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Abstrakt
Monografie shrnuje dosavadní a přináší nové poznatky o životě samoživitelů
a samoživitelek v České republice. Podle dat posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku
2011 byla neúplnou každá čtvrtá rodina s přibližně 405 tisíci závislými dětmi. Z hlediska
životní úrovně patří rodiny s jedním rodičem dlouhodobě k těm nejohroženějším.
Výzkum založený na kvantitativní i kvalitativní metodologii ukázal, že neúplná
rodina vznikla v téměř shodné míře rozvodem manželství jako rozchodem nesezdaného
páru. V přibližně každé osmé rodině však spolu rodiče nejmladšího dítěte vůbec nikdy
nežili. Děti v šetřených rodinách byly nejčastěji v převážné péči matky, pouze každé
desáté bydlelo více u otce, stejný podíl pak střídal bydliště rodičů půl napůl. Znepokojivé
je zjištění, že v celém souboru nezaopatřených dětí se se svým druhým rodičem nestýká
každé čtvrté, výživné nedostává přibližně pětina. Důvody jsou však různé, od dohody
mezi rodiči po neochotu povinného rodiče. Samoživitelům velmi často pomáhají jejich
rodiče, emocionální či morální podpora je vyhledávána spíše u přátel. Sólo rodiče
neočekávají větší míru pomoci od státu než jiné rodiny. Podle nich by měla opatření
rodinné politiky pomáhat sladit rodinné a pracovní povinnosti, snížit finanční náročnost
péče o děti a zajistit pracovní podmínky rodičů tak, aby zejména samoživitelé měli
dostatek času na socializační, relaxační a rozvojové rodinné aktivity.
Studie je jedním z výstupů víceletého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin
a seniorů (2018-2022), v jehož rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
Klíčová slova: neúplná rodin; sólo rodič; stabilita rodiny; rodičovství; příjmy; výdaje;
slaďování práce a rodiny; rodinná politika; vztahy

Abstract
The monograph summarises current knowledge and provides new information on
the lives of single parents in the Czech Republic. According to the results of the latest
housing census (2011), one in four families at this time was incomplete, involving a total
number of dependent children of approximately 405,000. In terms of living standards,
single-parent families have long been amongst the most vulnerable in society.
Research based on both quantitative and qualitative methodology has indicated
that single-parent families originate to almost the same degree via the divorce of
married couples and the splitting of unmarried relationships. However, with respect to
around every eighth family, the parents of the youngest child have never co-habited.
Children in the families under investigation are predominantly in the care of the mother,
with only every tenth child living mainly with the father; the same proportion applies to
children who alternate between their parents on a half and half basis. It is worrying to
consider that of the whole group of dependent children, every fourth child never meets
with his/her second parent and approximately one fifth do not receive maintenance
payments. The reasons vary from agreements between parents to the reluctance/
unwillingness of the responsible parent. Single parents very often receive assistance
from their parents, with emotional and moral support being sought preferably from
friends. Single parents receive no more assistance from the state than other families
and single parents often opine that family policy measures should be aimed at helping
them reconcile family and work responsibilities, reducing the cost of childcare and
ensuring the conditions that allow single parents, in particular, to have sufficient time
for socialising, relaxing and developing family activities.

The study forms one of the outputs of the medium-term Comprehensive
Research on the Situation of Families and Seniors (2018-2022) project involving the
ongoing monitoring of various types of family units.

Keywords: incomplete families; single parent; family stability; parenthood; income;
expenditure; reconciliation of work and family; family policy; relationships

Obsah
Shrnutí hlavních zjištění ................................................................................. 7
Úvod ............................................................................................................... 9
I. NEÚPLNÉ RODINY V DOSTUPNÝCH STATISTICKÝCH DATECH ..................... 13
1. Neúplné rodiny podle demografické statistiky ........................................ 15
1.1 Základní údaje o neúplných rodinách dle Sčítání lidu, domů a bytů
a výběrového šetření Příjmy a životní podmínky domácností EU-SILC .........15
1.2 Způsoby vzniku neúplné rodiny ..............................................................25
1.2.1 Děti narozené mimo manželství .....................................................25
1.2.2 Rozvodovost a rozchodovost .........................................................32
1.3 Evropský demografický kontext .............................................................39
2. Finanční a materiální situace neúplných rodin podle dat SILC ................ 47
II. NEÚPLNÉ RODINY PODLE KVANTITATIVNÍHO ŠETŘENÍ ........................... 53
3. Základní informace o výzkumu ............................................................... 55
3.1 Metodologie kvantitativního výzkumu .....................................................55
3.2 Sociodemografické charakteristiky samoživitelů .......................................57
4. Cesta k současné neúplné rodině a její problémy ................................... 62
4.1 Neúplná rodina z pohledu nejmladšího dítěte ...........................................62
4.2 Důvody a okolnosti vzniku neúplné rodiny ...............................................65
4.3 Podpora/pomoc v období rozpadu rodiny.................................................67
4.4 Finanční a materiální situace po rozchodu ...............................................70
4.5 Vybrané problémy a vztahy v neúplných rodinách ....................................74
4.6 Nezaopatřené děti v neúplných rodinách .................................................82
4.7 Další plány partnerské a rodičovské samoživitelů .....................................90
5. Současná příjmová, výdajová a materiální situace neúplných rodin ....... 95
5.1 Příjmová úroveň neúplných rodin ...........................................................95
5.2 Půjčky, jejich splácení, exekuce ........................................................... 100
5.3 Výdaje neúplných rodin ...................................................................... 102
5.4 Bytová situace ................................................................................... 108
5.5 Majetek ............................................................................................ 112
5.6 Výživné............................................................................................. 113
6. Slaďování rodinného a pracovního života ............................................. 121
6.1 Socioekonomický status ...................................................................... 121
6.2 Charakteristiky zaměstnání sólo rodičů ................................................. 126
6.3 Slaďování rodinných a pracovních rolí ................................................... 131
6.4 Podpora při plnění rodinných rolí .......................................................... 136
7. Postoje a názory na rodinu a rodinnou politiku .................................... 141
7.1 Postoje a hodnotové orientace ............................................................. 141
7.2 Chápání role státu v podpoře rodin a očekávání od rodinné politiky .......... 149

5

III. NEÚPLNÉ RODINY PODLE KVALITATIVNÍHO ŠETŘENÍ .......................... 161
8. Neúplné rodiny v hloubkových rozhovorech ......................................... 163
8.1 Základní informace o výzkumu ............................................................ 163
8.2 Příběhy ............................................................................................. 166
8.3 Zkušenosti rodičů z neúplných rodin ..................................................... 195
8.4 Inspirace pro rodinnou politiku ............................................................ 198
Shrnutí ........................................................................................................ 201
Literatura .................................................................................................... 208
Výtahy z oponentských posudků.................................................................. 216

6

Shrnutí hlavních zjištění

Shrnutí hlavních zjištění
• Podle dat sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 byla každá čtvrtá rodina se
závislými dětmi rodinou neúplnou. Ve většině případů v nich žilo pouze jedno
závislé dítě.
• Rozvod svých rodičů, jenž je jedním ze způsobů vzniku neúplné rodiny, zažije
v průměru 23 tisíc děti ročně, o rozchodech nesezdaných párů evidence
neexistuje. Podobně není možné přesně říci, kolik dětí, jež se rodí nevdaným
ženám, se narodí do úplné rodiny.
• Podle šetření Samoživitelé 2019 vznikla neúplná rodina v téměř shodné míře
rozvodem (43 %) jako rozchodem (38 %), v přibližně v každé osmé rodině však
spolu rodiče nejmladšího dítěte ani nežili. Rozvod dotázaných samoživitelů nastal
v průměru po delší době než rozchod nesezdaných.
• V souladu se statistikami Ministerstva spravedlnosti byly děti žijící v dotázaných
rodinách v době výzkumu nejčastěji v převážné péči matky, pouze každé desáté
bydlelo více u otce, stejný podíl pak střídal bydliště rodičů půl napůl.
• Mezi samoživiteli převládá ideál dvoudětné rodiny, většina z nich by, byť s určitou
opatrností, ráda založila rodinu novou.
• Příjmy neúplných rodin jsou v porovnání s rodinami úplnými s dětmi stále nižší.
Samoživitelé patří mezi nejčastější příjemce sociálních dávek, skupiny ohrožené
chudobou i materiální deprivací. Jejich situace se však v těchto aspektech
v posledních letech zlepšuje.
• Napjatější rozpočet a pociťované větší těžkosti při vycházení s příjmem zhoršují
samoživitelům možnosti zajistit svým dětem vhodné podmínky a uspokojit jejich
potřeby. Zaplatit dětem vše, co potřebují, nezvládá každý třetí samoživitel.
Největší obtíže představuje zajištění jednorázových volnočasových aktivit dětí
a pořízení dětského oblečení a obuvi.
• Polovina samoživitelů žije ve vlastním bytě nebo domě, třetina v nájemním bytě.
V nájmu žijí častěji rodiče, jejichž partnerství skončilo rozchodem, ovdovělí rodiče
své byty častěji vlastní. Náklady na bydlení poměrně významně zatěžují rodinný
rozpočet, zvlášť žijí-li v nájmu.
• Výživné dostává pravidelně a ve stanovené výši 61 % dětí, v nižší částce nebo
nepravidelně 17 %. Platební morálka rodičů ohledně výživného je lepší, pokud
bylo výživné stanoveno na základě dohody a také v případě pravidelného
kontaktu a styku druhého rodiče s dítětem.
• Přibližně pětina dětí nedostává výživné vůbec. Druhý rodič ho zpravidla odmítá
platit (29 %), ale až čtvrtina rodičů (26 %) se takto dohodla a další pětina (21 %)
uvedla jiné okolnosti (např. otec není v rodném listě, nežije, je ve vězení, mají
střídavou péči).
• Pro zálohované výživné se vyslovily až tři čtvrtiny samoživitelů. Jeho podpora
však ztrácí na síle v komparaci se zlepšením podmínek pro donucení povinných
rodičů platit výživné.
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• Zhruba osm desetin sólo rodičů je zaměstnaných, vyšší míra zaměstnanosti je
mezi muži. Ženy samoživitelky obvykle vykazují ve srovnání s ženami žijícími
s partnerem o něco vyšší míru ekonomické aktivity, ale v tom i vyšší
nezaměstnanost.
• Rozdíly v socioekonomickém postavení mezi samoživiteli a samoživitelkami
odrážejí obecné genderové rozdíly, pramenící z toho, že ekonomickou aktivitu žen
snižuje péče o nejmenší děti.
• Pracovní vytížení samoživitelek se zásadně neliší od ostatních matek.
Zaměstnanost rapidně vzrůstá po dosažení tří let věku nejmladšího dítěte, pak
naprostá většina matek pracuje na plný úvazek.
• Jde to však na úkor plnění výchovných funkcí a prožívání mateřství a vede to
k reálnému a/nebo pociťovanému přetížení výkonem zaměstnání. Sólo matky
trápí významný deficit času na děti. Vyšší spokojenost s intenzitou výdělečné
činnosti se pojí s vyšší spokojeností s časem věnovaným dětem.
• V zaměstnání jsou sólo rodičům vytvářeny převážně stejné podmínky jako
ostatním rodičům. Zejména v tom smyslu, že jen menší část zaměstnavatelů je
vstřícná z důvodu respektování jejich speciální situace. Sólo rodiče však reflektují
u zaměstnavatelů nedůvěru a přetrvávající předsudky vůči samoživitelům.
• Podstatná část, zhruba třetina, sólo rodičů je podle svých deklarací na zabezpečení základních funkcí rodiny skutečně sama. Nejvíce je samoživiteli využívána
pomoc jejich matky, příp. otce. Emocionální či morální podpora je vyhledávána
spíše u přátel.
• Rodiče samoživitelé a samoživitelky představují hodnotově ne příliš diferencovanou skupinu. U všech rodičů zcela převažuje, tak jako v celé společnosti,
preference hodnoty rodiny. Ta je jimi vnímána ve dvojím smyslu. Na jedné straně
v kontextu s „penězi“ (umožňují plnit rodinné funkce) a „prací“ (jako hodnotou
i nástrojem peníze získat). Na druhé straně v propojení s hodnotami sociálních
kontaktů a ne-pracovních aktivit (sounáležitost rodinných a širších společenských
vazeb).
• V obecné hodnotové a postojové rovině nebyly shledány odlišné přístupy sólo
rodičů k rodině, partnerství a rodičovství ve srovnání s jinými rodiči, s výjimkou
menšího významu přikládaného roli manželství a důležitosti denního soužití dětí
s oběma rodiči.
• Sólo rodiče ve svých výpovědích vyjadřují vysokou míru důvěry v autonomii
rodiny, závisející však v nějaké míře na společenské podpoře. Tato důvěra je vyšší
u rodičů vzdělanějších a kvalifikovanějších a také majetnějších.
• Žádoucí zacílení rodinné politiky spatřují sólo rodiče ve třech tématech – slaďování
rodiny a zaměstnání, zajištění pracovních podmínek vstřícných potřebám rodičů
a snížení finanční náročnosti péče o děti. Uvítali by opatření na získání více času
na socializační, relaxační a rozvojové rodinné aktivity.
• V hodnocení konkrétní pomoci poskytované státem sólo rodiče postrádají větší
finanční podporu.
• Kvalitativní šetření potvrdilo závěry kvantitativního výzkumu. V rámci žádoucích
opatření ze strany společnosti či státu sólo rodiče zmiňovali konkrétní náměty
na hlubší systémové změny, jakož i na podporu samoživitelů v případě problémů
či k usnadnění zvládání každodenních nároků a těžkostí.
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Úvod

Úvod
Současná rodina je velmi rozmanitá a nabývá různých forem, proto je poměrně
obtížné tuto společenskou instituci definovat. České právo ucelenou definici rodiny
neposkytuje. Podle české Koncepce rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí
(2017: 4-5) je „rodina prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka,
prostorem tvorby lidského kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. Jako taková je
bezesporu základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Jen stabilní a prosperující rodiny jsou zárukou dobrého prostředí pro výchovu dětí, udržitelného rozvoje společnosti a její funkčnosti a soudržnosti. Úloha rodiny ve společnosti je nezastupitelná…
Pod pojmem „funkční rodina“ se rozumí rodina plnící své základní přirozené funkce – tj.
biologicko-reprodukční, socializační, sociálněekonomickou, regenerační a podpůrnou,
neboli emocionálně-stabilizační. Bez fungující rodiny, realizující své základní funkce, je
ohrožena samotná existence společnosti. Bez soudržné rodiny nebude soudržná ani
společnost a lidé budou méně spokojeni se svým životem; nesoudržná společnost bude
rozkládána vnitřními tenzemi (včetně politických konfliktů) a bude se muset potýkat
s nepřiměřeně vysokými dodatečnými náklady v rovině ekonomické, sociální i emocionální.“ Tato citace potvrzuje, že definovat současnou rodinu není lehké. Je však možné
operacionalizovat její jednotlivé formy. To je náplní pětiletého projektu Komplexní
výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022). Předmětem jeho zájmu byly v roce 2019
neúplné rodiny (jak jsou tradičně nazývány v terminologii Českého statistického úřadu),
neboli rodiny samoživitelů a samoživitelek nebo též rodiny sólo rodičů. V těchto rodinách
vychovává nezaopatřené dítě či děti pouze jeden rodič.
Rodina si v porovnání s ostatními oblastmi života (práce, přátelé, volný čas
apod.) uchovává v české společnosti stále vysokou hodnotu (Rabušic, Chromková
Manea, 2018). Poměrně vysoce je ceněna i instituce manželství, podle mezinárodního
šetření European Values Study z roku 2017 se 83 % dotázaných občanů České republiky
nedomnívalo, že je to zastaralá instituce. Manželství vyzdvihují spíše starší generace,
nicméně i pro 72 % dotázaných mladších 30 let má tato instituce stále v současné
společnosti své místo. V manželství by chtělo žít 78 % dotázaných v roce 2017. Čím byl
respondent mladší, tím častěji by chtěl žít s partnerem nejprve bez sňatku a až poté
uzavřít sňatek. Nesezdaně po celý život by však chtělo žít i mezi nejmladší generací (18
až 29 let) pouze 13 %. Na druhou stranu se v polistopadové době zvýšil podíl těch, kteří
se domnívají, že žena může vychovávat dítě sama bez muže (1991: 28 %, 2017: 50
%). Tento názor zastávají o něco více ženy než muži a je rovněž typičtější pro mladší
ročníky (tamtéž). Společnost rovněž zaujímá čím dál tím tolerantnější postoj k rozvodu.
V roce 2017 se 75 % českých občanů domnívalo, že když rodina nefunguje, je rozvod
přijatelným řešením (CVVM, 2017). Téměř polovina pak podporovala názor, že jeden
rodič může vychovávat dítě stejně dobře jako oba společně, a pouze 17 % se domnívalo,
že rozvedené osoby mají menší vážnost ve společnosti. Více než třetina byla přesvědčena, že je pravděpodobnější, že se děti rozvedených rodičů samy také rozvedou
(tamtéž).
Podle dat ze sčítání lidu, domů a bytů se mezi roky 1970 a 2011 snížil počet
úplných rodin, založených stále většinou na manželství, a naopak se velmi zvýšil počet
rodin neúplných. Mezi rodinami se závislými dětmi je každá čtvrtá neúplnou rodinou.
Každý rok zažije rozvod svých rodičů v průměru 23 tisíc nezletilých dětí (ČSÚ, 2018a,
2018b). Uvedené trendy nasvědčují tomu, že by neúplným rodinám měla být věnována
zvláštní pozornost. Výzkumy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. se
v posledních letech na tyto rodiny nezaměřovaly cíleně, ale rodiny samoživitelů a samoživitelek byly téměř vždy podskupinou šetřené cílové populace (např. Rodiny s dětmi
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v ČR – Sociodemografická a příjmová analýza, Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu,
Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálněekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů
obou nástrojů podpory, Rodiny se třemi a více dětmi1). Rodině včetně té neúplné se
dlouhodobě věnuje i např. oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie
věd ČR, v. v. i.2, nebo též Ústav populačních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity3. Přesto se autorky této publikace rozhodly zaměřit výzkum v rámci
zmíněného pětiletého projektu právě na rodiny neúplné. Každý rok je v tomto projektu
po dohodě se zadavatelem, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, vytipován
jeden (či více) typů rodiny. Výzkum se pak v co možná nejvyšší možné míře zaměřuje
na témata, jež jsou všem rodinám společná, a zároveň se věnuje těm, která jsou typická
pro daný specifický typ rodiny. V závěrečných fázích projektu tak bude možné vybrané
oblasti života rodin mezi jednotlivými typy porovnat.
Neúplná rodina vzniká trojím způsobem, tj. úmrtím jednoho z rodičů, rozvodem
či rozchodem rodičů, nebo narozením dítěte matce, která je fakticky sama, bez partnera.
Úmrtí rodiče je pro dítě jistě velmi traumatizujícím zážitkem, tyto případy však nejsou
v porovnání s ostatními způsoby vzniku neúplné rodiny tak početné. Velkou životní
zkušeností je pro dítě (a nejen pro něj) rozchod jeho rodičů. Úroveň rozvodovosti je
v České republice dlouhodobě vysoká. Rozvodovost je předmětem zájmu nejen
demografů, ale i soudců, psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků. Názory
na příčiny nestability rodiny se různí. Jedním z nich je např. rostoucí důraz na seberealizaci, osobní svobodu a možnost volby v současné společnosti. Dle teorií sociální směny
reprezentované především Garrym S. Beckerem jsou členové rodiny racionálně jednající
jedinci, kteří se snaží optimalizovat svůj zisk. O individualismu výrazně se projevujícím
od 60. let hovoří v souvislosti s rodinou i Singly. Člověk jako individuum je vyvázán
z komunity a jako takový má žít ve shodě s vlastními zájmy, potřebami (Singly, 1999,
2001). Pro uvědomění si sebe sama však potřebuje každý jedinec své významné druhé,
nejlépe členy své rodiny. Člověk nechce a nemůže žít sám, ale svoji referenční skupinu
si může vybrat, případně ji i měnit. Společnost ztratila spolu s rostoucím individualismem
v řadě oblastí svoji kontrolu, oblast rodiny je považována za soukromé teritorium, do
kterého stát intervenuje pokud možno až tehdy, je-li ohrožen nějaký její člen. Dle
Matouška (Matoušek a kol., 2015: 19) je funkční rodinou společenství více lidí, kteří se
umějí omezovat ve svých potřebách a upřednostňovat ty dalších členů rodiny. V naší
kultuře se však hledá pro sebeomezování obtížně vzor i důvod. Partnera si každý vybírá
sám, vyjednávání a bilance rizik jsou každého vlastní odpovědností.
Nosným prvkem manželství je od počátku 20. století láska a kvalita partnerského
vztahu (Dudová, 2008b). Jak bylo uvedeno výše, manželství a rodina jsou v české
společnosti stále nejvyššími životními hodnotami. Manželství či nesezdané soužití se
nerozpadá proto, že by život v páru ztratil na prestiži, ale spíše naopak. Partnerský život
je natolik důležitý, že nelze připustit, aby byl polovičatý, neuspokojivý (Dudová, 2008b;
Matoušek a kol., 2015). Očekávání od života v partnerském vztahu se mění spolu
s proměnou společenských podmínek a diskursů týkajících se partnerství a rodičovství.
V současné společnosti je status ženy historicky nejméně závislý či zcela nezávislý na
statusu muže, žena je schopna uživit rodinu sama či s pomocí rozvinutého sociálního
státu. Podle výzkumu CVVM (2016a) si většina lidí myslí, že oba partneři v rodině by
měli mít stejné možnosti se dále vzdělávat, pěstovat společenské kontakty a koníčky,

1

Více o těchto projektech a výstupech na https://www.vupsv.cz/projekty/?id=263, https://www.vupsv.cz/
projekty/?id=307, https://www.vupsv.cz/projekty/?id=336, http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_460.pdf

2

https://www.soc.cas.cz/oddeleni/gender-sociologie

3

https://ups.fss.muni.cz/
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a významná část populace zastává názor, že by se měli rovnoměrně dělit i o domácí
a rodinné povinnosti. Zároveň ale přetrvává tendence některé role dál genderově
odlišovat, tedy svěřovat na jedné straně odpovědnost za finanční zabezpečení a také
opravy v domácnosti mužům, a na druhé straně vaření, úklid, ale i péči o děti spíše
ženám. V reálném životě určitá komplementarita ženské, tj. spíše pečovatelské,
a mužské, tj. spíše ekonomické, role stále přetrvává. V médiích, ale i v obecnějším
diskursu je však kladen důraz na uplatnění žen i matek na trhu práce, mimo jiné i
v souvislosti s jejich rostoucím vzděláním, na druhé straně je akcentována role otců
jako významných pečujících osob a vzoru v rodině. Oba gendery jsou tak vystaveny
pnutí a nedojde-li v konkrétní rodině k dohodě, jak role muže a ženy definovat a skloubit,
může to oslabit partnerský vztah a vést až k rozpadu rodiny. Ve společnosti dostatku
a konzumu je často výhodnější nefunkční spotřebič či jiné předměty spotřeby vyměnit
za nové. Tato filozofie se nezřídka přenáší i do řešení partnerských konfliktů, které
vyžaduje významný objem času a energie. Ukončení vztahu se mnohdy zdá být (a někdy
také je) snazší než se pokusit vztah „opravit“. V případě partnerského nesouladu či
nespokojenosti jednoho nebo obou partnerů společnost přijímá rozvod/rozchod jako
přirozené řešení (CVVM, 2017).
Rozchod s sebou nese změny jak v materiální a ekonomické situaci muže a ženy
(např. rozdělení majetku, finančních úspor, případně dluhů, potřebu vyřešit bydlení,
vybavení nové domácnosti), tak zejména v rovině emocionální i sociální (např. nastavit
vztahy se společnými přáteli muže a ženy, vyjasnit si, jak bude probíhat péče o děti).
Míra, s jakou na oba rozchod dopadne, závisí především na důvodech a průběhu
rozvodu. Obtížnější je tam, kde mají partneři děti. Partnery mohou přestat být, ale rodiči
zůstávají. Je nutné spolu dále komunikovat a být v kontaktu, což neumožňuje na
předchozí životní etapu zapomenout. Jak uvádí Matoušek (Matoušek a kol., 2015),
emocionální bouře spojená s rozchodem umí zcela potlačit racionalitu. Typickým
doprovodným jevem rozchodu je i aktivizace původních rodin, např. v otázce styku
s vnoučaty, rodinného majetku.
Rozpad rodiny vnáší výrazné změny rovněž do života dětí. Každý konflikt v rodině
vyvolává u dítěte stres, strach, úzkost, nezřídka pocit viny. Projevy mohou být různé,
od psychosomatických potíží, neposlušnosti po zhoršení školního prospěchu, záškoláctví
i požívání alkoholu, drog atd. Dle Matouška (tamtéž) dítě lépe zvládne rozchod svých
rodičů, pokud není do sporu mezi rodiči přímo vtaženo. Výrazný vliv však má kvalita
vztahu mezi dítětem a tím rodičem, který má dítě v péči. Ten by měl být založen na
kombinaci přiměřené autority a dostatečné vřelosti. Jedná se o tzv. rodičovství láskyplně
usměrňující (authoritative parenting).
V rodinách, kde chybí (trvale) jeden z rodičů, nemá dítě mužský, případně ženský
vzor. To ovlivňuje jeho další život, a to i v oblasti jeho vlastních partnerských vztahů.
Některé výzkumy ukázaly, že ti, kdo zažili rozvod svých rodičů, se sami častěji rozvádějí
(např. Šťastná, 2006; Maříková, Vohlídalová 2011). Jiné výzkumy ukazují, že rozpad
rodiny má vliv na nižší dosažené vzdělání dětí v porovnání se vzděláním rodičů (Fučík,
2013). To se dále promítá i do jejich postavení na trhu práce.
Předchozí odstavce nastínily jen některé aspekty života neúplných rodin. Tato
studie prezentuje výsledky výzkumu, který byl svým záběrem poměrně rozsáhlý.
V rámci počáteční fáze byla pozornost věnována neúplným rodinám z pohledu
standardní demografické statistiky a šetření Českého statistického úřadu zaměřených
na finanční a materiální situaci rodin. Vlastní výzkum se opíral o kvantitativní
a kvalitativní metodologii. V kvantitativním dotazníkovém šetření byla kromě složení
neúplných rodin a způsobu a okolností jejich vzniku sledována ekonomická a bytová
situace, postavení na trhu práce, způsoby slaďování práce a rodiny či postoje
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k opatřením rodinné politiky. Kvalitativní část v podobě hloubkových rozhovorů přináší
do daných oblastí podrobnější vhled.
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1. Neúplné rodiny podle demografické statistiky
Jana Paloncyová
Z historického hlediska lze období po konci druhé světové války charakterizovat
postupnou nuklearizací, neboli přechodem k rodině, jejímž jádrem je rodina úplná, tedy
pár (Kobrin, 1976). Vícegenerační soužití bylo v rámci tohoto procesu čím dál tím
vzácnější, což vedlo ke snižování průměrné velikosti domácnosti. Během druhé
demografické tranzice započaté v západních zemích v 60. letech a v ČR po roce 1989,
jdoucí ruku v ruce s liberalizací společnosti, však došlo i ke změnám vnitřní struktury
domácností. Ženy nabyly větší ekonomickou nezávislost na partnerovi i širší rodině,
rostoucí důraz na osobní svobodu a potřeby jedince se projevily v nárůstu počtu
nesezdaných soužití a rozvod se stal legitimním nástrojem pro ukončení nefungujícího
manželství. Dalším výrazným rysem demografického chování byl zvyšující se podíl dětí
narozených mimo manželství. Tyto jevy se projevily s různou intenzitou napříč všemi
skupinami společnosti. Rodina tak nabývá různých forem (koncept post-familial family,
Beck-Gernsheim, 2002). Jednou z nich jsou neúplné rodiny. Než bude pozornost
zaměřena na to, jak se těmto rodinám žije, jak fungují, jaké jsou jejich problémy či
radosti, je třeba se nejprve seznámit s tím, kolik takových rodin v České republice je,
jaké jsou jejich základní charakteristiky a jak tyto rodiny vznikají.

1.1 Základní údaje o neúplných rodinách dle Sčítání lidu, domů
a bytů a výběrového šetření Příjmy a životní podmínky
domácností EU-SILC
Hlavním zdrojem údajů o počtu rodin a jejich složení je sčítání lidu, domů a bytů
(dále též SLDB), to poslední se uskutečnilo v roce 2011, příští je plánováno na rok 2021.
V mezidobí je pro představu o trendech možné využít např. výběrové šetření o příjmech
a životních podmínkách domácností EU-SILC (European Union – Statistics on Income
and Living Conditions)4.
Dle výsledků SLDB se mezi roky 1970 a 2011 zvýšil počet hospodařících
domácností5 o 30 % (tabulka č. 1.1). Počty domácností tvořených jednou rodinou
se až do sčítání v roce 1991 rovněž zvyšovaly, i když pomalejším tempem, při
posledních dvou sčítáních však klesaly při mírném vzestupu domácností tvořených
více rodinami, ale především při zvyšování počtu domácností jednotlivců i vícečlenných
nerodinných domácností. Přestože se od roku 1970 mezi domácnostmi jednotlivců
významně zvýšilo absolutní zastoupení osob v mladším a středním věku, téměř polovinu
jednotlivců představovaly v roce 2011 stále osoby ve věku 60 a více let. Právě věková
skupina 60–69 let zaznamenala v posledním intercenzálním období nejvýraznější

4

K tomuto výběrovému šetření se ČR navázala po vstupu do EU, probíhá tedy od roku 2005 s roční
periodicitou. Účelem šetření, které zajišťuje ČSÚ, je získávat reprezentativní údaje o příjmovém rozdělení
jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavenosti
domácností předměty dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých
osob žijících v domácnostech. Výběrový soubor SILC činí přibližně 8 tisíc domácností, čemuž odpovídá
přibližně 20 tisíc osob. Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, kterou tvoří osoby obvykle bydlící
v daném bytě. Každá vybraná domácnost se šetření účastní po dobu 4 let, čtvrtina domácností je každý
rok obměněna. Více o metodice na https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnostikf03f95ff5

5

Více o metodice sčítání a definicích typů domácnosti na https://www.czso.cz/csu/czso/metodika-sldb-2011
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absolutní přírůstek (ČSÚ, 2014a). Stárnutí obyvatel bude dál přispívat k růstu zastoupení
domácností jednotlivců, nižší podíl osob v mladším věku bude naopak snižovat podíl
domácností rodinných.
Zaměříme-li se na úplnost rodin, pak se mezi roky 1970 a 2011 snížil počet
úplných rodin, tj. založených na manželském či nesezdaném páru, s dětmi či bez,
a naopak se velmi zvýšil (více než zdvojnásobil) počet rodin neúplných. Z celkového
počtu hospodařících domácností v České republice tvořily v roce 2011 domácnosti
rodinné 63 %, mezi nimiž dominovaly ty případy, kdy byla hospodařící domácnost
tvořena pouze jednou rodinou (98 %). Většina těchto rodin (79 %) byla rodinou úplnou,
a to založenou na manželství (89 %), v posledních desetiletích oblíbené faktické
manželství (např. CVVM, 2016b) představovalo 11 % českých párů. Nejdynamičtější vývoj do roku 2011 vykázaly neformální svazky s osobou v čele ve věku 25-34
let, jejichž počet se za dvacet let více než zpětinásobil. K 26. 3. 2011 tak byla více než
polovina nesezdaných soužití soustředěna do věku 25-39 let. Více než polovinu tohoto
typu partnerství tvořili svobodní partneři. Polovina nesezdaných soužití byla v roce 2011
bez závislých dětí, alespoň jedno závislé dítě6 žilo ve 43 % nesezdaných soužitích
(Kuchařová a kol., 2019a).
Dle SLDB 2011 žily závislé děti v 52 % neúplných rodin, v naprosté většině to
byl jedináček (70 %) (tabulka č. 1.2). Úplné rodiny byly častěji bez závislých dětí (59
%, tedy 41 % děti mělo), ale ty, které je měly, jich měly oproti neúplným více: přibližně
polovina párů vychovávala jedno dítě (48 %), podobný podíl pak pečoval o dvě děti (45
%; tabulka č. 1.2). Jak v úplných, tak v neúplných rodinách se mezi roky 2001 a 2011
projevily změny plodnosti zvýšením podílu rodin pouze s jedním dítětem. Zaměříme-li
se pouze na rodiny se závislými dětmi, pak je neúplnou rodinou každá čtvrtá.
Tabulka č. 1.1 Vývoj hospodařících domácností v letech 1970-2011 podle SLDB
1970
hospodařící domácnosti
celkem
z toho:
tvořené 1 rodinou

1980

1991

2001

2011

index
index
2011/1970 2011/2001

3 365 407

3 790 977 3 983 858 4 216 085 4 375 122

130

104

2 526 778

2 760 247 2 856 608 2 803 340 2 667 867

106

95

2 263 480

2 459 004 2 440 492 2 260 497 2 097 031

v tom:
1 úplná rodina
1 neúplná rodina

263 298

tvořené 2 a více rodinami

130 738

domácnosti jednotlivců
vícečlenné nerodinné
domácnosti*

668 859
39 032

93

93

217

105

69 694

53

131

897 447 1 047 221 1 276 176 1 422 147

213

111

552

259

301 243

416 116

542 843

570 836

79 359

63 492

53 290

53 924

16 537

83 279

215 414

Pozn.: *Počty vícečlenných nerodinných domácností nejsou zcela srovnatelné, neboť definice se měnila. Dle
SLDB 2011 tvoří nerodinnou domácnost dvě nebo více osob příbuzných i nepříbuzných, společně hospodařících,
které netvoří rodinnou domácnost; mezi nerodinné vícečlenné domácnosti patří také domácnost prarodiče/
prarodičů s vnoučaty.
Zdroj: ČSÚ, 2013b
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Dle definice ČSÚ závislé dítě má k osobě v čele domácnosti vztah „dítě osoby v čele domácnosti“, je
ekonomicky neaktivní a mladší 26 let. V dalších kapitolách používáme rovněž výraz „nezaopatřené“.
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Tabulka č. 1.2 Rodiny se závislými dětmi – SLDB 1970-2011 (v %)
počet dětí

1970

1980

1991

2001

2011

úplné rodiny s počtem dětí
jedno

47,6

36,9

40,5

43,4

47,6

dvě

39,6

49,2

48,1

47,4

44,6

tři

9,9

11,7

9,8

7,7

6,6

čtyři a více

2,9

2,3

1,6

1,5

1,1

100,0
1 404
425

100,0
1 475
381

100,0
1 395
868

100,0
1 090
770

100,0

celkem
abs. počet úplných rodin se závislými dětmi

860 470

neúplné rodiny s počtem dětí
jedno

70,9

65,5

65,3

64,6

70,0

dvě

22,8

28,3

28,9

29,8

25,7

4,8

5,1

4,9

4,6

3,7

tři
čtyři a více
celkem
abs. počet neúplných rodin se závislými dětmi

1,5

1,1

0,9

1,0

0,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

157 032

203 882

254 083

343 405

298 977

Pozn.: sčítání 1970 dítě do 15 let, sčítání 1980 až 2011 dítě ekonomicky neaktivní mladší 26 let (v roce 1980
však byly některé údaje publikovány za domácnosti s dětmi mladšími 15 let)
Zdroj: ČSÚ, 2004, 2013b

Z hlediska územního členění byl při sčítání 2011 zaznamenán nejvyšší podíl
neúplných rodin s dětmi v Hlavním městě Praze, v Karlovarském a Ústeckém
kraji. Hlavní město Praha je charakteristické nízkou intenzitou sňatečnosti a plodnosti
a vyšším průměrným věkem při prvním sňatku a při narození dítěte. Úroveň rozvodovosti
je však nižší. Karlovarský a Ústecký kraj jsou typické nízkým průměrným věkem při
narození prvního dítěte, vysokým podílem dětí narozených mimo manželství, nízkou
úrovní sňatečnosti s krátkou průměrnou délkou trvání manželství a vyšší rozvodovostí.
Navíc v těchto krajích patří podíl faktických manželství mezi nejvyšší v České republice.
Naopak, nejnižší podíl neúplných rodin z celkového počtu rodin s dětmi byl
v roce 2011 zaznamenán v Kraji Vysočina a ve Zlínském kraji. Tyto kraje mají oproti
průměru ČR vyšší úroveň sňatečnosti, delší průměrnou délku manželství při nižší úrovni
rozvodovosti. Naprostá většina úplných rodin je zde založena na manželském soužití de
iure, podíl faktických manželství je vůbec nejnižší v ČR (Höhne a kol., 2016).
Jak již bylo řečeno, v období mezi sčítáními může být struktura domácnosti
odhadnuta na základě výběrového šetření SILC. Při interpretaci a analýze výsledků
tohoto šetření je třeba však mít neustále na paměti, že vznikly zpracováním dat
získaných z výběrového šetření. Všechny publikované údaje jsou tedy statistické odhady
a nikoliv přesná čísla. Kromě zatížení dat výběrovou a nevýběrovou chybou7 je u šetření
tohoto typu problémem i relativně malá ochota domácností se šetření účastnit, což se
v případě opakovaných návštěv v rámci tzv. panelu projevuje ve stále selektivnějším
okruhu typů domácností, za něž jsou k dispozici primární údaje vstupující do zpracování.
V této kapitole uváděné výsledky SILC byly převzaty z oficiálních statistik zveřejněných
na webových stránkách Českého statistického úřadu.

