

 Změna života. Adéla popisuje své očekávání, že se všechno změní, což se po 

absolvování kurzu nestalo, ale myslí si, že potřebuje více času na reflektování. Adéla: 

„No jako myslela jsem si, že mi to nějak hodně změní život…třeba to nedokážu úplně 

ocenit v tuhle chvíli, třeba až s odstupem času, víc zpětně.“ 

 Přínosy a výhody absolvovaného sociálně pedagogického programu „The Bridge“: 

Sdílení zkušeností s ostatními matkami samoživitelkami, uvědomění si, že na všechno 

není sama, a že i ostatní se potýkají s obdobnými problémy. Adéla: „Řekly jsme si 

svoje příběhy, uvědomily jsme si, že nejsme až takový blázni, co z nás dělali naši 

chlapi, to bylo dost přínosný, to sdílení…“. Uvědomění si důležitosti a váhy role 

matky. Zlepšení sebevědomí. Cvičení situací a komunikace. Cvičení asertivního 

jednání. Probírání a uvědomění si emocí a jejich vnímání. Získání nadhledu nad svou 

situací. Získání materiálů (desek) a úkolů, do kterých může Adéla znovu zpětně 

nahlížet. Hlídání dětí v průběhu kurzu, bezplatnost, nabídka více běhů – dopolední a 

odpolední.  

 Limity absolvovaného sociálně pedagogického programu „The Bridge“: 

Adéla potřebuje více času na vstřebání a odhled od situace, kurz má absolvovaný 

pouze jeden týden. Také jí byl změněn v průběhu kurzu čas z dopoledního na 

odpolední běh, což jí časově nevyhovovalo. Adéla: „Mně osobně dělalo problém to 

převedení kurzů z dopoledního na odpolední, kdy já dopoledne byla relativně 

odpočatá.“ 

 Obecné návrhy na zlepšení sociálně pedagogické podpory: 

Informace o těchto kurzech a jejich nabídka k dispozici na úřadech práce či na 

OSPODu, kam matky samoživitelky často chodí. Doprovodné služby ke kurzům jako 

je například hlídání dětí. Přidat ke kurzům různé tematické přednášky odborníků, 

besedy. Možnost interaktivních kurzů on-line přes internet nebo video konference, pro 

ženy, co nemají možnost dojíždět prezenčně. Možnost intenzivnějšího kurzu formou 

soustředění v rámci několika dnů. 
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Shrnutí 1. případu:  

 Adéla se v rámci své situace, kdy odešla od partnera z důvodu domácího násilí a stala 

se tak matkou samoživitelkou, potýká s problémy v oblasti bydlení, které není dlouhodobě 

stabilní. Momentálně žije v utajovaném azylovém bydlení, které jí končí za půl roku a má 

obavy z budoucnosti, co bude dál. Zároveň je za tuto možnost azylu velmi vděčná a využívá 

všech nabízených služeb, které jí poskytuje. Potýká se rovněž s finančními problémy, 

výchovnými problémy se synem, pracovními problémy, kdy má velký problém sehnat práci 

z důvodu nemožnosti sehnat školku pro syna. Celková situace se na Adéle podepisuje také 

psychicky, popisuje pocity úlevy po odchodu od partnera, které se střídají s pocity stresu či 

samoty. Díky neziskovým organizacím, ve kterých je dle svých slov „zaháčkovaná“ se 

dozvěděla o programu sociálně pedagogické podpory „The Bridge“.  Sama by si nic takového 

nikdy nehledala, vůbec by jí to nenapadlo a ani o této možnosti nikdy neslyšela. Chybí jí větší 

informovanost o těchto službách. Adéla se tedy zúčastnila kurzu „The Bridge“, který hodnotí 

velmi pozitivně, ačkoliv měla zpočátku přehnaná očekávání, že jí změní celý život. 

Popisovala přínosy daného kurzu jako je například zlepšení sebevědomí matky, cvičení 

situací, asertivity atd. Dále vyjadřovala přání, aby měly všechny matky samoživitelky 

možnost podobný typ kurzů absolvovat a navrhovala určité možnosti ke zlepšení dostupnosti 

či kvality služeb. Do budoucna by se ráda ještě podobného kurzu účastnila, ale neví, jestli na 

to bude mít čas a prostředky.  

 

6.5.2 Případ č. 2 – Markéta 

Základní informace: 

Markétě je 35 let, má jednu pětiletou a jednu osmiletou dceru. Bez partnera je již 4 

roky, odešla od něj z důvodu psychického i fyzického týrání. Žili spolu v zahraničí a Markéta 

po tom, co už tento stav nemohla déle snášet, dle jejích slov „sebrala děti a utekla zpátky do 

Čech“.  Momentálně se svými dětmi žije v pronájmu a je zaměstnaná jako uklízečka 

organizací „Women for Women“, která se jí v její nepříznivé situaci ujala. Dále má ještě 

nějaké brigády, aby si zlepšila své finanční poměry. Markéta je vyučená kadeřnice, udělala si 

certifikát na chůvu a mluví plynně anglicky a španělsky. Co se týče rodinného zázemí a 

podpory kamarádů, tak rodina spíše nefunguje a moc se nestará, pomáhají spíše kamarádi. 

V rámci sociálních dávek a podpory pobírá příspěvek na bydlení a přídavek na děti.  
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Zkoumané oblasti: 

 Problémy a život matky samoživitelky: 

Z rozhovoru vyšlo najevo několik okruhů problémů a záležitostí, se kterými se 

Markéta po odchodu od partnera potýká: 

o Psychický stav – Markéta popisovala především stavy úlevy, že již není 

s tyranským partnerem, střídající se s pocity velké zodpovědnosti a tlaku na to, 

aby se zvládla postarat se o sebe a o dcery. Markéta: „Velká zodpovědnost 

postarat se o ty dětí, ale svým způsobem úleva…prostě v mým případě ten muž 

tam byl na obtíž, takže i úleva…“  

o Otázka bydlení – Po odchodu ze zahraničí, neměla kam jít a potřebovala 

utajované bydlení, kvůli hrozbám od partnera. Od organizace „Rosa“ získala 

místo na půl roku v utajovaném domě a půl roku v azylovém bytě. Posléze se 

dostala do organizace „Women for Women“, kde měla k dispozici tři roky 

azylové bydlení. Momentálně bydlí v pronájmu, který je také zprostředkovaný 

od „Women for Women“.  

o Finanční situace – Finanční stránku nechtěla Markéta moc komentovat, jen 

popisovala, že je to těžké, ale že se člověk musí snažit. Opět se objevil motiv 

úlevy, kdy se jí po odchodu od partnera ulevilo i finančně, jelikož měl dluhy. 

Markéta: „Poslední dobou ze mě už jakoby tahal peníze a připravil mě o 

všechno… určitě úleva.“ 

o Pracovní situace a možnosti – Díky organizaci „Women for Women“ má stálé 

zaměstnání, popisuje, že neví, co by si bez nich počala. Současně, ale věří, že 

když už má dcery větší, tak by sehnat nějakou práci šlo. 

o Potřeby matky – Markéta se vyjadřuje ke stávající situaci tak, že jí 

momentálně nic zásadního nechybí, ale zároveň si uvědomuje, že je stále 

v područí nějaké organizace a bez nich by si svůj stávající stav nedokázala 

představit. Cítí od nich jak psychickou podporu, tak finanční (v podobně 

zprostředkování zaměstnání). Popisuje, že je důležité, aby se matky 

samoživitelky samy snažily a hledaly si samy pomoc. „Je tu důležitý, aby se 

maminky snažily a fakt chtěly, já jsem poznala i sama několik maminek, který 
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vyloženě nechtěj a to pak budou stejný jako na tom začátku a nikam se 

nedostanou.“ 

 Nabídka a informovanost o programech sociálně pedagogické podpory:  

Žádná informovanost o dalších kurzech či programech než je „The Bridge“, který 

Markéta absolvovala. Obecná informovanost je podle jejího názoru velmi špatná, ale 

tvrdí, že pokud člověk chce, tak si všechno může najít sám. Myslí si, že nabídka je 

dostatečná, ale konkrétně neví. Bariéry v přístupu k programům sociálně pedagogické 

podpory nevidí. „Myslim si, že mají ty matky bariéry spíš samy v sobě, důležitá je 

odhodlanost, a že to chci“.  

 Očekávání od kurzu: 

Markéta si myslela, že kurz „The Bridge“ bude více zaměřený na hledání práce, 

nevěděla, co se v něm konkrétně bude dělat, ale chtěla ho vyzkoušet. Markéta: „Já 

jsem vůbec netušila, co v něm bude, ani jsem původně nevěděla, že bude zaměřený tak 

trošku terapeuticky, myslela jsem si, že bude zaměřený na tu práci, co je až vlastně 

pak ten návazný kurz Career Bridge.“. 

 Přínosy a výhody absolvovaného sociálně pedagogického programu „The Bridge“: 

Dobrá strukturovanost a promyšlenost kurzu, možnost doplňkových služeb, jako je 

například hlídání dětí, či možnost výběru ze dvou běhů – dopolední a odpolední. Mezi 

přínosy Markéta popisuje především povzbuzení, dodání sebedůvěry, volnosti a 

motivace (chce si po několika letech dodělat maturitu), sdílení s ostatními matkami a 

uvědomění si, že v tom není sama. Markéta: „Nakoplo mě to v tom, že i do budoucna 

bych si chtěla dodělat maturitu, vidim, že je to potřeba a získala jsem si na to asi už tu 

potřebnou sebedůvěru.“. Dále hodnotí velmi kladně cvičení situací a asertivního 

chování. Oceňuje postavu mentora, který jí pomáhal celým kurzem projít a dodnes je 

s ním v kontaktu. Do budoucna se chce účastnit dalších podobných kurzů. 