7

https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-kf03f95ff5
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Dle výsledků SILC v období 2011 až 2018 celkový počet domácností mírně rostl
(tabulka č. 1.3)8. Přibližně 70 % z nich spadalo do kategorie rodinných domácností (s
dětmi či bez dětí), přičemž poměr úplných a neúplných zůstal v daném období relativně
neměnný. Naopak se zvýšil podíl domácností jednotlivců. Zaměříme-li se pouze na
domácnosti s dětmi, pak 85 % z nich bylo v posledních letech tvořeno rodinami úplnými,
v 15 % pak děti vyrůstaly pouze s jedním rodičem. Oproti SLDB, kde je neúplnou
rodinou s dětmi každá čtvrtá, je tedy jejich zastoupení v SILCu podhodnoceno.

Tabulka č. 1.3 Domácnosti podle výsledků SILC 2011 až 2018
počet domácností

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 180 620

4 254 867

4 282 499

4 304 496

4 324 650

4 347 840

4 372 257

4 394 869

složení domácností (%)
úplné rodiny

63,9

60,4

60,3

60,3

60,7

61,2

61,5

61,1

neúplné rodiny
nerodinné
domácnosti
jednotlivci

11,4

11,5

11,0

10,9

10,3

9,4

9,4

9,2

1,0

0,9

0,9

1,0

1,1

1,0

0,8

0,9

23,7

27,2

27,8

27,9

27,9

28,4

28,3

28,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

celkem

domácnosti, v nichž žijí závislé děti (%)
úplné rodiny

83,3

82,5

83,7

82,7

83,4

84,9

85,1

84,8

neúplné rodiny
nerodinné
domácnosti
celkem

16,3

17,0

15,9

16,9

16,0

14,6

14,5

14,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,5

0,4

0,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: ČSÚ, SILC, různé roky

Podle výsledků SILC stále platí, že ve většině neúplných rodin žije jedno dítě,
více než jedna třetina má dětí více (graf č. 1.1). V úplných rodinách se dle zmiňovaného
výzkumu v posledních letech mírně zvýšilo zastoupení rodin s jedním dítětem, při stálé
dominanci těch se dvěma dětmi.

8
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Absolutní počty se od výsledků sčítání liší, neboť data byla získána na základě výběru domácností
a následného přepočtu dat na úhrn populace, podrobněji viz https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-azivotni-podminky-domacnosti-kf03f95ff5
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Graf č. 1.1 Počet dětí v úplných a neúplných rodinách podle SILC 2011–2017
(v %)
70
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2012
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tři a více
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2017

Pozn.: Jedná se o čisté rodiny, tj. všechny děti jsou vyživované a v hospodařící domácnosti nežijí jiné osoby.
Zdroj: ČSÚ, různé roky (Zaostřeno na ženy a muže)

Nejpočetnější skupinou mezi neúplnými rodinami s dětmi byly
v okamžiku sčítání v roce 2011 rodiny s jedním dítětem ve věku 6 až 14 let
nebo 15 až 25 let (což samozřejmě souvisí s šíří těchto skupin, jak byly vymezeny
ČSÚ). V neúplných rodinách se dvěma dětmi byly podobně jako v rodinách úplných děti
nejčastěji ve věku 6 až 14 let a 15 až 25 let (tabulka č. 1.4). Jak již bylo zmíněno,
neúplné rodiny se třemi dětmi byly spíše výjimečné, o to více rodiny se čtyřmi a více
dětmi. Mezi samoživiteli se třemi dětmi byli nejčastější ti, kteří vychovávali alespoň
jedno dítě ve věku 6 až 14 let, nejméně byli zastoupeni ti s alespoň jedním dítětem
mladším 3 let.
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Tabulka č. 1.4 Neúplné rodiny s maximálně třemi dětmi dle počtu a věku dětí
podle SLDB 2011 (v %)
počet a věk dětí

relativní četnost

1 dítě

70,5

0-2

10,6

3-5

9,2

6-14

23,9

15-25

26,8

2 děti

25,8

0-2 x 0-2

0,5

3-5 x 3-5

0,5

6-14 x 6-14

5,7

15-25 x 15-25

5,1

0-2 x 3-5

1,8

0-2 x 6-14

1,8

0-2 x 15-25

0,3

3-5 x 6-14

0,6

3-5 x 15-25

3,5

6-14 x 15-25

6,0

3 děti

3,7

aspoň jedno mladší 3 let

1,2

aspoň jedno mladší 6 let

1,4

aspoň jedno ve věku 6-14 let

3,1

aspoň jedno ve věku 15-25 let

2,1

celkem

100,0

Pozn.: Vzhledem k počtu možných kombinací věkových skupin byly kategorie u třídětných rodin zjednodušeny.
Z tohoto důvodu se překrývají, jejich součet tedy není roven celkovému podílu třídětných rodin.
Zdroj: data SLDB 2011, vlastní výpočty

Zaměříme-li se na nejmladší dítě v rodině, pak v 16 % neúplných rodin bylo při
sčítání 2011 dítě mladší tří let, přibližně stejný podíl byl ve věku docházky do mateřské
školy (tabulka č. 1.5). Více než třetina byla ve věku povinné školní docházky, další téměř
třetina byla ve věku starším. V porovnání s rodinami úplnými byly více zastoupeny starší
děti, což samozřejmě odráží rodinnou historii, kdy se rodina rozpadá nejčastěji po třech
až šesti letech od sňatku (podrobněji viz kapitola 1.2.2) a děti samoživitelů jsou tak
starší.
Tabulka č. 1.5 Věk nejmladšího dítěte v úplných a neúplných rodinách podle
SLDB 2011 (v %)
věk nejmladšího dítěte

neúplná rodina

úplná rodina

mladší 3 let

16,3

23,6

3 až 5 let

14,7

16,9

6 až 14 let

37,0

33,1

starší 15 let

32,0

26,5

Zdroj: data SLDB, 2011, vlastní výpočty
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V čele neúplné rodiny stojí vždy rodič nezaopatřeného dítěte, případně dětí. Je
nasnadě, že jím je většinou matka, neboť je to zaprvé ona, kdo přivádí dítě na svět,
a zadruhé je stále běžné, že při rozchodu či rozvodu jsou děti svěřovány spíše matce
(Höhne, Paloncyová, 2019). Porovnáme-li výsledky sčítání v roce 2001 a 2011, nedošlo
v tomto směru k zásadním změnám, v roce 2001 bylo mezi samoživiteli 88 %
matek, v roce 2011 pak 83 %. V tomto období se sice stále každoročně zvyšoval
podíl dětí, jež se narodily mimo manželství, je však obtížné určit, kolik z nich se narodilo
osamělé matce a kolik nesezdanému páru (více viz kapitola 1.2.1). Na druhé straně na
snižující se podíl matek mezi samoživiteli má vliv pomalu se měnící praxe svěřování dětí
do střídavé, případně společné péče či výlučné péče otce (Höhne, Paloncyová, 2019).
Dle výsledků sčítání 2011 pečovali muži ve třech čtvrtinách o jedno dítě, ženy měly
naopak častěji děti dvě (27 %), nebo tři a více (5 %).
Způsob geneze neúplné rodiny ovlivňuje následně rodinný stav osoby v jejím
čele. Výsledky sčítání v roce 2011 se vyznačují v porovnání s těmi z roku 2001 výrazným
zvýšením podílu svobodných samoživitelů (tabulka č. 1.6). Byl-li v roce 2011 v čele
neúplné rodiny muž, pak byl každý čtvrtý svobodný, podobně tomu bylo i u žen, i když
zde nebyl nárůst tohoto podílu tak významný. Toto zvýšení bylo doprovázeno výrazným
snížením podílu rozvedených samoživitelů mezi muži. Odrazil se zde zřejmě fenomén
nesezdaných soužití. O tom, se kterým rodičem děti po rozchodu vyrůstají, statistiky
však příliš nevypovídají, neboť pokud se rodiče o péči o dítě, případně dětí dohodnou,
nemusí se obracet na soud ani jiné instituce a tyto případy tedy nejsou statistikou nijak
zachyceny (Höhne, Paloncyová, 2019). V roce 2011 byl sice v porovnání s rokem 2001
sečten menší počet faktických rozluk, kdy žila vdaná žena sama s dětmi, u mužů se
však počet i podíl těchto případů zvýšil. V celkovém pohledu však nadále mezi
samoživiteli dominují rozvedené ženy (41 %), následovány s odstupem ženami
svobodnými (21%) a vdanými (17 %).9 Rozvedené ženy v čele neúplné rodiny měly
v porovnání se svobodnými v době sčítání častěji dvě či více nezaopatřených dětí (34
% ku 20 %).

9

Výsledky SILC se v tomto směru od výsledků sčítání poměrně liší, a to zejména ve smyslu významnějšího
zastoupení svobodných mužů mezi samoživiteli a rozvedených žen mezi samoživitelkami. To je do značné
míry způsobeno technikou sběru dat a následným přepočtem na celou populaci, který je v případně méně
zastoupených skupin (např. ženatých mužů v čele neúplné rodiny) zatížen velkou chybou. Z tohoto důvodu
se přikláníme k výsledkům sčítání a výsledky SILC zde neuvádíme. Jaký byl skutečný trend po roce 2011,
ukáží přesněji až výsledky sčítání v roce 2021.
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Tabulka č. 1.6 Rodinný stav osoby v čele neúplné rodiny s dětmi podle SLDB
2001 a 2011 (v %)

ovdovělé

celkem
(bez nezjištěno)

rozvedené

3,6

6,5

1,5

12,5

14,3

23,1

43,6

6,6

87,5

6,4

28,8

52,4

12,4

100,0

16,3

26,4

49,8

7,6

100,0

4,2

5,5

5,8

1,1

16,5

21,1

16,8

41,0

4,5

83,4

25,1

33,0

35,3

6,5

100,0

25,3

20,2

49,1

5,3

100,0

vdané

ovdovělí

0,8

svobodné

rozvedení

SLDB
2011

ženatí

SLDB
2001

podíl ze všech
neúplných r.
podíl z neúplných r.
dle pohlaví
podíl ze všech
neúplných r.
podíl z neúplných r.
dle pohlaví

svobodní

rodinný stav

žena v čele neúplné rodiny

celkem
(bez nezjištěno)

muž v čele neúplné rodiny

Zdroj: ČSÚ, 2003, 2013a

Trochu jiný pohled na rodiny samoživitelů přináší následující grafy č. 1.2 a 1.3.
Pro všechny věkové kategorie dle SLDB 2011 platí, že mezi ovdovělými ženami je
v porovnání s ostatními skupinami dle rodinného stavu více těch, které stojí v čele
neúplné rodiny s dětmi. Na druhém místě se v tomto smyslu umístily rozvedené ženy,
nejvíce samoživitelek je mezi nimi ve věku 35 až 39 let. Mezi svobodnými je
samoživitelek relativně méně, nejčastěji vychovávají děti bez partnera ve věku 35 až
44 let. U mužů je oproti ženám zřejmý nižší podíl samoživitelů v jednotlivých skupinách
rodinného stavu. Na první pohled je však podobně jako u žen výrazné zastoupení
samoživitelů mezi ovdovělými.
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počet samoživitelek na 100 žen daného rodinného
stavu

Graf č. 1.2 Počet samoživitelek podle věku a rodinného stavu podle SLDB 2011
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Zdroj: ČSÚ, 2013a, vlastní výpočty

počet samoživitelů na 100 mužů daného
rodinného stavu

Graf č. 1.3 Počet samoživitelů podle věku a rodinného stavu podle SLDB 2011
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Zdroj: ČSÚ, 2013a, vlastní výpočty
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Kritérium nejvyššího dosaženého vzdělání osoby v čele neúplné rodiny se
závislými dětmi bylo podrobněji publikováno až při sčítání v roce 2011. Bezmála
polovina samoživitelů neměla maturitní vzdělání (45 %, z toho však tvořili většinu
středoškoláci bez maturity), dvě pětiny maturitu získaly, přibližně každý šestý samoživitel měl pak vzdělání vyšší. Otázkou však je, která vzdělanostní skupina žije v neúplné
rodině častěji. Zaměříme-li se na rodinné domácnosti se závislými dětmi, pak čím nižší
má muž, nebo žena vzdělání, tím častěji je samoživitelem či samoživitelkou na úkor
života v páru. U mužů je i zde zřejmý obecně nižší podíl neúplných rodin (graf č. 1.4).
Graf č. 1.4 Rodiny se závislými dětmi podle vzdělání podle SLDB 2011 (v %)
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Zdroj: ČSÚ, 2013a, vlastní výpočty

Spíše než nejvyšší ukončené vzdělání je Českým statistickým úřadem podrobněji
sledována ekonomická aktivita, i když ta je na rozdíl od dokončeného vzdělání více
proměnlivá a závisí na strukturálních podmínkách, ekonomickém cyklu, sociální politice
apod. Při sčítání v roce 2011 bylo zřejmé, že v čele neúplných rodin stály většinou osoby
mající pracovní příjem (tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající),
avšak v menší míře než v rodinách úplných (74 %, resp. 93 %). Rodič samoživitel
tak byl častěji nezaměstnaný (10 %, proti 4 % osob v čele úplné rodiny), nebo spadal
do kategorie „ostatní“ (pracující důchodci, pracující studenti a učni, ženy na mateřské
dovolené, nepracující důchodci, ostatní s vlastním zdrojem obživy, žáci, studenti, učni,
osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby). Nezaměstnanost
byla mezi samoživiteli nejvyšší v krajích severních Čech, zejména v Ústeckém kraji,
a také v krajích severní Moravy, zejména v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. V
kategorii „ostatní“ byly v případě samoživitelů s jedním dítětem nejvíce zastoupeny
ženy na mateřské dovolené, osoby s vlastním zdrojem obživy, kam patří mimo jiné ženy
a muži na rodičovské dovolené, jestliže pobírají rodičovský příspěvek, a osoby bez
pracovního příjmu pobírající sociální dávky, dále zde byly významněji zastoupeny i osoby
v domácnosti a nepracující důchodci. Samoživitelé se dvěma dětmi bez příjmu ze
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zaměstnání byli nejčastěji osobou s vlastním zdrojem obživy a osoby v domácnosti, tato
tendence byla posílena v neúplných rodinách se třemi a více dětmi (Höhne a kol., 2016).
Ekonomická aktivita osoby v čele neúplné rodiny je silně ovlivněna tím, zda se
jedná o muže či ženu. Ženy jsou obecně častěji než muži nezaměstnané (ČSÚ, 2019a),
nebo v naší kategorizaci spadají do skupiny „ostatní“. Dle sčítání 2011 bylo mezi
samoživiteli muži 8 % nezaměstnaných a 9 % spadajících do kategorie „ostatní“, mezi
ženami činily dané podíly 11 %, respektive 16 %. Výsledky SILC v posledních letech
tento fakt potvrzují.

1.2 Způsoby vzniku neúplné rodiny
Skutečnost, že dítě, případně děti vyrůstají jen s jedním rodičem, není pouze
fenoménem současnosti. S neúplnými rodinami se můžeme setkat v průběhu celé
historie, postupně však docházelo ke změnám ve způsobu jejich zrodu, jenž je v zásadě
trojí. Neúplná rodina vzniká zaprvé tím, že se ženě narodí dítě a otec je neznámý, o dítě
nejeví zájem či rodiče o společné soužití nestojí. Další okolností, jež vede ke vzniku
neúplné rodiny, je úmrtí jednoho z rodičů. A za třetí, ve 20. století a zvláště v jeho druhé
polovině stojí za růstem rodin s jedním rodičem uzákonění rozvodu, jenž se v řadě zemí
stává čím dál tím více liberální.
Na našem území se v 18. století rodily nemanželské děti zejména v příhraničních,
často průmyslových oblastech, kde vedly obtížné materiální podmínky často k tomu, že
byl sňatek uzavřen až po narození dítěte, případně dětí, v řadě případů však nebyl
uzavřen vůbec a tehdejší rodina se tak v základních rysech podobala dnešním faktickým
manželstvím, tj. nesezdaným soužitím. V zemědělských oblastech žily neprovdané
matky většinou se svou původní rodinou, o otci dítěte nebylo zpravidla nic známo
(Fialová a kol., 1996). Neúplné rodiny vznikaly však častěji v důsledku vysoké úrovně
úmrtnosti, dle historických pramenů se v západních zemích podíl těchto rodin pohyboval
okolo 20 %, přičemž přibližně v 70 % z nich stála v čele žena, ve zbývajících 30 % muž.
V 1. polovině 20. století podíl neúplných rodin v důsledku zlepšujících se úmrtnostních
poměrů klesal (van der Avort a kol., 1995). Do 30. let 20. století se na našem území
podíl dětí narozených mimo manželství udržoval na úrovni 10 %, poté klesal až na
minimum 4 % v roce 1943. Po jeho zvýšení na konci 2. světové války se až do konce
70. let pohyboval na úrovni 5 %, poté začal strmě růst až na současných 49 %. V 1.
polovině 20. století se k hlavním příčinám vzniku neúplné rodiny připojil rozvod
manželství. Již v prvním roce existence samostatného československého státu byl přijat
zákon č. 320/1919, Sb., kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech
smlouvy manželské, o rozluce a překážkách manželství, jenž pro celé tehdejší území
zrovnoprávnil civilní a církevní sňatek a ustanovil rozluku manželství jako právní způsob
zrušení manželství za života manželů soudem bez ohledu na vyznání.
1.2.1 Děti narozené mimo manželství
Za posledních 30 let se výrazně zvýšil podíl dětí narozených mimo manželství na
současných 49 % (graf č. 1.5). Nejčastěji se mimo manželství rodí první děti (2018:
58 % z nich se narodilo nevdaným matkám), druhorozené však zaznamenaly za
posledních 10 let absolutně i relativně nejvyšší nárůst (mimo manželství se v roce 2008
narodilo 25 % z nich, v roce 2018 pak 39 %). Třetí a další děti se v roce 2018 narodily
mimo manželství ve 42 %. Jak ukázala tabulka č. 1.6, při sčítání v roce 2011 stála
v čele každé páté neúplné rodiny svobodná žena. Počet a podíl dětí narozených
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mimo manželství ovlivňují téměř výhradně právě svobodné ženy (graf č. 1.5)10. Počty
dětí narozených vdaným a svobodným ženám se v současné době sbližují,
v roce 2018 se vdaným ženám narodilo 58 tisíc dětí, svobodným 50 tisíc. Počty dětí
narozených rozvedeným ženám rostly do roku 2008 (7,6 tisíce), poté klesaly (2018: 5,2
tisíce), počty ovdovělých rodiček jsou dlouhodobě v řádu stovek.
Graf č. 1.5 Děti narozené mimo manželství podle rodinného stavu matky (v %)
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Zdroj: ČSÚ, 2019b; 2018b.

Jak je patrné z grafu č. 1.5, v roce 2018 došlo k nepatrnému snížení podílu dětí
narozených svobodným ženám. Kromě snížení jejich absolutního počtu k tomu přispělo
i meziroční zvýšení počtu dětí narozených vdaným ženám (o téměř 400). Struktura živě
narozených dětí podle pořadí narození byla v posledních 30 letech poměrně stálá. Děti
prvorozené tvořily většinou mezi 46 % a 49 % všech živě narozených dětí, děti druhého
pořadí 35 % až 39 % a děti třetího či vyššího pořadí mezi 14 % a 16 % dětí narozených
v daném roce. Děti narozené nevdaným ženám jsou dlouhodobě z 60 %
prvorozené, zastoupení druhorozených v posledních 30 letech stouplo z 18 % na 30 %
při poklesu dětí vyššího pořadí z 23 % na 13 %. Absolutní počet dětí narozených mimo

10
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Analýza je založena na počtech živě narozených dětí. Podle závazného Nařízení Komise EU č. 328/2011
členské země poskytují data za mrtvě narozené děti, k jejichž úmrtí došlo před úplným vypuzením či
vynětím z těla matky – smrt je indikována skutečností, že po oddělení od matky plod nedýchá ani
nevykazuje jiné známky života jako například srdeční akci, pulzaci pupečníku nebo aktivní pohyby
kosterního svalstva – měly porodní hmotnost 500 g a více, či byly narozené po dvacátém druhém
dokončeném týdnu těhotenství, nebo byly při porodu alespoň 25 cm dlouhé, a to od temene hlavy k patě.
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manželství ve vyšším pořadí však roste, což může nepřímo svědčit i o zakládání nových
rodin po rozpadu té předchozí a početí dítěte s novým partnerem.
Podíváme-li se podrobněji na rodinný stav žen, pak svobodné matky stále rodí
na rozdíl od vdaných většinou první děti, i když jejich podíl klesá ve prospěch dětí
druhorozených. Je možné usuzovat, že případy, kdy je sňatek uzavřen po narození
prvního dítěte, jsou méně časté a i druhé děti se tak rodí mimo manželství. V případě
rozvedených matek byly na přelomu tisíciletí rovnocenně zastoupeny děti druhorozené
a vyššího pořadí, v posledních letech se však v kontextu poklesu absolutního počtu dětí
narozených těmto ženám struktura mění (graf č. 1.6). Mezi roky 2010 a 2018 se na
absolutním poklesu dětí narozených rozvedeným ženám podílely z jedné poloviny děti
druhého pořadí, vyššího pořadí pak z jedné třetiny. To se promítá do nárůstu podílu dětí
prvorozených i narozených vyššího pořadí. Hypotézou, která však nemůže být na datech
z běžné evidence ověřena, je nižší „úspěšnost“ rozvedených žen s jedním dítětem
v navazování dalšího vztahu a založení další rodiny. Roli hraje rovněž to, že ve věku
nevyšší plodnosti (25 až 44 let) klesá podíl vdaných a tím pádem i rozvedených žen,
prodlužuje se průměrná délka rozvádějících se manželství při vyšším věku při uzavření
sňatku, což má za následek to, že další, zejména druhé děti již rozvedené nestihnou.

počet dětí daného pořadí a rodinného stavu matky na
100 dětí daného rodinného stavu

Graf č. 1.6 Pořadí narozených dětí podle rodinného stavu matky ve vybraných
letech
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Pozn.: Ovdovělé matky jsou pro malé počty vynechány.
Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky, různé roky, vlastní výpočty.

27

1. Neúplné rodiny podle demografické statistiky

Uvedené změny porodnosti se promítly i do intenzitního ukazatele úhrnné
plodnosti (tabulka č. 1.7). Úhrnná plodnost vdaných žen ve sledovaném období více
méně stagnovala, ale svobodných žen výrazně rostla.
Tabulka č. 1.7 Úhrnná plodnost ve vybraných letech (průměrný počet dětí
narozených ženám příslušného rodinného stavu na 1 ženu ve věku 15 až 49 let)
2000

2005

2010

2015

2018

úhrnná plodnost celkem

1,14

1,28

1,49

1,57

1,71

úhrnná plodnost manželská

0,89

0,86

0,87

0,79

0,85

úhrnná plodnost svobodných žen

0,19

0,34

0,53

0,70

0,79

úhrnná plodnost rozvedených žen

0,06

0,08

0,09

0,07

0,07

úhrnná plodnost ovdovělých žen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky, různé roky, vlastní výpočty.

Profily věkově specifických měr plodnosti vdaných a svobodných žen se liší (graf
č. 1.7. Nejvyšší míry plodnosti jsou u vdaných v nejmladším věku, kde je vstup do
manželství častěji spojen s početím a narozením dítěte, dále intenzita plodnosti vdaných
žen s věkem klesá, s výjimkou stagnace ve věkovém intervalu zhruba 23 až 28 let. Míry
plodnosti vdaných žen se při srovnání s rokem 2005 v roce 2018 zvýšily, nejvíce po 27
letech věku. Pokud tedy žena uzavře manželství, má dítě častěji než svobodná žena
v daném věku. V případě svobodných žen je profil měr plodnosti podle věku více
podobný obecnému profilu plodnosti s nárůstem od nejmladších věků až po maximální
hodnoty, které lze sledovat ve věcích 30 až 32 let a po nichž následuje opětovný pokles.
Mladé svobodné ženy tedy mají dítě v porovnání s vdanými méně často, jelikož je jich
ale více, počty jim narozených dětí jsou výrazně vyšší než počet dětí narozených
vdaným ženám (např. v roce 2018 se svobodným ženám mladším 25 let narodilo téměř
15 tisíc dětí, vdaným o 10 tisíc méně). V letech 2005 až 2018 byl nárůst intenzity
plodnosti svobodných žen největší ve věcích 25 až 27 let a 32 a více let. Až do věku
přibližně 35 let je intenzita plodnosti vdaných žen výrazně vyšší než žen svobodných, u
starších žen je úroveň plodnosti vdaných a svobodných žen obdobná.
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Graf č. 1.7 Specifické míry plodnosti svobodných a vdaných žen ve vybraných
letech
počet dětí narozených ženě v daném věku a
daného rodinního stavu na 1000 žen daného
rodinného stavu v daném věku
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Pozn.: Za rok 2000 nebyla publikována počty struktura dle rodinného stavu po jednotkách věku, proto byl
zvolen rok 2005.
Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky, různé roky, vlastní výpočty.

Uvedené trendy se promítají do podílu dětí narozených mimo manželství
v určitém věku matky. Vzhledem k odkladu sňatku do vyššího věku a zvyšujícímu se
podílu svobodných žen ve věku nejvyšší plodnosti (25 až 34 let) převažují děti narozené
mimo manželství, konkrétně svobodným ženám, až do věku 27 let (2018, graf č. 1.8).
V porovnání s rokem 2000 tak došlo k posunu o sedm let. V roce 2018 byl navíc oproti
roku 2000 podíl dětí narozených svobodným matkám ve všech věcích výrazně vyšší,
což způsobilo pokles podílu dětí narozených rozvedeným ženám ve věku 26 až 40 let.
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Graf č. 1.8 Děti podle věku matky a rodinného stavu v roce 2000 a 2018 (v %)
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Pozn.: Ovdovělé matky jsou pro malé počty vynechány.
Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky 2000 a 2018, vlastní výpočty.

Mezi sledovanými roky 2000 a 2018 se zvýšil průměrný věk matek při porodu
z 27,2 let na 30 let, u prvorodiček pak z 24,9 let na 28,2 let. Pokud v roce 2018 žena
mladší 28 let rodila své první dítě, pak to bylo většinou mimo manželství, v případě
druhorozených byla hranice ještě o dva roky nižší, neboť se zde vyděluje specifická
skupina žen, které svoji mateřskou dráhu začínají v mladém věku. Prvorozené děti
narozené nevdaným matkám byly však v roce 2018 častější i ve vyšším věku (33 a více
let), daný podíl roste s věkem matky i u druhorozených (graf č. 1.9).
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Graf č. 1.9 Děti narozené mimo manželství podle věku matky a pořadí narození
v roce 2000 a 2018
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Pozn.: Ovdovělé matky jsou pro malé počty vynechány.
Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky 2000 a 2018, vlastní výpočty.

V celém období růstu podílu dětí narozených mimo manželství patřilo mezi
podstatné faktory tohoto trendu nejvyšší ukončené vzdělání ženy. Jak ukazují výzkumy,
ženy s vyšší úrovní vzdělání se chovají spíše tradičně, tj. vstupují do manželství (např.
Kuchařová a kol., 2019a). Podíl živě narozených dětí mimo manželství byl v roce 2018
u vysokoškolsky vzdělaných žen 31 %. Na opačném pólu, u žen s nejnižší úrovní vzdělání
(základní nebo nižší), dosáhl podíl 80 %, v roce 2000 byl 56 %. U žen se středním
vzděláním bez maturity představovaly v roce 2018 nemanželsky narozené děti 66 %, u
skupiny středoškolaček s maturitou 50 %. Vůbec nejčastěji se mimo manželství rodí
prvorozené děti matkám s nejvýše základním vzděláním (tabulka č. 1.8). V roce 2018
se sice takto narodily rovněž přibližně dvě pětiny dětí vysokoškolaček, nicméně tento
podíl klesá oproti jiným vzdělanostním skupinám na téměř polovinu u druhorozených
dětí. Jedním z možných vysvětlení může být to, že vysokoškolačky sice častěji než dříve
rodí první dítě jako svobodné, pak ale uzavírají sňatek a druhé děti se tak rodí do
manželství.
Tabulka č. 1.8 Podíl dětí narozených mimo manželství podle pořadí a vzdělání
matky v roce 2000 a 2018 (v %)
pořadí dítěte
vzdělání matky

1. pořadí
2000

2018

2. pořadí

3. pořadí

vyšší pořadí

2000

2018

2000

2018

2000

2018

celkem
2000

2018

základní (i neukončené)

69,0

88,4

47,4

77,8

47,1

71,3

44,7

74,6

55,9

80,2

střední bez maturity

30,3

78,4

14,7

58,1

22,4

53,5

28,5

54,7

23,1

65,9

střední s maturitou

17,4

62,6

8,0

39,4

13,2

33,5

14,5

33,9

13,5

49,9

vysokoškolské (včetně VOŠ)