 Limity absolvovaného sociálně pedagogického programu „The Bridge“: 

Žádné nepociťovala. „Já myslím, že to bylo všechno úplně v pohodě, nenapadá mě 

nic, co bych vytkla, bylo to suprově strukturovaný a fakt mi nic nechybělo“. 
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 Obecné návrhy na zlepšení sociálně pedagogické podpory: 

Žádné.  

 

Shrnutí 2. případu:   

 Markéta z důvodu své nelehké životní situace byla v rámci rozhovoru více 

rezervovaná. I přes to se daly zjistit určité nosné informace. V oblasti problémů, se kterými se 

jako matka samoživitelka potýká, popisuje především obtíže v oblasti bydlení, kdy musela 

vystřídat několik azylových bytů a domů, aby se dostala konečně ke svému vlastnímu 

podnájmu. Často se objevoval v rámci hovoru motiv úlevy, a to jak po psychické stránce (po 

odchodu od tyranského partnera), tak i po finanční, kdy ji partner připravoval o veškeré 

peníze a zadlužil je. Situace prý byla velmi tíživá, ale nelituje ničeho. Výstižná je Markétina 

věta: „Sice to všechno byla úleva, ale najednou problémy s bydlením, není práce, není dům. 

Ten začátek je fakt těžkej, ale s pomocí těch různých organizací a institucí se dá jakoby 

začít.“. Zdůrazňuje důležitost snahy a vlastní aktivity matky se ze svízelné situace dostat. 

Díky své aktivitě a tomu, že byla ubytována v rámci organizace „Women for Women“ se 

dostala k programu sociálně pedagogické podpory „The Bridge“. Sama o existenci jiných 

programů neví, ale tvrdí, že nabídka je určitě dostatečná a stačí jen hledat a snažit se. Obecná 

informovanost o tomto typu pomoci podle Markéty moc není. V rámci absolvovaného 

programu „The Bridge“ popisuje pouze kladné stránky, nevýhody či negativa nepozorovala. 

Kurz jí především zvedl sebevědomí a aktivizoval ji k dalším činnostem. Velmi oceňovala 

možnost sdílet pod odborným vedením své zkušenosti s ostatními matkami samoživitelkami a 

popisovala konkrétní případy, kdy se jí nově nabyté informace, například v asertivní 

komunikaci, velmi hodily. Do budoucna by se chtěla účastnit podobných kurzů a nadále se 

jako osobnost rozvíjet. Říká: „Jednou někdo řek, že čím víc certifikátů, tím líp…to zase já 

nechci, chci říct, čím víc zkušeností, tím líp a kurzy tohoto tipu („the Bridge“) jsou onou 

neocenitelnou zkušeností.“. Jako hlavní motivaci popisuje štěstí svých dětí a chce pro ně 

udělat maximum.  
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6.5.3  Případ č. 3 – Katka 

Základní informace: 

Katce je 40 let, má 2 děti, dvacetiletého syna a třináctiletou dceru. Od partnera odešla 

před čtyřmi lety z důvodu domácího násilí. Momentálně bydlí v rámci organizace „Women 

for Women“ v azylovém bydlení, které má do února následujícího roku. Katka má střední 

odbornou školu, momentálně si dálkově dodělává maturitu. Pracuje na zkrácený úvazek 4 

hodiny denně a dále chodí uklízet. Nepobírá žádné sociální dávky ani příspěvky. Co se týče 

rodinné podpory, ta funguje převážně po psychické stránce, finančně rodina vypomoci 

nemůže. Přátelé Katce moc nepomáhají, většina jejích dobrých přátel pocházela z prostředí od 

bývalého partnera, a tak se již neschází.  

Zkoumané oblasti: 

 Problémy a život matky samoživitelky: 

Z rozhovoru vyšlo najevo několik okruhů problémů a záležitostí, se kterými se Katka 

po odchodu od partnera potýká: 

o Psychický stav – Velké psychické problémy i po odchodu od partnera, jelikož 

ji neustále napadal a sledoval. Zároveň úleva, že s ním není každodenně. 

Katka: „Chvilku byl klid, ale pak začaly velké psychické problémy, protože mě 

začal napadat přes telefon a časem zjistil, kde jsem, tak mě začal i 

sledovat…hrozný.“ 

o Otázka bydlení – Po odstěhování se od partnera, dostala Katka nabídku na 

azylový dům v utajení od organizace „Acorus“, kde pobývala dva roky. 

Posléze šla bydlet do azylového bydlení od organizace „Women for Women“, 

kde je dodnes a řeší, kam půjde dál. V rámci obou organizací se Katce 

dostávalo odborných služeb v podobě terapeutických skupin, dále velmi 

oceňovala, že jí dle jejích slov „popostrkávali dál“, aby danou situaci zvládla. 

o Finanční situace – Katka ačkoliv po opuštění partnera měla stálou práci, 

potýkala se i tak s finančními problémy, především kvůli dluhům a hypotéce, 

kterou musela za partnera splácet. Navíc se musela sama starat o dvě 

dospívající děti a peníze jí nestačily. 
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o Výchovné problémy – Problémy se synem, který nedokázal pochopit odchod 

matky od otce. Musel být řešen i jeho psychický stav. S dcerou problémy 

nebyly, vždy prý byla útokům přítomna, tudíž pro ni došlo ke zlepšení situace 

po odstěhování se do azylového domu. Katka: „Syn nedokázal pochopit, že 

máma odešla od táty, pro něj se to ze dne na den rozpadlo, máma ho sbalila do 

azylu, neměl svůj klid, pro něj to bylo strašně těžký.“ 

o Pracovní situace a možnosti – Zpočátku žádný problém neměla, práci měla 

před odchodem i po odchodu od partnera. Posléze práci na chvilku ztratila, 

když se dostala do velkých psychických obtíží, způsobených nechtěným 

kontaktem s bývalým partnerem. Dnes práci má a velký problém s jejím 

sháněním prý neměla, jelikož má starší děti, které jí umožňují docházet bez 

problému do práce. Katka: „S prací jsem nikdy problém neměla, ale až později, 

když jsem se dostala do psychických problémů, tak to už nebyla síla a nemohla 

jsem, zhroutila jsem se, takže jsem byla chvilku bez práce.“.  

 Nabídka a informovanost o programech sociálně pedagogické podpory:  

Katka si myslí, že nabídek je dostatek, jenže matky samoživitelky často neví, co 

hledat, co zadat a jak se k tomu dostat. Obecná informovanost je podle ní velmi malá, 

kdyby nebyla součástí neziskových organizací, tak by se k tomu prý asi nedostala. 

Katka: „Určitě si myslim, že je toho plný internet, ale vědět to správný heslo, jak si to 

najít, žejo…když bych se nedostala do nějaký tý organizace, tak o tom sama vůbec 

nevim…“ 

Kromě programu „The Bridge“ absolvovala ještě půlroční kurz „Hranice“ od Zlaty 

Koštejnové, který měly jako klientky organizace „Women for Women“ zdarma. Jinak 

se za něj prý platí. V rámci tohoto nadstandardního kurzu se klientky učí jak si 

uvědomit hranice, vytvořit je a udržet.  

(Dále budou popisovány aspekty kurzu „The Bridge“, který je veřejně přístupný  pro všechny matky 

samoživitelky, a kterému se také věnoval náš společný rozhovor.) 

 Očekávání od kurzu: 

Katka nevěděla, co jí čeká. 

 Přínosy a výhody absolvovaného sociálně pedagogického programu „The Bridge“: 
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Katka se díky programu naučila mít ráda sama sebe, naučila se přijímat od druhých, 

nebýt na sebe lakomá. Zvedlo se jí sebevědomí jako ženě i jako matce, uvědomila si, 

že je skvělá matka, která toho hodně zvládá a je silná. Uvědomila si své osobní 

kvality. Katka: „Takže vás to posune tam, že zjistíte, že máte v sobě ohromný kvality, 

který nikdo neviděl a neoceňoval, ani vy sama.“ Velmi pozitivně hodnotí nácvik 

asertivní komunikace a motivaci se v této oblasti zlepšovat (sama si dohledává 

informace o asertivitě na internetu). Oceňuje domácí úkoly, které účastnicím byly 

zadávány, mohla se tak nad danými tématy zamýšlet i doma. Přínosem bylo pro Katku 

také sdílení a schopnost vcítit se do druhého, kterou si také v rámci kurzu posílila. 

 Rozdíl mezi skupinovou terapií a programy osobnostního rozvoje:  

Katka reflektovala rozdíl mezi skupinovou terapií a programy typu „The Bridge“. 

V rámci „skupinovky“ jde podle ní jen o sdílení a vyslechnutí si, jak by danou situaci 

řešily ostatní klientky. Jde v podstatě o říkání si nápadů, jak co řešit. V programu „The 

Bridge“ oceňuje, že je pro klienta naučný, rozvíjí ho osobnostně, motivuje a 

podněcuje sebedůvěru, jde také o zkoušení situací pod odborným vedením.  

 Limity absolvovaného sociálně pedagogického programu „The Bridge“: 

Zpočátku si Katka myslela, že kurz není pro ni určený, protože nějaké věci znala už ze 

skupinových terapií, ale po několika sezeních, názor změnila. „Po prvních hodinách 

jsem si říkala, aha, tak ten kurz asi není pro mě, to už znám, ale potom nás začali učit, 

věci, který mě nikdo na žádných terapiích a sezeních neučil...“ 

 Obecné návrhy na zlepšení sociálně pedagogické podpory: 

Katka navrhuje lepší informovanost veřejnosti například v podobě plakátů a 

reklamních billboardů. Dále rozhodně bezplatnost kurzů. „Podobných rozvojových 

kurzů je určitě celá řada, ale jsou placené, což je velká bariéra, maminka radši koupí 

dítěti mlíko, než aby si zaplatila nějaký ten kurz, ale to vás právě na těch kurzech 

naučí, že nejdřív musíte být v pohodě vy a pak bude to dítě, žejo, ale to zjistíte, až když 

se dostanete na ten kurz.“ 

Shrnutí 3. případu:  

Katka se po odchodu od partnera kvůli domácímu násilí potýkala jednak s nepříznivou 

finanční situací i s psychickými problémy spojenými s tlakem na udržení rodiny a neustálými 
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atakami od bývalého partnera. Se sháněním práce problém nikdy neměla, ale po odchodu od 

partnera se vyskytly výchovné a psychické problémy syna. Bydlení získala díky organizacím 

„Acorus“ a „Women for Women“, kde jí brzy končí smlouva a strachuje se, co bude dál. 