10,8

41,1

5,0

22,6

6,3

14,9

5,7

8,9

8,0

31,2

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky 2000 a 2018, vlastní výpočty.
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Od roku 2007 publikuje Český statistický úřad údaje o otcích, bez ohledu na
rodinný stav matky, jejichž prostřednictvím lze velmi nepřímo usuzovat, do jakého
rodinného uspořádání se dítě rodí. Hypotézou může být, že pokud je v hlášení otec
uveden, bude s větší pravděpodobností nějak zapojen do péče a výchovy dítěte než
v případě, kdy uveden není. V roce 2007 chyběl údaj o otci v necelých 10 % živě
narozených dětí, respektive 28 % živě narozených dětí mimo manželství. V posledních
letech mají tyto podíly klesající tendenci, v roce 2018 představovaly 7 % a 14 %
(Němečková, Šťastná, 2016; ČSÚ, 2019b). Oficiální statistiky ČSÚ i podrobnější analýzy
(např. Rychtaříková, 2013; Němečková, Šťastná, 2016) ukazují, že větší šanci, že otec
bude v zápisu do matriky chybět, je u dětí narozených mimo manželství matkám
v mladším věku, s nižším vzděláním a ve vyšším pořadí narozeného dítěte. V roce 2018
tak chyběly informace o otci u žen mladších 20 let ve 47 % živě narozených dětí mimo
manželství, ve věku vyšším než 35 let to bylo ve 13 %. V případě žen se základním nebo
nižším vzděláním představoval podíl nevyplněných údajů o otci 38 % živě narozených
dětí mimo manželství, v případě vysokoškolaček pak 6 %. Z hlediska pořadí narozeného
dítěte zůstal vyšší podíl nezjištěných údajů o otci v případě dětí třetího a vyššího pořadí
(29 % z živě narozených dětí nevdaným ženám), zatímco u prvorozených a druhorozených dětí byly hodnoty podobné, okolo 12–13 %. Analýzy dat o narozených však
poukazují i na to, že v případech, kdy není otec uveden, se dítě rodí častěji mrtvé
a s nižší porodní hmotností. Podíl neuvedených otců je zároveň vyšší v ekonomicky
slabších regionech. Lze tedy usuzovat, že chybějící údaj o otci nepřímo svědčí o horší
situaci neprovdané matky a má dopad na zdraví narozeného dítěte v porovnání s dětmi,
kde muž alespoň uzná své otcovství (Rychtaříková, 2013).
Uvedené poznatky o mimomanželské porodnosti a plodnosti potvrzují, že v České
republice stále přetrvává model, který se od západních zemí liší. Jak poukázaly dřívější
výzkumy (Hamplová a kol., 2006, 2007; Rychtaříková, 2013), tak novější data, i přes
určité homogenizační tendence se děti mimo manželství rodí spíše v mladším věku (i
když se tato hranice posouvá) svobodným ženám, rodí se zejména v prvním pořadí a
ženám s nižším vzděláním. Tento vývoj neodpovídá teorii druhého demografického
přechodu, ale spíše tzv. teorii znevýhodnění (Pattern of Disadvantage), jež spojuje
rodičovství v rámci nesezdaného soužití a osamělé mateřství s nízkým vzděláním
(Perelli-Harris, Gerber, 2011). Motivace pro svobodné mateřství jsou však různé,
Chaloupková (2007a) dle výzkumu Sociální a ekonomické podmínky mateřství z roku
2006 identifikovala tři hlavní skupiny neprovdaných matek podle motivů ke svobodnému
mateřství. Nejvýznamnějšími důvody zejména pro matky s nízkým vzděláním jsou dle
uvedené autorky nejistota ohledně partnerského vztahu a nesouhlas partnera se
sňatkem. Neprovdané matky s vyšším vzděláním se spíše snaží udržet si nezávislost
a manželství hodnotí častěji jako zbytečnou formalitu. Skupina tzv. pragmatických
svobodných matek zdůrazňuje jak nejisté vyhlídky partnerského vztahu, tak malé
výhody plynoucí z manželství. Většina neprovdaných matek dotázaných v uvedeném
výzkumu považuje za ideální partnerské uspořádání manželství po předchozím
nesezdaném soužití na zkoušku. Dlouhodobé nesezdané soužití preferuje jen pětina z
nich. Analýzy výběrových šetření ČSÚ (Výběrové šetření pracovních sil VŠPS, Životní
podmínky SILC) dále ukázaly, že většina mimomanželsky narozených dětí se rodí
nesezdaným párům a ne samotným matkám. S věkem dítěte se však podíl
nesezdaných párů snižuje a zvyšuje se podíl neúplných rodin, a to zejména v souvislosti
s rozvody a rozchody (Nývlt, Šustová, 2014).
1.2.2 Rozvodovost a rozchodovost
Druhým hlavním způsobem vzniku neúplné rodiny je rozpad rodiny úplné, tj.
rozvod či rozchod rodičů. V posledních letech zažilo rozvod 23 tisíc dětí ročně, což
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je přibližně 2,5krát méně než počet dětí, jež se narodily mimo manželství (i když z nich
se, jak bylo uvedeno v kapitole 1.2.1, většina rodí do úplné rodiny). Rozvod je jedinou
demografy sledovanou událostí, která spadá do resortu spravedlnosti. Od vzniku
samostatného Československa se rozvodová legislativa postupně upravovala, a to často
v souladu s tím, jak se vyvíjel celospolečenský postoj k rozvodu (Kuchařová a kol.,
2019a). V současné době je rozvod manželství upraven v občanském zákoníku (zákon
č. 89/2012 Sb., dále též NOZ). Aby bylo manželství rozvedeno, musí být soužití
manželů „tak trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno, že nelze očekávat jeho
obnovení“. Přestože je splněna tato podmínka rozvratu, nemusí být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem jednoho z manželů či nezletilých dětí (tzv.
tvrdostní klauzule). Jedná se např. o případy invalidity či závažného fyzického nebo
psychického postižení. Pokud však spolu manželé déle než tři roky nežijí, soud
manželství i přes uvedené překážky rozvede. V tzv. sporném rozvodu, tj. v situaci kdy
se na rozvodu manželství manželé nedohodnou, soud zjišťuje příčiny rozvratu, aby
mohla být případně uplatněna tvrdostní klauzule, nebo byl stanoven nárok na výživné
manžela, který se na rozvratu převážně nepodílel. Předpokladem smluveného, resp.
„nesporného" rozvodu, kdy soud nezjišťuje příčiny rozvratu, je společný návrh
manželů, či připojení se manžela k návrhu na rozvod, který podá druhý z manželů.
Manželé musí uvést shodná tvrzení týkající se příčin rozvratu manželství a záměru
dosáhnout rozvodu. Manželství musí trvat nejméně rok a manželé spolu alespoň šest
měsíců nežijí (tj. nesdílí své zájmy, potřeby, radosti a problémy a v neposlední řadě u
nich došlo k zániku intimního soužití). Další nezbytnou podmínkou je dohoda o úpravě
poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu, která byla schválena soudem, a dohoda
o úpravě majetkových poměrů, bydlení, případně výživného pro dobu po rozvodu.
Problematiku rodičovské odpovědnosti po rozvodu upravují § 906 a 907 NOZ. Při
rozvodu manželství rodičů soud se zohledněním zájmu dítěte určí, jak bude péče o něj
mezi rodiče rozdělena. Soud může schválit dohodu rodičů, pokud není v rozporu se
zájmy dítěte. Pokud rodiče nepřichází s dohodou, je na soudci, aby rodičům aktivně
nastínil možnosti řešení a jejich důsledky.
Dle § 907 NOZ existují tři formy porozvodové péče o děti (pomineme-li svěření
dítěte jiné osobě než rodiči). Prvním typem je výlučná péče jednoho z rodičů, kdy
o dítě bude převážně pečovat jeden z rodičů, druhý však nadále zůstává nositelem
a vykonavatelem rodičovské odpovědnosti, má právo nadále se s dítětem stýkat, a to
podle dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu. Druhým, zatím obecně nejméně známým
a nejméně využívaným typem je společná péče, kde není dítě svěřeno konkrétnímu
rodiči v určitém časovém úseku, oběma tak zůstává plná rodičovská odpovědnost bez
jakéhokoli (časového, prostorového) omezení. Oba rodiče tedy pečují o dítě podobně
jako před rozvodem, jejich styk s dítětem není nijak upraven. Podmínkou pro tento typ
péče je souhlas obou rodičů. Tento režim odpovídá nejvíce běžnému chodu rodinného
života a přirozenému výkonu rodičovské odpovědnosti. Třetím typem porozvodové péče
je střídavá péče, kdy dítě střídá po určitém časovém úseku bydliště rodičů, nehovoří
se zde tedy o styku s druhým rodičem, neboť je v péči obou. Také tato forma klade
značné požadavky na schopnost komunikace a kooperace v péči a výchově dítěte. Délka
daného časového úseku by měla zohledňovat individuální potřeby dítěte, zejména
možnosti vzdělávání, stabilní okruh kamarádů, stálé volnočasové aktivity apod.
Jak již bylo uvedeno, v posledních letech se rozvod manželství rodičů týká
přibližně 23 tisíc dětí ročně (tabulka č. 1.10). V roce 2018 se rozvedlo 24,3 tisíce
manželství, což potvrdilo klesající trend od roku 2004, jenž byl přerušen pouze v letech
2010, 2013 a 2017. Daný vývoj je odrazem jak snižujícího se počtu sňatků v
předcházejících dekádách, tak změn v intenzitě rozvodovosti v jednotlivých délkách
trvání manželství a prodlužování průměrné délky trvání manželství na současných
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13,4 let (tabulka č. 1.10). Od roku 2014 mohou manželé podávat návrh na rozvod
společně. Této možnosti využilo 48 % párů rozvedených v roce 2018, na návrh ženy
(dříve převažujícího typu návrhu) bylo rozvedeno 33 % manželství a na návrh muže
19 %. Ve většině rozvádějících se manželství (dlouhodobě na úrovni 57–59 %)
jsou nezletilé děti, nejčastěji jedno (50 %), či dvě (44 %). V průběhu sledovaného
období let 2000 až 2018 se podíl rozvádějících se manželství se dvěma dětmi zvýšil při
poklesu podílu rodin s jedním dítětem (tabulka č. 1.11).
Tabulka č. 1.10 Rozvodovost ve vybraných letech
počty rozvodů
úhrnná rozvodovost
průměrná délka
manželství
podíl rozvádějících
se manželství
s nezletilými dětmi
počty nezletilých
dětí v rozvádějících
se manželství

2000

2005

2010

29 704

31 288

30 783

2011

41,4

47,3

50,0

46,2

11,0

12,2

12,7

64,2

61,4

57,3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

27 895

26 764

26 083

24 996

25 755

24 313

44,5

47,8

46,7

46,5

45,2

47,2

44,8

12,9

12,8

13,0

13,1

13,0

13,1

13,2

13,4

56,3

57,5

57,1

56,8

57,8

58,9

59,0

58,4

28 113 26 402

28 215 28 732 26 483 23 716 22 983 24 335 23 119 23 187 22 855 23 752 22 294

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky, různé roky; ČSÚ, 2018b

Tabulka č. 1.11 Podíl rozvádějících se manželství podle počtu nezletilých dětí
v rozvodech s dětmi (v %)
rok
počet dětí

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

jedno

58,1

56,6

55,9

56,5

54,6

54,0

54,3

52,2

51,1

50,5

50,1

dvě

36,8

38,4

39,1

38,4

40,5

40,4

40,3

42,1

43,6

43,7

43,8

5,1

5,0

5,0

5,2

5,0

5,6

5,3

5,7

5,4

5,8

6,1

tři a více

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky, různé roky; ČSÚ, 2018b

Intenzita rozvodovosti11 se dlouhodobě snižuje v prvních letech trvání
manželství, výrazně v prvních pěti letech od sňatku. Oproti roku 2010 byla rozvodovost
v roce 2018 nižší i v délkách do 22 let (graf č. 1.10). Po více než 30 letech manželství
se rozvodovost v posledních letech mírně zvyšuje. Rozvody bezdětných manželství jsou
časté zejména v prvních letech po sňatku, tedy v době než mají děti, a dále po více než
20 letech, tedy v době, kdy děti dospějí a opouštějí domácnost rodičů (tzv. syndrom
prázdného hnízda). Tyto rozvody se na růstu intenzity rozvodovosti dlouholetých manželství podílejí samozřejmě více než rozvody s dětmi. K rozvodům s dětmi dochází
nejvíce mezi pátým a patnáctým rokem trvání manželství. Prvních osm let trvání
manželství bylo v roce 2018 ve znamení rozvodů s jedním dítětem, v dalších deseti
letech převažovaly rozvody se dvěma dětmi, v déle trvajících manželstvích byly opět
častější rozvody s jedním dítětem. To neznamená, že manželé neměli dětí více, je spíše
pravděpodobné, že některé děti již dospěly.

11
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Graf č. 1.10 Rozvodovost podle délky trvání manželství (2010 a 2018)

počet rozvodů na 100 výchozích sňatků

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

0,0
délka trvání manželství v letech (rozdíl roku rozvodu a roku sňatku)
celkem 2010

bez dětí 2010

s dětmi 2010

celkem 2018

bez dětí 2018

s dětmi 2018

Zdroj: ČSÚ, demografické ročenky 2010, 2018

Při zachování intenzit rozvodovosti v jednotlivých délkách trvání manželství na
úrovni roku 2018 by rozvodem skončilo 44,8 % manželství. Od roku 2001 je to
s výjimkou roku 2012 nejnižší hodnota, nejnižší hodnoty vůbec v postsocialistickém
období bylo dosaženo v roce 1999 v důsledku velké novely zákona o rodině12, nejvyšší
(50 %) byla zaznamenána v roce 2010.
Velmi zajímavou otázkou, kterou je třeba si položit, je, do jaké míry se ti, kteří
projdou rozvodem či rozchodem, z dané zkušenosti poučí a zda jsou jejich případná další
partnerství stabilnější. Jak již bylo řečeno, o rozpadech nesezdaných soužití je obecně
málo dostupných informací, zaměříme se tedy výhradně na manželství. Jak je zřejmé
z grafu č. 1.11, úhrnná rozvodovost prvních sňatků měřená počtem prvních rozvodů
muže a ženy na 100 výchozích sňatků svobodných je vyšší než daná intenzita pro
rozvody vyššího pořadí13. Porovnáme-li situaci v roce 1993 a 2018, pak se úroveň
rozvodovosti zvýšila, a to při poklesu intenzity v prvních osmi letech od sňatku a naopak
12

Kromě sporného rozvodu byl např. umožněn rozvod smluvený, kdy soud nezjišťoval příčiny rozvratu
a manželství rozvedl, pokud manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu minimálně šest měsíců
nežili a pro dobu po rozvodu byly vypořádány vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného
bydlení a případná vyživovací povinnost a rovněž byla soudem schválena dohoda o úpravě poměrů
nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Práva a povinnosti rodičů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu
musely být upraveny před rozhodnutím o rozvodu manželství.

13

Data byla získána od ČSÚ. Data o rozvodech dle pořadí rozvodu muže a ženy jsou dostupná až od roku
1993, počet druhých sňatků je naopak od roku 2013 neúplný. Pro analýzu bylo tedy zvoleno třídění rozvodů
prvního pořadí podle doby uplynulé od sňatku svobodných (v úvahu nebyly brány případy, kdy první
manželství skončí ovdověním a druhé manželství rozvodem, tj. případy, kdy prvnímu rozvodu předcházel
sňatek ovdovělé/ho; počty sňatků ovdovělých jsou oproti ostatním nízké). V případě rozvodů vyšších pořadí
byl postup analogický, rozvody vyššího pořadí byly vztaženy k výchozím sňatkům rozvedených.
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jejím růstu u déletrvajících manželství (grafy č. 1.12 a 1.13). Pro muže i ženy platí, že
v prvních letech manželství se intenzita dle pořadí rozvodu příliš neliší, po přibližně 10
letech je však vyšší v případě prvních rozvodů. Další manželství jsou tedy na jedné
straně stabilnější, pokud dochází k rozvodu, je to podobně jako v případě prvních vztahů
v prvních letech po sňatku. To vede k hypotéze, že měřeno čistě statisticky fungují po
překonání krize v prvních letech po sňatku další manželství lépe. Nelze však říci, do jaké
míry jsou tato manželství skutečně spokojená a do jaké míry se např. muži a ženy, kteří
již zažili alespoň jeden rozvod, dalšího rozvodu obávají a raději ho nepodstupují. Roli
může hrát i to, že do dalšího manželství vstupuje jen část rozvedených14, hypoteticky
ti, kteří si jsou novým vztahem jisti. Rozvody prvních manželství po delší době mohou
být např. projevem snahy udržet manželství kvůli dětem či kvůli strachu z rozvodu,
s nímž nemají osobní zkušenost.
Graf č. 1.11 Rozvodovost prvních a dalších manželství

počet rozvodů prvních či dalších sňaků na 100
výchozích sňatků
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Zdroj: data o rozvodech, vlastní výpočty
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36

Další sňatek by při zachování úrovně sňatečnosti z roku 2018 uzavřelo 45 % rozvedených mužů a 43 %
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Graf č. 1.12 Rozvodovost podle délky trvání prvních a dalších manželství v roce
1993 a 2018 (muži)
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Graf č. 1.13 Rozvodovost podle délky trvání prvních a dalších manželství v roce
1993 a 2018 (ženy)
počet rozvodů na 100 výchozích sňatků
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Soudní statistiky zjišťují příčinu rozvratu manželství15. Vymezené kategorie jsou
však v řadě případů velmi neurčité (např. rozdíl povah, názorů a zájmů) a nelze z nich
vyvodit detailnější důvod rozpadu rodiny. Roli hraje i změněná legislativa, konkrétně
možnost podat společný návrh na rozvod, kde se příčina soudně neurčuje. Nicméně
příčina „rozdíl povah, názorů a zájmů“ byla v posledních desetiletích a stále je
nejčastější příčinou rozvratu, a to jak na straně muže, tak ženy. Její podíl stoupal
z úrovně 40 % u obou pohlaví na počátku 90. let na 75 % v roce 2013. Poté vlivem
legislativy klesl na současných 55 % u mužů a 56 % u žen. Spolu s tím nejprve klesal,
ale v posledních letech výrazně stoupal podíl rozvodů, kde soud nezjistil příčinu (2018:
29 % u mužů, 28 % u žen). Třetí nejčastější kategorií (na úrovni 11–12 %) jsou „ostatní
příčiny“. Příčina rozvratu se výrazně nemění s délkou trvání manželství, ale ani s počtem
dětí. Ve statistikách lze však vysledovat rozdíly z hlediska výše vzdělání. U obou pohlaví
platí, že s rostoucím vzděláním klesá zastoupení „rozdílu povah, názorů a zájmů“
a naopak přibývá rozvodů, kde soud nezjistil příčinu, tedy pravděpodobně těch, kde se
manželé na rozvodu dohodli. V jiných aspektech (pravděpodobnost rozvodu, délka manželství) však dosavadní analýzy, jež jsou poměrně náročné na vstupní data (longitudinální přístup), dosud neukázaly jednoznačný vliv vzdělání na rozvodovost (Fučík, 2013).
Po roce 1989 však mladé generace čím dál tím více vstupují do nesezdaného soužití, neúplné rodiny tak vznikají i po rozpadu této formy partnerství, jsou-li
v něm děti. Počet těchto svazků se mezi roky 1980 a 2011, kdy proběhla sčítání lidu,
která jsou významným zdrojem údajů o těchto soužitích, zvýšil 1,6krát. Z hlediska jejich
struktury došlo k výraznému posunu do mladšího věku a ke zvýšení podílu těch soužití,
kde byli oba partneři svobodní (2011: 42 %). Na základě dat ze sčítání, ale i z dat
výběrových šetření je možné konstatovat, že existují rozdíly v pojetí nesezdaného soužití
mezi různými vzdělanostními skupinami. Osoby s vyšším vzděláním žijí častěji
v nesezdaném soužití v mladším věku a později ve větší míře uzavírají sňatek. Ve vyšších
věkových skupinách žijí nesezdaně spíše osoby s nižším vzděláním, tento typ partnerství
je u této skupiny pojímán jako trvalejší forma úplné rodiny. Dochází zde k určitému
paradoxu, kdy liberálnější postoje k rodinnému životu deklarují osoby s vyšším vzděláním, přitom se chovají tradičněji (Kreidl, Moravcová, 2014). Toto je v souladu i s údaji
o dětech narozených mimo manželství (kapitola 1.2.1). Zdá se, že osobám s nižším
vzděláním se hůře daří naplnit deklarovaný ideál. Důvodem může být jejich horší
postavení na trhu práce, s tím spojená finanční nejistota, jež se mohou odrážet i na
kvalitě partnerského vztahu a obavách ze společné budoucnosti. Vliv na rozhodnutí o
uzavření manželství mohou mít i finanční náklady spojené se svatbou. Naopak, vliv na
uzavírání manželství osobami s vyšším vzděláním může mít i vyšší povědomí o jeho
právních dopadech (Kuchařová a kol., 2019a).
Nesezdaná soužití mají podle dat posledního sčítání lidu zatím méně dětí než
manželské páry. K 26. 3. 2011 žilo v nesezdaných soužitích 151 tisíc závislých dětí,
tj. více než 8 % všech závislých dětí žijících v hospodařící domácnosti s jednou rodinou
a 11 % závislých dětí žijících s oběma rodiči (v úplných rodinách). Pro srovnání v neúplných rodinách, tj. pouze s jedním rodičem, žilo při posledním sčítání přibližně 23
% všech závislých dětí. Lze říci, že snížení podílu dětí žijících se sezdanými rodiči bylo
spíše způsobeno vyššími podíly dětí žijících pouze s jedním rodičem (Kuchařová a kol.,
2019a).
Za jednu z výhod nesezdaného soužití lze považovat jednodušší rozchod
v případě, že vztah přestane fungovat. Pokud se partneři dohodnou, nedochází
15
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k soudnímu řízení. Z tohoto důvodu část, ne-li většina rozchodů není statistikou
zachycena. Rozpady nesezdaných soužití je možné postihnout zejména výběrovými
longitudinálními šetřeními, jež jsou však finančně i organizačně náročná. Dosavadní
analýzy ukazují, že bez ohledu na právní status jsou soužití s dětmi stabilnější než
soužití bez nich. Nesezdaná soužití jsou však obecně méně stabilní než manželství,
nesezdaná soužití s dětmi se dokonce rozpadají častěji než bezdětná manželství
(Žilinčíková, 2017). Z hlediska délky trvání vztahu se ukazuje, že přežijí-li nesezdaná
soužití přibližně pět až sedm let, pak se z hlediska rizika rozpadu stávají podobně
ne/stabilní jako manželství (Maříková, Vohlídalová, 2011).
Nesezdané soužití je méně stabilní u vysokoškoláků, naopak nejnižší je riziko
rozchodu u mužů a žen bez maturitního vzdělání. To lze na jedné straně vysvětlit vyšší
vzájemnou závislostí partnerů (zejména ekonomickou), zároveň mají osoby s nižším
vzděláním dle teorie sňatkového trhu horší postavení, tedy hledají partnera hůře. Osoby
s vyšším vzděláním, zejména pak muži, mají poměrně velký sňatkový/partnerský
potenciál. Jak bylo zmíněno výše, nejhorší postavení z hlediska navazování vztahů mají
naopak muži s nízkým vzděláním. Pokud již nějaký vztah naváží, sňatek spíše
neuzavírají, ale vztah si spíše udrží (Šťastná, Paloncyová, 2012).
Na rozdíl od manželství, která bývají častěji ukončována z důvodu nevěry,
osobních nebo sexuálních problémů nebo kvůli neshodám v rodičovských plánech,
výchově dětí a rozdělení domácích prací, končí nesezdaná soužití častěji z důvodů, jako
je nedostatek času tráveného společně nebo kvůli volnočasovým aktivitám a odlišným
představám o trávení volného času. Vliv zde může mít častější bezdětnost nesezdaných
soužití (Vohlídalová, 2010).

1.3 Evropský demografický kontext
V celosvětovém, ale zejména pro Českou republiku relevantním evropském
prostoru se ve 20. století instituce rodiny významně změnila a řada modernizačních
trendů dále pokračuje. Zaměříme-li se na druhou polovinu 20. století, pak lze říci, že se
pojetí tradiční rodiny založené na manželství s dětmi značně rozvolnilo. Odborníci
spatřují v různé míře důvody ve změně společenských hodnot s důrazem na osobní
potřeby jedince (teorie druhé demografické revoluce – např. Lesthaeghe, 1995) či ve
změně ekonomického prostředí ve smyslu obecného růstu blahobytu přerušovaného
krizemi (např. Becker, 1981). Intenzita vstupu do manželství výrazně klesla, snižovala
se i plodnost při výrazném růstu podílu dětí narozených mimo manželství, zvyšoval se
podíl osob žijících nesezdaně a rostla rozvodovost. Tyto trendy patří mezi nejvýraznější,
jež se přímo dotkly počtu, složení a fungování rodin. Česká republika a jiné státy
bývalého sovětského bloku se k těmto trendům připojily výrazně až po roce 1990. Tato
kapitola se zaměří na současné postavení České republiky mezi evropskými státy
z hlediska partnerského chování, stability rodiny a rodinného prostředí, kde děti
vyrůstají.
Pro vhled do současného postavení České republiky v evropském prostoru
z hlediska partnerského chování byly vybrány relevantní demografické ukazatele
dostupné v mezinárodních statistikách pro vybrané země. Mezi ně patří např. úhrnná
sňatečnost svobodných, průměrný věk při vstupu do prvního manželství, podíl dětí
narozených mimo manželství, úhrnná rozvodovost, průměrný věk při odchodu z domácnosti rodičů, podíl nesezdaných soužití, podíl mladých lidí ve věku 20 až 34 let žijících
nesezdaně a s rodiči. Tyto ukazatele jsou dostupné v databázi Eurostatu či OECD16.
16
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V ideálním případě byly vybrány údaje za rok 2017, pokud nebyly dostupné, byl použit
poslední dostupný údaj. Celkem byly získány kompletní údaje za 19 zemí (tabulka č.
1.12). Provedená klastrová analýza identifikovala šest základních skupin evropských
zemí (obrázek č. 1.1). Dle daných ukazatelů partnerského chování lze vymezit zaprvé
skupinu zemí západní Evropy (Nizozemsko, Velká Británie, Belgie, Francie a Estonsko),
zadruhé země střední Evropy (Rakousko, Německo, Česká republika, Maďarsko, Lotyšsko), zatřetí tradiční země jižní Evropy (Itálie, Španělsko) a dále začtvrté Portugalsko
a Slovinsko, zapáté země severní Evropy (Dánsko, Švédsko), zašesté katolické země
bývalého socialistického bloku (Polsko, Chorvatsko a také Slovensko).
Obrázek č. 1.1 Evropské země dle partnerského chování (kolem 2017)

Pozn.: Hierarchical cluster method, Between-groups linkage.
Zdroj: Eurostat Database (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database),
(http://www.oecd.org/els/family/database.htm)
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Přechod do dospělosti je spojený s řadou událostí, jež mohou být navzájem
korelovány, či naopak zcela nezávislé, jako je např. další studium, vstup na trh práce,
pořízení si či pronajmutí bytu, společné bydlení s přáteli či s partnerem, uzavření sňatku,
narození dítěte. Zda a v jaké posloupnosti jsou tyto kroky uskutečňovány, záleží na
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každém jedinci, jeho postojích, preferencích i schopnostech, na jeho rodinném zázemí,
ale též na kulturní tradici dané společnosti, ekonomické a zejména bytové situaci
i opatřeních státu podporujících mladou generaci.
V evropském kontextu odcházejí mladé ženy z domácnosti rodičů dříve než
muži. Porovnáme-li průměrný věk při odchodu z domácnosti rodičů v roce 2010 a 2018
(či poslední dostupný), pak ve většině sledovaných zemí došlo k jeho nárůstu (tabulka
č. 1.12). Nejdříve se v tomto smyslu osamostatňují mladí lidé v zemích severní Evropy
(v průměru kolem 20 let). Naopak nejdéle zůstávají mladí dospělí bydlet s rodiči
v zemích jižní Evropy (Itálie, Španělsko – průměr pro ženy 29 let, pro muže 31 let),
podobně je tomu však i v zemích, jako je Slovensko, Chorvatsko. Česká republika se
v tomto ohledu pohybuje na průměru Evropské unie (2018: 25 let pro ženy, 27
let pro muže). Podíl mladých lidí ve věku 20 až 34 let, kteří žijí stále v domácnosti
rodičů, je tak nejvyšší ve státech jižní Evropy, ale i na Slovensku a v Polsku (v roce
2011 více než 50 %). V České republice takto žije přibližně každý třetí mladý člověk
v daném věku, vůbec nejnižší je podíl v Dánsku (2011: 11 %). Fenomén odkládání
odchodu z domácnosti rodičů do věku kolem 30 let či vyššího je nazýván „latest-late
home leaving behaviour“ (Billari, 2004) či „parazitující singlovství“ (Coleman, 2013). To
spolu s nízkým podílem nemanželských kohabitací způsobuje, že ve státech jižní Evropy
je průměrný věk při vstupu do manželství srovnatelný s tím ve státech Evropy severní
(tabulka č. 1.12).
Rozdíly mezi státy či regiony lze nalézt také v míře soužití s partnerem v mladém
věku (20 až 34 let). Vůbec nejvyšší podíly žijících v partnerství byly zaznamenány
v severských zemích a v zemích západní Evropy, kde takto bydlelo přibližně 50 %
osob v daném věku (2011). Čím vyšší tento podíl je, tím častější je nesezdané soužití,
v řadě zemí je v tomto věku dokonce častější než manželství. Naopak, v katolických
zemích, jako je Itálie, Polsko či Chorvatsko, ale i Slovensko, mladí lidé vstupují do
nesezdaného soužití velmi sporadicky, a pokud žijí s partnerem, uzavírají většinou
sňatek (tabulka č. 1.12). V zemích, kde je nesezdané soužití nejvíce obecně (tj. bez
ohledu na věk) rozšířeno (severní Evropa, Francie, Nizozemsko, Estonsko, Maďarsko),
nejprve nahrazovalo fázi chození a bylo tak vnímáno jako manželství na zkoušku, jež
bylo odkládáno do narození dítěte. Sdílet před sňatkem společnou domácnost se
postupně stalo požadovanou normou (Coleman, 2013). Nezřídka se však stalo trvalou
formou soužití, v níž častěji vyrůstají i děti (Sobotka and Toulemon, 2008). Dle výzkumů
založených na výběrových šetřeních se země jako Belgie, Francie, Rakousko, Německo,
Švédsko vyznačují na počátku partnerského života vysokým podílem nesezdaných
soužití bez dětí, ale i s dětmi, podíl přímých sňatků je poměrně nízký. V zemích střední
a východní Evropy je podíl bezdětných kohabitací nižší, ale v některých je podíl těch
s dětmi srovnatelný se západní Evropou (Estonsko, Česká republika). Nejtradičnější jsou
v tomto ohledu země jako Polsko, Litva, kde jsou na počátku partnerského života
nejvíce zastoupena manželství bez dětí (Žilinčíková, 2017).
I přes modernizační trendy zůstává manželství stále převažujícím typem
úplné rodiny, a to i v zemích severní Evropy, kde podíl manželů mezi úplnými rodinami
představuje přibližně tři čtvrtiny. Ti, kteří zvolili v tomto regionu žít nesezdaně, mají
častěji než ve většině jiných zemí v tomto svazku i děti (tabulka č. 1.12). Manželství je
téměř výhradním typem soužití v katolických zemích, vysoké zastoupení však má podle
posledních srovnatelných dat i v České republice (2011). S tím souvisí i podíl dětí
narozených mimo manželství. V roce 2017 byl podle mezinárodních statistik nejnižší
v Chorvatsku, naopak nejvyšší v Estonsku, Francii, Slovinsku a Skandinávii. Estonsko
se od ostatních pobaltských zemí liší a svým partnerským chováním se blíží zemím
západní Evropy (obrázek č. 1.1). Mladí lidé zde poměrně dříve odcházejí z domácnosti
rodičů, méně často uzavírají sňatky, žijí častěji nesezdaně, což se projevuje i v celkově
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vyšším zastoupení kohabitací mezi úplnými rodinami. Kohabitující páry mají často i děti,
podíl narozených dětí mimo manželství je tak vysoký. První děti se rodí častěji
nesedanému páru, který ale později nezřídka uzavře sňatek (Estonský statistický úřad,
https://www.stat.ee/en). Ačkoli bylo ve Slovinsku v roce 2011 nejběžnějším typem
rodiny manželství s dětmi, v posledních letech počet kohabitací výrazně stoupá, s čímž
souvisí i růst podílu dětí narozených mimo manželství a těch vyrůstajících s nesezdanými
rodiči (Slovinský statistický úřad, https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/7725,
tabulka č. 1.12).
Jak stabilní rodiny jsou a v jakých rodinách děti žijí?
Na stabilitu rodin má výrazný vliv i legislativa, zejména uzákonění rozvodů. Nelze
samozřejmě předpokládat, že předtím, než byl umožněn zánik manželství za života
manželů, bylo fungování rodin vždy bezproblémové, založené na převážně uspokojivých
vztazích mezi jejich členy. Řada rodin se i v době neexistence rozvodové legislativy de
facto rozpadla, nebo spolu členové nadále i proti své vůli žili. Na druhé straně příliš
liberální legislativa může vést k rozpadu těch vztahů, které by bylo možné, i např.
s vnější pomocí formou párové terapie, zachránit. Rozvod byl povolen již v 16. století
ve Finsku (1571). K výraznému posunu v pojetí manželství a možnosti z něj vystoupit
došlo ve většině evropských zemí v 19. století (např. v Rakousku, Belgii, Dánsku,
Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, na Slovensku, ve Švédsku, Švýcarsku, Anglii a Walesu,
Finsku a v Německu). Naopak, nejmladší je rozvodová legislativa v katolické Itálii
(1970), v Lichtenštejnsku (1974), v Portugalsku (1975), ve Španělsku byl rozvod možný
teprve od roku 1981, v Irsku byl uzákoněn až v roce 1995, na Maltě dokonce v roce
2009 (Eurostat, 2015).
Načasování přijetí rozvodu souvisí s mírou oslabení vlivu náboženských tradic,
liberalizace jeho podmínek pak zejména s mírou emancipace žen (Coleman, 2013). To
má samozřejmě vliv na intenzitu rozvodovosti v konkrétních zemích. Nízké hodnoty
jsou v současné době zejména v zemích jižní Evropy, a to v důsledku přísnější
rozvodové legislativy a přetrvávajícímu vlivu církve. Podobně je tomu v Polsku, ale i na
Slovensku. Specifickým případem je Španělsko, kde je úhrnná rozvodovost jedna z nejvyšších v Evropě. K nárůstu došlo po roce 2005, kdy byl přijat nový liberálnější zákon.
Podle něj nemusí být rozvod podložen žádným důvodem, jelikož setrvání v manželském
svazku se považuje za projev svobodné vůle manželů. Jediným požadavkem je dodržení
tříměsíční doby trvání manželství před zahájením rozvodového řízení (s výjimkou některých případů). Dříve byla běžná tzv. „mrtvá manželství“, kdy de iure manželství stále
trvalo, ale de facto spolu manželé již nežili. Uzákonění snadnějšího rozvodu tak umožnilo
tato manželství legálně ukončit. K rozvodovosti přispívá i nepříznivá ekonomická situace,
která na rodiny a vztahy v nich vytváří další tlak (European Justice, 201817).
Nejvyšší hodnoty rozvodovosti jsou ve státech severní Evropy, kde v rámci
druhého demografického přechodu docházelo ke změnám nejdříve (např. Sullerot,
1998). Protestantismus, dlouhá tradice rozvodové legislativy, ale zejména velký důraz
na jedince a rovnost mužů a žen se promítají jak do společenských hodnot, tak do
sociální a rodinné politiky. Např. švédská rodinná politika je založena na opatřeních
usnadňujících sladění rodinného a pracovního života rodičů s důrazem na rovnost pohlaví
a podporu nezávislosti žen ve všech oblastech soukromého a veřejného života. Sociální
politika se zaměřuje na jednotlivce, nikoli na rodinu či manželský pár. Švédsko je
společností, kde je model otce-živitele nahrazen modelem pracujícího rodiče. Ten
předpokládá, že všechny matky budou aktivně participovat na pracovním trhu a že pro
17
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pracující rodiče budou dostupné služby denní péče o děti. Nastavení sociálního systému
motivuje matky k aktivnímu hledání práce a snaze si ji udržet. Podporováno je také
výrazné zapojení obou rodičů do výchovy a péče o děti (Šťastná, 2009).
Mezi státy s vysokou rozvodovostí se však řadí i státy západní Evropy, podobně
je na tom však i Maďarsko, Česká republika, Estonsko či Lotyšsko. V bývalých
komunistických zemích je tradice rozvodu v porovnání např. s jižními státy delší. Rozvod
podobně jako potrat byl z ideologických důvodů režimem přijímán jako projev oslabujícího se vlivu církve a tradic, zároveň byly tyto jevy státem kontrolovány (Coleman,
2013). Podobně jako v zemích zejména západní a severní Evropy se rozvodová
legislativa týkající se rozvodu i zde postupně liberalizovala.
Jak již bylo zmíněno výše, nesezdaná soužití jsou, sice v různé míře, rozšířena
ve všech sledovaných evropských státech. Otázkou je, zda jsou oproti manželstvím
stabilnější, či naopak náchylnější k rozpadu. Datová základna pro tuto otázku je oproti
rozvodům omezená. Analýzy se většinou opírají o výběrová šetření (Žilinčíková, 2017).
Z výzkumů vyplývá, že nesezdané soužití je v porovnání s manželstvím méně
stabilní a trvá v průměru kratší dobu (Andersson, 2004; Dourlein, Liefbroer, 2006;
Žilinčíková, 2017). Navíc se ukazuje, že manželství uzavřená po předchozí kohabitaci
jsou k rozvodu náchylnější než ta, kde spolu manželé před svatbou nežili (Andersson,
2004; Dourlein, Liefbroer, 2006; Coleman, 2013). Samotná zkušenost s kohabitací tak
může oslabovat hodnotu a nerozlučitelnost manželství, přímé sňatky jsou však rovněž
čím dál tím častěji uzavírány v západních a severních evropských zemích zejména
z náboženského přesvědčení. Důvodem nižší stability nesezdaných soužití je i to, že je
tato forma stále chápána jako zkušební, osobní investice partnerů do tohoto vztahu jsou
nižší, partneři si uchovávají větší nezávislost, např. v trávení volného času, financích,
v neposlední řadě je či může být rozchod snadnější než rozvod manželství.
Vliv na stabilitu partnerství má obecně přítomnost dětí. Partnerství s dětmi
jsou pevnější než ta bez nich, ale nesezdaná soužití s dětmi se rozpadají častěji
než manželství bez ohledu na to, zda děti mají, či ne (Andersson, 2004; Žilinčíková,
2017). Dítě posiluje stabilitu nesezdaného soužití v těch zemích, kde je tento typ svazku
přijímán jako alternativa manželství (severní a západní Evropa), to znamená, že
v zemích střední a východní Evropy, kde je tento typ svazku méně častý, se nesezdaná
soužití s dětmi rozpadají v podobné míře jako ta bez nich. Vysvětlením může být, že
zde nesezdaní rodiče zatím tvoří oproti jiným zemím specifickou skupinu se sociodemografickými charakteristikami, jež jsou spojeny s nižší stabilitou vztahu (nižší
vzdělání, horší pozice na trhu práce, plánování rodičovství apod.). Rozdíly v míře stability
nesezdaných a manželských párů se stírají, pokud má přibližně polovina populace
zkušenost s kohabitací, a naopak se zvětšují, pokud má tuto zkušenost pouze minorita
(Dourleijn, Liefbroer, 2006).
Typ partnerství a jeho stabilita ovlivňují rodinné prostředí dětí. Zaměříme-li se
na státy Evropské unie, pak necelá třetina domácností má děti, úplné rodiny s dětmi
představují 20 % a rodiny samoživitelů 4 % všech domácností18 (2016). Oproti
roku 2009 se snížil podíl domácností s dětmi při mírném nárůstu podílu domácností
samoživitelů a poklesu zastoupení úplných rodin (Eurostat, 2019a). Ačkoli se ve všech
zemích zvýšil podíl dětí narozených mimo manželství, naprostá většina dětí stále žije
v úplné rodině, která je většinou založena na manželství (tabulka č. 1.13 - 2017). Děti
žijící s nesezdanými rodiči19 jsou nejvíce zastoupeny v Estonsku, Slovinsku a Švédsku,

18

5 % tvoří ostatní domácnosti s dětmi, např. prarodiče a vnoučata.