Výše zmíněné organizace byly pro Katku velmi důležité nejen kvůli poskytnutému 

azylovému bydlení, ale také díky psychické podpoře a terapeutickým službám. Díky nim se 

také dostala k programům sociálně pedagogické podpory, o kterých by dle jejích slov nejspíše 

nevěděla. Zdá se jí, že informovanost o těchto službách je velmi malá a doporučuje nějakou 

kampaň v podobě plakátů a billboardů. Program „The Bridge“ velmi oceňuje a říká, že má 

své nesčetné výhody a rozdíly v porovnání například se skupinovými terapiemi, které 

absolvovala. Přínosy kurzu jako je například zvýšení sebedůvěry či cvičení asertivní 

komunikace předává dál své dceři, aby měla dle svých slov jiný a lepší život. „Hodně mě to 

naučilo a jsem ráda, že to můžu předávat i já dál.“  Do kurzů cvičení dovedností nebo 

rozvoje osobnosti by určitě ještě šla, ale už odmítá různé terapie, jelikož se bojí návratu 

psychických problémů spojených s vybavováním si nepříjemných situací s bývalým 

partnerem. „Je úžasný, že něco takovýho, jako jsou tyhle kurzy existuje, a jsem moc ráda, že 

jsem se k tomu zrovna já dostala a přála bych každý mamince, co je s dětma sama, aby si 

tohle mohla absolvovat, protože jí to otočí život naruby… v tom pozitivním teda.“ 

 

6.5.4  Případ č. 4 – Sandra 

Základní informace: 

Sandře je 38 let a má pětiletou holčičku. Bez partnera je rok a půl, ale rok a půl 

předtím už s partnerem úplně nežili převážně kvůli jeho fyzickým a psychickým atakům. 

Momentálně má Sandra stabilní bydlení, nájemní smlouvu. Dosažené vzdělání je 

středoškolské, ale v současné době je bez zaměstnání, pobírá příspěvek v nezaměstnanosti a 

žádá také o příspěvek na bydlení. Podpora od rodiny a přátel spíše není, a to ani po finanční, 

ani po psychické stránce.  

Zkoumané oblasti: 

 Problémy a život matky samoživitelky – Z rozhovoru vyšlo najevo několik okruhů 

problémů a záležitostí, se kterými se Sandra po odchodu od partnera potýká: 

o Psychický stav – Velká úleva, ačkoliv popisuje svou situaci jako tíživou, díky 

své terapeutce, kterou si sama našla, a se kterou se připravovala na odchod a 
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nastalou situaci, se cítí být psychicky v normě. Sandra: „ To nejúžasnější na 

tom je, že se nemusíte bát, když přijdete domů…takže fakt úleva…“ 

Otázka bydlení – Po odchodu od partnera měla Sandra problém najít rychle 

adekvátní bydlení, v místě bydliště a za cenu, kterou by byla schopná zaplatit. 

Po určité době se jí to podařilo a má běžnou nájemní smlouvu. Určitou dobu 

byla ubytována v rámci organizace „Acorus“ v utajovaném azylovém bydlení.  

o Finanční situace – Sandra popisuje velkou úlevu, finančně je jí bez partnera 

lépe, ačkoliv je pro ni finanční situace tíživá. „Dá se říci, že nějakýma 

provozníma problémama procházíme, ale jinak nám to vlastně funguje.“ 

o Pracovní situace a možnosti – Sandra měla v době rozchodu s partnerem dvě 

zaměstnání, u kterých věděla, že jsou pouze na dobu určitou. Momentálně 

práci shání a přivydělává si brigádami tzv. „načerno“.  

o Situace Sandry – „Všechno po odchodu od partnera bylo oproti tomu 

předešlýmu užasný, bylo to velmi namáhavý fyzicky i psychicky, ale u mě byly 

ty problémy rozhodně menší než s ním.“ 

 Nabídka a informovanost o programech sociálně pedagogické podpory:  

Katka kromě programu „The Bridge“ chodí občas na jednorázové akce, které nejsou 

primárně určeny pro matky samoživitelky, ale obecně pro ženy, je to například akce 

Ženy ženám. Obecně o žádných podobných kurzech neví a sama se k „Bridgi“ dostala 

přes organizaci „Women for Women“. Sandra tvrdí, že bez toho, aby se matka 

samoživitelka sama obrátila na nějaké organizace, se nelze k žádnému takovému 

podobnému projektu dostat. „Myslím si, že ženská pokud se nespojí s nějakou 

organizací, tak moc přístup k těmto aktivitám nemá, a že ty informace o nabízených 

možnostech taky těžko shání.“ 

 Očekávání od kurzu: 

Spíše negativní. Sandra se bála, aby z toho nebyla spíše terapeutická práce, kde by se 

opět probíraly problémy, které si prožila. Chtěla se posunout dopředu. 

 Přínosy a výhody absolvovaného sociálně pedagogického programu „The Bridge“: 

Sandra získala pozitivní přístup k životu, jak se chovat autenticky v interakcích, 

sdílení a empatické souznění s ostatními účastnicemi. Velkou výhodou je zázemí 
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organizace jak pro maminky, tak i pro děti – zajištění hlídání v průběhu kurzu. Sandra 

si také osvojila dávat prostor ostatním a nechat je vyjádřit se. Jako velkou výhodu vidí 

v tom, že se setkala s lidmi, se kterými by se za normálních okolností neměla nejspíše 

možnost potkat, a že tak získala mnoho kamarádek. Dále pozitivně hodnotí 

zdokonalení se v asertivitě a schopnost lépe vyhodnotit a odžít krizové situace. 

Sandra: „Daleko líp se mi řešej nějaký krizový situace, nacvičila jsem si je a mohla 

jsem vidět, jak to funguje a že to tak fakt je.“ 

 Limity absolvovaného sociálně pedagogického programu „The Bridge“: 

Jediné, co z kurzu „The Bridge“ nevyužila, byla možnost mít svou vlastní mentorku. 

V té době měla Sandra vlastní terapeutku, tudíž mentorku nepotřebovala a přišla jí tato 

pozice zbytečná.  

 Obecné návrhy na zlepšení sociálně pedagogické podpory: 

Sandra by ráda navštěvovala ještě další kurzy, ocenila by kurzy, kde by se mohla 

naučit ovládání vzteku a velkých emocí. Dále by ocenila větší nabídku kurzů. 

 

Shrnutí 4. případu: 

Sandra se po odchodu od partnera potýkala s finančními i psychickými problémy, ale 

byly menší oproti stavu před odchodem, kdy jí bývalý partner dle jejích slov spíše vysával, 

než aby byl přínosem. „U mě byly problémy rozhodně menší, než s ním.“ Sama si v těžkém 

období, kdy se rozhodovala odejít, našla terapeutku, která jí pomohla tímto tíživým obdobím 

projít. Co se týče bydlení, tak měla vždy stabilní podnájem, kromě přechodného období, kdy 

žila v utajovaném azylovém domě. V současné době zaměstnání nemá, ačkoliv byla vždy 

zaměstnaná, ale soustavně ho hledá. Sandra je velmi aktivní, iniciativa změnit situaci či najít 

nějaký kurz či program vždy vycházela od ní. Sama si našla kurz pro rozvoj tvrdých 

dovedností, který byl nabízen od MŠMT na podporu návratu rodičů z mateřské a rodičovské 

dovolené na trh práce. Dále byla zapojena v organizaci „Acorus“ a „Women for Women“ 

odkud se také dozvěděla o programu sociálně pedagogické podpory „The Bridge“. Dle jejích 

slov, by na něj nejspíše nikdy nenarazila nebýt součástí některé z těchto organizací, a to si 

také myslí obecně, že pokud matka samoživitelka sama nevyhledá nebo se nedostane do 

nějaké podobné organizace, tak nemá moc šanci se k těmto kurzům dostat. Klade důraz na 

aktivitu matek a snaživost si sama něco najít, zároveň by uvítala větší všeobecnou 
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informovanost. Program „The Bridge“ hodnotí kladně, naučila se díky němu dávat prostor 

ostatním, obstát a lépe řešit krizové situace, zdokonalila se v asertivitě a v neposlední řadě 

oceňovala navázání kontaktu s ostatními matkami samoživitelkami a sdílení životních osudů. 

Ráda by se účastnila ještě nějakého podobného kurzu, kde by měla například možnost naučit 

se ovládat vztek a emoce. Na závěr Sandra dodává: „Každá jsme jiná a máme jiné potřeby, 

ale jsem přesvědčená o tom, že Bridge, má kladný a pozitivní vliv na kvalitu života jakékoliv 

matky samoživitelky, a to nejen jejího, ale i jejího dítěte.“ 

 

6.5.5 Případ č. 5 – Jana 

Základní informace: 

Janě je 29 let a má dvouletého chlapečka. Od partnera se odstěhovala před rokem 

potom, co ji dlouhodobě fyzicky napadal. Se synem jsou ubytováni v utajovaném azylovém 

bydlení od organizace „Acorus“. Jana má vystudovanou střední školu s maturitou a 

momentálně je nezaměstnaná a je na rodičovské dovolené. Kromě rodičovského příspěvku 

pobírá ještě příspěvek na bydlení. Podpora od rodiny je téměř nulová, ale fungují přátelé, kteří 

se snaží Janě co nejvíce pomoci a ulehčit jí její nelehkou životní situaci.  

 

Zkoumané oblasti: 

 Problémy a život matky samoživitelky: 

 Z rozhovoru vyšlo najevo několik okruhů problémů a záležitostí, se kterými se Jana 

po odchodu od partnera potýká: 

o Psychický stav – Jana na tom byla psychicky po odstěhování se od partnera 

velmi špatně, chodila na individuální i skupinové terapie. Popisuje pocity 

úlevy a svobody, které jsou v kontrastu se strachem z budoucnosti a nejistotou, 

kterou prožívá.  

o Otázka bydlení – Jana získala ubytování v utajovaném azylovém domě, kde je 

doposud. Momentálně otázku bydlení do budoucna neřeší, snaží se soustředit 

na srovnání svého psychického stavu. Jana: „Střechu nad hlavou zatím máme a 

teď se musím hlavně zvednout já, jsem úplně v háji…vím, že bez toho, abych 



76 

 

byla v pohodě, žádný kloudný bydlení nenajdu a teď bych na to stejně 

neměla.“  

o Finanční situace – Velmi špatná. Jana popisuje svoji situaci, že se synem žijí: 

„z ruky do huby“.  

o Výchovné problémy – Po odchodu se změnilo chování syna, je velmi plačtivý, 

vzdorovitý a vzteká se.  

o Pracovní situace a možnosti – Jana je momentálně na rodičovské dovolené a 

plně ji zatěžuje starost o syna a o svůj psychický stav. Ráda by si do budoucna 

sehnala alespoň nějakou brigádu, aby se jim zlepšila finanční situace. Jana: 

„Jsem zatím na rodičáku a zaměstnává mě hlavně syn, nedokážu si představit, 

že bych teď do toho všeho ještě chodila do práce…“  

 Nabídka a informovanost o programech sociálně pedagogické podpory:  

Jana vůbec neví o nabídkách podobných programů jako je „The Bridge“, který 

absolvovala a dozvěděla se o něm přes organizaci „Acorus“. Nenapadlo by jí ani 

podobný typ kurzů vyhledávat, vůbec netušila, že něco takového existuje. I proto se jí 

zdá informovanost nedostatečná.  

 Očekávání od kurzu: 

Jana žádná očekávání neměla. 

 Přínosy a výhody absolvovaného sociálně pedagogického programu „The Bridge“: 

Jana velmi oceňuje možnost sdílení zážitků a pocitů s ostatními matkami 

samoživitelkami, říká: „to, že vidím, že nejsem jediná a slyším příběhy i ostatních 

maminek a vidím jejich odhodlání na sobě pracovat, mě fakt motivuje“. Kromě 

motivace, popisuje ještě zlepšení sebevědomí, uvědomění si vlastních kvalit jako 

matky a ženy a zlepšení sebedůvěry převážně v komunikaci s druhými. Janě se líbil i 

koncept domácích úkolů, který jí přiměl k tomu, se na probrané okruhy podívat i 

doma. Stejně tak oceňuje pozici mentorky, která jí byla k dispozici v rámci kurzu a 

pomohla si jí celým kurzem projít.  

 Limity absolvovaného sociálně pedagogického programu „The Bridge“: 
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Spatřuje jedinou nevýhodu a to délku programu (1x týdně 4 hodiny), kdy ačkoliv bylo 

zajištěno hlídání, tak její syn takhle dlouho dobu nebyl schopný vydržet. Jana: „Já 

vím, že je to lepší to mít takhle intenzivně víc hodin v kuse, ale syn s tim měl fakt 

problém a já z toho pak byla dost nervózní…ale byla jsem snad jediná, kdo to takhle 

řešil…“ 

 Obecné návrhy na zlepšení sociálně pedagogické podpory: 

Jana by ocenila dlouhodobější kurzy, například na jeden rok, aby mohlo být zapojení 

matek samoživitelek intenzivnější. Jana: „Když by to bylo třeba na rok, tak by to 

mohlo být po míň hodinách a já bych to zvládala i se synem a taky bysme si to všechno 

mohly zažívat postupně v delším časovým období.“ 

Shrnutí 5. případu:  

Jana byla vlivem aktuální nepříznivé životní situace ve velkém stresu a rozhovor s ní 

byl trochu složitější, i přes to se podařilo zjistit určité přínosné informace. Po odchodu od 

partnera se Jana potýká převážně s psychickými problémy, které se promítají do celého jejího 

momentálního fungování. Žije se synem v utajovaném azylovém domě a momentálně se snaží 

ukotvit právě v této situaci a nemyslí moc na budoucnost. Má také finanční problémy a 

problémy se synem, který změnil své chování po odstěhování se od otce a Jana si s ním neví 

rady. Aktuálně neřeší hledání práce ani brigády, ale soustředí se na řešení své krizové situace. 

V rámci organizace „Acorus“ navštěvuje individuální i skupinové terapie, dále videotréninky, 

angličtinu a jógu a také se díky „Acorusu“ dostala do programu „The Bridge“, který jí dle 

jejích slov velmi posunul, nabudil a probudil v ní naději, že má schopnosti na zlepšení své 

situace. Velice oceňuje spolupráci s ostatními matkami samoživitelkami, které byly na kurzu, 

stejně tak i spolupráci se svou mentorkou, která jí byla velmi k užitku. Ráda by se v budoucnu 

účastnila ještě dalších kurzů, pokud budou zdarma, bude zajištěno hlídání dětí a bude na ně 

mít čas. Co se týče informovanosti o podobných programech, ta je dle jejího názoru velmi 

malá a sama o žádných dalších možnostech sociálně pedagogické podpory neví.  
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6.6 Shrnutí a výsledky výzkumu 

 V rámci shrnutí budou uvedeny určité shodné jevy a informace, které byly v rámci 

výzkumu u jednotlivých matek samoživitelek zjištěny a budou popsány na podkladě 

jednotlivých výzkumných cílů práce. Je nutné brát v potaz, že výzkum nepředkládá 

reprezentativní vzorek respondentů, a že při vyvozování zobecňujících tvrzení je třeba 

opatrnosti. I přesto jsou některá zjištění natolik jednoznačná a zajímavá, že budou 

v následujících řádcích popsána.  

 

 Problematické oblasti v životě vybraných matek samoživitelek 

Na základě rozhovorů a jejich analýzy vyplynulo, že se matky samoživitelky 

potýkají s velkým množstvím problémů. Pokud by se měly jednotlivé problémy 

zařadit do určitých obecnějších okruhů, vycházelo by tedy, že se každá respondentka 

v různé míře setkala s finančními problémy, kde byl nejčastěji popisován nedostatek 

financí na platbu ubytování, jídla, oblečení nebo splácení dluhů po partnerovi. 

Dále s psychickými problémy, kdy matky samoživitelky popisovaly stres, 

zodpovědnost a tlak na to, aby se o sebe a své děti zvládly postarat. Objevovaly se 

také motivy nízkého sebevědomí a sebedůvěry, se kterou se ženy po odchodu od 

partnera potýkaly.  

Zajímavé bylo zjištění, že se poměrně často vyskytoval motiv úlevy po 

opuštění partnera, a respondentky tak mnohdy nastalé problémy, v poměru 

s předchozími problémy v partnerství, nebraly za tak závažné. Avšak po hlubším 

probírání situace si na nepříjemnosti ve výše zmíněných oblastech stěžovaly. 

Dalším okruhem byly problémy s bydlením, jež se převážně z důvodu 

domácího násilí v předešlém partnerství, řešily ubytováním v utajovaném azylovém 

bydlení, které je ovšem poskytováno na omezenou dobu. Proto se objevovaly také 

obavy z budoucnosti, z toho, jak si samy najdou a zaplatí své vlastní bydlení. 

Často byla spojována témata bydlení s problémy s hledáním zaměstnání, kdy 

respondentky uváděly, že najít adekvátní zaměstnání, díky kterému by zaplatily vlastní 

bydlení, je velmi obtížné. Uváděly jako důvody nemožnost sehnat školku či hlídání 

pro děti v čase pracovní doby nebo neochotu zaměstnavatelů zaměstnat matku 

samoživitelku.  

Posledním výraznějším okruhem byl problém s výchovou dětí, kde některé 

matky samoživitelky popisovaly, že se po odchodu od partnera objevila zvýšená 

neposlušnost dětí, nerespektování autority matky či psychické problémy dítěte.  
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 Nabídka programů sociálně pedagogické podpory 

Dotazované matky samoživitelky často uváděly, že si myslí, že je nabídka 

programů dostatečná, ačkoliv o žádných konkrétních kurzech nevěděly. Častý byl 

názor, že pokud žena chce, určitě najde velké množství aktivit a kurzů. Po 

zreflektování situace a podání informací, jaké jsou nabídky a možnosti sociálně 

pedagogických programů v České republice, byly respondentky velmi udivené, že je 

jich tak málo. 

 

  Informovanost o programech sociálně pedagogické podpory 

Všechny respondentky popisovaly, že informovanost o programech, kurzech a 

jiných možnostech sociálně pedagogické podpory je velmi malá. Chybí podle nich 

obecná povědomost o existenci takovéto podpory. Uváděly, že pokud by nebyly 

klientkami různých neziskových organizací, tak se o nabízeném kurzu „The Bridge“ 

vůbec nedozví. 

 

 Přínosy a výhody sociálně pedagogické podpory 

Nejčastěji bylo mezi přínosy uváděno: 

- Sdílení zkušeností s ostatními účastnicemi a uvědomění si, že nejsou 

v nastalé situaci samy. 

- Povzbuzení a motivace k další činnosti.  

- Dodání sebedůvěry a pozvednutí sebevědomí 

- Nácvik situací a asertivní komunikace. 

- Empatické naslouchání a pomoc ostatním. 