19

Rodiče jsou zde definováni jako dva dospělí, kteří jsou buď biologickými rodiči dítěte, nebo nevlastními či
adoptivními rodiči. Manželství zahrnují i registrovaná heterosexuální či homosexuální partnerství.
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naopak nejméně v Litvě, Itálii, Španělsku, v Německu či na Slovensku. Dle dostupných
údajů se mezi roky 2005 a 2017 snížil podíl dětí žijících s rodiči-manžely, zvýšil
se podíl těch žijících s kohabitujícími rodiči, podíl dětí žijících pouze s jedním
rodičem zůstal v průměru stejný (OECD, 2018). Nejvíce se zvýšil podíl dětí žijících
s nesezdanými rodiči v České republice, Polsku, Slovinsku (o 10 p. b. mezi roky 2007
a 2017; OECD, 2018). Zaměříme-li se na děti v období pubescence, tj. ve věku 11 až
15 let, pak většina z nich žije s oběma biologickými rodiči, i když jsou zde patrné rozdíly
mezi jednotlivými regiony (2013-14, tabulka č. 1.13). V západní Evropě se podíl dětí
žijících v tomto věku s oběma svými rodiči pohybuje kolem 70 %, v některých jižních
státech je vyšší, v Chorvatsku a Itálii dokonce převyšuje 80 %. V zemích severní
a západní Evropy včetně České republiky žijí děti v tomto věku relativně častěji pouze
s jedním biologickým rodičem (na úrovni cca 20 %), ale významné je i zastoupení těch,
které žijí v tzv. rekonstituované rodině, tj. s nevlastním rodičem. Nejčastěji takto děti
žijí v Belgii, Estonsku, Finsku (14 – 17 %).
Závěrem lze říci, že Česká republika se v řadě výše uvedených parametrů řadí
mezi státy západní Evropy. Mezinárodní komparace je však přes veškerou snahu
o sjednocení definic jednotlivých jevů a metodologii sběru dat stále poměrně obtížná.
Nejspolehlivějším zdrojem o domácnostech a rodinách je tradičně sčítání lidu, i když i
zde je zejména metodologie pojímána v různých státech různě. Kolem roku 2021 by
v řadě evropských zemí, stejně jako v České republice, mělo po přibližně 10 letech
proběhnout nové sčítání. Jeho výsledky ukáží, do jaké míry doznalo složení rodin
v evropském prostoru změn. V nich se odráží s různou intenzitou jak moderní populační
trendy, tak ekonomická situace daných zemí v kontextu globální společnosti, společenské hodnoty, normy a jejich adaptabilita na život v 21. století, v neposlední řadě i
sociální a rodinná politika v jednotlivých zemích.
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úplná rodina

Tabulka č. 1.13 Děti v rodinách ve vybraných evropských zemích

1. Neúplné rodiny podle demografické statistiky

2. Finanční a materiální situace neúplných rodin podle dat SILC

2. Finanční a materiální situace neúplných rodin podle
dat SILC
Sylva Höhne
Životní úroveň neúplných rodin se obdobně jako u jiných typů domácností odvíjí
od sociodemografického složení domácnosti. Nejaktuálnější data o příjmech, výdajích
a dalších ekonomických indikátorech poskytuje šetření Českého statistického úřadu
známé pod zkratkou SILC – Příjmy a životní podmínky domácností 2018 (ČSÚ, 2019c).20
Detailnější ukazatele jsou v této publikaci dopočteny přímo ze (staršího) datového
souboru (SILC 2017). Následující text klade důraz na současnou životní úroveň
samoživitelů, přičemž nahlíží i na případné zásadnější změny v čase. Podstatou je popis
situace samoživitelů, v rámci širšího kontextu se však nevyhneme určitému srovnání
s jinými typy rodin, zejména s úplnými rodinami s dětmi.
Na úvod ještě připomeňme zastoupení neúplných rodin v populaci podle dat
SILC. Rodiny sólo rodičů přestavují zhruba 15 % všech rodin s nezaopatřenými dětmi,
celkově přes 200 tisíc rodin. Naprostou většinu neúplných rodin (přes 80 %) tvoří rodiny
tzv. čisté, v nichž žije pouze rodič se svými nezaopatřenými dětmi bez dalších osob.
Téměř dvě třetiny rodičů samoživitelů pečují sami o jedno dítě. Ve zhruba 90 % rodin
stojí v čele domácnosti žena. Naproti tomu rodiny, ve kterých se kromě rodiče
a nezaopatřeného dítěte, příp. dětí vyskytuje ještě další osoba, např. prarodič nebo již
ekonomicky aktivní dítě, se nazývají smíšené (tabulka č. 2.1).21 Ve smíšených neúplných
rodinách tak žije v průměru více osob (3,5 osob ve smíšených, resp. 2,5 osob v čistých
rodinách; SILC 2017), přičemž relativně častěji jsou zde zastoupeny pracující osoby, ale
i nepracující důchodci, což významně ovlivňuje příjmovou strukturu domácnosti.
Tabulka č. 2.1 Zastoupení neúplných rodin v populaci podle dat SILC
neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi
celkem
2017
2018

počet
v%
počet
v%

bez dalších členů (čisté)
celkem

1 dítě

2 a více dětí

s dalšími členy
(smíšené)

206 023

166 906

103 579

63 327

39 117

100,0

81,0

50,3

30,7

19,0

214 506*

179 506

116 243

63 263

35 000*

100,0

83,7

54,2

29,5

16,3

Pozn.: * odhad – propočteno z relativních údajů
Zdroj: ČSÚ, 2018c, 2019c; SILC 2017

V roce 2017 měli samostatně žijící rodiče s dětmi k dispozici v průměru
přes 300 tisíc Kč ročně (tabulka č. 2.2), tj. kolem 26 tisíc Kč měsíčně. Rodiny
20

Jeho hlavní výsledky publikuje ČSÚ zde: https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminkydomacnosti-kf03f95ff5.

21

V některých publikovaných statistikách SILC zahrnují „neúplné rodiny s dalšími členy“ také rodiny, ve
kterých žije rodič samoživitel s již zaopatřeným dítětem, příp. dalšími členy (ČSÚ, 2018c, 2019c: tabulka
12). Takových rodin je přibližně 200 tisíc. Jelikož je v této studii věnována pozornost rodinám samoživitelů
s nezaopatřenými dětmi, nebudeme se těmito smíšenými rodinami, ve kterých nezaopatřené děti nejsou,
blíže zabývat.

47

2. Finanční a materiální situace neúplných rodin podle dat SILC

s oběma rodiči přitom disponovaly téměř dvojnásobnou částkou. Při přepočtu
čistého příjmu na jednoho člena domácnosti již rozdíly nejsou tak velké, neboť úplné
rodiny mají v průměru mnohem více členů, nicméně diference jsou stále patrné, a to i
při přepočtu na spotřební jednotku. Důvodem vyšších peněžních prostředků v úplných
rodinách je častější existence dvou pracovních příjmů a rovněž fakt, že v čele neúplné
rodiny stojí převážně žena, jejíž příjem z výdělečné činnosti bývá oproti mužům nižší
(viz např. ČSÚ, 2019a). Ženy samoživitelky (ve věku 25-54 let s alespoň jedním dítětem
mladším 15 let) přitom poměrně dlouhodobě vykazovaly vyšší míru zaměstnanosti než
(takové) ženy žijící v páru: podle dat OECD tomu tak bylo v letech 2003-2012, po té
(2013-2014) se míry vyrovnaly (OECD, 2016). V případě vysokoškolsky vzdělaných žen
však dosahují matky samoživitelky trvale vyšších měr zaměstnanosti než stejně vzdělané matky žijící v partnerství (tamtéž). Podle dat Eurostatu jsou však míry
zaměstnanosti žen samoživitelek ve srovnání se ženami žijícími v páru (a s dětmi) trvale
vyšší (77 % pro samoživitelky, resp. 70 % pro ženy v páru v roce 2018; viz Jordan
a kol., 2019; Eurostat, 2019b).22
Příjmy samoživitelů, kteří spolu s dětmi sdílejí domácnost ještě s někým
jiným, jsou (při přepočtu na domácnost) znatelně vyšší (cca 1,4krát v roce 2016;
SILC 2017), a to především díky ekonomické aktivitě přítomných osob odrážející se ve
vyšším příjmu z celkové výdělečné činnosti, ale i díky příjmům z důchodů. Při přepočtu
na osobu domácnosti se částky čistých a smíšených domácnostech vyrovnávají.
Tabulka č. 2.2 Čisté peněžní příjmy vybraných rodin s dětmi v roce 2017 (v Kč)
čistý peněžní příjem (za rok 2017)
na domácnost
čisté neúplné rodiny
- 1 dítě
čisté úplné rodiny s dětmi

na osobu

na spotřební jednotku23

313 480

130 238

202 245

298 987

149 493

213 562

581 885

156 721

275 775

Zdroj: ČSÚ, 2019c

Z tabulky č. 2.2 lze dále odvodit, že zatímco celkové příjmy domácnosti
samoživitelů pečujících o jedno dítě jsou celkově nižší než v rodinách s více dětmi, při
přepočtu na osobu i spotřební jednotku mají jednodětné rodiny k dispozici více peněz.
Například v roce 2016 činily čisté peněžní příjmy samoživitelů s jedním dítětem přes
137 tisíc Kč na osobu, v rodinách se dvěma a více dětmi „jen“ kolem 100 tisíc na osobu
za rok (ČSÚ, 2019a). Příjmy z pracovní činnosti jsou v rodinách se dvěma nebo více
dětmi stejně jako v rodinách s jedním dítětem zásadním zdrojem rodinného rozpočtu.
Rodiče jednoho dítěte jsou ale častěji výdělečně činní (v 77 % oproti 67 %), zatímco
rodiče více dětí čelí častěji nezaměstnanosti (20 % oproti 11 %; ČSÚ, 2019a). Jejich
výdělky jsou tak ve vyšší míře doplňovány sociálními dávkami, především ze systému
státní sociální podpory. Uplatnění nároku přitom pramení jak z vyššího počtu dětí

22

Rozdíl mezi daty OECD a Eurostatu je pravděpodobně způsoben rozdílnou definicí dítěte, kdy data OECD
udávají míry zaměstnanosti pro ženy s alespoň jedním dítětem mladším 15 let, zatímco Eurostat pracuje
s nezaopatřeným dítětem, tzn. i se staršími dětmi.

23

Přepočet na spotřební jednotku bere v úvahu velikost a demografické složení domácnosti, čímž lépe
zohledňuje tzv. úspory z počtu ve vícečlenných domácnostech. Zde je využita stupnice spotřebních jednotek
EU (resp. modifikovaná stupnice OECD), která první dospělé osobě v domácnosti přiřazuje váhu 1,0, dalším
osobám starším 13 let váhu 0,5 a dětem do 13 let včetně váhu 0,3.
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(přídavky na děti), tak z relativně nižších příjmů ve vztahu k nutným výdajům (např.
příspěvek na bydlení).
Přestože podíl rodin pobírajících některou ze sociálních dávek dlouhodobě klesá
(Kuchařová a kol., 2019a), zůstávají samoživitelé jejich nejčastějšími příjemci.
Přídavek na dítě čerpá třetina samoživitelů, ale jen desetina čistých úplných rodin
s dětmi (SILC 2017). Ze sólo rodičů vyživujících dvě nebo více dětí je dostává téměř
každý druhý, z rodičů s jedním dítětem každý čtvrtý. Rozšíření okruhu příjemců
přídavků na děti od roku 2018 (z 2,4 na 2,7násobku životního minima) pravděpodobně
mírně navýší počty samoživitelů, kteří na ně dosáhnou, je však otázkou, nakolik
samoživitelům pomohlo navýšení přídavků na děti o 300 Kč od roku 2018 pro pracující
rodiče, příp. pro rodiče pobírající dávky, které pracovní příjem nahrazují. Z dat za první
pololetí roku 2018 se totiž ukazuje, že na navýšené přídavky dosáhly „jen“ dvě třetiny
příjemců, přičemž v oblastech vyznačujících se horší sociálněekonomickou situací
spojenou s vyšší mírou nezaměstnanosti je tento podíl ještě nižší. Vyšší přídavky mohou
navíc vést k poklesu jiných dávek (blíže Höhne a kol., 2019).
Příspěvek na bydlení dostává pětina až čtvrtina samoživitelů, vícedětné
rodiny opět mnohem častěji ve srovnání s rodinami jednodětnými (34 % oproti 16 %;
SILC 2017). Pro srovnání úplné rodiny s dětmi jsou jeho příjemci jen ve 4 % případů.
Bydlení samoživitelů se budeme podrobněji věnovat níže v textu, je však zřejmé, že
horší bytová situace samoživitelů spojená s absolutně i relativně (ve vztahu k příjmům)
vyššími náklady na bydlení má na míru pobírání příspěvku na bydlení velký vliv. Dávky
pomoci v hmotné nouzi určené osobám či rodinám v tíživé finanční situaci čerpá zhruba
každý desátý samoživitel s dětmi.
Na celkových čistých peněžních příjmech zaujímají sociální dávky kolem
17 % v případě samoživitelů a 8 % v úplných rodinách s dětmi (SILC 2017). Současná
příznivá ekonomická situace v České republice doprovázená nízkou nezaměstnaností
a rostoucí průměrnou mzdou se mj. projevila v meziročním poklesu podílu sociálních
dávek na příjmech rodin. Podle novějších dat SILC 2018 činil tento podíl necelých 16 %
u samoživitelů, resp. 7 % v rodinách s oběma rodiči (ČSÚ, 2019c).
Zatímco tedy v dávkové podpoře jsou sólo rodiče na předních místech mezi
příjemci, v daňové podpoře spíše zaostávají. Daňové zvýhodnění na dítě uplatňuje
alespoň jeden z rodičů ve většině párů, mezi samoživiteli však jen tři čtvrtiny
(Kuchařová a kol., 2019a: 68). Důvody nižší míry čerpání leží pravděpodobně v chybějících příjmech z pracovní činnosti, které mezi samoživiteli oproti rodinám úplným scházejí
mnohem častěji. Na druhou stranu uplatní-li daňovou slevu na dítě, častěji dosáhnou i
na daňový bonus. Vzhledem k poměrně pravidelnému navyšování daňových slev na děti
v posledních letech spolu s jejich progresivním zvyšováním od roku 2015 podle počtu
dětí v rodině význam daňové podpory pro rodiny s dětmi narůstá, zejména v rodinách
s vyšším počtem dětí. Daňová sleva na manžela či manželku se samoživitelů netýká,
uplatnit mohou ještě slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení, jejíž roční výše je
limitována měsíční výší minimální mzdy. Vzhledem k výši školného na veřejných
mateřských školách a vzhledem k poměrně výraznému zvyšování minimální mzdy
v posledních několika letech lze předpokládat, že rodičům, kteří ji využijí, budou náklady
na školné zpětně zcela proplaceny. V soukromých zařízeních ale postačí na uhrazení
jedné či dvou plateb. Slevu na školkovném uplatňuje podle empirických výzkumů zhruba
polovina rodin s dítětem, které nějaké předškolní zařízení navštěvuje (tamtéž: 69).
Míra ohrožení příjmovou chudobou měřená jako podíl osob žijících
v domácnostech, jejichž čistý příjem je nižší než stanovená hranice (60 % mediánu
ekvivalizovaného disponibilního příjmu), v souhrnu ČR osciluje mezi 9-10 % osob (ČSÚ,
2019c). Pro samoživitele s jedním dítětem do 13 let tato hranice činí 15 552 Kč měsíčně
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(pro rok 2018). Samoživitelé jsou přitom trvale nejohroženější skupinou z hlediska typu
rodiny (pomineme-li domácnosti nezaměstnaných), i když v posledním roce je předehnali jednotlivci starší 65 let žijící samostatně, a to převážně ženy. Přesto lze v případě
neúplných rodin sledovat určité zlepšení, neboť zatímco v letech 2014-2016 byla
chudobou ohrožena více než třetina samoživitelů (34-37 %), v roce 2018 je riziku
chudoby vystaveno 30 % z nich. Úplným rodinám s dětmi hrozí příjmová chudoba v
mnohem menší míře (rodinám s jedním nebo dvěma dětmi na úrovni 6-9 % v roce 2018,
v rodinách vícedětných v 16 %; ČSÚ, 2019c).
Meziročně rostoucí příjmy domácností se pozitivně projevují v tom, jak s nimi
jejich členové dokážou vyjít. Zatímco v letech 2016 a 2017 vyšlo se svým příjmem
spíše obtížně24 přes 80 % rodičů samoživitelů, v roce 2018 se to týkalo 74 %.
Relativně poklesly podíly rodin, které se svými příjmy hospodaří s obtížemi nebo velkými
obtížemi (z 51 % na 37 %), a to jednak ve prospěch posílení kategorie menších obtíží,
ale i docela snadného vycházení s příjmem. Obdobně se vyvíjelo hodnocení nakládání
s příjmem v úplných rodinách s dětmi, i když zde je zlepšení výraznější (z 57 %
vycházejících celkově obtížně v roce 2016 na 45 % v roce 2018). Vyšší počet dětí
v neúplné rodině nakládání s příjmy znesnadňuje.
Míra materiální deprivace vyjadřující podíl osob v domácnostech, které si
nemohou dovolit čtyři a více z devíti stanovených položek25, dlouhodobě klesá
(Kuchařová a kol., 2019a: 82-83). V roce 2018 činila celkově 2,8 %, meziročně poklesla
o 0,9 p. b. (ČSÚ, 2019c). V rodinách samoživitelů je však stále vysoce nadprůměrná
(9 % v roce 2018). Nejproblematičtější zůstává úhrada neočekávaného výdaje
v řádu jedenácti tisíc korun, na který nemá volné prostředky každý druhý
samoživitel a nedostupnost roční týdenní dovolené mimo domov, kterou si
nemůže dovolit každý třetí samoživitel, i když i v těchto případech se situace v roce
2018 meziročně dost zlepšila (cca o 10 p. b.). Pro srovnání, podíly za čisté úplné rodiny
s dětmi jsou méně než poloviční (20 %, resp. 15 %). Z předmětů dlouhodobé spotřeby
chybí sólo rodičům nejčastěji osobní automobil, který si z finančních důvodů nemůže
pořídit 22 % z nich, dalších 56 % jej vlastní (v úplných rodinách má vlastní auto 92 %
rodin, přičemž z těch zbývajících 8 % jej polovina nechce a druhá polovina si ho nemůže
dovolit).
Pro bytovou situaci neúplných rodin platí to, co pro ostatní typy domácností –
převažující vlastnické bydlení. Konkrétní míra této převahy je však zásadně rozdílná.
Zatímco samoživitelé žijí ve vlastním domě nebo bytě v téměř polovině případů,
úplné rodiny s dětmi, ale i bez dětí, nebo domácnosti (starších) jednotlivců vlastní byt
nebo dům ve výrazně nadpoloviční většině. Určitou výjimkou jsou jednotlivci mladší 65
let, jejichž bytová struktura je s tou u samoživitelů velmi podobná (ČSÚ, 2019c).
Samoživitelé jsou dvakrát častějšími vlastníky bytů než domů (32 % oproti 17 %), úplné
rodiny s dětmi bydlí naopak častěji v rodinných domech než bytech (42 % oproti 31 %).
Družstevní byt má každý desátý samoživitel. Druhou nejčastější formou užívání bytu
je bydlení v pronajatém bytě (38 %). Páry s dětmi žijí v nájemním bytě jen v 17 %
případů. V čase se přitom podíl neúplných rodin žijících v nájmu nemění, posiluje se ale
vlastnická forma bydlení především na úkor družstevního bydlení (Kuchařová a kol.,
2019a: 89).

24

První tři kategorie na šestistupňové škále subjektivního hodnocení vycházení s příjmem: s velkými
obtížemi, s obtížemi, s menšími obtížemi, docela snadno, snadno, velmi snadno (SILC 2017).

25

Jedná se o barvenou televizi, telefon, pračku, auto, týdenní dovolenou mimo domov, zaplacení neočekávaného výdaje (10 700 Kč pro rok 2018), dostatečné vytápění bytu, jíst maso (nebo jeho vegetariánské
náhražky) každý druhý den, problémy s placením plateb (nájem, platby za bydlení, splátky půjček).
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Horší příjmová úroveň samoživitelů se tedy projevuje v jejich běžnějším bydlení
v lacinějších formách z hlediska pořízení bytu, ale za to nákladnějších z pohledu
měsíčních výdajů. Průměrné měsíční náklady na bydlení činí bezmála 7 tisíc Kč,
což je zdaleka nejvíce v porovnání s ostatními typy domácností (např. čisté úplné rodiny
s dětmi platí necelých 6 300 Kč; ČSÚ, 2019c). Na jejich zaplacení potřebují až čtvrtinu
(27 %) svých čistých peněžních příjmů (úplné rodiny s dětmi jen 13 %). Protože
v posledních letech rostly příjmy domácností v průměru rychleji než jejich náklady na
bydlení, podíl příjmů vynaložených na úhradu nákladů na bydlení klesá (ČSÚ, 2019c).
Například v roce 2015 potřebovali samoživitelé až 37 % svých příjmů na zaplacení
bydlení (Kuchařová a kol., 2019a: 71-72). Nájemní bydlení však samoživitele stojí
v průměru více než 9 tisíc Kč měsíčně a vyžádá si necelou polovinu příjmů domácnosti
(SILC 2017).
Náklady na bydlení tak celkově pro samoživitele představují poměrně
značnou finanční zátěž, což je zřejmé i z jejich subjektivního hodnocení: pro 40 %
jsou velkou zátěží, pro 55 % určitou zátěží a pouze pro 6 % nejsou zátěží vůbec (ČSÚ,
2019c). Představitelé úplných rodin s dětmi hodnotí zatížení své domácnosti výdaji na
bydlení mnohem mírněji: 18 % jako velkou zátěž, 72 % jako určitou zátěž a 10 % jako
žádnou zátěž. K vysokému zatížení výdaji na bydlení se ve zhruba 4-6 % neúplných
rodin přidávají problémy s úhradou nájemného a/nebo plateb za energie, nebo
nemožnost dovolit si dostatečně vytápět byt. Finanční nákladnost bydlení je pak jedním
z rizik potencionálního ohrožení ztrátou bydlení (podrobněji viz např. Kuchařová a kol.,
2019a: 94-99).
Výživné
Podstatnou součástí rozpočtu většiny neúplných rodin je výživné. Podle dostupných zdrojů dostávají výživné přibližně dvě třetiny samoživitelů, přičemž tři
čtvrtiny rozvedených a polovina svobodných rodičů (viz Kuchařová a kol., 2019a: 67).
Někteří samoživitelé tak výživné nedostávají vůbec, ale i ti, kteří jej získají, s ním ne
vždy mohou počítat pravidelně a ve stanovené výši. Podle odhadů Asociace neúplných
rodin je v České republice 115-120 tisíc občasných nebo stálých dlužníků na výživném,
hodnotu celorepublikového dluhu odhaduje na necelých 10 mld. Kč (Asociace neúplných
rodin, 2019).
Výživné má stále nejčastěji povinnost platit otec dítěte (85 %), i když v posledních letech stoupá podíl soudních rozhodnutí, která stanovují povinnost platit výživné
matce (10 %) nebo oběma rodičům (5 %; ČSÚ, 2019a). Každoročně se zvyšuje i
průměrná výše výživného. Z výkazů českých soudů vyplývá, že průměrné výživné
stanovené otci při prvním rozhodnutí o vyživovací povinnosti je zhruba dvakrát vyšší
než průměrné výživné stanovené matce (cca 3 200 Kč, resp. 1 600 Kč v roce 2018;
Ministerstvo spravedlnosti, 2019). Otcové vydají na výživné svých dětí v průměru 13 %
svých příjmů, matky platící výživné necelých 11 %, přičemž uvedené podíly v čase spíše
klesají (tamtéž). Částky stanoveného výživného rostou také s věkem oprávněného
dítěte. V roce 2017 měli otcové vyměřeno výživné v průměru 2 500 Kč na dítě do pěti
let věku, 3 100 Kč na dítě ve věku 6-10 let, 3 600 Kč na dítě ve věku 11-14 let
a 4 000 Kč na dítě ve věku 15-18 let (ČSÚ, 2019a).
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Jana Paloncyová
Výše uvedené kapitoly se věnovaly neúplným rodinám z pohledu oficiálních
statistik. Ty mají bezesporu své výhody, např. česká demografická statistika zachytí
všechny narozené děti, rozvody manželství apod. Účast při sčítání lidu, domu a bytů je
pro obyvatele26 České republiky podle zvláštního zákona vydaného vždy před každým
sčítáním povinná, výsledky tedy, i díky zpřesňující se metodologii27, co možná nejvíce
odpovídají realitě. Jejich nevýhodou je, že obsahují předem vybrané proměnné, z logiky
věci je i jejich počet omezený. Z tohoto důvodu je pro podrobnější popis, v našem
případě rodin samoživitelů a jejich každodenního fungování, nezbytné uskutečnit cílený
sociologický výzkum. Podobně jako v předchozím roce projektu, kdy byla pozornost
zaměřena na rodiny rekonstituované a vícedětné (viz Paloncyová a kol., 2019;
Kuchařová a kol., 2019b), měl výzkum design smíšené metodologie, tedy kombinoval
kvantitativní a kvalitativní přístup. Kvalitativní šetření (hloubkové rozhovory se
samoživiteli) předcházelo šetření kvantitativnímu a bylo tak oporou pro tvorbu dotazníku
(sekvenční přístup), zároveň poznatky získané kvantitativní metodou prohlubuje či
doplňuje (expanzivní přístup).

3.1 Metodologie kvantitativního výzkumu
Kvantitativní výzkum se zaměřil na reflexe životních podmínek samoživitelů,
slaďování zaměstnání a rodiny, hospodaření, výchovu dětí a vztahy v rodině, hodnotové
orientace a postoje a specifické potřeby daného typu rodiny. Respondentem byl rodič
samoživitel/samoživitelka žijící sám/sama bez partnera se svými nezaopatřenými dětmi
po dobu delší než jeden rok, respondent však mohl bydlet např. s rodiči, sourozencem,
podnájemníkem. Děti musely bydlet s respondentem minimálně polovinu dnů v měsíci,
nejednalo se tedy o případy, kdy např. děti tráví u otce pouze každý druhý víkend.
Sběrem dat byla na základě výběrového řízení pověřena agentura STEM/MARK, a.s.,
sběr probíhal od 5. června do 6. srpna 2019.
Pro šetření byla zvolena kombinace PAPI (standardizovaný face to face rozhovor
v domácnosti respondenta se záznamem odpovědí do papírové verze dotazníku) a CAWI
(internetové dotazování – respondent vyplňuje dotazník sám). CAWI dotazování probíhalo mezi respondenty registrovanými v Českém národním panelu a na panelu Dialog.
Poměr mezi sběrem dat metodikou PAPI a CAWI byl 60 : 40 (665 rozhovorů prostřednictvím PAPI a 444 rozhovorů formou CAWI), vyčištěný datový soubor čítá 1 109
respondentů. Zvolená kombinace osobního dotazování a online panelu zajistila
dostatečné množství rozhovorů za současného dodržení naprosté většiny kvót. Podařilo
se sebrat i nad očekávání velké množství rozhovorů s muži samoživiteli.
Oporou pro výběr bylo jako ve výzkumu v roce 2018 sčítání z roku 2011, byla tedy
dodržena stejná metodika. Kvótními znaky byl region v členění dle NUTS3, velikost
26

Sčítání podléhá každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik trvalý pobyt nebo povolený přechodný
pobyt na území České republiky, každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný
okamžik přítomna a nemá zde trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Sčítání nepodléhají cizinci požívající
diplomatické výsady a imunity, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které se nacházejí na území
České republiky a slouží k diplomatickým účelům (zákon č. 296/2009 Sb., zákon o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011).

27

https://www.czso.cz/csu/czso/metodika-sldb-2011
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místa bydliště v členění do pěti kategorií, pohlaví respondenta, vzdělání respondenta,
počet nezaopatřených dětí žijících v domácnosti s respondentem (tabulka č. 3.1).
Všechny kvóty byly dodrženy. Výraznější odchylka nastala pouze v případě mužů se
základním vzděláním a vyučením, kterých je v souboru namísto 55 % pouze 41 %.
O něco více jsou naopak zastoupeni muži se středním či vysokoškolským vzděláním.
Naplnění kvóty mužů se základním vzděláním nebo vyučením je problematické obecně
při všech výzkumech. V kombinaci s dalším požadavkem na užší skupinu (např.
samoživitele) je naplnění kvóty (při daném časovém omezení) prakticky nereálné.
Výsledky kvantitativního šetření jsou v textu označeny jako „Samoživitelé 2019“.
Tabulka č. 3.1 Kvóty výběrového šetření Samoživitelé 2019 (v %)
SLDB 2011

Samoživitelé 2019

pohlaví
muž

17

16

83

84

jedno

70

69

dvě

26

26

4

5

bez/ZŠ

45

39

maturita/nástavba

29

42

VOŠ/VŠ

16

19

méně než 2000 obyvatel

20

16

2 000 – 9 999

19

22

10 000 – 49 999

26

26

50 000 – 99 999

10

11

nad 100 000 obyvatel

25

25

Hlavní město Praha

13

12

Středočeský kraj

12

12

Jihočeský kraj

6

6

Plzeňský kraj

5

5

Karlovarský kraj

4

3

10

10

Liberecký kraj

5

4

Královéhradecký kraj

5

5

Pardubický kraj

4

4

žena
počet dětí

tři a více
vzdělání

velikost obce

kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
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10

10
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7

5

5
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3.2 Sociodemografické charakteristiky samoživitelů
Předtím, než bude pozornost věnována každodennímu životu a fungování
neúplných rodin, je třeba se zaměřit na to, kdo v těchto rodinách žije, a to z pohledu
dospělých i dětí. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o nezaopatřené děti žijící
v domácnosti respondenta. Tato kapitola má zejména deskriptivní charakter a je
východiskem pro ty následující.
V čele neúplné rodiny stojí většinou žena. Ženy mají v porovnání s muži o něco
častěji dvě či více dětí, i když podíl neúplných vícedětných rodin je oproti úplným obecně
nižší (tabulka č. 1.2; tabulka č. 3.2).
Tabulka č. 3.2 Počet nezaopatřených dětí v neúplných rodinách podle pohlaví
rodiče (v %)
počet dětí

muž

žena

celkem

jedno

74,0

68,3

69,3

dvě

22,0

26,6

25,9

4,0

5,0

4,9

100,0

100,0

100,0

tři a více
celkem
Zdroj: Samoživitelé 2019

Věkové kategorie byly u dětí pro další zpracování vymezeny tak, aby přibližně
odpovídaly věku docházky do mateřské (dále též MŠ) či základní školy (dále též ZŠ). Na
první pohled je zřejmé, že děti samoživitelů byly nejčastěji ve věku docházky na
základní školu (graf č. 3.1). Každý třetí jedináček byl v předškolním věku, ve věku
docházky na základní školu byly dvě pětiny, přibližně každý čtvrtý byl starší. Pokud byly
v rodině děti dvě, staršímu z nich bylo v polovině rodin 7 až 15 let nebo bylo starší
(36 %). Mladší sourozenec, vzhledem k meziporodním intervalům28, byl rovněž nejčastěji (56 %) ve věku docházky na základní školu. Obě děti docházely do ZŠ v každé třetí
rodině, v každé čtvrté bylo jedno starší 15 let, jednomu bylo 7 až 15 let. Ve vícedětných
rodinách, kterých bylo ve výběrovém souboru pouze 54 (vzhledem k nízkému podílu
v celé populaci), je podrobnější třídění dle věku dětí obtížnější. Nejstarší dítě spadalo
logicky v porovnání s ostatními rodinami většinou do dvou nejstarších kategorií,
nejmladší bylo naopak častěji mladší tří let. Ženy samoživitelky vychovávaly mladší
děti než muži. Měřeno věkem nejmladšího dítěte měla každá pátá samoživitelka
(nejmladší) dítě ve věku do 3 let, v případě mužů to byl každý dvanáctý, což souvisí
s vyšším zastoupením svobodných matek, jak bude uvedeno dále. Nejmladší dítě téměř
každého třetího muže samoživitele bylo starší 15 let, u žen to bylo v pětině případů.