Výhody programu byly spatřovány především v nabízené možnosti hlídání dětí 

v průběhu kurzu. Dále pozice mentorky, která prováděla jednotlivé klientky kurzem, 

byla kladně hodnocena. Byla také zmiňována praktičnost a klady konceptu domácích 

úkolů a desek, které účastnice kurzu dostávaly.  

 

Limity či konkrétní nevýhody programu nebyly uváděny téměř žádné. Všechny 

respondentky by v budoucnu ještě rády absolvovaly další kurz či program sociálně 

pedagogické podpory. Závisí to na nabídce, časových možnostech matek samoživitelek a 

informovanosti o existenci nějakého programu.  
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6.7 Limity výzkumu 

Tento výzkum popisuje, v rámci jednotlivých případů, život matek samoživitelek. 

Především problémy, se kterými se setkávají, dále jak jsou informovány o nabídce a 

možnostech sociálně pedagogické podpory a v neposlední řadě, jak vnímají využitou sociálně 

pedagogickou podporu.  

Jedná se o výzkum malého vzorku matek samoživitelek, který nemůžeme označit za 

reprezentativní, a nelze tedy výsledky zobecňovat na celou populaci. Jde totiž o kvalitativní 

výzkumnou strategii a výzkumný design mnohočetných případových studií, kde lze na výše 

zmíněné aspekty nahlédnout podrobněji a následně může být východiskem pro další 

zkoumání daných jevů. Kvůli přínosu výzkumu v oblasti efektu využitých sociálně 

pedagogických programů, byly vybrány matky samoživitelky, které se účastnily programu 

„The Bridge“ od organizace „Women for Women“. Je nutno brát v úvahu, že do výzkumu 

byly zařazeny respondentky pouze z tohoto jednoho programu, jelikož v danou dobu nebyly 

známé jiné probíhající kurzy či programy sociálně pedagogické podpory.  

V průběhu zkoumání se ukázalo, že téměř většina matek je z prostředí domácího 

násilí, což při výběru respondentek a plánování výzkumu nebylo vůbec známo a tudíž s tím 

nebylo dopředu počítáno.  Tímto faktem byl také částečně ovlivněn průběh rozhovoru, kdy 

bylo mnohdy velmi těžké navázat s respondentkou bližší kontakt důležitý pro hloubkový 

rozhovor. Některým se hůře mluvilo o problémech či jejich situaci, jelikož pro ně byl celkový 

stav velmi náročný. I přes to se nakonec podařilo určité nosné informace získat. Fakt, že 

všechny respondentky byly v rámci svého předchozího manželství/partnerství týrány také 

ovlivnil otázky týkající se bydlení, jelikož téměř všechny ženy byly ubytovány v utajovaném 

azylovém bydlení, tudíž měly jiné podmínky než jiné matky samoživitelky.  

Ukázalo se, že účastnice těchto programů jsou téměř vždy klientkami neziskových 

organizací, věnujících se převážně domácímu násilí. Tyto organizace jim poskytnou 

informace o konání daného kurzu, tím se o něm tedy dozví a účastní se ho. Realita je tedy 

taková, že počet týraných matek samoživitelek v programech výrazně převyšuje počet matek 

samoživitelek, které nejsou z prostředí domácího násilí, jelikož se o něm často ani nedozví. 

Proto se v kurzu „The Bridge“ nepodařilo najít respondentku, která by nebyla touto situací 

ovlivněna.  
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V průběhu výzkumu byl na výše zmíněná fakta brán zřetel, ale stále je nutné vzít 

v úvahu možné vlivy těchto neočekávaných aspektů, které se v rámci realizace výzkumu 

objevily.  

 

6.8 Diskuse 

V rámci výzkumu, který byl výše popsán, se ukázalo, že v komparaci s informacemi 

z teoretické části práce, kde jsou popisovány problémy, jež matky samoživitelky nejčastěji 

řeší, se výsledky v obecné rovině shodují. Psychická pohoda či nepohoda matky je dle 

Hezjlarové (2011) ovlivněna jednak finanční tísní, se kterou se ženy v rámci samoživitelství 

často setkávají, a dále problémy s výchovou dětí. Stejně tak jsou matky samoživitelky 

konfrontovány s problémy uplatnění na trhu práce a skloubení rodinného a pracovního života. 

Všechny tyto aspekty se v rámci rozhovorů s respondentkami objevily. 

Překvapivým zjištěním byl velmi často se objevující motiv úlevy, který matky 

samoživitelky ve výzkumu popisovaly. Žádná z žen nelitovala stávajícího obtížného stavu, ve 

kterém se se svými dětmi nacházejí, v porovnání s předešlým soužitím s partnerem. S tímto 

aspektem jsem se v rámci studia odborné literatury nesetkala. Může to být způsobeno tím, že 

všechny respondentky ve výzkumu byly z prostředí domácího násilí, tudíž jejich výchozí 

podmínky mohly být odlišné od matek samoživitelek, které například partner opustil 

z důvodu nevěry či smrti. Bylo by zajímavé nahlédnout na tento aspekt v dalších výzkumech 

a zjistit, jestli se podobné často opakující se pocity úlevy objevují i v jiných případech. Stejně 

tak by mohlo být přínosné porovnat náhled na sociálně pedagogickou podporu matkou 

samoživitelkou, která není z prostředí domácího násilí a s klientkou, který byla týrána. Zdali 

je jim tato podpora stejně tak přínosná a potřebná jako bylo zjištěno v rámci výzkumu této 

práce, nebo by na ni nahlížely z jiného úhlu pohledu. Zajímavá by také mohla být realizace 

kvantitativního výzkumu ohledně nabídky a informovanosti o sociálně pedagogické podpoře 

napříč celou republikou. Jelikož se v rámci tohoto kvalitativního výzkumu ukázalo, že ženy o 

takovýchto kurzech a programech v minulosti neslyšely, a nebýt neziskových organizací, ve 

kterých se pohybovaly, by o nich ani nevěděly. 

Spolu s některými návrhy od respondentek byla na základě výsledků výzkumu 

vytvořena doporučení na zlepšení sociálně pedagogické podpory v České Republice. Jako 

stěžejní je zvýšení obecné informovanosti o nabízených možnostech. To by mohlo být 

uskutečněno prostřednictvím vyvěšených letáků či plakátů na místech, kde se často matky 
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samoživitelky pohybují. Například na úřadech práce, na pobočkách Orgánu sociálně právní 

ochrany dětí, na dětských hřištích apod. Dále by mohli poskytovat informace o těchto 

službách pracovníci na výše zmíněných úřadech. Dalším návrhem je vytvořit v České 

republice on-line interaktivní kurzy přes internet nebo video konference programů sociálně 

pedagogické podpory. Je to praktické řešení především pro klientky, které nemají v době 

konání kurzů čas nebo na něj nemohou dojíždět. Tímto by bylo umožněno matkám 

samoživitelkám z celé republiky absolvovat zmíněný typ podpory. V zahraničí, jak bylo 

uvedeno v teoretické části práce, tato varianta již funguje například v Irsku, a velmi se 

osvědčuje. Jako praktické řešení pro maminky, které nemají čas pravidelně docházet na kurzy, 

se zdá být vhodná také možnost intenzivnějšího programu formou několikadenního 

soustředění. Pro tuto variantu je pravděpodobné, že by byla finančně náročnější, tudíž by bylo 

potřeba jí buď zpoplatnit, nebo sehnat sponzory. Zmíněná otázka financí je také velmi 

důležitá, jelikož všechny respondentky v rámci výzkumu zmiňovaly, že je nutné, aby byly 

kurzy zdarma a nejlépe s doplňkovými službami jako je například hlídání dětí. Proto je 

vhodné při nabízení kurzů na tyto aspekty myslet, stejně tak na nabízení více termínů pro 

realizované kurzy, například v podobě dopoledního a odpoledního běhu.  

 Výše popsaný výzkum splnil cíle, které byly na začátku stanoveny. Odkryl jednotlivé 

problematické oblasti, se kterými se matky samoživitelky potýkají, dále poukázal na velmi 

malou informovanost o programech a nabídce sociálně pedagogické podpory a popsal 

konkrétní přínosy absolvovaného kurzu. Díky podrobnému zkoumání jednotlivých případů se 

objevila nová témata a informace, které by bylo dobré v budoucích výzkumech studovat. 

Přidanou hodnotou jsou návrhy na zlepšení stávající sociálně pedagogické podpory, které 

z výzkumu vyplynuly. Ačkoliv byly všechny respondentky neplánovaně z prostředí domácího 

násilí, otevřelo to zajímavá témata, především ohledně informovanosti o kurzech. Nebýt 

organizací, ve kterých se tyto týrané ženy ocitly, tak by se o programech sociálně 

pedagogické podpory pravděpodobně vůbec nedozvěděly. Právě proto je naprostá většina 

účastnic z prostředí domácího násilí. Z tohoto důvodu je dobré zvyšovat povědomí o těchto 

možnostech i v jiných kruzích, protože mohou být přínosné i pro ostatní matky samoživitelky, 

které o nich doposud vůbec ani nevědí.  
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7. Závěr 

 Předkládaná práce se zabývala tématikou matek samoživitelek a jejich sociálně 

pedagogickou podporou. Jedná se o diskutované téma, které postupem času nabývá na 

důležitosti, jelikož matek samoživitelek v poslední době velmi přibývá. Samoživitelství je 

fenoménem dnešní doby, a proto je tedy nutné ho studovat, zabývat se jím a snažit se ho řešit, 

o což jsem se v rámci této práce pokusila.  

Cílem diplomové práce bylo popsat rysy a problémy matek samoživitelek a dále uvést 

možnosti sociálně pedagogické podpory, které jsou jim k dispozici. V rámci teoretické části 

bylo tohoto cíle dosaženo prostřednictvím pěti kapitol, které byly zpracovány na základě 

reflexe odborné literatury a dostupných informací. Nejdříve byla popsána obecná 

charakteristika instituce rodiny v průběhu času a její aktuální trendy ve vývoji. Pro lepší 

pochopení současné situace byly také uvedeny role a postavení mužů a žen v rámci rodiny. 