28

Průměrný meziporodní interval mezi narozením prvního a druhého dítěte se mezi lety 2005 a 2016 snížil o
jeden rok na 4,3 roku, interval mezi narozením druhého a třetího dítěte poklesl ze 7 let na necelých 6 let
(Kuchařová a kol., 2019a).
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Graf č. 3.1 Neúplné rodiny podle věku nezaopatřených dětí v domácnosti (v %)
60%

56,1%
50,0%
48,1%

49,1%

50%

45,1%

44,0%
41,7%

40%

35,9%

35,2% 35,2%
29,8%

30%

26,2%
21,7%

20%

16,0%
16,1%

14,2%
12,0%

11,8%

17,4%
15,3%

14,8% 14,8%

17,4%
15,8%

11,1%

10%
3,1%
0

0%
jedno

dvě

1,9%

tři a více

celkem

dvě

(nej) starší
do 3 let

tři a více

celkem

(nej)mladší
4 až 6 let

7 až 15 let

starší

Zdroj: Samoživitelé 2019

Muž samoživitel byl v průměru o 5,5 let starší než žena. Polovina žen tak byla
mladší 40 let, muž byl v tomto věku přibližně každý čtvrtý (graf č. 3.2). Samoživitelé
měli nejčastěji zkušenost s manželstvím, nejpočetnější mezi nimi však byli ti, kteří
se rozvedli (celkem 54 % mužů, 51 % žen), ovdovělí či stále žijící v manželství byli
zastoupeni v daleko menší míře. Muži byli v porovnání se ženami méně často
svobodní (29 %, resp. 41 %), naopak byli častěji ovdovělí (14 %, resp. 6 %).
Rodinný stav odráží samozřejmě partnerskou historii respondentů, ve většině
případů se pravděpodobně jednalo o partnerství s rodičem dítěte, případně dětí29.
Partnerství může být ukončeno rozchodem či rozvodem, úmrtím jednoho z partnerů,
případně spolu partneři nikdy nežili. V rodinách s jedním nezaopatřeným dítětem byly
shodně zastoupeny ty případy, kdy partnerství s otcem/matkou dítěte skončilo rozvodem
či rozchodem (po 39 %). Muži se na rozdíl od žen rozvedli častěji (44 %, resp. 38 %),
ženy naopak častěji s otcem dítěte vůbec nikdy nežily (17 %, resp. 4 %). Pokud měl
respondent dvě nezaopatřené děti, měly většinou (81 %) společnou matku/otce, tj.
bývalého partnera respondenta. V těchto případech skončilo partnerství většinou
rozvodem (63 %), či rozchodem (25 %). V rodinách se dvěma nezaopatřenými dětmi,
které měly různého otce či různou matku, je i při malém počtu případů patrný příklon
k rozchodům než k rozvodům (48 % případě prvního dítěte, 59 % u druhého), dva
rozchody zažil každý třetí respondent v této skupině, každý pátý jeden rozvod a jeden
rozchod (rozvod většinou předcházel) a každý devátý dva rozvody. V rodinách se třemi
a více dětmi měly tyto děti oba společné rodiče ve více než dvou třetinách případů,
přibližně polovina těchto rodin se rozpadla v důsledku rozvodu, dvě pětiny rozchodem
rodičů. Další analýza však není kvůli malým počtům možná.
29
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Rodinný stav však může být i výsledkem partnerství, kde se nenarodily děti. Žena mohla být např. vdaná,
toto manželství bylo bezdětné, děti se narodily až v dalším partnerství bez sňatku.
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Shrneme-li předchozí odstavec, pak lze konstatovat, že celkově měl děti
s různými partnery každý osmý samoživitel, spolu s výší vzdělání se tento podíl
snižuje (16 % u samoživitelů bez maturitního vzdělání, 9 % u osob s nejvyšším vzděláním). Současná neúplná rodina vznikla v téměř shodné míře rozvodem (43 %)
jako rozchodem (38 %), v přibližně v každé osmé rodině však spolu rodiče
nejmladšího dítěte ani nežili, není překvapením, že se jednalo téměř výhradně o
rodiny matek samoživitelek. Ve zbývajících 8 % jeden z rodičů zemřel. Nejméně nezaopatřených dětí měli ti, kteří s druhým rodičem nikdy nežili (pouze jedno mělo 86 %
z nich). Ti, kteří se s druhým rodičem rozešli (byli tedy nesezdaní), měli jedno dítě v 72
% případů, dvě děti pak ve 22 %. Nejvíce dětí žilo s těmi, kteří se rozvedli (63 % mělo
jedno dítě, 33 % dvě děti).
Graf č. 3.2 Věk respondenta (v %)
100%
90%

9,3%

11,6%

23,7%

80%
40,1%

70%

41,6%

60%
50%

49,2%

40%
37,6%

30%
20%
10%
0%

35,3%

23,7%
3,4%
muž

mladší 30 let

30 až 39 let

13,0%

11,5%

žena

celkem

40 až 49 let

starší 50 let

Zdroj: Samoživitelé 2019

Podle výsledků posledního sčítání lidu z roku 2011 byla každá čtvrtá neúplná
rodina tzv. smíšenou, to znamená, že kromě rodiče a nezaopatřených dětí žily
v domácnosti i jiné osoby. Mezi úplnými rodinami to byla přibližně každá devátá. V obou
typech bylo soužití s dalšími osobami častější v rodinách s jedním dítětem, s vyšším
počtem dětí se tento podíl snižoval. V našem výzkumu byly výsledky velmi podobné
(tabulka č. 3.3). Ve více než polovině smíšených rodin žila se samoživitelem a jeho
nezaopatřenými dětmi pouze jedna další osoba, a to nejčastěji zaopatřené dítě či rodič
respondenta (40 %, resp. 31 % z nich). V rodinách, s nimiž žily dvě další osoby (více
než třetina smíšených rodin), jimi byli nejčastěji oba rodiče respondenta (dvě třetiny
případů), v každé čtvrté to byly dvě zaopatřené děti. V celkovém pohledu bylo ve
smíšených rodinách nejběžnější společné soužití s rodičem/rodiči respondenta, pokud
zahrneme i čisté rodiny, pak žil s rodiči přibližně každý osmý samoživitel (tabulka č.
3.3). Přibližně v každé desáté rodině bydlelo s respondentem zaopatřené dítě, většinou
(ve dvou třetinách) jedno.
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Tabulka č. 3.3 Čisté a smíšené rodiny
absolutně

relativně

čisté rodiny

836

75,4

smíšené rodiny

273

24,6

- z toho s jednou osobou

146

53,5

- se dvěma osobami

97

35,5

- s více osobami

30

11,0

vztah další osoby k respondentovi

smíšená rodina (%)

samoživitelé celkem (%)

zaopatřené dítě/děti

38,5

9,5

rodič/rodiče

50,2

12,4

jiné příbuzné osoby

11,7

2,9

jiné osoby

17,6

4,3

Pozn.: Typ přidané osoby v dolní části tabulky je uveden bez ohledu na počet těchto osob a možné kombinace,
součet tedy nedává 100 %.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Jak bylo zmíněno výše, většina rodin samoživitelů bylo rodinami čistými
a s rodičem žilo převážně jedno dítě (tabulky č. 3.2 a 3.3). Proto z hlediska počtu členů
domácnosti jsou nejvíce zastoupeny ty se dvěma členy (tabulka č. 3.4). Ve třech čtvrtinách rodin byla výdělečně činná, tj. měla pracovní příjem, jedna osoba, pravděpodobně
rodič. V každé desáté rodině, a to bez ohledu na počet jejích členů, však neměl pracovní
příjem nikdo. Spolu se zvyšujícím se počtem členů roste podíl těch rodin, kde mělo
příjem ze zaměstnání či podnikání více osob.
Tabulka č. 3.4 Počet osob v domácnosti (v %)
počet osob v domácnosti

z toho
pracujících

dvě

tři

čtyři

51,2

31,2

žádná

10,4

jedna

88,2
1,4

dvě
tři a více
celkem

pět a více

celkem

11,5

6,0

100,0

11,3

8,6

13,4

10,6

73,4

39,8

40,3

75,1

14,2

30,5

22,4

10,0

0,0

1,2

21,1

23,9

4,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: Samoživitelé 2019

Vzhledem k pluralizaci rodinných forem a s tím spojené různorodosti partnerských a rodičovských trajektorií je dobré si všimnout i toho, zda má rodič samoživitel i
nějaké nezaopatřené děti, které s ním nebydlí ve společné domácnosti. Tyto situace
mohou nastat, i když spíše výjimečně, při rozchodu rodičů, kdy někteří sourozenci dají
přednost či jsou svěřeni do péče matce, jiní otci. Může jít i o případy, kdy jsou děti
z prvního vztahu svěřeny do převážné péče druhému rodiči, respondent pak vstoupil do
dalšího partnerství, po jehož rozpadu zůstaly děti z tohoto vztahu s ním apod. Naše data
ukazují, že tyto případy jsou však stále spíše ojedinělé, pouze 4 % samoživitelů uvedla,
že mají ještě nějaké nezaopatřené děti žijící převážně jinde než ve společné domácnosti.
Vzdělání respondenta samoživitele bylo jedním z kvótních znaků (viz kapitola
3.1, tabulka č. 3.1). Podobně jako v datech ze sčítání z roku 2011 nelze říci, že by
existoval nějaký vztah mezi výší dosaženého vzdělání a počtem dětí. Ve všech
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vzdělanostních skupinách je tedy nejběžnější rodina, kde žije rodič pouze s jedním
dítětem (69 %). Respondenti bez maturitního vzdělání byli v porovnání s ostatními
mladší (17 % z nich bylo mladší 30 let proti 5 % vysokoškoláků). Se vzděláním však
úzce souvisí ekonomická aktivita. V době výzkumu bylo podobně jako v obecné populaci
nejvíce ekonomicky aktivních, tj. majících pracovní příjem mezi samoživiteli s vysokoškolským vzděláním, mezi rodiči s nižším vzděláním byli naopak zastoupeni častěji
nezaměstnaní či bez pracovního příjmu (graf č. 3.3). Výrazné diference se však projevily
podobně jako při sčítání lidu z hlediska pohlaví. U mužů se výše vzdělání v ekonomické
aktivitě neprojevila, u žen však významně. Čím vyšší měla sólo matka vzdělání, tím
častěji měla pracovní příjem, naopak čím nižšího dosáhla vzdělání, tím byla častěji
nezaměstnaná či neměla pracovní příjem, většinou z důvodu mateřské či rodičovské
dovolené.
Graf č. 3.3 Vzdělání a ekonomická aktivita samoživitelů (v %)
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4. Cesta k současné neúplné rodině a její problémy
Jana Paloncyová, kapitola 4.4 Sylva Höhne
V tomto výzkumu rozumíme rozchodem ten okamžik, kdy respondent přestal
s otcem/matkou svého nezaopatřeného dítěte/dětí žít ve společné domácnosti. Pro
respondenty, kteří s otcem/matkou dítěte/dětí nikdy nežili, je tímto okamžikem narození
dítěte. Chceme-li, jak bylo zmíněno, sledovat okolnosti a důvody, jež vyústily ke vzniku
současné situace, obrátíme pozornost na rozpad úplné rodiny z pohledu nejmladšího dítěte, v řadě případů se samozřejmě jedná o dítě jediné, neboť jak bylo uvedeno,
mají neúplné rodiny podle sčítání lidu i dalších šetření většinou v domácnosti stále jedno
nezaopatřené dítě.

4.1 Neúplná rodina z pohledu nejmladšího dítěte
Nyní se zaměříme výhradně na respondentův vztah s druhým rodičem
nejmladšího nezaopatřeného dítěte žijícího v domácnosti. Většina respondentů s tímto
partnerem někdy žila (88 %), ti, kteří spolu žili alespoň jeden rok (92 % z nich, tj. 81 %
všech respondentů), se v 52 % rozvedli, ve 39 % rozešli a zbývajících 9 % ovdovělo.
Podíl rozvodů se zvyšuje spolu s výší vzdělání respondenta. Partnerství, kde jeden
z rodičů nejmladšího dítěte zemřel, trvalo v průměru nejdéle – 12 let, rozvod nastal
v průměru po 10 letech společného soužití, rozchod o 5 let dříve. Jedním z faktorů
může být délka samotného rozvodového řízení. Jak již bylo zmíněno výše, manželé mají
oproti nesezdaným častěji více dětí – více než dvě nezaopatřené děti mělo 37 %
samoživitelů, kteří se rozvedli s rodičem nejmladšího dítěte, a 28 %, kteří se s ním
rozešli. Většina nejmladších dětí respondenta byla v jeho výlučné péči, střídavý režim,
kdy toto dítě bydlelo napůl u něho a napůl u druhého rodiče, mělo každé desáté.
Jak vyplývá z grafu č. 3.1, téměř polovina nejmladších nezaopatřených dětí
v rodině respondenta byla ve věku 7 až 15 let, každé páté bylo starší, třetina byla naopak
v předškolním věku. V době, kdy se stal respondent samoživitelem, bylo v polovině
případů nejmladšímu dítěti méně než tři roky, každé desáté bylo starší 15 let. Velmi
přitom záleží na způsobu, jakým byl vztah rodičů ukončen (pomineme-li případy, kdy
spolu vůbec nežili). Pokud se rodiče rozešli bez soudu, pak byla většina nejmladších dětí
ve velmi raném věku, v případě rozvodu byla jejich věková struktura rovnoměrnější
(graf č. 4.1). V době výzkumu tak byly nejmladší děti rozvedených samoživitelů starší
než v ostatních rodinách (graf č. 4.2). Vůbec nejmladší děti byly ty, jejichž rodiče
spolu nikdy nežili.
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Graf č. 4.1 Věk nejmladšího nezaopatřeného dítěte při vzniku neúplné rodiny (v
%)
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Zdroj: Samoživitelé 2019

Graf č. 4.2 Věk nejmladšího nezaopatřeného dítěte v době výzkumu (v %)
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V době výzkumu měli respondenti v průměru pětiletou zkušenost s životem
samoživitele, tj. obdobím, kdy žili sami s dětmi bez ohledu na to, zda měli případně
nového partnera, který s nimi však nebydlel. Toto období bylo nejkratší pro ty, kteří se
s bývalým partnerem rozešli bez soudu (graf č. 4.3). O něco delší zkušenost měli častěji
naopak ti, kteří se rozvedli, ale i ti, kteří s druhým rodičem nikdy nežili. Důvodem, proč
jsou rozvedení samoživitelé a ti, kteří zůstali s dítětem od počátku sami, v této situaci
delší dobu, může být právě předchozí zkušenost s rozvodovým řízením pro první skupinu
a náročné období péče o dítě od jeho narození pro druhou skupinu. V této souvislosti
rozvedení samoživitelé rovněž častěji uváděli, že měli v době výzkumu partnera,
se kterým nebydleli, což může být projevem opatrnosti v dalším rodinném životě. Mezi
samoživiteli, kteří jimi byli od narození nejmladšího dítěte, byl naopak vyšší podíl těch,
kteří žádný trvalejší vztah vůbec dosud nehledali. Ve výběrovém souboru však nejsou
vzhledem k dané tematice a cílové skupině zahrnuti ti, kterým se další rezidentský
partnerský vztah podařilo navázat a vytvořit tak rekonstituovanou rodinu, uvedené
vysvětlení je tedy spíše hypotézou pro další výzkum.
Graf č. 4.3 Délka zkušenosti s životem sólo rodiče z hlediska nejmladšího
nezaopatřeného dítěte (v %)
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Podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 měl muž a žena ve 49 % manželských
párů stejné dosažené vzdělání, u nesezdaných párů tomu tak bylo ve 47 %. Podíl svazků,
ve kterých měla žena vyšší vzdělání než její partner, pak byl u manželských párů nižší
než u nesezdaných soužití (24 % proti 30 %, ČSÚ, 2014b). Ve výběrovém souboru sólo
rodičů měly stejné dosažené vzdělání pouze přibližně dvě pětiny rodičů nejmladšího nezaopatřeného dítěte, a to bez ohledu na to, jakým způsobem vztah skončil.
Větší skupina tedy měla vzdělání různé, mezi nimi byly nejvíce zastoupeny ty páry, kde
měla žena střední vzdělání s maturitou a muž ji neměl (25 %), případně naopak (13 %).
Souhrnně měla žena vyšší vzdělání než muž v 62 % vzdělanostně heterogenních, tj.
35 % všech párů, což je v porovnání s uvedenými podíly u manželských a nesezdaných
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párů podíl vyšší. Hypotézou může být, že právě odlišná úroveň vzdělání a s tím do
značné míry související kulturní, sociální i ekonomický kapitál je jedním z důvodů, proč
vztah nevydržel a rodiče se rozešli. Podle Fučíka (2013) se při opakovaném sňatku
zvyšuje hypergamie pro ženu, tj. ženy hledají vzdělanějšího partnera. K tomu může
přispívat i zkušenost s hypogamním partnerstvím, které skončilo neúspěchem. Většina
respondentů měla povědomí o současné ekonomické aktivitě svého bývalého partnera,
tedy rodiče nejmladšího nezaopatřeného dítěte. Devět z deseti mělo pracovní příjem,
nezaměstnaných bylo 6 %.

4.2 Důvody a okolnosti vzniku neúplné rodiny
První otázkou, kterou je třeba si položit, je, kdo rozchod respondenta a jeho
bývalého partnera inicioval. Podle výpovědí to byl většinou sám respondent, kdo k němu
dal podnět, případně se na ukončení vztahu oba dnes již bývalí partneři dohodli (44 %,
resp. 32 %). Ze statistik Ministerstva spravedlnosti, potažmo Českého statistického
úřadu i dalších výzkumů vyplývá (ČSÚ, 2018a; Vohlídalová, 2010), že to byla tradičně
většinou žena, kdo podával návrh na rozvod. Od 1. 1. 2014 je však možné podávat
společný návrh na rozvod manželství, statisticky je zachyceno toto třídění rozvodů podle
navrhovatele od roku 2015. Rozvodové řízení ukončené v roce 2017 bylo ze 44 %
iniciováno oběma manželi, na návrh ženy bylo rozvedeno 36 % manželství, na návrh
muže 20 % (ČSÚ, 2018a). Vzhledem k tomu, že část dotázaných neúplných rodin
vznikla před rokem 2014, byla hlavním iniciátorem rozchodu žena (44 %), či se
partneři na ukončení vztahu společně dohodli (32 %), muži byli dle deklarací
respondentů v menšině. Typ zániku vztahu, tedy rozvod či rozchod neměl na to, kdo ho
podnítil, vliv. To, že je žena v rozchodu ta aktivnější, nepřímo potvrzují výpovědi
dotázaných mužů a žen. Je možné říci, že zde panuje velká shoda, tj. 45 % dotázaných
mužů označilo za iniciátora rozchodu svoji bývalou partnerku, v podstatě stejný podíl
(49 %) dotázaných žen za něj označilo sebe. Každý pátý muž uvedl, že rozchod podnítil
on sám, podobně každá pátá respondentka přisoudila tuto roli svému partnerovi. Je
však třeba připomenout, že cílovou skupinou nebyly páry, otázkou tak zůstává, zda by
bývalí partneři o okolnostech ukončení vztahu vypovídali stejně.
Dvě třetiny ukončení vztahu byly řešeny soudní cestou. Je zřejmé, že u rozvodů
je tomu tak právně ve všech případech. Mezi těmi, kteří nebyli sezdáni, zvolily soudní
cestu dvě pětiny. Důvodem bylo v naprosté většině upravení péče o nezletilé dítě či
děti.
Oficiální statistika sleduje rozvody podle příčiny rozvratu manželství v 10 kategoriích (viz kapitola 1.2.2). Ty však nemusí plně odpovídat subjektivním příčinám a jejich
významnosti. V našem výzkumu jsme proto respondenty požádali, aby vybrali z podrobnějšího seznamu dva hlavní důvody, proč se jejich poslední vztah rozpadl, míněno vztah
s rodičem nejmladšího nezaopatřeného dítěte. Pro možnost určitého srovnání jsme zvolili
podobné varianty jako CVVM v roce 200930. Výsledky nejsou zcela srovnatelné, protože
ve výzkumu z roku 2009 vypovídali respondenti o důvodech rozpadu tří nejdéle trvajících
vztahů, přesto jsou zajímavé. Hlavním zjištěním je, že tři nejčetnější důvody pro rozchod
se zásadně nezměnily, a jsou jimi nevěra, odlišné názory a nedostatek vzájemné
pozornosti a porozumění (tabulka č. 4.1). Problémy lze rovněž spatřovat v zacházení
s penězi, nezanedbatelné nejsou ani různé závislosti, a to v roce 2019 u obou pohlaví.
V obou sledovaných letech uváděly ženy výrazně častěji než muži, a to v poměrně
významné míře, fyzické nebo psychické násilí.
30

Šetření Příčiny rozvodů a rozpadů nesezdaných soužití v ČR. In Vohlídalová, 2010.
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Tabulka č. 4.1 Hlavní důvody ukončení vztahu (v %)
důvod

Samoživitelé 2019
muž

žena

CVVM 2009
muž

žena

nevěra

46,1

32,6

45,5

40,9

odlišné názory a postoje, vzájemné odcizení
nedostatek vzájemné pozornosti, neschopnost společně
hovořit, povídat si
neshody v zacházení s penězi
alkoholismus, drogová závislost, závislost na hracích
automatech apod.
finanční dluhy, exekuce

41,1

32,4

68,3

43,5

18,4

18,0

24,1

25,3

14,9

14,3

15,9

17,5

14,9

17,0

9,7

27,9

9,9

10,1

-

-

problémy v sexuálním životě

6,4

3,8

4,8

5,2

trávení příliš času v práci*

5,7

5,6

-

-

neshody v představách o výchově dětí

4,4

4,3

4,8

1,3

nedostatek času tráveného společně*
neshody v představách o rozdělení domácích prací a péče
o děti
osobní problémy (např. zdravotní, psychické…)
neshody v rodičovských plánech (neshody týkající se
toho, zda a kolik dětí si pořídit)
neshody v představách o trávení volného času

4,3

8,4

20,7

13,6

4,3

8,0

6,2

8,4

4,3

3,6

4,8

3,2

3,5

1,5

4,8

1,9

2,1

5,4

13,8

11,0

fyzické nebo psychické násilí

2,1

17,5

1,4

14,3

Pozn.: Tučně jsou zvýrazněny statisticky významné rozdíly dle pohlaví. * Ve výzkumu CVVM 2009 byly tyto
dvě kategorie spojeny: „nedostatek času tráveného společně, příliš času věnovaného práci“.
Zdroj: Samoživitelé 2019, Vohlídalová, 2010

Aby bylo možné sledovat další souvislosti mezi důvody ukončení vztahu a jeho
dalšími charakteristikami, byla provedena faktorová analýza, jejímž účelem je nalezení
latentních proměnných a tím redukce počtu možných důvodů uvedených v tabulce č.
4.1. Po eliminaci položek, které nebylo možné jednoznačně přiřadit k jedné komponentě
(faktoru), a méně zastoupených důvodů bylo extrahováno šest faktorů (tabulka č. 4.2).
V další fázi byly analyzovány souvislosti mezi faktorovými skóry pro jednotlivé
respondenty a charakteristikami vztahu mezi respondentem a rodičem nejmladšího
nezaopatřeného dítěte. Pokud se manželé rozvedli, pak byla častěji než v případě
rozchodu důvodem nevěra či ztráta vzájemného porozumění, u rozchodů hrála roli spíše
neshoda v hospodaření. Spolu s rostoucí výší vzdělání se snižuje míra výskytu patologií
v podobě různých závislostí, finančních dluhů a k ukončení vztahu dochází v důsledku
oslabené názorové shody mezi partnery. Čím déle spolu partneři žili, tím více docházelo
ke ztrátě schopnosti spolu komunikovat a sdílet každodenní prožitky. Negativní až
patologické projevy v podobě různých závislostí se projevují spíše u kratších vztahů, tj.
vyskytnou-li se, je vztah dříve ukončen. Nevěra je důvodem k ukončení spíše
dlouhodobějších vztahů.
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Tabulka č. 4.2 Důvody rozchodu - výsledky faktorové analýzy (hlavní
komponenty)
důvod
odlišné názory a postoje,
vzájemné odcizení
nevěra
nedostatek času tráveného
společně
alkoholismus, drogová
závislost, závislost na
hracích automatech apod.
neshody v představách
o rozdělení domácích prací
a péče o děti
fyzické nebo psychické
násilí
finanční dluhy, exekuce
trávení příliš času v práci
neshody v zacházení
s penězi
nedostatek vzájemné
pozornosti, neschopnost
společně hovořit, povídat si
neshody v představách o
výchově dětí
% vysvětlené variability

obecný faktor –
základní
porozumění

patologie,
násilí

nevěra,
intimita

využití
času

názorová
shoda

péče o děti
a domácnost

-0,628
-0,871
0,575
0,529

-0,442

0,304

-0,390

0,458

-0,832
0,717
0,722
0,315

0,684

0,327

-0,731
0,814

11,91

10,80

10,17

10,07

9,83

9,59

Pozn.: Procento celkové vysvětlené variability 62 %. Zobrazeny jen skóry vyšší než 0,30. Metoda hlavních
komponent.
Zdroj: Samoživitelé 2019

4.3 Podpora/pomoc v období rozpadu rodiny
Ukončení vztahu, či úmrtí partnera je většinou velkou životní změnou. Rozvod či
rozchod je dokonce někdy v odborné literatuře označován za náročnější situaci než
úmrtí partnera, neboť partner ze života nezmizí, tím spíše by neměl, pokud jsou v tomto
svazku děti. Kontakt s bývalým partnerem je připomínkou nepříjemných situací,
zklamání a jiných negativních pocitů (Matoušek a kol., 2015). Období, kdy je rodič na
výchovu a péči o dítě či děti (převážně) sám, je pro něj velkou psychickou, emocionální
i fyzickou zátěží.
Obecně je třeba říci, že období po rozchodu či ovdovění bylo pro dotázané
samoživitele skutečně velmi obtížné a naprostá většina z nich uvedla, že tehdy (by) byla
pomoc v námi vybraných oblastech pro ně velmi významná. Samoživitelé vyhledávali
zejména pomoc emocionální pramenící z jejich potřeby se někomu svěřit se svými
pocity, obavami, starostmi (94 %) a dále je zřetelná potřeba pomoci s péčí o dítě či děti
(92 %). Relativně nejvíce soběstační byli samoživitelé v době rozchodu/ovdovění
v oblasti péče o domácnost, i když i v tomto směru deklarovalo 80 % z nich, že tuto
pomoc potřebovali. Zabezpečit rodinu finančně tehdy nezvládalo 86 %. Počet dětí
přitom nehrál v míře potřeby pomoci v žádné sledované oblasti významný vliv. Určitým
prediktorem toho, že se samoživitel bez cizí pomoci téměř či vůbec neobešel, byl věk
nejmladšího dítěte v době, kdy se jeho partnerství rozpadlo. Potřeba pomoci s péčí o
děti přirozeně klesá s jejich rostoucím věkem (94 % u samoživitelů s nejmladším
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dítětem mladším tří let v době rozchodu/ovdovění, proti 85 % se staršími 10 let), snižuje
se i podíl těch, kteří si přáli mít se komu svěřit (96 %, resp. 90 %). Výrazně se zvyšuje
i soběstačnost samoživitelů se staršími dětmi v oblasti materiální a finanční (pomoc
potřebovalo 90 % samoživitelů, jejichž nejmladšímu dítěti byly v době rozchodu/
ovdovění méně než tři roky, což pravděpodobně souvisí s čerpáním rodičovské dovolené,
a naopak pouze 74 % těch, kteří měli děti starší 10 let). Bez cizí pomoci se v tomto
ohledu obešli také výrazně častěji samoživitelé s vyšším než maturitním vzděláním
(78 % pomoc potřebovalo, proti 91 % bez maturity).
Otázkou však je, zda i v případě, kdy respondent pomoc potřeboval, ji v dané
době také dostal, a kdo ji případně poskytl. Nejčastěji nebylo přání sólo rodiče, ať již
bylo explicitně vyřčené či zda zůstalo pouze na úrovni jeho pocitů, vyslyšeno v oblasti
péče o domácnost. Více jak třetina těch, kteří by uvítali pomoc v tomto směru, ji od
nikoho nedostala. Podobně tomu bylo v případě materiálního zabezpečení, na které
zůstalo samo 29 % těch, kteří se s touto situací neuměli bez větších problémů sami
vypořádat.
Zajímavé je v této souvislosti také to, z jakého důvodu se v dané situaci sólo
rodič ocitl, tj. zda se rozvedl či rozešel, nebo s druhým rodičem námi sledovaného
nejmladšího dítěte vůbec nežil, či ovdověl. Nejprve je nutné říci, že četnost potřeby
pomoci se statisticky podle způsobu vzniku neúplné rodiny významně neliší. Na první
pohled je zřejmé, že je pro samoživitele zásadní pomoc rodičů, a to ve všech
směrech (graf č. 4.4). S péčí o děti i domácnost pomáhala respondentovi většinou
rodina, a to zejména rodiče. Výrazná byla jejich role v případě, že respondent ovdověl
či s druhým rodičem nikdy nežil, tj. staral se sám o dítě od jeho narození. Širší rodina
byla v těchto rodinách rovněž ve větší míře zapojena do péče o domácnost respondenta.
Ti, kteří se rozvedli či po společném soužití rozešli, se i přes podobnou míru potřeby
museli obejít bez cizí pomoci. Buď o tuto pomoc sami nepožádali, nebo ji jejich okolí
nevyhodnotilo jako v této situaci nutnou. V emocionální oblasti byli pro sólo rodiče velmi
důležití přátelé, rodina byla hlavní oporou v tomto ohledu v případech úmrtí partnera.
Vdovci byli častěji než ostatní soběstační ve finančním a materiálním zabezpečení rodiny.
Nejméně nezávislí byli v tomto směru ti, kteří s rodičem nejmladšího nezaopatřeného
dítěte nikdy nebydleli.
Kromě neformální podpory v předchozích odstavcích se samozřejmě samoživitelé
mohou obracet na různé instituce. To učinila polovina dotázaných, častěji ti, kteří se
rozvedli (64 %), nejméně často pak ti, kteří se starali sami o své nejmladší dítě od jeho
narození (31 %). Nezáleží přitom na tom, jaké má respondent vzdělání. Ti vzdělanější
mají pravděpodobně dobrý přehled o tom, kde ji hledat, ti méně vzdělaní ji mohou spíše
potřebovat. Pomoc nějaké instituce však vyhledali spíše ti, kteří měli v době výzkumu
více nezaopatřených dětí (47 % s jedním dítětem, ale 60 % vícedětných), a ti, jejichž
nejmladší dítě bylo v době rozchodu/ovdovění ve věku 4 až 6 let.
Největší podíl samoživitelů kontaktoval odbor sociálněprávní ochrany
dětí (OSPOD), a to nehledě na způsob, jakým se v této roli ocitl (28 %), což může být
překvapující vzhledem k tomu, že pokud se nesezdaní rodiče o péči a výchově dítěte po
rozvodu dohodnou, nemusí to oznamovat žádné instituci, tedy ani OSPOD. Čím více měl
respondent v době výzkumu nezaopatřených dětí, tím častěji byl OSPOD kontaktován.
Nicméně ani při kontrole počtu dětí v rodině neměl způsob vzniku neúplné rodiny na
kontakt s OSPOD vliv.
Dalším nejčastěji zmiňovaným odborníkem, na kterého se samoživitel v souvislosti se svojí situací obrátil, byl právník. Není překvapením, že tomu tak bylo zejména
v případech rozvodu (45 %), ti kteří se rozešli bez soudu, využili takových služeb pouze
ve 12 % případů. Za zmínku také stojí, že téměř každý sedmý respondent požádal o
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pomoc psychologa či terapeuta, ať již pro sebe či své dítě nebo děti. Největší podíl byl
v tomto případě mezi těmi, kteří ovdověli (35 %), ti, kteří se rozvedli, vyhledali tuto
pomoc v 17 %, ti, kteří se rozešli, ve 13 %.
Graf č. 4.4 Podpora v době rozchodu či úmrtí partnera (v %)
péče o děti

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
rozvod

rozchod
rodina

úmrtí partnera

někdo jiný

nikdo

nikdy spolu nežili

celkem

nebylo potřeba

péče o domácnost
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
rozvod

rozchod

rodina

úmrtí partnera

někdo jiný

nikdo

nikdy spolu nežili

celkem

nebylo potřeba

finanční, materiální pomoc
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
rozvod

rozchod
rodina

úmrtí partnera
někdo jiný

nikdo

nikdy spolu nežili

celkem

nebylo potřeba

69

4. Cesta k současné neúplné rodině a její problémy
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4.4 Finanční a materiální situace po rozchodu
Období po rozchodu nebo ovdovění je pro rodiče samoživitele náročné emocionálně, finančně i z hlediska každodenních záležitostí, jakými jsou například zajištění
péče o děti nebo o domácnost (blíže viz kapitola 4.3). Poměrně vysoká potřeba finanční
a materiální pomoci, kterou osamělí rodiče po skončení partnerství většinou dostávají,
příp. by rádi využili, je mnohdy reakcí na změnu životní úrovně rodiny. Pokud měli
dotázaní rodiče31 zhodnotit, jak se změnila jejich finanční situace po rozchodu
s otcem/matkou jejich nejmladšího dítěte, příp. po ovdovění, mírně nadpoloviční
většina (57 %) vnímala její zhoršení, pětina dokonce výrazné. Přibližně každý
čtvrtý (24 %) žádnou změnu nepocítil, každý pátý (19 %) ji hodnotil naopak pozitivně.
Z hlediska formy ukončení vztahu pociťují mnohem častěji zhoršení finanční situace ti
rodiče, jejichž partner zemřel (zhoršila se v 76 % případů, ve 25 % dokonce velmi).
Mezi těmi, kteří se rozvedli a rozešli, nejsou zásadní rozdíly (graf č. 4.5).
Muži a ženy vnímají změnu finanční situace dosti odlišně, způsob ukončení
předchozího vztahu v tom však nehraje roli. Ženy samoživitelky pociťují mnohem
častěji zhoršení své životní úrovně, muži samoživitelé naopak ve vyšší míře žádnou
větší změnu nevnímají. Zlepšení finanční situace zaznamenala shodně pětina mužů i žen
(graf č. 4.5). Údaje o původní životní situaci párů sice neznáme, na zjištěné odlišnosti
však může mít vliv několik okolností. Jednak to může být důsledek rozdílné výše výdělků,
které mezi muži a ženami stále přetrvávají, které muže staví do relativně lepší pozice.
Význam jistě má i dělba rolí v rodině, neboť zvláště v rodinách s tradičním rozdělením
rolí na muže živitele a ženu (spíše) pečovatelku mívá ztráta sdílených příjmů pro ženu
o poznání závažnější ekonomické dopady (blíže viz Janský, Šatava, 2015).
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Tato podkapitola se týká pouze samoživitelů, jejichž partnerství skončilo rozvodem, rozchodem nebo
úmrtím partnera. Otázky se netýkaly rodičů, kteří s otcem/matkou svého nejmladšího dítěte nikdy nežili.
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Graf č. 4.5 Jak se změnila finanční situace po rozchodu s otcem/matkou
nejmladšího dítěte (podíly v %)
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Zdroj: Samoživitelé 2019

Počet dětí ani věk nejmladšího dítěte v době rozpadu partnerství se neukázal jako
statisticky významný při hodnocení změny životních podmínek po rozpadu partnerství.
Na druhou stranu pociťované zlepšení/zhoršení finanční situace po rozchodu se výrazně
promítalo do hodnocení, jak rodiče v dané době dokázali vyjít s příjmem. Potíže vyjít
s příjmem krátce po rozpadu partnerství měly v souhrnu až tři čtvrtiny rodičů,
velké obtíže přitom uvedla čtvrtina (graf č. 4.6). Ti, kteří měli velké nebo určité obtíže
vystačit se svým příjmem, to mnohem častěji spojovali se zhoršením své finanční
situace po rozchodu. Na druhou stranu ti, kteří vnímali zlepšení své životní úrovně po
rozpadu partnerství, hospodařili se svým příjmem častěji téměř nebo zcela bez obtíží.
Obdobně bez větších potíží vycházeli častěji se svým příjmem také rodiče, kteří po konci
partnerství nezaznamenali žádnou změnu, co se jejich finanční situace týče.

jak se změnila finannčí situace
po rozchodu:

Graf č. 4.6 Období krátce po rozchodu – jak se změnila jejich finanční situace
a jak vycházeli s příjmem (podíly v %)
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Ztížené podmínky při nakládání s rodinným rozpočtem měli zvláště
rodiče, kteří se po rozchodu se svým partnerem, příp. po jeho úmrtí museli vypořádat
ještě s půjčkami vzniklými za doby trvání vztahu. Ať už se jednalo o půjčky vázané
na bydlení nebo o spotřebitelské úvěry, ti, kteří je museli splácet, mnohem častěji
uváděli velké potíže vyjít s příjmem. Naproti tomu rodiče, kteří těmito půjčkami zatíženi
nebyli, sice stále v převážné většině čelili potížím vyjít s příjmem, ale častěji s ním zvládli
vyjít bez větších problémů. Celkově muselo po rozpadu partnerství splácet nějaké
dluhy či půjčky spojené s bydlením 22 % rodičů, resp. spotřebitelské půjčky
28 % rodičů. Tyto podíly pak v rodinách, které se svými příjmy po rozchodu vycházely
s velkými potížemi, byly mnohem vyšší (29 %, resp. 42 %). Nutností splácet úvěry
spojené s bydlením, které přetrvaly i po konci partnerství, byli častěji zatíženi rozvedení
a ovdovělí rodiče ve srovnání s rodiči, jejichž soužití skončilo rozchodem. Tato skutečnost
není překvapivá, neboť manželské páry, kterými byli původně všichni rozvedení i většina
pozůstalých rodičů, jejichž partner zemřel, mívají častěji zajištěné vlastní bydlení,
k jehož financování hypotéky apod. využívají.
Přibližně 4 % rodičů uvedla ještě jiné půjčky, příp. dluhy, které musela po
rozpadu partnerství splácet. Jejich existence již míru zvládání hospodaření s příjmem
statisticky významně neovlivnila. Nejčastěji byly specifikovány jako dluhy, půjčky,
exekuce, insolvence, kontokorent, kreditní karty aj., často s dodatkem, že byly vázány
na bývalého partnera.
S koncem společného partnerského soužití je potřeba řešit také bydlení. Zhruba
polovina rodičů, jejichž partnerství se rozpadlo, zůstala bydlet ve stávajícím
bytě či domě (a partner se odstěhoval, příp. zemřel), druhá polovina své bydlení
změnila (graf č. 4.7). Nejčastěji, v pětině případů, si pronajali byt, v menší míře (16 %)
odešli bydlet ke svým rodičům. Každý desátý samoživitel se odstěhoval do vlastního
bytu (který si nově pořídil, příp. jej již vlastnil). Pravděpodobně ve velmi složité situaci
se ocitlo 6 % rodičů, kteří (dočasné) bydlení našli u svých kamarádů či známých, na
ubytovně, v azylovém domě nebo bydleli jinak. Rodiče, kteří se rozešli nebo rozvedli,
řešili své bydlení obdobně, za to ti, jejichž partner zemřel, v převážné většině zůstali
v původním bytě a v nestabilních formách bydlení (kamarádi, ubytovna, jiná
možnost) se vyskytovali jen výjimečně (graf č. 4.7).
V souvislosti s bytovou situací se prokázala určitá spojitost se změnou finanční
situace po rozpadu partnerství, kdy rodiče, kteří bydleli právě v nestabilních formách
bydlení, ale i v pronájmu, vnímali výrazné zhoršení své finanční situace. Rodiče, kteří
zůstali v původním bytě, uváděli oproti ostatním častěji „jen“ určité zhoršení své ekonomické úrovně. A ti, kteří se odstěhovali do vlastního bytu, ve vyšší míře nezaznamenali
žádnou změnu své finanční situace. Na zlepšení životní úrovně nemělo bydlení po
skončení soužití vliv.
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Graf č. 4.7 Jak bezprostředně po rozchodu řešili bytovou situaci, podle typu
ukončení partnerství (podíly v %)
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Muži samoživitelé zůstali častěji ve srovnání se ženami samoživitelkami po
rozchodu či úmrtí partnerky v daném bytě, nebo se odstěhovali do vlastního bytu
(68 %), ženy spíše odešly bydlet k rodičům, do podnájmu nebo ke svým známým, na
ubytovnu apod. (43 %). Rozdělení péče o děti v prvních třech měsících po rozpadu
rodiny do jisté míry ovlivňovalo řešení bytové situace, avšak pouze v případě dotázaných
žen. Pokud nejmladší dítě bydlelo po rozchodu většinou s matkou (respondentkou),
zůstávala spíše ve stávajícím bytě. Kdežto pobývalo-li dítě střídavě napůl s matkou
a napůl s otcem, příp. žilo po většinu dní v měsíci se svým otcem, žena častěji odcházela
bydlet do nájemního bytu, k rodičům nebo jinam. Určitý vliv měl také věk nejmladšího
dítěte v době rozpadu rodiny, a to bez ohledu na počet dětí v rodině, pohlaví samoživitele
a místo pobytu dítěte v prvních třech měsících po rozpadu partnerství rodičů. Rodič
s nejmladším dítětem 11letým nebo starším měl jen poloviční šanci oproti rodiči
s nejmladším dítětem do tří let věku, že z daného bytu odejde. Zatímco rodiče se
staršími dětmi nezůstali v daném bytě jen ve třetině případů, rodiče s nejmenšími dětmi
odcházeli do jiného bytu v téměř třech pětinách.
Porovnat současné bydlení s bytovou situací v době rozpadu úplné rodiny je na
jednu stranu možné a v podstatě jednoduché, na druhou stranu však nemáme informace
o tom, zda a jak se bytová situace v mezidobí změnila. Nicméně zúžíme-li tento pohled
na časové období maximálně tří let po rozchodu, k výrazným změnám pravděpodobně
nedochází. Například rodiče, kteří v současnosti žijí ve vlastním bytě, rodinném domě,
příp. družstevním bytě, v tomto bytě patrně setrvávají od rozchodu, neboť bývalý
partner se odstěhoval, příp. zemřel. Také ti, kteří se po rozpadu partnerství odstěhovali
do vlastního bytu, dnes častěji obývají vlastní byty. Pronájem jako řešení bydlení po
rozchodu zůstává nejběžnější formou bydlení i v současnosti, podobně je tomu i
v případě společného bydlení s rodiči. Spíše provizorní bydlení u kamarádů, známých,
na ubytovně, v azylovém domě, příp. jinak krátce po rozchodu přetrvává do jisté míry i
aktuálně, alespoň z hlediska jeho spíše přechodného charakteru (městský, sociální byt,
azylový dům). Obdobné tendence se ukazují i s prodlužující se délkou trvání osamělého
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rodičovství, i když, jak bylo řečeno, změny v bytové situaci v daném časovém úseku
zcela vyloučit nelze.32
Analogicky jako bytovou situaci lze srovnat hodnocení rodičů z hlediska možností vyjít s příjmem krátce po rozpadu partnerství a v současnosti, i když ani
zde nemůžeme postihnout všechny případné změny v příjmové situaci rodin a v jejich
hodnocení. Za použití shodné, čtyřstupňové škály vycházení s příjmem (s velkými
obtížemi, s určitými obtížemi, téměř bez obtíží, zcela bez obtíží) vnímá zhruba polovina
samoživitelů, že se jejich možnosti vyjít s příjmem nezměnily, přičemž ze dvou
třetin deklarují obtížné vycházení (viz šedě zabarvené buňky v tabulce č. 4.3). Lépe
hodnotí dostatečnost svých současných příjmů oproti situaci po rozchodu dvě
pětiny rodičů, hůře naopak necelá desetina. Změna přitom v obou případech není
skoková, jde nejčastěji o posun mezi sousedními kategoriemi. Subjektivní hodnocení se
zlepšuje s delší dobou uplynulou od rozpadu rodiny, kdy lze předpokládat určitou
stabilizaci příjmové a životní úrovně rodiny, i když ne nepřetržitě: subjektivně lépe dnes
hodnotí vycházení s příjmem polovina rodičů, kteří zažili rozchod s partnerem před
čtyřmi až deseti lety, v období do tří let od rozpadu úplné rodiny častěji žádnou změnu
nepociťují (62 %), v horizontu 11 a více let se statisticky významné rozdíly neprojevily.
Tabulka č. 4.3 Vycházení s příjmem krátce po rozpadu partnerství a v současnosti (podíly v %)

vycházení
s příjmem
krátce po
rozchodu

vycházení s příjmem v současnosti
s určitými
téměř bez
zcela bez
obtížemi
obtíží
obtíží
13,5
4,3
0,6

s velkými obtížemi

s velkými
obtížemi
8,5

s určitými obtížemi

1,2

26,2

15,7

2,3

45,4

téměř bez obtíží

0,5

3,2

13,4

3,4

20,5

zcela bez obtíží

0,4

0,3

2,2

4,3

7,2

10,7

43,2

35,6

10,6

100,0

celkem

celkem
26,9

Zdroj: Samoživitelé 2019

4.5 Vybrané problémy a vztahy v neúplných rodinách
Odborné služby nemusí být samozřejmě vyhledávány pouze v přímé souvislosti
s rozchodem či úmrtím partnera. V životě rodin se vyskytují problémy různého charakteru, některé jsou schopny rodiny zvládnout samy bez vnější pomoci, jiné nikoliv. Rodiny
samoživitelů se více než jiné typy rodin potýkají s finančními obtížemi (např. Hőhne a
kol., 2016; Kuchařová a kol., 2018; kapitola 2 a 5). Materiálním problémům podle
našeho výzkumu někdy čelilo 42 % dotázaných samoživitelů (graf č. 4.8).
Odbornou pomoc vyhledala v této souvislosti téměř třetina z nich. Nejčastěji byl
navštíven úřad práce, ať již z důvodu nezaměstnanosti, s níž měli samoživitelé také
poměrně častěji zkušenost, a/nebo kvůli podání žádosti o sociální dávky, dále byl
kontaktován poměrně často obecní či městský úřad (tabulka č. 4.4). V nepříznivé
materiální situaci hledali sólo rodiče pomoc i u nebankovních institucí, jež však většinou
pomohou v akutní fázi, ale v dlouhodobějším výhledu situaci samoživitelů příliš
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V souhrnu jaksi vybočují pouze ty případy, kdy rodiče po rozchodu bydleli v nestabilních formách bydlení
a v současnosti kromě „jiného“ bydlení pobývají častěji také v nájemních bytech.
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nezlepšují. Ve stejné míře byly žádány o pomoc i dluhové poradny, což lze považovat
za dobrý signál, dále různé charitativní organizace, v neposlední řadě i banky.
Podobně jako v rodinách s nevlastním rodičem nebo ve vícedětných rodinách
(Paloncyová a kol., 2019; Kuchařová a kol., 2019b) se jako problém zdá být množství
času, které tráví děti na počítači, na mobilu, na internetu apod. I v těchto rodinách
je sice tento fenomén reflektován, avšak málokdy je vyhledána odborná pomoc, ať již
z důvodu podcenění problému či neinformovanosti o možnosti pomoci v blízkém okolí.
Vůbec nejčastěji je samozřejmě vyhledávána pomoc v případě zdravotních problémů
některého člena rodiny.
Problémy s dětmi, ve smyslu výchovy, školního prospěchu apod., připustil
srovnatelný podíl samoživitelů jako v případě rodin s nevlastním rodičem či více dětmi
(Paloncyová a kol., 2019; Kuchařová a kol., 2019b). V tomto směru se tedy neúplné
rodiny nijak zásadně neliší, co je však jiné, je míra vyhledání odborné pomoci, kterou
vyhledalo 61 % proti 43 % rodinám s nevlastním rodičem či 29 % rodinám s více dětmi
majícím problémy s dětmi. Rozpad rodiny je pro dítě zvláště traumatizující životní
zkušeností, reakce na ni může být různá (Matoušek a kol., 2015). Zkušenost respondentů s výchovnými problémy dětí tak, jak byla ve výzkumu zjišťována, nemusí přímo
souviset s rozpadem rodiny, nicméně je možné nepřímo usuzovat, že v případě rozpadu
rodiny se k rodinám dostávají informace o tom, kde hledat radu a pomoc, když mají
rodiče se svými dětmi starosti. V těchto případech se rodiče obrátili nejčastěji na
pedagogicko-psychologickou poradnu či psychologa, psychiatra (tabulka č. 4.5). Užší
spolupráce je i mezi rodiči a školou, každý pátý respondent byl rovněž v kontaktu
s OSPOD.
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Graf č. 4.8 Problémy v rodině (v %)
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Zdroj: Samoživitelé 2019

Tabulka č. 4.4 Instituce či odborník, kde samoživitelé hledali pomoc v případě
problémů materiálního charakteru (v %)
úřad práce

48,9

obecní/městský úřad

30,9

psycholog/terapeut/psychiatr

25,9

nebankovní instituce (rychlé půjčky apod.)

20,9

dluhová poradna

20,1

charita či jiné podobné humanitární organizace

20,1

banka

18,7

azylový dům

12,9

právník

11,5

krizová telefonní linka, internetová poradna
Pozn.: Více možných odpovědí.
Zdroj: Samoživitelé 2019
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Tabulka č. 4.5 Instituce či odborník, kde samoživitelé hledali pomoc v případě
problémů s dětmi (v %)
pedagogicko-psychologická poradna

70,2

psycholog/terapeut/psychiatr

50,3

učitel

40,4

lékař

17,9

OSPOD - Odbor sociálně právní ochrany dítěte na obecním/krajském úřadu („Sociálka“)

20,5

krizová telefonní linka, internetová poradna

1,3

policie

0,7

služby pomoci při závislostech

0,7

Pozn.: Více možných odpovědí.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Výskyt problémů s dětmi v rodině souvisí jistě s jejich věkem. Připomeňme, že
ve dvou třetinách dotázaných rodin bylo nejmladší dítě starší sedmi let, tedy ve věku
školní docházky a starší (graf č. 3.1). V posledních 12 měsících měl proto respondent
neshody s dětmi zejména v otázce plnění jejich povinností, ať již školních či domácích
(graf č. 4.9). Sólo rodiče vyjadřovali rovněž nesouhlas s tím, jak děti tráví svůj volný
čas, s rostoucím věkem dítěte je s ním dle respondentů rovněž obtížnější komunikace.
Důvodem pro nesoulad mezi dětmi a rodiči nebylo příliš často chování mezi sourozenci
(pokud je mají), nejméně sváru bylo v otázce oblékání a výběru kamarádů a přátel.
Důvody konfliktů mezi rodiči samoživiteli a jejich dětmi se základním způsobem nelišily
od dalších, dosud šetřených typů rodin v rámci daného projektu (Paloncyová a kol.,
2019; Kuchařová a kol., 2019b). Dílčí odlišnosti jsou výsledkem specifik daných rodin,
tj. např. počtu dětí v rodině, věku či biologického vztahu k respondentovi.
Graf č. 4.9 Důvody konfliktů mezi dětmi a rodiči v posledních 12 měsících (v %)
neplnění domácích prací a úkolů
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Zdroj: Samoživitelé 2019
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I přes výše uvedené problémy s dětmi hodnotili respondenti svůj vztah s nimi
většinou jako dobrý (79 %), nebo spíše dobrý (15 %). Čím bylo v rodině dětí více, či
byly starší, tím se rodiče klonili o něco častěji k slabší variantě. Hůře byl hodnocen vztah
dítěte či dětí s jejich druhým rodičem, zaleželo přitom na tom, zda se rodiče rozvedli, či
rozešli. Rozvod se zdá v tomto smyslu být pro vzájemné vztahy mezi členy nejužší
rodiny větší zátěží než rozchod, samozřejmě vůbec nejproblémovější byly vztahy tam,
kde spolu rodiče vůbec nežili. Každý třetí respondent uvedl, že s otcem či matkou svých
dětí má sám velmi komplikovaný až špatný vztah. Nefungující vztah byl samozřejmě
důvodem pro rozchod, nicméně je zřejmé, že se řada z dotázaných nedokázala přes tuto
skutečnost přenést a konflikty či nedorozumění mezi rodiči přetrvávají i poté. Kvalita
vztahů v rodině souvisí i s tím, jak je mezi rodiče rozdělena péče o děti, respektive o
nejmladší dítě. Pro střídavý režim by měly být dobré vztahy mezi členy rodiny podmínkou. To částečně výpovědi respondentů potvrzují, ale je třeba podotknout, že ani ve
střídavém režimu nebyly vztahy s bývalým partnerem zcela harmonické. Jako dobrý
označilo vztah dítěte s druhým rodičem 83 % respondentů se střídavým režimem péče,
proti 57 % s výlučnou péčí, svůj vztah s bývalým partnerem pozitivně hodnotilo 50 %,
respektive 38 %.33 Poměrně překvapivě se podle výpovědí vztah respondenta s druhým
rodičem zhoršuje spolu s dobou uplynulou od rozchodu. Hypotézou může být jednak
dospívání dětí, kdy se osamostatňují a rozhodují se více samy za sebe, což si mohou
rodiče klást navzájem za vinu, pokud to není v souladu s jejich představami. Roli zde
může hrát i to, zda druhý rodič založil novou rodinu. To ovšem nebylo vzhledem
k časovým možnostem respondentů předmětem šetření.
Graf č. 4.10 Vztahy v neúplné rodině (v %)
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Zdroj: Samoživitelé 2019
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Hlubší analýza vyžaduje další výzkum, kde budou více zastoupeni ti, kteří mají dítě ve střídavém režimu
(zde 10 %).
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Nyní se zaměříme na vztahy v neúplné rodině podrobněji, a to opět z pohledu
nejmladšího dítěte. Naprostá většina nejmladších nezaopatřených dětí žila převážně
v domácnosti respondenta, pouze každé desáté bydlelo přibližně půl napůl u obou rodičů.
Každé čtvrté se se svým druhým rodičem vůbec nestýká, téměř dvě pětiny se s ním
vídají méně než deset dní v měsíci, každé páté je v kontaktu s druhým rodičem
nepravidelně (graf č. 4.11). Kontakt dítěte s druhým rodičem je udržován častěji v těch
rodinách, kde se rodiče rozvedli (84 %, 75 % v případě rozchodu), tam, kde spolu rodiče
nikdy nežili, je logicky vazba na druhého rodiče většinou zpřetrhána (pouze 36 % je
v nějakém kontaktu). Neplatí přitom, že by v intenzitě kontaktu mezi dítětem a druhým
rodičem hrál zásadní roli věk dítěte.
Graf č. 4.11 Kontakt nejmladšího dítěte s druhým rodičem podle způsobu vzniku
neúplné rodiny (v %)
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Zdroj: Samoživitelé 2019

Kromě samotného množství času, které (nejmladší) dítě tráví se svým druhým
rodičem, se však nabízí otázka, jak k tomuto režimu rodina dospěla. Zaměříme-li se
pouze na ty rodiny, kde se dítě s rodičem stýká, pak polovina rodin nemá stanovený
pevný režim a o tom, kdy bude dítě v péči kterého rodiče, se domlouvá dle potřeby.
Tato flexibilita je větší u těch rodin, kde se rodiče rozešli (graf č. 4.12). Rozvedení mají
častěji stanovena nějaká pravidla, pravděpodobně vyplývající z rozhodnutí opatrovnického soudu v rámci rozvodového řízení, ale i tak je většina z nich schopna reagovat na
aktuální situaci a domluvit se v případě potřeby i jinak. Děti vysokoškoláků jsou častěji
s druhým rodičem nejen v kontaktu, ale rodiče jsou schopni se na rozdělení péče i lépe
dohodnout.
Pravidla rozdělení péče jsou typičtější pro střídavý režim (73 % těchto rodin je
měly, proti 44 % rodin s péčí respondenta), ale i zde jsou rodiče schopni dohodnout se
flexibilně i jinak (70 % z nich, resp. 61 %).
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Graf č. 4.12 Rozdělení péče o nejmladší dítě podle způsobu vzniku neúplné
rodiny – rodiny, kde se dítě s druhým rodičem stýká (v %)
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mají rozdělené dny, ale respondent dohodu/soudní rozsudek nedodržuje
nemají rozdělené dny, domlouvají se dle potřeby

Pozn.: Pro úplnost jsou uvedeny i případy, kdy spolu rodiče nejmladšího dítěte vůbec nežili, ty, kde je dítě
s tímto rodičem ve styku, jsou však v souboru velmi málo početné (45).
Zdroj: Samoživitelé 2019

Na výchově a péči o děti by se měli podílet oba rodiče, nejinak je tomu v neúplné
rodině. Bohužel, jak bylo uvedeno, ne vždy má dítě možnost trávit čas s oběma rodiči,
jsou jistě i případy, kdy si to samo dítě nepřeje. Do jaké míry je nebo může být druhý
rodič (tj. bývalý partner respondenta) zapojen, záleží nejen na něm samotném, ale i na
rezidenčním rodiči a dítěti. Ptáme-li se, jak sólo rodič hodnotí zapojení bývalého
partnera, tj. otce či matky jeho nejmladšího dítěte, pak ve sledovaných oblastech
převládá nespokojenost. Není asi překvapením, že by si respondent přál, aby se jeho
bývalý partner angažoval více. Nezáleží přitom, zda se partneři rozvedli či rozešli, ani
na vzdělání či věku dítěte. Zajímavé je, že i mezi těmi, kteří praktikují „střídavou péči“,
je poměrně velký podíl těch, kteří se domnívají, že by se v uvedených oblastech mohl
druhý rodič věnovat dítěti více (graf č. 4.13). K zapojení druhého rodiče byly výrazně
kritičtější dotázané ženy, zejména v otázce přípravy dítěte do školy a péče o dítě v době
prázdnin, a to více ty, které měly dítě či děti převážně ve své péči. Otázka je, zda tato
kritika byla oprávněná, či zda měly oproti mužům na druhého rodiče větší nároky. Jako
v jiných otázkách by bylo zajímavé porovnat výpovědi obou rodičů, tj. respondenta i
jeho partnera, takto však nebyl výzkum koncipován.
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Graf č. 4.13 Spokojenost se zapojením druhého rodiče (v %)
s přípravou do školy
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Zdroj: Samoživitelé 2019
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Určitou indicií toho, jak spolu respondent s bývalým partnerem vycházejí, je to,
zda jsou schopni spolu s dítětem slavit významné události typu narozeniny, svátky,
Vánoce apod. jako rodina. Výsledky nejsou bohužel příliš optimistické, neboť dvě třetiny
dotázaných uvedly, že se při těchto příležitostech rodina společně neschází, necelá
třetina pak občas, ale není to pravidlem, vždy se sejde pouze 5 % dotázaných rodin.
Tento přístup je univerzální z hlediska rozdělení péče o děti i pohlaví respondenta.
Otázkou také je, do jaké míry se v partnerském a rodinném životě odrážejí
zkušenosti z dětství. Některé výzkumy hovoří o tom, že pokud se rodiče rozvedou či
rozejdou, je zde vyšší pravděpodobnost neúspěchu partnerství i v případě jejich dětí
(Šťastná, 2006; Maříková, Vohlídalová, 2011).
V našem souboru Samoživitelé 2019 téměř tři čtvrtiny (72 %) respondentů
vyrůstaly do svých 15 let převážně v úplné rodině tvořené oběma biologickými rodiči.
Téměř každý desátý vyrůstal také v úplné rodině, ale s jedním nevlastním rodičem
(11 %). Podobně byli zastoupeni ti, kteří vyrůstali v neúplné rodině, tj. pouze s jedním
rodičem (14 %)34. Složení rodiny, ve které respondenti vyrůstali, má výrazný vliv na to,
jak oni zpětně vnímají své dětství. Ti, kteří žili s oběma vlastními rodiči, své dětství
charakterizovali jako velmi šťastné, nebo spíše šťastné (38 %, resp. 44 %). Ti, kteří žili
jen s jedním biologickým rodičem, bez ohledu na to, zda se jednalo o rodinu rekonstituovanou, nebo neúplnou, hodnotili své dětství významně méně šťastně. Velmi šťastné
dětství mělo podle svých slov jen 12 % a 13 % z nich, výrazně u nich naopak převažoval
neutrální pocit (30 % a 37 %) či dokonce označili své dětství za nešťastné (12 %, resp.
10 %).
Typ původní rodiny a to, jaké pocity35 ohledně dětství převažují, má vliv na
současné mezigenerační vztahy. V rodinách, kde respondent vyrůstal v úplné rodině
s oběma vlastními rodiči a v době výzkumu se svými rodiči či rodičem nebydlel, je
kontakt jeho dětí s prarodiči většinou hojný (velmi častý 45 %, častý 34 %). V případě,
že respondent vyrůstal převážně s jedním rodičem vlastním a druhým nevlastním, je
styk jeho dětí s prarodiči omezenější (velmi častý a častý po jedné třetině). Pokud
respondent vyrůstal v rodině neúplné, je kontakt vnoučat a prarodičů ještě více
sporadický. V těchto případech však může být důvodem to, že se ani respondent se
svým rodičem, se kterým v dětství nebydlel, sám příliš nevídal a nevídá. Rozpad rodiny
má však výrazný vliv i na kontakt dítěte s rodiči ze strany druhého rodiče, tedy jak
vyplývá z nastavení výběru respondentů, toho, se kterým tráví dítě maximálně polovinu
dnů v měsíci. V každé páté rodině se dítě či děti s těmito prarodiči vůbec nestýkají,
velmi častý či častý kontakt je pouze u necelé třetiny.

4.6 Nezaopatřené děti v neúplných rodinách
Předchozí kapitoly se zaměřily na popis různých aspektů života samoživitelů na
základě výsledků kvantitativního šetření. Tento pohled je potřebný např. pro účely
sociální politiky, neboť odpovídá mimo jiné na otázku, zda a jaký podíl samoživitelů má
pracovní příjem, v jakých oblastech rodiny potřebují nebo očekávají podporu, kde je
možné působit preventivně apod. Neméně zajímavý a důležitý je pohled na děti, které
v takových rodinách žijí. Shrneme-li dosavadní poznatky, pak děti v neúplných rodinách
žijí většinou s matkou, jsou jedináčky ve věku docházky na základní školu a jejich rodina
se rozpadla rozvodem či rozchodem. Je zřejmé, že situace v rodinách s více dětmi, ač
34

U zbývajících 3 % se buď situace měnila, nebo vyrůstali v jiné péči (u příbuzných, v náhradní rodinné péči).

35

Zjišťovat pocity je v kvantitativním šetření velmi obtížné, navíc v rámci výzkumu, který se zaměřil na široké
spektrum témat.
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je jejich podíl poměrně nízký, je složitější, neboť rodinná historie může být u každého
dítěte různá, pokud např. mají děti různého otce (či matku). Jdeme-li v otázkách dále,
je nutné se rovněž ptát, jak dlouho žily jednotlivé děti s oběma rodiči, se kterým rodičem
po rozpadu rodiny žily, jak se v době výzkumu s nerezidenčním rodičem stýkaly apod.
Tato kapitola se proto zaměří na děti, které žily v době výzkumu v rodinách samoživitelů.
V dotázaných rodinách žilo celkem 1 507 dětí, z nichž polovina neměla
sourozence, dvě pětiny měly sourozence jednoho, každý desátý měl dva či jich měl více.
Téměř polovina dětí žijících s jedním rodičem byla ve věku povinné školní
docházky, každé čtvrté bylo starší 15 let (graf č. 4.14). Pouze přibližně každé
čtvrté dítě mladší tří let36 navštěvovalo nějaké školské zařízení (typu jeslí, dětskou
skupinu, případně mateřskou školu). Ve věku od čtyř do šesti let již docházka do nějaké
instituce, většinou pravděpodobně mateřské školy, naprosto převažovala. Podíl dětí na
I. a II. stupni základní školy byl téměř shodný, ve vyšším věku většina dětí chodila stále
na střední školu, každé čtvrté pak pokračovalo v dalším studiu.
Graf č. 4.14 Věk nezaopatřených dětí a jejich docházka do školy v době výzkumu
(v %)
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Zdroj: Samoživitelé 2019

Většina rodičů dětí v šetřených rodinách (85 %) spolu žila alespoň jeden rok v
jedné domácnosti. Toto soužití skončilo zpravidla rozvodem (54 %) nebo rozchodem
(37 %), úmrtí jednoho z rodičů zažilo 9 % dětí. Rodiče každého desátého dítěte spolu
však nikdy nežili, byly i případy, kdy se rodiče rozešli po méně než jednom roce
společného soužití (6 % dětí). Výzkumy (např. Šťastná, Paloncyová, 2012; Fučík, 2013)
i data oficiální demografické statistiky (Kuchařová a kol., 2019a) ukazují, že rodinný
život je tradičnější, ve smyslu uzavírání sňatků, rození dětí do manželství apod.,
v populaci s vyšším vzděláním. Pokud se v této souvislosti ptáme, zda je mezi samoživiteli s nízkým vzděláním více těch, kteří s druhým rodičem dítěte nikdy nežili, pak se dle
36

Věk byl zaokrouhlován respondentem na celé roky, byly zde tedy i děti do 3,5 let.
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našeho výzkumu chování žen (u mužů nebyly rozdíly významné) bez maturity a vysokoškolaček neliší, tj. nejčastěji spolu alespoň nějaký čas rodiče dítěte bydleli, pokud
měla respondentka maturitu (93 % proti 86 % u ostatních). Otázkou však zůstává,
zda jsou důvody, proč se samoživitelky bez maturity a vysokoškolačky rozhodly již na
samém počátku obejít při výchově dítěte bez každodenního zapojení otce, shodné. Lze
si například představit, že pro vysokoškolačky je díky lepší pozici na trhu práce snadnější
dítě či děti uživit. Platí však, že pokud s otcem dítěte založily matky společnou
domácnost, vdávají se, tj. chovají se tradičněji, vysokoškolačky. Jejich děti tedy
zažily častěji rozvod svých rodičů nežli rozchod (52 % dětí vysokoškolaček proti 39 %
dětí žen bez maturity).
Pomineme-li např. míru rodičovského konfliktu před, během i po rozchodu, tj.
schopnost a ochotu rodičů se na zásadních otázkách péče a výchovy o děti dohodnout,
je jedním z faktorů, který může zásadně ovlivnit další vývoj dětí, jejich věk v době
rozchodu rodičů. Jak již bylo zmíněno výše, rodiče každého desátého dítěte spolu nikdy
nežili. Z grafu č. 4.15 je zřejmé, že v okamžiku, kdy spolu rodiče přestali žít ve společné
domácnosti, byly děti nejčastěji v předškolním věku. Před nástupem do školy se rodina
rozpadla dvěma třetinám dětí v našem souboru (modrá křivka v grafu č. 4.15). Data
rovněž naznačují, že k rozvodu dochází z hlediska věku dítěte později než
k rozchodu. To do značné míry souvisí s tím, že děti, jejichž rodiče se rozvedli, byly
méně často jedináčky než ty, jejichž rodiče sňatek neuzavřeli. Děti, jejichž rodina se
rozpadla rozvodem rodičů, byly tedy v průměru starší, neboť jich bylo v rodině více.
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Graf č. 4.15 Věk nezaopatřeného dítěte v době vzniku neúplné rodiny (v %)
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Pro doplnění byly okolnosti rozpadu rodiny analyzovány podrobněji. Zajímalo
nás, jaké charakteristiky mají vliv na jeho způsob, tj. zda k němu došlo rozvodem
manželství či rozchodem. Roli zde může hrát vzdělání samoživitele, věk dítěte v době
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rozvodu či rozchodu, či to, zda je dítě jedináčkem, nebo má sourozence37. K analýze
byla využita binární logistická regrese (tabulka č. 4.6). Děti, které mají jednoho staršího
sourozence, mají při kontrole vlivu ostatních proměnných a v porovnání s jedináčky či
staršími sourozenci vyšší šanci, že zažijí rozvod svých rodičů. To potvrzuje výše uvedené
tvrzení, že neúplná vícedětná rodina vzniká častěji rozvodem. Rozchody jsou běžnější
v populaci samoživitelů bez maturitního vzdělání, největší šanci na ukončení vztahu
rozvodem mají samoživitelé s maturitou. Čím je dítě při rozpadu rodiny starší, tím je
větší šance, že se jeho rodiče rozvedou, nežli rozejdou.
Tabulka č. 4.6 Vznik neúplné rodiny rozvodem – výsledky binární logistické
regrese
B

S.E.

Wald

pořadí dítěte v domácnosti (ref.
kategorie – jedno dítě)
starší dítě

-

-

,308

mladší dítě

,805

df

Sig.

Exp(B)

25,254

2

,000

-

,172

3,199

1

,074

1,360

,161

24,976

1

,000

2,237

vzdělání (ref. kategorie – bez
maturity)
s maturitou

-

-

18,629

2

,000

-

,614

,143

18,423

1

,000

1,848

vyšší

,410

,185

4,918

1

,027

1,507

věk dítěte při rozpadu rodiny

,238

,018

168,921

1

,000

1,269

-1,687

,145

136,307

1

,000

,185

konstanta

2

2

Pozn.: Vysvětlující síla modelu je poměrně dobrá (Nagelkerke R 0,281, Cox & Snell R 0,211, Hosmer a
Lemeshow 0,541). Model byl testován i se zahrnutím vlivu věku rodiče při porodu dítěte (jako spojité i
kategorizované proměnné), metoda Forward stepwise tuto proměnnou vyloučila jako pro model nevýznamnou.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Bydliště dítěte v době vzniku neúplné rodiny
Stěžejní otázkou v případě rozpadu rodiny je, jakou měrou se rodiče budou
nadále podílet na péči a výchově dětí. Částečný obrázek je možné si udělat ze statistiky
Ministerstva spravedlnosti, kde jsou však zachyceny pouze ty případy, jež prošly
soudním řízením, tedy většinou se jedná o rozvody manželství, rozchody nesezdaných
párů, kde se rodiče dohodnou, statistice unikají. Navíc tyto statistiky zachycují výsledek
soudního rozhodnutí, realita však může být zcela jiná, a to buď na základě dohody
rodičů, či naopak nedodržením soudního rozhodnutí jedním nebo oběma rodiči. Z tohoto
důvodu se náš výzkum zaměřil i na otázky týkající se uspořádání péče o děti po rozchodu
rodičů. Pro výběr respondenta pro výzkum bylo rozhodující, aby s ním dítě, případně
děti v době výzkumu žily minimálně polovinu dnů v měsíci ve společné domácnosti.
Důvodem pro to bylo, aby respondent dokázal na základě vlastní zkušenosti popsat
každodenní situaci samoživitelů z různých hledisek, např. ekonomické situace, slaďování
práce a rodiny apod. To sice na jedné straně mírně předurčuje to, se kterým rodičem
dítě v době rozpadu rodiny bydlelo, na druhé straně se nedomníváme, že by se situace
dítěte příliš často měnila, jak bude ukázáno i níže.
Bezprostředně po rozchodu rodičů bydlelo devět z deseti dětí v domácnosti
s respondentem. Pouze 8 % dětí žilo střídavě s matkou a otcem (graf č. 4.16). Je
nasnadě, že v této otázce hraje významnou roli pohlaví respondenta. Pokud jím byla
37

Tří- a vícedětné rodiny byly kvůli nižším počtům z analýzy vyloučeny. Výběr vysvětlujících proměnných
vycházel z dostupných proměnných v dotazníku.
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žena, téměř všechny děti žily v prvních třech měsících s ní, pokud to byl muž, v daleko
větší míře děti střídaly jeho bydliště a bydliště matky, byly i případy, kdy v době
výzkumu dítě sice bydlelo s otcem minimálně polovinu dnů v měsíci (dle kritéria výběru
respondenta), ale v době kolem rozchodu žilo většinou s matkou.
Graf č. 4.16 Bydliště nezaopatřeného dítěte v prvních třech měsících po
rozchodu rodičů – podle pohlaví respondenta (v %)
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Zdroj: Samoživitelé 2019

Místo bydliště dítěte po rozchodu rodičů může souviset s jeho věkem v daném
období. Hypotézou může být, že v mladším věku bude bydlet spíše s matkou, ve starším
věku, kdy by již měl být zohledněn jeho názor, může být častější bydlení s otcem,
případně může dítě častěji bydlet napůl u každého z rodičů. Ve všech věkových
skupinách však podle našeho výzkumu naprosto převládá bydlení dítěte s matkou,
střídání bydliště rodičů je častější ve školním a starším věku, u otce žilo v době rozchodu
nejvíce dětí, kterým v té době bylo 11 a více let, ale i u této věkové skupiny převládala
výlučná péče matky (graf č. 4.17). Toto uspořádání platilo shodně pro případ rozvodu i
rozchodu nesezdaného páru, rovněž vzdělání respondenta nemělo na bydliště dítěte
v daném období zásadní vliv. Roli příliš nehrálo ani to, zda je dítě jedináček, nebo má
sourozence. Platí tedy, že v období, kdy se rodiče rozcházejí, žije dítě v naprosté většině
s matkou.
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Graf č. 4.17 Bydliště nezaopatřeného dítěte v prvních třech měsících po
rozchodu rodičů – podle pohlaví rodiče a věku dítěte (v %)
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Pozn.: Věkové kategorie byly upraveny s ohledem na to, že k rozchodu rodičů dochází spíše v mladším věku
dítěte.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Bydliště dítěte v době výzkumu
Zaměříme-li se na místo bydliště dítěte v době výzkumu, pak šlo v naprosté
většině o bydlení převážně s respondentem (většinou s matkou38), každé desáté dítě
bydliště měnilo půl napůl. Dotázaní muži však měli častěji než ženy dítě v režimu
„střídavé péče“39 (tabulka č. 4.7). Podíl „střídavé péče“ se statisticky nelišil dle způsobu
ukončení vztahu, tedy rozchodem či rozvodem. Tento typ péče byl však častější u dětí,
jejichž rodič respondent měl vysokoškolské vzdělání (15 % proti 8 % bez maturity).
Tabulka č. 4.7 Místo bydliště nezaopatřeného dítěte v době výzkumu (v %)
podle pohlaví
respondenta
muž
žena
péče respondenta
péče obou rodičů
celkem

65,2

podle rodiče

94,7

34,8

5,3

100,0

100,0

převážně jeden
pečující rodič
péče obou rodičů
celkem

90,3

v tom muž

9,7

v tom žena

80,6
9,7
100,0

Zdroj: Samoživitelé 2019

38

Vliv zde mělo nastavení kvót respektující však strukturu základního souboru – viz kapitola 3.1. Další
podmínkou pro zařazení respondenta do výběru byla jeho péče o nezaopatřené dítě či děti po dobu
minimálně poloviny dnů v měsíci. Děti tedy byly buď ve výlučné péči respondenta, nebo ve střídavé péči
obou rodičů.

39

Pokud hovoříme o „střídavé péči“, nemáme na mysli právní uspořádání, ale reálné rozdělení péče o dítě,
kdy dítě bydlí přibližně půl měsíce u respondenta, půl u druhého rodiče.
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Podíl „střídavé péče“ či převážné péče otce mírně roste spolu s věkem dítěte
(měřeno věkem dítěte v době výzkumu, graf č. 4.18). Otázkou je, zda se situace změnila
v porovnání s tím, jaké mělo dítě bydliště v době rozchodu rodičů. Pro naprostou většinu
(91 %) dětí se situace nezměnila (graf č. 4.19). Ty děti, které začaly v prvních třech
měsících po rozchodu svých rodičů bydlet s matkou či otcem, tak tedy bydlely i v době
výzkumu. Nejčastěji se situace změnila u těch dětí, u nichž rodiče nejprve
praktikovali střídavou péči. Otázkou je, zda ke změně došlo na základě jejich
rozhodnutí, neboť se tento režim v praxi neosvědčil, či zda k ní došlo na základě
soudního verdiktu. Důvody, proč k takové změně došlo (v mezidobí jich mohlo být i
několik, ve výzkumu však na takto podrobnou historii nebyl prostor), mohou být různé.
Graf č. 4.18 Bydliště nezaopatřeného dítěte v době výzkumu podle věku dítěte
(v %)
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8,9%

9,7%
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11,9%

11,9%

9,7%

9,5%

9,7%

0%
do 3 let

4 až 6 let

7 až 15 let
věk dítěte v době výzkumu

starší
otec

matka
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oba

Zdroj: Samoživitelé 2019

Graf č. 4.19 Bydliště nezaopatřeného dítěte v době rozchodu rodičů a v době
výzkumu (v %)
100%
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94,2%

89,2%

80%
70%

63,6%

60%
50%
40%
30%

20,2%

20%

10,8%

10%

1,3%

16,2%

4,5%

0%
bydliště v době rozchodu u otce

bydliště v době rozchodu u
matky

bydliště v době výzkumu u otce
střídání bydliště v době výzkumu
Zdroj: Samoživitelé 2019
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Lze se domnívat, že režim péče o dítě, které je v době rozchodu rodičů malé, tj.
mladší tří let, nemusí postupem času, jak dítě roste, nadále vyhovovat, stejně tak může
docházet ke změnám, pokud jsou děti v dospívajícím věku, přecházejí na střední školu
apod. Analýza na našem výběrovém souboru tuto hypotézu částečně potvrdila, nicméně
jeho velikost a zejména počet případů úpravy režimu neumožnily podrobnější analýzu,
např. zahrnutím kontroly doby uplynulé od rozchodu rodičů. Rovněž se nepodařila
prokázat souvislost mezi změnou režimu a způsobem ukončení vztahu rodičů. Tyto
otázky proto zůstávají k zodpovězení v dalších případných výzkumech.
Skutečnost, že dítě tráví s druhým rodičem méně času než s respondentem,
který byl většinou hlavním pečovatelem (90 %), však neznamená, že se s tímto nerezidenčním rodičem nestýká. Jak však ukazují naše data, rozsah kontaktu s druhým
rodičem závisí velmi na způsobu vzniku neúplné rodiny. Není překvapením, že v případech, kdy spolu rodiče dítěte nikdy nežili, se téměř dvě třetiny dětí s nerezidenčním
rodičem vůbec nestýkají (graf č. 4.20). Pokud ano, pak většinou nepravidelně. Pokud
se rodiče rozešli, tj. konec jejich vztahu nebyl (pravděpodobně) upraven soudně a dítě
je v převážné péči respondenta, pak se téměř každé čtvrté dítě s druhým rodičem vůbec
nevídá, pokud ano, pak je to nejčastěji méně než deset dnů v měsíci (dvě pětiny).
V rodinách samoživitelů, kteří se rozvedli a označili se za hlavního pečovatele, je sice
podíl dětí, které jsou v kontaktu se svým druhým rodičem, vyšší než v předchozí skupině,
nicméně k němu nedochází výrazně častěji. Při podrobnějším členění je dokonce každé
čtvrté takové dítě v kontaktu s druhým rodičem méně než pět dnů v měsíci. Odráží se
zde zřejmě fakt, že se v naprosté většině případů jedná o svěření do výlučné péče
matky, kdy se dítě vídá s otcem dle převažující praxe každý druhý víkend. V celkovém
pohledu je ale rovněž běžné, že rodiče řeší péči o dítě nepravidelně. Otázkou však
zůstává, zda je tomu ve smyslu častějšího či naopak omezenějšího kontaktu.
Graf č. 4.20 Styk nezaopatřeného dítěte s druhým rodičem podle způsobu
vzniku neúplné rodiny (v %)
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méně než 5 dnů v měsíci
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Zdroj: Samoživitelé 2019
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Čím měl respondent samoživitel vyšší vzdělání a měl dítě ve své převážné péči,
tím častěji byl s druhým rodičem udržován alespoň nějaký kontakt. Naopak, s věkem
dítěte i dobou, která uplynula od rozpadu rodiny, roste podíl těch, které se s druhým
rodičem nestýkají vůbec. Na jedné straně to může být výsledek vzájemného odcizení
dítěte a rodiče, jež nemusí mít pouze negativní konotaci, ale může být přirozeným
projevem dospívaní a osamostatňování se. Roli může hrát i to, zda některý z rodičů založí
novou rodinu. V případě, že jde o hlavního pečujícího rodiče, může v ní dítě nalézt nové
harmonické vztahy a vztahy s druhým biologickým rodičem tak mohou být oslabeny.
V opačném případě mohou být naopak posíleny. Pokud novou rodinu založí nerezidenční
rodič, může být vztah dítěte a jeho nové partnerky (či partnera) problematický a dítě
tak může častější či vůbec nějaký kontakt odmítat či není v nové rodině vítáno.

4.7 Další plány partnerské a rodičovské samoživitelů
Výzkum se zaměřuje na rodiny samoživitelů a jejich nezaopatřené děti, které
s nimi žily v době výzkumu v domácnosti. Ptáme-li se na počet dětí, které se respondentovi v jeho životě narodily, může být jiný, neboť děti mohou být např. zaopatřené (žijící
v domácnosti či nikoliv), nebo nezaopatřené žijící jinde. Tyto případy zobrazuje tabulka
č. 4.8. Z ní mimo jiné vyplývá, že samoživitelé mají více dětí, než je počet těch, jež byly
v době výzkumu nezaopatřené a bydlely s respondentem. Podíl samoživitelů s jedním
narozeným dítětem je srovnatelný s podílem úplných rodin s jedním nezaopatřeným
dítětem (SLDB 2011: 48 %), v porovnání s nimi však mají samoživitelé častěji i tři a více
dětí (16 % proti 8 %). Podrobnější analýza ukázala, že rodiny, kde byl celkový počet
narozených dětí větší než počet nezaopatřených dětí žijících v domácnosti, byly ve větší
míře rodinami smíšenými, a to zejména díky společnému bydlení s již zaopatřeným
dítětem či dětmi. Pokud byly tyto rodiny tzv. čisté, nejmladší dítě v domácnosti bylo ve
dvou pětinách starší 15 let, lze tedy usuzovat, že starší sourozenci byli již zaopatření
a žili jinde. Je možné shrnout, že rozdíl mezi celkovým počtem narozených dětí a počtem
nezaopatřených dětí v domácnosti je ve značné míře možné vysvětlit dosažením
zaopatřenosti starších dětí. To souvisí i s tím, že na rozdíl od úplných rodin jsou obecně
v průměru starší.
Tabulka č. 4.8 Samoživitelé dle počtu všech dětí respondenta a počtu
nezaopatřených dětí v domácnosti (abs.)
celkový počet dětí respondenta
jedno

tři a více

celkem

celkem (%)

543

163

62

768

69,3

dvě

0

230

57

287

25,9

tři a více

0

0

54

54

4,9

celkem

543

393

173

1109

100,0

celkem (%)

49,0

35,4

15,6

100,0

počet nezaopatřených dětí
v domácnosti

jedno

dvě

Zdroj: Samoživitelé 2019

Vzhledem k tomu, že přibližně polovina respondentů byla starší 40 let, neplánuje
většina z nich mít další dítě (62 %). Další dítě by tak chtělo mít 22 % dotázaných,
většina z nich ideálně do tří let. Porovnáme-li tyto výpovědi se stanovisky těch, kteří žili
v roce 2018 v rekonstituované rodině, pak jsou natalitní aspirace samoživitelů pro
nejbližší období obecně nižší (Paloncyová a kol., 2019). To souvisí mimo jiné i s tím, že
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v době výzkumu neměli dotázaní sólo rodiče partnera, s nímž by žili ve společné
domácnosti, jejich případný vztah (20 % nějakého partnera mělo, více viz níže) byl tedy
zatím ve svých počátcích či nebyl považován za natolik stálý, aby mohl dát vzniknout
rekonstituované rodině. Přání mít ještě další dítě či děti bylo logicky silnější u těch
samoživitelů, kteří měli v době výzkumu jedno dítě (více než třetina), i když mezi nimi
bylo zároveň i více těch, kteří s odpovědí váhali (každý pátý). I mezi samoživiteli
převažuje ideál dvoudětné rodiny (60 %), téměř každý čtvrtý by však chtěl mít i více
dětí. V porovnání s běžnou populací (CVVM, 2016b) se samoživitelé přiklonili o něco
častěji k jedináčkovi (17 %), ale i k vícedětným rodinám (23 %; dle CVVM 2016b: 9 %
považuje za ideál jedno dítě, 69 % dvě děti, 18 % více dětí). Nejméně se zatím rodičovské plány vyplnily těm, kteří měli v době výzkumu pouze jedno dítě, nejspokojenější
byli v tomto směru ti, kteří měli děti dvě. Naopak, mezi rodiči tří a více dětí byli častěji
ti, kteří považovali za ideál mít dětí méně (graf č. 4.21). To jistě souvisí s ekonomickými
obtížemi samoživitelů, jež se v případě vícedětných rodin ještě prohlubují (viz kapitola
5), roli v tomto postoji může hrát i výše uvedený poznatek, že ve vícedětných rodinách
měly (některé) děti poměrně často různého otce (matku), což může komplikovat vztahy
v celém rodinném systému.
Graf č. 4.21 Počet dětí, který by si respondent přál (v %)
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jedno

dvě
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počet narozených dětí respondenta
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celkem
dvě
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Pozn.: 6 % respondentů na otázku o chtěném počtu dětí neodpovědělo.
Zdroj: Samoživitelé 2019

S přáním mít či nemít další děti samozřejmě souvisí otázka, zda by chtěl
respondent vůbec navázat další partnerský vztah. Většina respondentů po předchozí
zkušenosti s nevydařeným partnerstvím na život v úplné rodině zcela nerezignovala. Pouze každý sedmý respondent v době výzkumu nevěděl, zda by pro sebe
a své dítě, případně děti chtěl někdy v budoucnu vytvořit novou úplnou rodinu. Třetina
by si to však rozhodně přála, další třetina se přikláněla ke slabší variantě souhlasu.
Kategoricky tuto možnost odmítlo pouze 5 % respondentů. Přání založit novu rodinu
může být samozřejmě ovlivněno dosavadními zkušenostmi v oblasti partnerského
života, ale i počtem dětí, věkem dětí a respondenta apod. Vzhledem k tomu, že jsou
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všechny tyto faktory vzájemně provázané, byla použita binární logistická regrese, která
při kontrole vlivu ostatních proměnných určí vliv dané proměnné (tabulka č. 4.9).
Hlavním faktorem pro rozhodování o založení nové úplné rodiny je počet dětí, který by
si respondent ve svém životě přál, tedy čím více dětí chce, tím je jeho přání žít s dalším
partnerem silnější. Poměrně překvapivě byli muži tomuto scénáři nakloněni více než
ženy, což může souviset s tím, že nebyli častěji výhradními pečovateli, ale měli naopak
častěji dítě či děti v režimu „střídavé péče“. U žen hraje rovněž větší roli v plánování
další rodiny jejich věk, pro muže takový význam nemá. Spolu s věkem respondenta se
však šance, že by chtěl vstoupit do dalšího partnerství, snižuje, podobný trend je zřejmý
i z hlediska věku nejmladšího dítěte v domácnosti. Určitý vliv má i počet dětí, jež žily
v době výzkumu v domácnosti respondenta. Čím více jich bylo, tím byla šance, že
respondent vysloví přání založit novou úplnou rodinu, nižší. Zajímavé je, že další
proměnné, jež vstoupily do modelu (délka předchozího soužití, způsob ukončení předchozího vztahu, vzdělání, doba, po kterou byl v době výzkumu respondent samoživitelem, věk nejmladšího dítěte při zániku úplné rodiny, celkový počet narozených dětí)
nebyly identifikovány jako silné prediktory pro přání navázat nový stabilní vztah.
Tabulka č. 4.9 Přání respondenta založit novou rodinu – výsledky binární
logistické regrese
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

počet dětí, který by si respondent přál
(ref. kategorie - jedno)
dvě

-

-

10,259

2

0,006

-

0,608

0,199

9,296

1

0,002

1,836

tři a více

0,652

0,237

7,585

1

0,006

1,919

pohlaví (ref. kategorie - muž)
počet nezaopatřených dětí v domácnosti
(ref. kategorie - jedno)
dvě

-0,533

0,203

6,913

1

0,009

0,587

6,174

2

0,046

-0,314

0,170

3,416

1

0,065

0,730

tři a více

-0,688

0,349

3,878

1

0,049

0,502

věk nejmladšího nezaopatřeného dítěte

-0,071

0,017

17,254

1

0,000

0,932

věk respondenta

-0,067

0,013

26,986

1

0,000

0,935

3,983

0,475

70,235

1

0,000

53,678

konstanta

Pozn.: Vysvětlující síla modelu je poměrně dobrá (Nagelkerke R2 0,203, Cox & Snell R2 0,147, test dobré
shody Hosmera a Lemeshowa 0,705), metoda Forward stepwise.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Poté, co ukončily vztah s rodičem svého nejmladšího nezaopatřeného dítěte,
navázaly nějaký jiný partnerský vztah (delší než šest měsíců) dvě pětiny
respondentů, polovina z nich se však i s novým (případně posledním, pokud jich bylo
více) partnerem již rozešla. Každý čtvrtý dotázaný, který na tuto citlivou otázku
odpověděl, však o nový vztah zatím neusiloval, přibližně každý třetí by nového
partnera chtěl, ale zatím se mu to nepodařilo. Samozřejmě častěji hledali nový partnerský vztah ti, kteří v době výzkumu vyjádřili přání vytvořit pro sebe a své dítě novou
úplnou rodinu. Další vztah navázali ti, kteří žili již delší dobu sami a měli také starší děti.
Některé výzkumy uvádějí, že je pro další vztah překážkou výlučná péče o dítě (např.
Schnor a kol., 2017; Vanassche a kol., 2015). V našem výzkumu však rozdíl v hledání,
ale i nalezení partnera mezi těmi, kteří měli výlučnou péči a těmi, kteří měli střídavý
režim, nebyl patrný. Zásadní roli nehrál ani počet dětí v domácnosti, ani pohlaví
respondenta, významnější bylo to, jak byl ukončen předchozí vztah. Ti, kteří ovdověli,
hledali nového partnera nejméně často (přibližně polovina), naopak ti, kteří se s rodičem
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svého nejmladšího dítěte rozvedli či rozešli po společném soužití, o to usilovali nejvíce
(čtyři pětiny).
V době výzkumu měl partnera každý pátý respondent. Je však třeba říci, že podle
podmínek výzkumu spolu dosud partneři nebydleli, otázkou zůstává, zda tento vztah
přejde do společné kohabitace. O tom v době výzkumu uvažovalo 37 % z nich (přibližně
třetina z nich by chtěla mít dokonce se svým partnerem další dítě), výrazněji však byli
zastoupeni ti, kteří by rádi vztah zachovali v té podobě, jaké je, tedy s odděleným
bydlením (42 %), poměrně velký podíl (17 %) zatím neměl o budoucnosti vztahu vůbec
žádné představy. Otázkou je, jak dlouho již tento vztah trval a jak dobře se partneři už
znali, nevíme ani, zda měl partner také nějaké děti apod. Nicméně data naznačují, že
jsou samoživitelé v otázce dalších vztahů obezřetní, zároveň o nový vztah stojí.
Tři čtvrtiny těch, kteří v době výzkumu partnera neměli, by to chtěli v budoucnu změnit.
Nový partner by měl mít především dobrý vztah k dětem respondenta, podobně
by s ním měly dobře vycházet i ony samy (graf č. 4.22). Velmi důležitá je samozřejmě
i míra shody mezi partnery, a to zejména v oblasti sexuální, i v tom, zda a kolik dalších
dětí by případně chtěli mít. Za nejméně důležitou považovali respondenti materiální a
finanční situaci svého (případného) partnera, i když ani ta není zcela nevýznamná, což
souvisí s jejich často obtížnými poměry v tomto směru (viz kapitola 5).
Graf č. 4.22 Důležitost faktorů pro navázání nového vztahu (v %)
vztah partnera k dětem respondenta
vztah dětí respondenta k partnerovi
shoda v sexuálním životě
shoda v rodičovských plánech
shoda v představách o sladění profesního a
rodinného života

společné zájmy, koníčky
shoda v představách o rozdělení domácích prací a
péče o děti
finanční situace partnera
bytová situace partnera
0%

1 - naprosto zásadní

2

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3

4

5

6

7 - vůbec žádnou

Zdroj: Samoživitelé 2019

Pro hlubší poznání významu různých okolností pro vstup do dalšího partnerství
byla provedena faktorová analýza. Dané parametry byly seskupeny do tří faktorů
(tabulka č. 4.10), které vystihují kvalitu vlastního vztahu mezi partnery, vztah mezi
partnerem a dětmi respondenta a hmotné zázemí partnera.
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Tabulka č. 4.10 Parametry pro navázání nového vztahu - výsledky faktorové
analýzy (hlavní komponenty)

shoda v sexuálním životě

kvalita vztahu
mezi partnery
0,742

vztah
s dětmi

společné zájmy, koníčky

0,717

shoda v představách o sladění profesního a rodinného života

0,685

shoda v rodičovských plánech
shoda v představách o rozdělení domácích prací a péče o
děti
vztah partnera k dětem respondenta

0,500

0,462

0,493

0,320

0,425

0,892

vztah dětí respondenta k partnerovi

0,879

bytová situace partnera

0,875

finanční situace partnera
% vysvětlené variability

hmotné
zabezpečení

0,851
23,21

22,21

20,12

Pozn.: Procento celkové vysvětlené variability 66 %. Zobrazeny jen skóry vyšší než 0,30. Metoda hlavních
komponent.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Jak již bylo uvedeno výše, všechny vybrané parametry či podmínky pro navázání
nového vztahu byly pro dotázané samoživitele důležité. Pro muže byla na rozdíl od žen
spíše důležitá kvalita vlastního vztahu, pro ženy bylo zásadnější naopak materiální
zabezpečení partnera a vztah s dětmi. Čím však bylo nejmladší dítě respondenta starší,
tím menší důraz byl kladen na kvalitu jeho vztahu s novým partnerem, podobně tomu
bylo i při rostoucím věku respondenta. Hmotné zázemí partnera bylo z hlediska způsobu
zániku původní úplné rodiny nejméně důležité pro ovdovělé respondenty, podobně je
považovali za méně podstatné vysokoškoláci.
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5. Současná příjmová, výdajová a materiální situace
neúplných rodin
Sylva Höhne

5.1 Příjmová úroveň neúplných rodin
Finančně zabezpečit rodinu bývá pro rodiče samoživitele obtížnější, protože
zpravidla nemají vedle sebe druhého dospělého, který by prostřednictvím příjmů ze své
výdělečné činnosti (zásadně) přispíval do rodinného rozpočtu tak, jak tomu bývá
v úplných rodinách, ve kterých jsou oba rodiče bez pracovních příjmů spíše výjimeční.
Podle provedeného šetření se většina samoživitelů (81 %) snaží finance zajistit skrze
svou vlastní výdělečnou činnost (tabulka č. 5.1). Převážně jsou zaměstnáni (71 %),
výjimečné však není ani samostatné podnikání (8 %). Při rodičovské dovolené si
přivydělávají další 2 % rodičů. Otcové jsou přitom ve srovnání s matkami častěji výdělečně činní (92 %, resp. 78 %), neboť matky pobývají v převažující většině na mateřské
nebo rodičovské dovolené bez pracovních příjmů (13 %)40. Nižší pracovní aktivita ve
prospěch péče o děti na mateřské či rodičovské dovolené (MD/RD) je dále patrná u
rodičů pečujících o tři a více dětí. Podíly rodičů, kteří jsou nezaměstnaní nebo jinak
neaktivní (např. v domácnosti nebo důchodci), jsou napříč vybranými charakteristikami
vyrovnané bez výraznějších výkyvů, a to na úrovni 4 %. Statisticky významný vliv na
ekonomickou aktivitu rodiče samoživitele nemá přítomnost dalších osob v rodině
(tabulka č. 5.1).
Tabulka č. 5.1 Ekonomická aktivita samoživitele podle vybraných charakteristik
(v %)
pohlaví

typ rodiny
celkem

92,1

78,3

81,1

80,8

tři a
více
70,4

81,3

78,0

80,5

3,4

4,5

4,9

2,8

3,7

4,3

4,4

4,3

0,6

13,4

10,0

12,9

22,2

10,5

13,9

11,4

muž
pracující

počet dětí

nezaměstnaný/á
MD, RD bez
prac. příjmu
ostatní

žena

jedno

dvě

čistá

smíšená

4,0

3,8

3,9

3,5

3,7

3,8

3,7

3,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: Samoživitelé 2019

Se zvyšujícím se věkem nejmladšího dítěte v rodině samoživitele se rodiče více
zapojují do pracovní činnosti, i když k největšímu „skoku“ zdá se dochází po třetím roce
věku dítěte: do tří let věku nejmladšího dítěte pracuje 35 % rodičů, zatímco od čtyř let
věku dítěte až 90 % rodičů. Při pohledu na jednotlivé věkové kategorie se ale ukazuje,
že nejvíce přecházejí rodiče na pracovní trh mezi druhým a třetím rokem nejmladšího
dítěte, neboť do dvou let věku dítěte pracuje 24 % rodičů, avšak s tříletým dítětem již
60 % (v případě žen samoživitelek jsou tyto podíly trochu nižší: 22 %, resp. 53 %).

40

Ve výběrovém souboru byli celkově na rodičovské dovolené pouze 2 muži a 135 žen.
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Vedle pracovních příjmů jsou pro samoživitele důležité příjmy sociální. Nejčastěji pobíranou dávkou je přídavek na dítě, který dostávají více než dvě pětiny
rodin, v rodinách se dvěma a více dětmi polovina z nich. Pracující rodiče přídavky
pobírají ve třetině případů, nevýdělečně činní rodiče v necelých třech čtvrtinách. I proto
jsou častějšími příjemci rodiče s (nejmladšími) dětmi předškolního věku(61 %) než
s dětmi staršími (34 %). Konkrétní výše dávek nebyla ve výzkumu zjišťována, z dat
však lze usuzovat, že jak pracující rodiče, tak naprostá většina rodičů na mateřské nebo
rodičovské dovolené (díky pobírání rodičovského příspěvku, příp. peněžité podpory
v mateřství) splní podmínku nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře. Nezaměstnaní naopak pravděpodobně získají přídavky na děti jen v základní výměře, neboť
podporu v nezaměstnanosti, díky které by splnili nárok na vyšší částku, většinou (již)
nepobírají.
Rodičovský příspěvek náleží rodiči pečujícímu o dítě do čtyř let věku. Podle dat
výběrového šetření jej dostává 88 % rodičů s nejmladším dítětem do dvou let
věku, 60 % rodičů s dítětem tříletým a 25 % rodičů s dítětem čtyřletým.41
Zaměříme-li se tedy pouze na rodiče s nejmladším dítětem čtyřletým a mladším, pak z
těch, kteří se aktuálně věnují péči o malé dítě (na mateřské nebo rodičovské dovolené)
a nevykonávají žádnou výdělečnou činnost, jej pobírají téměř všichni (95 %, viz poslední
sloupec v tabulce č. 5.2), stejně jako rodiče, kteří si na rodičovské dovolené přivydělávají
(88 %, absolutně 21 z 24). Někteří příjemci rodičovského příspěvku se přitom v otázce
sociálně-ekonomického postavení zařadili mezi samostatně výdělečně činné nebo mezi
zaměstnance. Z nich pobírá rodičovský příspěvek každý čtvrtý (27 %). Možnost, ale
mnohdy i nutnost si k rodičovskému příspěvku přivydělat, je tak poměrně častá, neboť
ze všech rodičů s dítětem do čtyř let věku, kteří pobírají rodičovský příspěvek,
v současnosti pracuje 29 % (16 % je zaměstnáno nebo podniká, 13 % si přivydělává
při rodičovské dovolené). Ostatní, kteří mají rodičovský příspěvek a nepracují, by ve
dvou třetinách případů nějaký další příjem podle svých slov potřebovali.
Tabulka č. 5.2 Rodiče s nejmladším dítětem do čtyř let věku pobírající rodičovský
příspěvek

zaměstnanec, OSVČ
RD, výdělečná činnost
MD, RD bez výdělečné činnosti
nezaměstnaný
celkem

počet rodičů
pobírajících RP
27

struktura (sloupcové
četnosti, v %)
16,1

podíl rodičů s RP v rámci
dané soc.-ek. skupiny (v %)
27,0
87,5

21

12,5

118

70,2

95,2

2

1,2

100,0

168

100,0

x

Pozn.: RP – rodičovský příspěvek, RD – rodičovská dovolená, MD – mateřská dovolená
Zdroj: Samoživitelé 2019

Pomoci snížit poměrně vysoké zatížení domácností samoživitelů náklady na
bydlení (viz kapitola 2) má příspěvek na bydlení. Ten dostává každá pátá rodina
(22 %). Neúplné rodiny žijící v nájemním bytě, který bývá z hlediska výdajů podstatně
nákladnější než byt vlastní, spolufinancují své náklady na bydlení prostřednictvím
příspěvku na bydlení až ve 38 % případů. Vlastníci bytů nebo rodinných domů jsou

41
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Někteří respondenti uváděli, že pobírají rodičovský příspěvek i v pozdějším věku nejmladšího dítěte. Věk
dítěte měli dotázaní zaokrouhlit na celé roky.
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příjemci příspěvku ze 13 %. Pro zajímavost, příspěvek na bydlení pobírají také samoživitelé, kteří v současnosti žijí na ubytovně, v sociálním nebo městském bytě.42 Horší
příjmová situace pramenící z nevýdělečné činnosti samoživitele bude jednou z hlavních
příčin vyššího podílu příjemců příspěvku na bydlení mezi ekonomicky neaktivními
samoživiteli: příspěvek pobírá polovina rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené
(bez výdělečné činnosti) a dvě třetiny nezaměstnaných rodičů. Pracující samoživitelé
příspěvek čerpají v 15 % případů.
Na složitou finanční situaci jsou vázány především dávky hmotné nouze, jejichž
čerpání uvedlo 8 % dotázaných. Příjemci těchto dávek se ve vyšší míře rekrutují z rodin
s nevýdělečně činným rodičem, se třemi a více dětmi nebo žijících v obtížnější bytové
situaci (bydlící jinde než ve vlastnické formě bydlení).
Příjem z nějakého typu důchodu – starobního, invalidního, pozůstalostního – je
součástí rozpočtu 16 % neúplných rodin. Častěji je tomu v rodinách smíšených, zejména žijí-li se samoživitelem a jeho dětmi ještě jeho rodiče. Zde se tak pravděpodobně
bude jednat o důchody starobní. Také ovdovělí samoživitelé jsou častějšími příjemci
některého z uvedených důchodů, nejpravděpodobněji vdovského či vdoveckého. Samotný sirotčí důchod náležející dětem po zemřelém rodiči dostává až 81 % ovdovělých
samoživitelů.
Podporu v nezaměstnanosti pobírá některý ze členů domácnosti jen ve 2 %
rodin. Nezaměstnaný samoživitel ji dostává ve čtvrtině případů. Pobírání jiných
sociálních dávek celkově deklarovalo 5 % dotázaných, častěji ti, kdo jsou v domácnosti
nebo nezaměstnaní.
Alespoň jednu z uvedených dávek pobírá 60 % neúplných rodin.
Častějšími příjemci jsou rodiny bez výdělečně činného samoživitele, rodiny se dvěma
a více dětmi, rodiny smíšené, rodiny žijící v nájemním bytě nebo v bytě rodičů či jiných
příbuzných a rodiny se svobodným a zejména ovdovělým samoživitelem. Zatímco tedy
nepracující samoživitelé mají ve svém rodinném rozpočtu téměř vždy alespoň některou
ze sociálních dávek, výdělečně činní samoživitelé hospodaří za přispění sociálních dávek
v polovině případů.
Kromě příjmů z výdělečné činnosti, případně sociálních dávek, mívá
každý třetí samoživitel nějaké další příjmy, např. z brigád, dohod o provedení práce
apod., a to vedle svých běžných pracovních příjmů. Nepracuje-li, mívá přivýdělek jen
každý pátý samoživitel. Takový (při)výdělek je přitom hlavně nutností, bez něj by se
obešla jen čtvrtina z nich (tabulka č. 5.3). Většina samoživitelů tedy kromě svých
pracovních příjmů nebo pobíraných dávek dalšími penězi z různých brigád do svého
rozpočtu nepřispívá, nicméně zejména nevýdělečně činní samoživitelé by je potřebovali
(téměř 60 % ze všech nepracujících). Mezi výdělečně činnými samoživiteli by ráda
svému rozpočtu přilepšila třetina z nich, další čtvrtina jiné výdělky nemá, protože si
vystačí se stávajícími financemi. Za pozornost stojí nezanedbatelný podíl odmítavých
odpovědí na tuto otázku, zvláště u nepracujících samoživitelů. O tom, jaké důvody stojí
v pozadí těchto odpovědí, lze jen spekulovat.