Následující část práce se zabývala neúplnou rodinou a tématem osamělého rodičovství. Další 

část byla věnována matkám samoživitelkám, jejich rysů a charakteristikám. Byly také 

popsány 3 nejčastější důvody vzniku samoživitelství, mezi něž je řazen rozvod/rozpad 

manželství, dále mimomanželská plodnost a v neposlední řadě ovdovění. Pro doplnění byla 

uvedena typologie sólo matek na základě nejnovějšího dostupného výzkumu. Třetí kapitola se 

věnovala problematickým oblastem v životě matek samoživitelek, kde byly popsány 

především finanční problémy a nově objevující se pojem feminizace chudoby. Dále 

problematické postavení matek samoživitelek na trhu práce, nelehké skloubení rodinného a 

pracovního života a psychická zátěž matek samoživitelek, se kterou se musí potýkat. 

Charakterizována byla také státní sociální a rodinná podpora, která je nabízena sólo matkám. 

Ta je zejména finančního rázu, v podobě například dávek státní sociální podpory či dávek 

v hmotné nouzi. Poslední kapitola teoretické části byla věnována vysvětlení pojmů, jako je 

sociálně pedagogická podpora, aktivizace klienta či sociální opora. Dále byly popsány 

organizace, projekty a dostupné kurzy poskytující již zmíněnou sociálně pedagogickou 

podporu jak v České republice, tak i ty nejznámější ze zahraničí. Všechny tyto hutné 

teoretické informace byly výchozí základnou a motivací pro zpracování výzkumu. 

 Praktická část práce byla věnována tedy již samotnému výzkumnému šetření, jež na 

základě pěti případových studií odkrylo konkrétní problematické oblasti, se kterými se matky 

samoživitelky setkaly. Nejčastěji řešily finanční problémy, psychické problémy, problémy 

s bydlením, s hledáním zaměstnání a problémy s výchovou dětí. V kontrastu s těmito 
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obtížemi, se často objevoval motiv úlevy, který ženy pociťovaly po odchodu od partnera, a 

který jim často výše zmíněné problémy částečně kompenzoval. Tento aspekt může být 

vysvětlen tím, že všechny ženy z výzkumu byly z prostředí domácího násilí a tudíž mohly 

situaci vnímat z jiného úhlu pohledu. Výzkum dále poodhalil, že informovanost o 

programech, kurzech či jiných možnostech sociálně pedagogické podpory je velmi malá. 

Nabídka je dle mínění respondentek dostatečná, ačkoliv o konkrétních nabízených 

možnostech neví. Program, který matky samoživitelky absolvovaly, byl považován za velmi 

přínosný především v možnosti sdílení zkušeností a vzájemné podpoře, v povzbuzení a 

motivaci k další činnosti, v nácviku situací a asertivní komunikace, dále v naučení se 

empatickému naslouchání a v neposlední řadě byl přínosem v budování sebedůvěry u 

klientek. Je tedy vidět, že poskytnutá sociálně pedagogická podpora byla ženám přínosná, což 

je jejím cílem. V závěru výzkumné části byla také popsána určitá doporučení na zlepšení 

sociálně pedagogické podpory v České republice, především v oblasti informovanosti a 

dostupnosti služeb.  

Problémové otázky, jež byly stanoveny na začátku výzkumného šetření, jsem na 

základě výše popsaného zodpověděla, a tím byl tedy splněn i cíl výzkumné části práce. 

 Byla bych velmi ráda, kdyby tato práce mohla být podnětem pro další zkoumání a 

propagaci sociálně pedagogické podpory matek samoživitelek, jelikož ji vnímám jako velmi 

podstatnou a důležitou, stejně tak jako všechny sólo matky, se kterými jsem pracovala. Je 

podstatné vnímat problémy, které tyto ženy musí řešit a poskytovat jim potřebnou oporu a 

pomoc ke zvládání dané situace svými vlastními silami. Právě k tomu mohou sociálně 

pedagogické programy a kurzy výrazně přispět.  
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Příloha 1: Scénář rozhovoru 

Úvod:  

Dobrý den, jmenuji se Klára Musilová a ráda bych s Vámi udělala rozhovor pro mou 

diplomovou práci, která se zabývá možnostmi sociálně pedagogické podpory matek 

samoživitelek. Budete mít příležitost se vyjádřit k této tematice, nemusíte se ničeho bát, neboť 

Vám bude zajištěna absolutní anonymita, jak je zmíněno v prohlášení, které jste podepsala. 

Pro rozhovor jsou přínosné a důležité spontánní a upřímné reakce, neexistují dobré a špatné 

odpovědi. Pro představu, tento rozhovor by měl trvat přibližně hodinu.  

Úvodní část: 

 Základní charakteristiky respondentky:  

 

 Kolik Vám je let? 

 Kolik máte dětí a kolik je jim let? 

 Jak dlouho jste již s dětmi sama bez partnera? 

 Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

 Máte v současné době zaměstnání? Pokud ano, jaké? 

 Pomáhá Vám rodina, přátelé? Máte stabilní rodinné zázemí? 

 Pobíráte nějaké sociální dávky? Pokud ano, jaké? 

 

Průběh rozhovoru: 

DVO1: S jakými problémy se vybrané matky samoživitelky setkávají ve svém životě a jaké 

strategie volí pro řešení těchto problémů? 

 Co se ve Vašem životě změnilo po tom, co jste se dostala do role matky samoživitelky? 

 Jaké problémy se vyskytly v souvislosti s tím, že jste se do této role dostala a jak tyto 

problémy vnímáte? 

 Jak tyto problémy ovlivňují Váš každodenní život? 

 Jak jste tyto problémy doposud řešila? 

 

DVO2: Jaká je nabídka programů sociálně pedagogické podpory, se kterou se vybrané matky 

samoživitelky setkávají a jak je využívají? 
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 Jaké znáte podpůrné programy pro matky samoživitelky a kde jste se o nich dozvěděla? 

 Je podle Vás nabídka a informovanost o podpůrných programech dostatečná? 

 Spatřujete v oblasti nabízených služeb nějaké bariéry? A co by se podle Vás mohlo 

zlepšit? 

 Jaké programy jste sama využila a co vás vedlo k tomu, že jste si právě tyto vybrala? 

 

DVO3:Jaký přínos a limity vidí vybrané matky samoživitelky v programech sociálně 

pedagogické podpory?  

 

 Vyhovovala Vám nabídka služeb v programech, které jste se navštívila?  

 Byly pro Vás navštěvované programy přínosné a v čem konkrétně? 

 Chcete se do budoucna účastnit ještě nějakých jiných programů, popřípadě jakých?  

Popište prosím, jaké vidíte limity programů sociálně pedagogické podpory a jaké máte 

návrhy ke zlepšení situace? 

 

Závěr rozhovoru:  

Je ještě něco, co nezaznělo, a chtěla byste k tématu dodat?  

Mockrát děkuji za rozhovor a přeji pěkný den.  
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Příloha 2: Ukázka přepisu rozhovoru 

Základní charakteristiky respondentky:  

 

 Kolik Vám je let?  

40 

 Kolik máte dětí a kolik je jim let? 

2 děti, 20 letý syn, žije sám, dcera 13 let 

 Jak dlouho jste již s dětmi sama bez partnera? 

4 roky 

 Pomáhá Vám rodina? Přátelé? Máte stabilní rodinné zázemí? 

Měla jsem maminku a sestru, ty mě pomáhaly, ale ve skutečnosti jsme se moc nesměli 

navštěvovat. Spíše po psychické stránky 

Přátelé vůbec, přátelé byly spíše jeho, takže vůbec. 

 Máte kde bydlet? Je Vaše bydlení stabilní? 

Ted zrovna bydlim, to mám od Women for Women, to mi ted končí v únoru, a pak musím 

sama. 

 Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

Střední odborné a teď studuju a dokončuju si dálkově maturitu 

 Máte v současné době zaměstnání? Pokud ano, jaké? 

Pracuji na zkrácený úvazek na 4 hodiny a pak chodím uklízet 

 Pobíráte nějaké sociální dávky? Pokud ano, jaké? A jsou pro Vás dostatečné? 

Ne vůbec, já jsem pracovala vždycky, teď teda na zkrácený úvazek a taky nic nepobírám. 

 

Průběh rozhovoru: 

 Jaké problémy se vyskytly v souvislosti s tím, že jste se dostala do role matky 

samoživitelky a jak tyto problémy vnímáte?  

Tak zaprvé teda finanční, zůstaly mi dluhy, nebo spíš teda hypotéka, která mi zůstala teda 

do dneška a když jsem odcházela, tak jsem celý byt přepsala pod nátlakem na něho. A pak 

jsem teda musela odhlašovat energie, elektrika, plyn, to všechno jsem musela splácet, 

protože tam byly nedoplatky. Takže tohle byly ty finanční problémy. 

Chvilku pak dal klid, ale pak začaly velké psychické problémy, protože mě začal napadat, 

přes telefon a časem zjistil, kde jsem tak mě začal i sledovat. 
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 A co se týče bydlení, jste měli kam jít? 

Rozhodla jsem se ze dne na den, že od něj odejdu, že vrátim byt a že někam půjdu pryč. 

Dostala jsem nabídku od města, abych si došla do poradny anonymní, tak jsem šla a tam 

jsem dostala nabídku na azylový dům v utajení. Tak jsem byla ráda a hned jsem teda 

odešla. To azylový bydlení bylo teda v acorusu. Tam jsem měla na dva roky to bydlení, 

kde mi pomáhali jak dořešit ty finance, já jsem ted pracovala, tam problém nebyl, ale 

musela jsem řešit takový ty úřední věci, žádat o splátkový kalendáře, takže s tímhle mi 

strašně moc pomáhali. 

Pak mi dávali i psychickou podporu, protože člověk je fakt zděšenej jak dopadl, takže ta 

psychická podpora byla od nich ta nejlepší.  

Měli jsme terapeutický skupiny, pak i ty individuální, dělali jsme si ty plány, 

popostrkávají nás. Že nás nenechali ležet a plácat se.  

A pak od Acorusu jsem se dozvědala o Women for Women a šla jsem tam. 

Pak jsme měli problémy se synem, tomu bylo 17 a ten do azylu nechtěl, musel dojíždět 

jak do školy tak na praxi. A pak i s dcerou, ta musela dojíždět k tátovi, tak jsme řešili i její 

psychický stav. Pak i psychický stav syna, nedokázal to pořád pochopit, že máma odešla 

od táty, protože nikdy u ničeho nebyl když se něco dělo. Pro něj se ze dne na den to 

rozpadlo, máma ho sbalila do azylu, neměl svůj klid. Synovi jsme museli vysvětlovat, 

proč máma odešla, že teda táta ubližoval mámě, ale on to nechtěl přijímat, bylo to pro něj 

strašně těžký. S malou to bylo super, ta to viděla a ta byla ráda, že jsme odešli. 

S prací jsem nikdy problém neměla, práci jsem měla, ale až později, když jsem se dostala 

do psychických problémů, tak to už nebyla síla a nemohla jsem, zhroutila jsem se, takže 

jsem byla chvilku bez práce. 

 

 Jak jste tyto problémy doposud řešila? 

Protože ty problémy doma byly hodně velký, tak jsem to řešila tim odchodem, v azylu mi 

dost pomohli. Rok a půl byl klid, jenomže po roce a půl, tomu člověku přeskočilo v hlavě 

a asi si uvědomil, že už se nevrátim, začal teror po telefonu, potom i fyzický. On nás 

našel, sledoval mě a jednou až domů. Došlo k napadení dvakrát, i k fyzickýmu kontaku, 

ale to už jsem nezvládla psychicky, zhroutila jsem se, nechtěla jsem ani vycházet ven. Pak 

mi pomohli z Acorusu do Women a začalo trestní řízení. 
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 Jaké znáte podpůrné programy pro matky samoživitelky a kde jste se o nich 

dozvěděla? 

Kromě teda Bridge, tom nám zařídil WOmen, se Zlatou Koštějnovou a ta s námi probírá 

hranice, nevím přesně, jak se ten program jmenuje, ale my tomu říkáme teda „hranice“. 

Hranice co až komu dovolíme. Tam vás učí,  co všechno dovolíte lidem, aby vám udělali. 

Tam se naučíte jak se bránit, jak to řešit, a jak to cítit v těle. Co dělat když se vám dějí 

nepříjemné věci. Jak to prožívat. Vy to prožíváte v hlavě, pracuje celé tělo, ale ten mozek 

vás řídí. Učili nás jak vnímat v tu chvíli to tělo, aby ten mozek neporoučel Vám, ale vy 

jemu. Byl to půlroční kurz, chodili jsme každý týden. Bylo to jenom pro nás z Women, 

myslim, že to funguje i veřejně, ale za to se myslim platí a je to asi trochu jiný.  

 

 Jsou ještě nějaké jiné kurzy? 

To nevim 

 

 A co si myslíte o té informovanosti třeba? 

Mě by to třeba samotnou nenapadlo, že něco takovýho existuje, nebo že si to mám nějak 

vyhledávat. Určitě si myslim, že toho je plný internet, ale vědět to správný heslo, jak si to 

najít. 

Když bych se nedostala do nějaké té organizace, tak o tom sama vůbec nic nevim. Vůbec 

by mě nenapadlo nic sama hledat. Když by mi na tom městském úřadě neřekli, skočte si 

do tý poradny, tam vám poradí, jestli je to dobrý nápad vzdávat se bytu a odejít, jestli se to 

nedá řešit jinak. 

Třeba o tý poradně jsem věděla, ale věděla jsem to od lidí, co to absolvovali, třeba od 

jedný kamarádky, ta mi to spíš shodila. Tý to třeba vůbec nepomohlo. Ale mě to pomohlo 

strašně moc. Možná ona byla v jiné situaci nevim. 

 

 Co se týče těch nabízených služeb, když víte, že už nějaké takové existují, myslíte si, 

že je jich třeba dostatek? 

Já osobně jsem se k tomu dostala jako slepej k houslím a vlastně nikdy jsem o tom 

neslyšela, že existují nějaké takové nabídky, jenom co jsem věděla, že existují azylové 

domy pro matky s dětma. Myslela jsem, že to jsou domy pro holky třeba co otěhotněj a 

nemaj kam jít. Nevěděla jsem že existují nějaké poradny. 
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 Co se týče těch kurzů sociálně pedagogogických, když bychom to vzali v té obecné 

formě, myslíte si, že jsou ty nabízené služby dostatečné?  

Myslim si, že je určitě potřeba nějaká informovanost, my jsme to měly všechno od těch 

womenek, nám to bylo dáno, ale vím, že ten Bridge byl i pro maminky z okolí. 

Já sama jsem nikdy žádnej inzerát neviděla. 

Já jsem taková dost soběstačná, snažim se vždycky všechno řešit sama, vlastní silou. Ale 

myslim si, že je problém, když jsou nějaký ty kurzy placený, že na to nemají.  

Některý maminky taky když mají třeba finanční problémy, tak nemají třeba ani ten 

internet, tak se k tomu třeba nedostanou. 

 

 Co si myslíte, že by šlo udělat, aby ta informovanost byla lepší. 

Třeba ty plakáty, reklamní billboardy, jak teď mají ty děti třeba na tu linku bezpečí. Tak 

něco takovýho. Že když ty maminky nemají čas nebo nemají internet tak tohle vidí. Když 

nemáte třeba ani přátele. Najednou zjistíte, že od vás dají všichni ruce pryč jo. Tak by to 

bylo dobrý alespoň nějaký ten billboard. Prostě nějaký reklamní plakáty. 

 

 Spatřujete v oblasti nabízených služeb nějaké bariéry? A co by se podle Vás mohlo 

zlepšit? 

Bariéry je určitě to placení těch služeb. Že maminka radši koupí dítěti mlíko než aby si 

zaplatila nějaký ten kurz. Ale to vás právě naučí v těch kurzech, že nejdřív musíte být 

v pohodě vy a pak bude to dítě žejo. Ale to zjistíte až tam na tom kurzu.  

 

 Byly vám ty navštěvované kurzy přínosné a v čem? 

No strašně moc. Mě to třeba strašně moc pomohlo. Naučilo mě to mít se rád. Naučit se 

přijímat. Ono vám dělá radost dávat dárky, ale taky se musíte naučit přijímat, protože jste 

odnaučená od rodičů nikde nejez nikde nepij, prostě naučit se i přijímat.  

Naučit se mít rád sám sebe, dělat si radosti a nebýt na sebe lakomá. Já jsem byla na sebe 

dřív hrozně lakomá, já jsem pro všechny dokázala udělat všechno, rozdala jsem se. Ale já 

jsem byla ta poslední, co si něco dopřála. 

A pak když jste v pohodě vy, tak je v pohodě i to okolí. Nebo když ječí na to dítě, protože 

má nervy, ze stresu, tak to odskáče to dítě. A já protože jsem takhle odešla dvakrát od 

toho partnera, tak mám každý dítě jiný. A uvědomuju si, jak jsem na Michala byla zlá a 

s Reginou to dělám úplně jinak, vidím tam ten rozdíl, mění se to. I když jsem tenkrát 

utekla k rodině, která mi dala střechu, chodila jsem tam do práce, ale tu psychickou 
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podporu mi neuměli dát. Takže ten rozdíl u Reginky, že když jsem se pak dala do pohody 

já, tak byla v pohodě i ona. Je skvělý vidět takhle výsledek toho kurzu na mě. 

 

 Napadá vás ještě něco, v čem vás to třeba posunulo? 

Ukázalo mě to, co bych třeba ještě mohla dokázat a co jsem dokázala. Pořád se jenom 

shazujete, že vám nic nejde, že nic neumíte, přitom to, že vychováváte sama dítě, a že jste 

v tom partnerství, ale ve skutečnosti, jste na všechno sama, protože ten partner vám 

nepomůže. Tak vlastně zjistíte, že jste skvělá matka, manželka (staráte se, aby bylo co jíst, 

vypráno, vyžehleno, uklizeno) prostě toho zvládáte strašně moc a je dobrý si uvědomit, že 

jste ta silná. Můžete si říkat, nooo já jsem teda takhle blbě dopadla, ale je lepší si říkat to, 

co jste dokázala, než si říkat, já jsem nedokázala udržet rodinu, ale to je blbost, tu rodinu 

jste držela vy, proto fungovala. Takže to uvědomění, že jste ten člověk, co držel všechno 

pohromadě, vy jste ta silná. Takže vás to posune tam, že zjistíte, že máte v sobě ohromný 

kvality, osobní kvality, který nikdo neviděl a neoceňoval, ani vy sama. 

Vy zjistíte, že jste kvalitní člověk, i když jsme třeba nedokonalý, ale jsem kvalitní člověk. 

I když třeba nemáte peníze nebo nemáte vzdělání, ale jste kvalitní člověk. Jsme každej 

jedinečnej, a každej má to svý. Někdo je chytrej, někdo je bohatej a někdo má zase tu 

kvalitu a dokáže i kvalitně žít, i když není bohatej, studovanej. Takže si myslim, že zjistíte 

to, jak vy jste kvalitní a dokážete tu kvalitu předávat i dál. Jde o to, jak to vezme ten 

druhej.  

 

 Měla jste nějaká očekávání, když jste šla do toho kurzu? 

Tak já jsem hlavně vůbec nevěděla, co nás čeká, a ze začátku jsem to nějak…protože jsem 

si prošla i tim Acorusem a tam už mě naučili nějaký ty kvality člověka, víc si sebe vážit, 

ale tak ten začátek, to jsem si říkala aha, tak ten kurz asi není pro mě, už to znám neříkají 

mi nic nového, ale potom, nás začali učit věci, který mě nikdo na žádných terapiích a 

sezeních neučil. 

Učili mě třeba komunikovat. Jak s tim agresorem máte hovořit, jak se k němu chovat. On 

to nepozná, pokud mu to nedáte rázně a jasně najevo, a nemusíte u toho být nutně 

agresivní. Takže nás naučili nějaký styly komunikace. 

Líbí se mi moc ta asertivní komunikace. Když se naučíte tu asertivní komunikaci, máte 

vyhráno nejen s agresorem, ale i s lidma kolem vás. Když se naučíte být asertivní, vyřeší 

to spoustu problémů. Není to agresivní a vyřeší to spoustu problémů.  
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Tohle jsem se tam naučila, snažim se to uplatňovat v životě, snažim se, ale je to těžký. 

Strašne se mi líbí, že to zvládla i moje dcera. Musí jezdit k otci, i když nechce, on jí ničí 

hnusnýma otázkama a tak. Hádají se a tak. Já mám ty asertivní věci napsaný na ledničce a 

třeba když mi on volá, tak si to čtu a reaguju podle toho. Takže dcera to taky použila. 

Řekla, tati to je tvůj názor a nechci se s tebou o tom bavit, chachacha. A měl klid. 

Takže je to super, jak ty kurzy mají efekt i takhle. Dalo mi to to, že mě to tohle naučilo a 

já to můžu učit dál. A využívat ve svým životě. Ale je to strašně těžký, ten kurz je úžasnej, 

vy si to zapamatujete, ale když přijde zrovna ta chvíle, tak než vám to naskočí. Jde o to 

cvíčení.  

Takže jsem si pak i na tu asertivitu našla pak na internetu, to mě úplně donutilo si vlízt na 

internet, tam jsou úžasný příklady. Předtim by mě vůbec nenapadlo si něco takovýho 

hledat a číst, to mi dal taky ten kurz. Pracovala jsem ve fabrice, tam vás seřvou raz dva.  

Dalo mi to i to, že mě to naučilo věci, který se snažim ted vtlouct a předat své dceři , aby 

se neopakovaly ty vzory, který mam od babičky od mámy a doufám, že ted se to konečně 

utne a moje dcera snad bude jiná. Že bude mít jiný a lepčí život. Já jsem si taky říkala, 

nechci mít život jako máma a mám ho. Takže pracuju na tom, aby ta moje dcera ho 

takovej neměla. 

 

 Ještě k těm očekáváním teda… 

Nic jsem neočekávala. Ten začátek mě právě teda nebavil, protože už jsem něco znala 

z toho acorusu a říkala jsem si, že sem nepatřim. A když jsem viděla ty jiný maminky, 

který přišly sesypaný a nevěděly si rady, protože já už jsem něco měla za sebou, já už 

jsem to znala. Takže jsem neočekávala, ale překvapilo mě to teda hodně. V průběhu pak 

jsem si to uvědomila, že jsou tam i nový věci. 

Bylo dobrý, že jsme měly ty domácí úkoly, který nás nutily myslet doma. Měly jsme tam 

cvičení ve skupinkách, tak to bylo užasný, že jsme se zapojily mezi sebou a dozvídala jste 

se tam i jiný příběhy. Což bylo tak přínosný, protože si myslíte, že jste na tom nejhůř 

jenom vy, ale pak když slyšíte, že jsou tam i jiný příběhy, tak si říkáte jo to moje nic není. 

Ale ve skutečnosti si nemyslim že to moje nic není, on totiž každej snáší věci jinak. To co 

je pro tebe lehký může být pro někoho těžký. Každý jsme jiný. 

V Bridgi nebylo jenom domácí násilí, bylo tam i to, že se rozhodli od partnera odejít 

z jiných důvodů, třeba že jí podváděl, našel si jinou. Ty příběhy byly různý. Ono se řekne 

domácí násilí, ale je žejo různý, fyzický, psychický a on i když jí nemlátil, tak jí dostával 
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psychicky zase. Takže si myslim, že tam to násilí bylo asi pokaždé, protože i ta nevěra je 

násilí. Ten chlap dělá naschvály třeba. 

Zezačátku se ale v bridgi nikdo nechtěl moc svěřovat. Nikdo se nechtěl hned odhalit, ale 

pak jsme se zžily jedna s druhou a naučilo nás to taky cítit s tím druhým. Což každej 

neumí. Každej se neumí vcítit do toho druhého, vyslechnou a rozumět. Naučilo nás to 

třeba taky tu empatii. (příklad maminka, co neměla empatii) 

Takový to sdílení zkušeností, člověk vidí, že jsou různý typy lidí.  

 

 Chcete se do budoucna účastnit ještě nějakých jiných programů, popřípadě jakých?  

Já myslim, že na škodu to určitě není, ale o ničem ted nevím. A abych pravdu řekla, tak 

toho času ted moc nemám, potřebuju aby se mi už uzavřely věci, který jsou pro mě pořád 

otevřený, abych se k tomu pořád nevracela. Je dobrý, aby se to už uzavřelo, už se nechci 

vracet. 

Já se trochu bojim, že když bych šla ještě zase do nějakýho toho kurzu, že bych se do toho 

zase zpátky vracela.  

A navíc mi to ted časově nevychází, táhne se mi soud dva roky a pořád se v tom babrat už 

nechci, chci jít dál.Někdy na mě přijdou i úzkosti.  

Ale když by to byl kurz zase nějakých cvičení dovedností, to by bylo dobrý, doma si to 

nenacvičuju, žejo. Spíš by mě teda bavilo nácvik těch situací. Ale je něco jinýho si to 

zkoušet a pak v těch situacích reagovat.  

Já to taky poradim, ale když jsem pak v situaci tak je to těžký. 

 

 Je něco co byste potřebovala v rámci programů a nedostávalo se vám to?  

Já nevim. Já jsem ráda, že jsem se dozvěděla to, co nás tam učili a jestli se dá dozvědět 

něco víc, to já nevim.Já jsem po tom bridgi nepátrala, mě to bylo daný. Přijde mi ale že to 

bylo dost přípustný. 

Já jsem chodila na každý, nechyběla jsem, s každým jsme se naučili něco jinýho. 

Možná sebeobrana, hahaha. 

Nebo možná ty scénky zkoušet, prožívat. I když my jsme je tam taky dělali, ale možná 

třeba víc. 

 

 Vidíte nějaký rozdíl mezi terapiemi (indiv./skup.) a mezi programy os.rozvoje, 

typu Bridge? 
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Rozdíl v tom určitě je, když máte individuální tak tomu terapeutovi toho řeknete určitě 

víc. A skupinkou, sice se tam mluví, ale když chcete říct námitku tak jí pořád říkate 

s obavami, aby jste tomu druhýmu neublížila, není to dost často upřímný. V tý 

skupinový terapie v acorusu tam vždycky bylo nějaký téma, všichni mluvili jedna přes 

druhou, jsou to vyjádření, jak by to řešil každý sám, návrhy a zkušenosti druhých. 

Máte šanci si vyslechnout, jak by to řešil někdo jinej, říkáme si tam nápady. 

Ten bridge je hodně naučnej, tam vám říkají, jak to dělat. Motivují vás, podněcují 

sebedůvěru, v tý skupinovce, jsou jenom názory, jak by to ted druhý dělal.  

Když teda ta matka zůstala sama bez toho partnera,tak se tady může naučit jak 

komunikovat, jak prostě začít i s novým partnerem. Aby nedělala ty stejný chyby jako 

dělala. 

Dřív domácí násilí bylo tabu, nemluvilo se o tom. Nevěděla jsem o žádným azylu. 

Ženský se naučili o tom mluvit. Ty informace nikde nejsou, nikde to na vás nevisí a 

nekouká.  

 

 Je něco, co ještě nezaznělo a chtěla byste ještě dodat? 

Je úžasný, že něco takovýho existuje a jsem moc ráda, že jsem se k němu dostala. 

Nevim, že existuje něco jinýho, dozvěděla jsem se o tom jenom díky tomu, že jsem 

byla v tý organizaci, jinak bych o tom asi nevěděla. Hlavně taky, že to bylo bezplatný, 

protože podle mě nějaký rozvojový věci, těch je třeba spousta, ale musí se to platit. A 

Každý se k tomu třeba nedostane. Hrozně malá informovanost. 
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Příloha 3: Seznam kódů k rozhovoru 

Tematické kategorie Seznam kódů 

bydlení 
utajované bydlení 

pomoc od neziskové organizace 

psychický stav 

psychické problémy 

psychický teror od partnera 

fyzický teror od partnera 

terapeutická podpora 

finance 
dluhy 

nemožnost placení kurzů 

výchovné problémy vztah s dítětem 

práce dočasná nezaměstnanost 

nabídka kurzů/programů 

podpůrný program „The Bridge“ 

podpůrný program „Hranice“ 

programy osobnostního rozvoje 

terapeutické kurzy 

neznalost více kurzů 

informovanost  

o kurzech/programech 

povědomí o kurzech a nabídkách 

nedostatek informovanosti 

návrhy na propagaci kurzu 

očekávání od kurzu absence představ 

přínosy kurzu 

ochota hledat řešení situace 

učení se mít rád 

vliv pohody na děti 

uvědomění si svých kvalit 

styly komunikace 

empatie 

sdílení 

uplatnitelnost informací z kurzu v životě 

probuzení aktivity 

předávání informací dál 

limity kurzu 
finanční bariéry 

dostupnost kurzů 

 

 

 