42

Tyto kategorie specifikovalo devět respondentů pod „jinou možností“ současného bydlení, přičemž šest
z nich dostává příspěvek na bydlení.
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Tabulka č. 5.3 Míváte kromě příjmů ze zaměstnání či podnikání, příp. sociálních
dávek nějaké další příjmy? Podle ekonomické aktivity samoživitele (v %)

pracuje

24,1

ano, ale
obešel/a bych
se bez nich
9,9

nepracuje

16,7

4,2

ano, je to
nezbytné

ne, ale
potřeboval/a bych
je
33,0
58,8

ne,
nepotřebuji je

odmítl/a
odpovědět

celkem

27,7

5,4

100,0

9,7

10,6

100,0

Zdroj: Samoživitelé 2019

V míře přivýdělku se projevuje vliv nejvyššího dosaženého vzdělání respondenta,
i když jen u pracujících samoživitelů. S vyšším vzděláním nutnost přivýdělku
zřetelně klesá. Jednak se snižují podíly těch, kteří další příjmy mají z nutnosti (z 28 %
u dotázaných bez maturity na 20 % u vysokoškoláků), a také těch, kteří je nemají, ale
potřebovali by je (z 37 % na 24 %). Na druhé straně stoupají podíly těch, kteří je mají
jako přilepšení a bez nichž by se obešli (z 8 % na 14 %), ale i těch, kteří je nemají,
protože je nepotřebují (z 22 % na 37 %). S vyšším vzděláním bývá spojeno finančně
lépe hodnocené uplatnění na trhu práce, což snižuje motivaci k získání dalších peněžních
prostředků. S vyšším vzděláním, a tedy s vyššími příjmy se také snižuje závislost na
sociálních dávkách. To vše se pak promítá do snadnějšího vycházení s celkovým
příjmem.
Celkové příjmy domácnosti byly v provedeném šetření zjišťovány v šesti
desetitisícových kategoriích, přičemž 83 % dotázaných se zařadilo do příslušné skupiny,
ostatní výši příjmů odmítli uvést, neznali ji jen výjimečně (tabulka č. 5.4).43 Nejčastěji
disponují samoživitelé příjmy ve výši 20-30 tisíc Kč a 10-20 tisíc Kč měsíčně.
Nižší příjmy jsou spíše výjimečné, za to s vyššími příjmy hospodaří téměř čtvrtina
samoživitelů. Výši celkového příjmu domácnosti ovlivňuje mnoho faktorů. Zásadní je
výdělečná činnost, nicméně ani ta vždy nezaručí dostatečné příjmy. Například téměř
každý třetí pracující samoživitel musí měsíčně vyjít s méně než 20 tisíci Kč. V této
kategorii oproti těm vyšším příjmovým skupinám jsou častěji samoživitelé s nižším
vzděláním (bez maturity), pracující manuálně v obchodě, službách nebo dělnických
profesích, ale také ti, kdo mají jen zkrácený úvazek nebo ne úplně stálé zaměstnání.
S méně než 20 tisíci Kč pak musí vystačit naprostá většina (81 %) nepracujících samoživitelů, pro něž jsou hlavním zdrojem příjmů sociální dávky. Pětina
nevýdělečně činných samoživitelů hospodaří dokonce s méně než 10 tisíci Kč měsíčně.
Matky samoživitelky mají k dispozici ve srovnání s otci samoživiteli méně
finančních prostředků. Hlavním důvodem je jejich častější ekonomická neaktivita
způsobená péčí o dítě, nicméně i při srovnání výdělečně činných mužů a žen je finanční
situace domácností žen horší. Ženy jednak nepracují v takové míře na plný úvazek jako
muži, méně často také figurují na vyšších řídících nebo technických pozicích, častěji
naopak působí v administrativě nebo pracují manuálně v obchodě či službách. Přítomnost dalších osob v domácnosti (kromě rodiče a dětí), zvláště jsou-li výdělečně činné,
příjmovou situaci domácnosti zlepšuje. V závislosti na počtu dětí v rodině se výrazné
diference v příjmové úrovni neprokázaly.
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Dotazování prostřednictvím internetového CAWI se opět ukázalo jako schůdnější co do ochoty respondentů
sdělit příjem domácnosti, kdy jej uvedlo až 92 % dotázaných. Při standardním PAPI dotazování „face to
face“ zvolilo konkrétní příjmovou kategorii „jen“ 77 % dotázaných.
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Tabulka č. 5.4 Celkový čistý měsíční příjem domácnosti podle vybraných
charakteristik samoživitelů (v %)
pohlaví

celkem
do 9 999 Kč

4,4

5,3

10 000 – 19 999 Kč

28,6

34,6

20 000 – 29 999 Kč

30,4

36,8

30 000 – 39 999 Kč

13,4

16,2

40 000 – 49 999 Kč

3,7

4,5

50 000 a více Kč

2,2

2,6

16,7
0,6
100,0

nechce uvést
nezná výši příjmu

muž

ekonom. postavení

žena

pracuje

nepracuje

typ rodiny
čistá

smíšená

39,9

16,4

43,9

30,1

81,3

42,2

31,4

36,8

44,0

35,5

42,2

13,6

37,5

34,3

23,3

39,6

20,6

27,7

5,1

20,1

34,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Zdroj: Samoživitelé 2019

Jistou odlišnost v příjmové struktuře nalézáme při zohlednění rodinného stavu
samoživitele. Zatímco úroveň příjmů rozvedených rodičů odpovídá celkovému průměrnému rozložení, svobodní samoživitelé téměř v polovině případů disponují méně
než 20 tisíci Kč měsíčně, ovdovělí rodiče mají naopak v polovině případů
třicetitisícové a vyšší příjmy. Zdrojem jejich příjmů jsou velmi často pozůstalostní
důchody, které významně přispívají do rodinného rozpočtu (viz např. Höhne a kol.,
2018).
Podle posledních dat SILC 2018 vyjdou se svým celkovým příjmem spíše obtížně
až tři čtvrtiny samoživitelů, čtvrtina pak spíše snadno (viz kapitola 2). V dotazníkovém
šetření Samoživitelé 2019 byla na hodnocení vycházení s příjmy využita pouze
čtyřstupňová škála (graf č. 5.1). Odpovědi respondentů přitom byly téměř rovnoměrné,
jen s mírnou převahou určitých obtíží. Potíže vyjít s příjmem se zeslabují spolu s vyšší
vzdělanostní úrovní rodiče a s rostoucím celkovým příjmem domácnosti. Pracující
samoživitelé vyjdou se svým rozpočtem v polovině případů obtížně a v polovině
případů snadno. Lépe se to daří mužům než ženám, pozitivní vliv má opět vzdělání,
pracovní kvalifikace a celkový příjem. Zatímco tři ze čtyř pracujících samoživitelů
s příjmem domácnosti pod 20 tisíc Kč s ním vyjdou obtížně, tři ze čtyř pracujících rodičů
s příjmem 30 tisíc Kč a více s ním hospodaří spíše snadno. Naproti tomu chybějící
příjmy z výdělečné činnosti způsobují velké nebo určité obtíže při nakládání
s příjmem v souhrnu téměř 80 % samoživitelů. Nejméně zvládají vyjít s příjmem
nezaměstnaní a rodiče (matky) na mateřské nebo rodičovské dovolené (graf č. 5.1).
Také vyšší počet dětí v rodině hospodaření s rodinným rozpočtem znesnadňuje, i když
závislost zde není tak silná jako u ekonomických ukazatelů. Relativně nejhůře hodnotí
své nakládání s rodinným rozpočtem svobodní rodiče (62 % s velkými nebo určitými
obtížemi), na druhou stranu nejlépe vyjdou se svými příjmy ovdovělí rodiče (61 % téměř
nebo zcela bez obtíží).
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Graf č. 5.1 Jak domácnosti vycházejí se svým celkovým příjmem? (podle
ekonomického postavení samoživitele a příjmu domácnosti, podíly v %)

ekonomické postavení
samoživitele

příjem
domácnosti

celkem

11,6

do 19 999 Kč
20 000-29 999 Kč

44,1

34,2

23,8

57,7

5,7

pracující

40,5

22,0

38,1

37,5

10%

12,5

57,9

16,7
0%

11,9

50,0

23,8

ostatní

26,6

41,8

nezaměstnaný/á

7,7

49,1

8,2

MD, RD bez příjmu

17,2

46,1

30 000 Kč a více 2,3

10,1

15,1

45,2
20%

s velkými obtížemi

30%

40%

33,3
50%

60%

70%

80%

jak vycházejí s příjmem:
s určitými obtížemi
téměř bez obtíží

3,2
4,8

90%

100%

zcela bez obtíží

Zdroj: Samoživitelé 2019

Do toho, s jakými těžkostmi se rodiče potýkají při snaze pokrýt potřeby členů
své domácnosti a vyjít s příjmem, se podstatnou měrou promítají také výdaje, které
musí nezbytně zaplatit. Především pak výdaje na bydlení, ale i splátky případných
půjček. Čím větší obtíže mají při splácení půjček nebo při hrazení nákladů na bydlení,
tím větší těžkosti mají při celkovém nakládání s příjmy. Těsnou závislost dokládá i
vysoká hodnota kontingenčního koeficientu (v obou případech 0,7).

5.2 Půjčky, jejich splácení, exekuce
Nějakou půjčku nebo úvěr v současnosti splácí čtyři z deseti samoživitelů.
Přestože to nebylo zjišťováno přímo, je velmi pravděpodobné, že řada z nich splácí
půjčku, která vznikla ještě v době trvání partnerského svazku. V relativně vyšší míře ji
splácejí rodiče s nejmladším dítětem ve věku povinné školní docházky (47 %), nejméně
často rodiče starších dětí (34 %). Napříč příjmovými kategoriemi jsou podíly rodin
zatížené půjčkou vyrovnané, dílčí rozdíly však existují v závislosti na typu půjčky.
Za účelem řešení bytové situace (koupě bytu, domu, rekonstrukce apod.) si
půjčku nebo úvěr vzal celkově každý pátý samoživitel (tabulka č. 5.5). Mezi vlastníky
bytů nebo domů tak hypotéku, úvěr ze stavebního spoření apod. splácí každý třetí.
Rodiče žijící v nájmu ji spíše nemají (8 %). Rodiny s nižšími příjmy (pod 20 tisíc Kč) na
úvěr spojený s bydlením spíše nedosáhnou (úvěr mají ve 13 %), kdežto rodiny
s třicetitisícovým nebo vyšším příjmem jej využívají častěji (29 %). Z hlediska věku dětí
žijících v rodině úvěry vázané na bydlení splácejí nejčastěji rodiče s nejmladším dítětem
ve věku 7-15 let (24 %).
Spotřebitelské půjčky využívané kvůli pořízení některých předmětů dlouhodobé spotřeby (např. pračky, ledničky, auta) splácí 20 % rodin. Průnik s předchozí
skupinou, tj. rodinami majícími půjčky vázané na bydlení, je přitom minimální. Souvislost
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s příjmovou úrovní domácnosti je zde zcela opačná, neboť ve vyšší míře a mnohdy
nejspíše z nutnosti využívají tyto půjčky nízkopříjmové rodiny (splácí je 24 % rodin
s příjmem do 20 tisíc Kč), kdežto rodiny vysokopříjmové se bez těchto půjček spíše
obejdou (tabulka č. 5.5). Častěji je čerpají také nájemníci bytů (30 %).
Tabulka č. 5.5 Rodiny, které splácejí nějakou půjčku (celkem a podle účelu)
podle vybraných charakteristik (podíly v %)
podíl rodin
splácejících
půjčky

věk
nejmladšího
dítěte
ekonomické
postavení
samoživitele
příjem
domácnosti

zajištění
běžných
potřeb rodiny
6,0

41,5
1 dítě

40,6

18,8

19,7

5,2

2 a více dětí

43,4

19,6

19,6

7,6

do 3 let

37,8

13,5

19,7

5,7

4-6 let

41,7

14,3

21,7

8,0

7-15 let

46,6

23,8

21,2

6,4

16 a více let

33,6

17,0

14,9

3,7

pracuje

42,0

21,1

18,9

5,0

nepracuje

39,4

10,6

22,7

9,7

do 19 999 Kč

43,4

13,1

24,3

9,3

20 000-29 999 Kč

43,6

21,1

22,0

4,7

30 000 a více Kč

43,9

29,4

14,0

2,3

celkem
počet dětí

za účelem
pořízení předmětů
dlouhodobé
spotřeby
19,7

řešení
bytové
situace
19,0

Zdroj: Samoživitelé 2019

Celkově 6 % rodin si vzalo půjčku za účelem zajištění běžných potřeb členů
domácnosti. Důvodem čerpání těchto půjček je většinou složitá finanční situace
domácnosti, vyjádřená jak z hlediska celkových příjmů (tyto půjčky splácí 9 % rodin
s příjmem do 20 tisíc Kč), tak z hlediska obtížnosti s tímto příjmem vyjít (půjčky má až
21 % rodin, které s příjmem vyjdou s velkými obtížemi) nebo kvůli vysokému zatížení
některými výdaji jako např. na bydlení (12 % rodin žijících v nájemním bytě nebo 21 %
rodin, kterým hrazení nákladů na bydlení činí velké potíže).
Zhruba 3 % dotázaných uvedla, že splácí ještě jiné půjčky (absolutně 38
respondentů). Převážně zmiňovali nutnost splácet dluhy plynoucí zpravidla z minulosti,
insolvenci či exekuci, příp. půjčky využívané na porozvodové vyrovnání (v souhrnu 24x).
Spíše výjimečné jsou půjčky investičního charakteru (4x), vázané na podnikání (2x),
vyvolané zdravotními okolnostmi (2x) nebo přátelská výpomoc (2x).
Čím více jsou půjčky vázané na každodenní potřeby domácnosti, tím náročnější
je jejich splácení. Ve srovnání s půjčkami na bydlení, které zvládá bez větších potíží
splácet nadpoloviční většina rodin, činí spotřebitelské úvěry nebo úvěry využívané
k uspokojení základních potřeb členů domácnosti jejich splácení mnohem obtížnější
(velké nebo určité obtíže se splácením spotřebitelských půjček má 64 %, resp. se
splácením půjček na běžné potřeby 83 %). Většina neúplných rodin, která má některou
z půjček, je zatížena pouze jedním druhem půjčky. Nicméně každá sedmá rodina splácí
dvě a více půjček současně (z celku všech rodin je to 6 %), což se negativně projevuje
v zatížení těchto domácností splátkami. Kumulace půjček tak znesnadňuje jejich
splácení a ztěžuje celkové hospodaření s příjmem.

101

5. Současná příjmová, výdajová a materiální situace neúplných rodin

Exekuce je v současnosti podána na přibližně 6 % dotázaných samoživitelů, na dalších 7 % byla podána někdy v minulosti, ale již byla vypořádána.
Exekuce sice není vždy vázána pouze na půjčky a jejich neplacení, často pramení i
z nesplácených dluhů, souvislost s možným nesplácením půjček je však zřejmá. Exekuce
se totiž častěji týká těch samoživitelů, kteří aktuálně splácí nějaké půjčky (11 % čelí
exekuci, resp. 9 % v minulosti). Nutno dodat, že na většinu (80 %) dotázaných nebyla
exekuce nikdy uvalena. Zbývajících 6 % odmítlo na tuto otázku odpovědět, z čehož je
možné usuzovat, že se jich záležitosti ohledně exekucí mohou určitým způsobem
dotýkat. Zatímco vlastníci bytů nebo domů se v naprosté většině (94 %) s exekucí
dosud nesetkali, nájemníci ji v současnosti řeší v 16 % případů, v dalších 13 % ji již
vypořádali v minulosti.

5.3 Výdaje neúplných rodin
Napjatější rozpočet a pociťované větší těžkosti při vycházení s příjmem v případě
neúplných rodin ve srovnání například s rodinami úplnými (viz kapitola 2) se mj. odráží
také v možnostech, jak jsou samoživitelé schopni uspokojit základní potřeby a zajistit
vhodné podmínky svých dětí. Jen mírně nadpoloviční většina samoživitelů (60 %) totiž
může zaplatit svým dětem vše, co potřebují, přičemž zcela se to daří jen 13 %,
s menší jistotou 47 %. Téměř každý třetí (37 %) to nezvládá (zbývající 3 %
neodpověděla).
Při podrobnější analýze se prokázala podmíněnost úrovní celkového příjmu,
možnostmi s ním vyjít, výdělečnou činností rodiče i počtem dětí v rodině (graf č. 5.2).
Vyšší počet dětí v rodině zvyšuje finanční napětí při uspokojování jejich potřeb. Obdobně
chybějící výdělečná činnost samoživitele, zvláště pak z důvodu nezaměstnanosti, ztěžuje
dostatečné pokrytí všech potřeb dětí. Negativní vliv mají v tomto směru také další
nezbytné výdaje domácnosti, například ty vázané na bydlení, příp. spojené se splácením
půjček. Naproti tomu s rostoucím příjmem rodiny si rodič může dovolit koupit dětem
vše potřebné mnohem snadněji. Žádné diference v míře uspokojení potřeb dětí se
neprojevily v závislosti na věku nejmladšího dítěte v rodině, kdy lze očekávat určitý
nárůst nákladů ve spojitosti se zvyšujícím se věkem dítěte, roli nehraje ani rodinný stav
samoživitele.
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ekonomické
postavení
samoživitele

příjem
domácnosti počet dětí

Graf č. 5.2 Možnosti rodin zaplatit dětem vše, co potřebují, podle vybraných
charakteristik (podíly v %)
celkem

12,7

1 dítě

13,5

2 a více dětí
do 19 999 Kč

32,2

13,1

49,4

35,4

10,3

25,2

25,0
34,9

7,1
20,0

30,0

9,1

28,6

21,4
28,6

40,0

50,0

4,2

31,3

50,0
10,0

8,3

53,7

13,8

0,0

20,5
27,0

28,0

MD, RD bez příjmu

16,4

53,1

4,2

9,5

28,2

38,8

8,6

pracující

11,6

24,6

41,1

6,0

30 000 Kč a více

ostatní

25,7

49,9

10,9

20 000-29 999 Kč

nezaměstnaný/á

47,2

60,0

70,0

14,3
80,0

90,0

100,0

můžete dětem zaplatit vše, co potřebují:
určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Pozn.: Dopočet do 100 % = respondent neodpověděl
Zdroj: Samoživitelé 2019

Na které položky týkající se dětí se samoživitelům nedostává peněžních
prostředků, jsme sice přímo nezjišťovali, zaměřili jsme se však na pět vybraných skupin
výdajů, které většina rodičů má a které jsou podstatné jak pro běžný život dětí, tak pro
jejich rozvoj a vzdělávání. Samoživitelé obdobně jako zástupci úplných rodin s dětmi
(viz např. Kuchařová a kol., 2018, 2019a) řadí mezi nejproblematičtější výdaje
spojené se zajištěním volnočasových aktivit dětí, i když samoživitelé se jimi cítí
být subjektivně zatíženi relativně více. S úhradou jednorázových aktivit (např. školy
v přírodě, lyžařského výcviku, prázdninového tábora, studijního pobytu, soustředění)
pociťují velké nebo určité obtíže přes dvě pětiny dotázaných samoživitelů, s placením
pravidelných zájmových aktivit (kroužků, kurzů apod.) jedna třetina (graf č. 5.3). Na
druhou stranu téměř nebo zcela bez obtíží je zvládají zaplatit dvě pětiny, resp. polovina
rodičů. Jistým pozitivem je, že uhradit dětem volnočasové aktivity jednorázového či
pravidelného charakteru si nemůže z finančních důvodů dovolit jen minimum rodičů (45 %).
Výdělečná činnost samoživitele a potažmo celkový příjem jeho domácnosti zásadně ovlivňují financování těchto aktivit. Zatímco zhruba polovina
pracujících rodičů nemá s placením volnočasových aktivit téměř nebo vůbec žádné
potíže, nevýdělečně činní (především nezaměstnaní) oproti nim mnohem častěji uvádějí
jak velké obtíže s jejich zaplacením, tak jejich finanční nedostupnost. Rodiče na
mateřské nebo rodičovské dovolené tyto výdaje (vzhledem k věku dítěte) mnohdy
nemají. Přibližně 22 %, resp. 14 % rodin s příjmem pod 20 tisíc Kč platí jednorázové,
resp. pravidelné aktivity dětí jen s velkými obtížemi, další třetina (v obou případech)
vyjadřuje určité obtíže. Nadprůměrný je v této příjmové kategorii také podíl rodin, pro
které jsou volnočasové aktivity dětí finančně nedostupné (přes 8 %) nebo je nemají
z jiných důvodů (téměř 20 %). Středně příjmová kategorie s 20-30 tisíci Kč častěji
oproti ostatním zvládá hradit pravidelné i jednorázové aktivity téměř bez potíží, u těch
nárazových aktivit však nejčastěji určité obtíže připouští. Příjem ve výši 30 tisíc Kč nebo
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více již umožňuje většině (až třem čtvrtinám) rodin zaplatit volnočasové aktivity dětí
téměř nebo úplně bez problémů.
S vyšším počtem dětí v rodině se potíže s úhradou volnočasových aktivit dětí
prohlubují. V závislosti na věku nejmladšího dítěte v rodině nepřekvapí vysoký podíl
rodin s nejmladším dítětem do tří let věku, které dané výdaje (zatím) nemají. Rodiny
s nejmladším dítětem v dospívajícím věku hradí volnočasové aktivity dětí ve srovnání
s ostatními častěji zcela bez potíží, rodiny s nejmladším dítětem ve věku 7-15 let mají
ve vyšší míře se zaplacením těchto aktivit určité potíže nebo je platí téměř bez těžkostí.

Graf č. 5.3 Jak zvládáte hradit vybrané výdaje na děti? (podíly v %)
jednorázové aktivity dětí
pravidelné zájmové aktivity dětí

12,8

28,9

7,2

26,1

dětské oblečení a obuv 4,8
docházka dětí do školy 3,5
zdraví dětí 3,4
0%

22,1
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21,1
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40%
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jak zvládáte hradit výdaje na děti:
s velkými obtížemi

s určitými obtížemi

téměř bez obtíží

zcela bez obtíží

výdaj si nemůžeme dovolit

výdaj nemáme z jiných důvodů

Zdroj: Samoživitelé 2019

Výdaje na pořízení dětského oblečení a obuvi mají téměř všechny neúplné
rodiny, ve dvou třetinách případů jim jejich úhrada nečiní téměř žádné potíže
(graf č. 5.3). V kritické situaci se z tohoto pohledu nachází 5 % samoživitelů, pro které
je nákup oblečení a bot velkou zátěží. V rodinách s příjmem do 20 tisíc Kč je přitom
tento podíl téměř 11 %, v rodinách s nepracujícím samoživitelem 13 %. S vyšším
příjmem domácnosti je úhrada potřebných věcí mnohem snazší. Zatímco 55 % rodin
s příjmem do 20 tisíc Kč má s jejich zaplacením velké nebo určité potíže, polovina
(54 %) rodin s třicetitisícovým nebo vyšším příjmem je zvládá kupovat zcela bez obtíží,
další třetina téměř bez problémů. S počtem nezaopatřených dětí v domácnosti nebyly
zjištěny statisticky významné rozdíly v míře zvládání těchto výdajů, v závislosti na věku
nejmladšího dítěte v rodině se částečně vydělují rodiny s dítětem do tří let věku, které
téměř v polovině případů udávají velké nebo určité obtíže při koupi oblečení a obuvi.
Zásadním diferencujícím faktorem je výdělečná činnost rodiče, neboť pracující rodiče
kupují svým dětem oblečení a obuv téměř v 70 % skoro nebo úplně bez potíží, kdežto
52 % nepracujících rodičů má s jejich úhradou velké nebo určité obtíže, nezanedbatelný
je i 5% podíl těch, kteří takové výdaje z různých důvodů nemají.
Výdaje spojené s (před)školními povinnostmi dětí nemá každá desátá neúplná
rodina (v případě rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené každá druhá). Dvě
třetiny rodin celkově a až tři čtvrtiny rodin s nejmladším dítětem ve věku 7-15 let
zvládají náklady spojené se školní docházkou platit bez větších potíží. Jsou-li
však v rodině alespoň dvě děti v daném věku, je úhrada výdajů vázaných na školní
docházku mírně obtížnější než v rodinách s jedináčkem. Porovnáme-li náročnost výdajů
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na vzdělávání pouze v rodinách, které takové výdaje mají, v závislosti na věku
nejmladšího dítěte v rodině se výrazné rozdíly již nepotvrzují. Jinak platí obdobně jako
u předchozích výdajových položek, že výdělečná činnost samoživitele a celkově lepší
příjmová úroveň rodiny umožňuje zvládnout výdaje spojené se školní docházkou
mnohem lépe.
Nejméně zatěžující v námi porovnávaných výdajích se ukazují vydání týkající
se zdraví dětí (graf č. 5.3). Menší či větší obtíže s jejich úhradou má téměř každý
pátý samoživitel. Má-li však některé z dětí dlouhodobé zdravotní potíže nebo zdravotní
postižení, jsou výdaje velkou nebo určitou zátěží až pro dvě pětiny dotázaných rodin
(jsou-li děti bez vážných zdravotních potíží, činí výdaje na zdravotnické zboží a služby
16 %). Podmíněnost snadnějšího zvládání nákupu zboží a služeb vázaných na zdraví
dětí výdělečnou činností rodiče, příp. lepší příjmovou situací rodiny, je zřejmá i u tohoto
typu výdajů.
Lze předpokládat, že jednotlivé výdaje, resp. jejich finanční náročnost určitým
způsobem ovlivňuje míru zvládání hrazení jiných výdajů. Na jedné straně tak mohou
být rodiny, jimž nedělá problém uhradit (téměř) jakýkoliv výdaj, na straně druhé pak
rodiny, u nichž se zvýšení výdajů na jednu položku může projevit poklesem na jinou
položku, neboť jsou u nich výdaje silně provázané. Třetí skupinou pak mohou být rodiny,
které většinu výdajů zvládnou bez potíží, jiné jsou však pro ně velkou zátěží. Neúplné
rodiny jsme z hlediska obtíží s úhradou pěti výše jmenovaných výdajů vázaných na děti
rozdělili do tří skupin. Uhradit všechny uvedené položky téměř nebo zcela bez
potíží zvládne třetina samoživitelů. Tuto kategorii tvoří převážně rodiny s výdělečně
činným rodičem, z rodin s příjmem 30 tisíc a více Kč se sem zařadily téměř dvě třetiny.
V souhrnu se většinou jedná o rodiny, které vycházejí se svým rodinným rozpočtem
skoro nebo úplně bez potíží. Podle věku nejmladšího dítěte v rodině zvládnou všechny
„dětské“ výdaje snadněji rodiče se školními, příp. staršími dětmi. Tyto rodiny častěji žijí
ve vlastních bytech nebo domech, přičemž zaplatit náklady na bydlení zvládají spíše bez
obtíží.
Naproti tomu v poměrně složité finanční situaci se ocitá 8 % samoživitelů,
kterým úhrada všech vybraných výdajů za děti činí velké nebo určité potíže,
přičemž většina těchto rodin má celkově problémy vyjít s příjmem domácnosti. Rizikovými faktory na straně samoživitelů jsou nezaměstnanost, příp. nízká kvalifikace a nízké
vzdělání. Častěji se totiž jedná o rodiny nezaměstnaných samoživitelů, příp. rodičů
pracujících v dělnických profesích, samoživitelů s nižším než maturitním vzděláním
a rodiny nízkopříjmové. Polovina těchto rodin žije v nájemním bytě, zatížení náklady
na bydlení je vcelku vysoké.
Většina rodin (58 %) stojí na pomezí těchto dvou extrémů, neboli
s některými výdaji vázanými na děti má větší či menší těžkosti, jiné naopak zvládá spíše
bez problémů nebo je z různých důvodů nemá. Ve vyšší míře do této skupiny patří rodiny
s příjmem do 20 tisíc Kč, rodiny vycházející s rodinným rozpočtem spíše s obtížemi,
častěji žijící v nájemním bytě a mající určité těžkosti při hrazení výdajů na bydlení.
Z hlediska sociálněekonomického postavení jsou zde častěji samoživitelé bez maturitního vzdělání, nepracující rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, příp. nezaměstnaní rodiče, častěji tedy rodiny s nejmladším dítětem do tří let věku, z výdělečně
činných spíše ti manuálně pracující v obchodě nebo službách.
Pomocí logistické regrese lze blíže odpovědět na otázku, které z těchto pěti typů
výdajů mohou nejvíce ovlivnit možnosti rodičů pořídit dětem vše, co potřebují. Ukázalo
se, že nejvýraznější vliv na možnosti rodiny finančně pokrýt potřeby svých dětí mají
výdaje spíše nepravidelného charakteru, a to výdaje na jednorázové volnočasové
aktivity dětí a výdaje spojené s nákupem dětského oblečení a obuvi (tabulka č. 5.6).
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Zbývající druhy výdajů statisticky významně celkové možnosti rodiny zajistit dětem vše
potřebné neovlivňují.
Tabulka č. 5.6 Vliv vybraných výdajů na děti na možnosti rodiny zaplatit dětem
vše, co potřebují – výsledky logistické regrese
B
oblečení, obuv
jednorázové volnočasové aktivity
konstanta

S. E.

Wald

df

Sig.

Exp (B)

1,091

,136

64,401

1

,000

2,978

,870

,111

61,285

1

,000

2,388

-5,328

,357

223,314

1

,000

,005

Pozn.: Nagelkerke R2 0,471, Cox & Snell R2 0,345, metoda Forward Stepwise, test dobré shody Hosmera
a Lemeshowa – signifikance 0,161.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Na základě míry zvládání pěti uvedených výdajů jsme dále sestrojili souhrnný
index, který vyjadřuje celkovou míru zatížení domácnosti těmito výdaji.44 Jen zhruba
každý šestý samoživitel (17 %) uvedl, že zvládne uhradit všechny tyto výdaje zcela bez
obtíží (hodnota indexu je rovna pěti). Spíše jen drobné potíže s jednou, příp. vícero
položkami má další třetina (35 %) samoživitelů. Větší problémy s jejich placením
(hodnota indexu větší než 10) však připouští téměř každý druhý samoživitel (48 %).
Lineární regrese prokázala vysokou závislost na příjmové situaci rodiny: hodnota indexu
je tím nižší a míra zvládání daných výdajů tím snadnější, čím vyšší mají rodiny příjem,
čím lépe se jim s ním daří vyjít a čím méně jsou zatíženi výdaji na bydlení. Naopak,
větší těžkosti s úhradou výdajů na děti mají rodiny zatížené nějakou půjčkou a také ti,
kteří uvedli, že svým dětem nemohou zaplatit vše potřebné. Samotný vliv počtu dětí
nebo věku dětí očištěný od dalších faktorů se zde neprokázal.
Jen zhruba každý sedmý samoživitel je spokojen s tím, jak hospodaří se
svými příjmy, resp. že má dostatek finančních prostředků na vše, co potřebuje
nebo po čem touží. Vyplývá to z odpovědí na otázku, zda jsou nějaké služby, aktivity
nebo zboží, které by si chtěli dopřát ve větším množství nebo kvalitě, ale finanční
okolnosti jim to neumožnují, na kterou záporně odpovědělo 14 % dotázaných (graf č.
5.4). Téměř všichni, kteří takto odpověděli, vyjdou se svými příjmy bez větších potíží.
Mezi samoživiteli s příjmy 30 tisíc a více Kč tuto variantu zvolil každý třetí. Většina
samoživitelů by tedy ráda měla k dispozici více financí, a to jak na uspokojení svých
relativně běžných potřeb, tak na statky ne zcela základního charakteru. Finančně
nejméně dostupnou je pro neúplné rodiny dovolená, příp. cestování, kterou by
rádo mělo vůbec nebo v lepší kvalitě sedm z deseti samoživitelů. Častěji ji zvolili
rodiče nejmladších dětí školního věku, na počtu dětí v rodině její volba nezávisela. Více
ji dále uváděli pracující samoživitelé (ve srovnání s výdělečně nečinnými rodiči), pro něž
na jedné straně nemusí být tak náročné zajistit na ni finanční prostředky, na straně
druhé ale mohou vnímat nedostatečné časové možnosti pramenící ze sladění pracovních
a rodinných záležitostí.
Nejen v podstatě nárazové trávení volného času formou dovolené, ale i lepší
nebo častější využití volného času na různé aktivity rodičů s dětmi není pro
44 % samoživitelů finančně dostupné. Přání věnovat se více volnočasovým
44

Souhrnný index nabývá hodnot od pěti do nejvýše 25 a byl sestaven na základě škály hodnotící míru
zvládání daných výdajů, kde 1=zcela bez obtíží, 2=téměř bez obtíží, 3=s určitými obtížemi, 4=s velkými
obtížemi, 5=výdaj si nemůžeme dovolit. Čím vyšší nabývá index hodnoty, tím větší potíže mají rodiče
s úhradou uvedených výdajů.
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aktivitám celé rodiny vyjadřují častěji rodiče dvou a více dětí (53 %), do čehož se mohou
promítat např. ceny vstupného na různé kulturní, sportovní či společenské aktivity
(které případně zvýhodňují spíše jen úplné rodiny s dětmi) nebo i relativní nákladnost
potřebného vybavení na různé aktivity. Mírně častěji tuto položku vybírali také rodiče
s nejmladším dítětem ve věku 7-15 let. Výdělečná činnost samoživitele se v tomto
případě neukázala jako diferencující.
Dvě pětiny samoživitelů by rády zlepšily vybavenost své domácnosti, ale
finanční prostředky jim na to nezbývají. Výběr této položky nebyl ovlivněn sociodemografickými charakteristikami neúplných rodin (počtem dětí, jejich věkem, ekonomickou aktivitou rodiče), ale především bytovou situací. Zatímco mezi samoživiteli
bydlícími ve vlastních bytech nebo domech vnímá nedostatek financí na zařízení
domácnosti každý třetí, mezi nájemníky bytů je zvolil každý druhý.

Graf č. 5.4 Které zboží, služby a aktivity byste si chtěli dopřát ve větším
množství nebo kvalitě, ale nemůžete si to z finančních důvodů dovolit (podíly
v %)
dovolená, cestování
volnočasové aktivity celé rodiny

69,8

43,6

bytové vybavení, zařízení dom.

41,7

oblečení a obuv

23,4

potraviny

14,4

léky, zdrav. pomůcky a péče

5,1

internet, telefon. služby

4,1

jiné

1,3

žádné z nich

14,2
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

%

70,0

Pozn.: Respondenti měli zvolit maximálně 3 nejdůležitější položky.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Koupit si oblečení nebo obuv v množství nebo v kvalitě, v jaké by chtěla,
si z finančních důvodů nemůže dovolit téměř každá čtvrtá neúplná rodina (graf
č. 5.4). Nezanedbatelný je také 14% podíl rodin, kterým finanční situace
neumožňuje zajistit v požadovaném množství nebo kvalitě potraviny. Obě
položky častěji uvedli rodiče bez pracovních příjmů. V závislosti na různém počtu dětí
v rodině se odpovědi významně neliší, se zvyšujícím se věkem nejmladšího dítěte
v rodině se jejich finanční nedostupnost snižuje. Z hlediska celkového příjmu domácnosti
je nadprůměrně častěji vybrali samoživitelé disponující příjmem nižším než 20 tisíc Kč.
Přání mít více prostředků na léky a zdravotní péči vyjádřilo 5 % samoživitelů,
naléhavěji pak ti, kde má některý z členů domácnosti vážnější zdravotní potíže. Nízké
(4 %) je rovněž zastoupení rodin, které by chtěly mít finančně dostupnější telefonní nebo
internetové služby. Častěji přitom v žádoucím množství nebo kvalitě scházejí v rodinách
s více dětmi. Mezi „jinými“ aktivitami, službami či zbožím bylo nejčastěji zmiňováno
auto (4x) a lepší bydlení (vlastní byt, větší byt, chata; 3x), ostatní specifikovali hlavně
záležitosti související s volnočasovými aktivitami (5x).
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Ve všech případech byla prokázána přímá závislost na příjmové úrovni
domácnosti. Nejnižší příjmové kategorie (do 20 tisíc Kč) vždy patřily k těm, pro něž
jsou dané statky mnohem nedostupnější. Naopak rodiny s nejvyššími příjmy (30 tisíc
a více Kč) hodnotily uvedené položky jako nedostupné v podprůměrné míře. Střední
příjmová skupina vykazovala nejvyšší odchylky. Zatímco dovolenou a volnočasové
aktivity celé rodiny přiřazovala nadprůměrně častěji mezi finančně nedostupné, koupě
oblečení a obuvi byla pro ni ve srovnání s nízkopříjmovými mnohem dostupnější.
V případě finanční (ne)dostupnosti potravin a bytového vybavení zůstala tato příjmová
skupina neutrální, tj. na průměrné hodnotě.
Zhruba polovina rodin, která některou z nabízených položek vybrala jako finančně
nedosažitelnou v požadovaném množství nebo kvalitě, zvolila (maximálně možné) tři
položky. Vyšší byl tento podíl u rodin se dvěma a více dětmi a u rodin s nejnižšími
příjmy. Více jak čtvrtina dotázaných zaškrtla dvě z nabízených osmi položek, přičemž
ve vyšší míře se jednalo o rodiny se středními příjmy. Pouze jeden typ zboží, služeb či
aktivit chybí v dostatečné míře necelé pětině rodin. Častěji jsou to rodiny jednodětné
a rodiny s třicetitisícovými a vyššími příjmy.

5.4 Bytová situace
Převažující vlastnická forma bydlení typická celkově pro rodiny s dětmi (viz např.
Kuchařová a kol., 2019b) platí i v případě neúplných rodin, i když ve srovnání s rodinami
úplnými v menší míře (viz kapitola 2). Byt v osobním vlastnictví má zhruba každý
čtvrtý dotázaný samoživitel (29 %), rodinný dům vlastní každý sedmý (14 %).
Třetina samoživitelů bydlí v nájemním bytě. Poměrně často žijí samoživitelé v bytě
nebo domě svých rodičů, příp. jiných příbuzných.45
Pokud žijí rodiče sami se svými dětmi bez dalších osob, častěji vlastní byt nebo
bydlí v nájmu. Naproti tomu přítomnost dalších osob v domácnosti, mnohdy rodičů
respondenta, se odráží v častějším bydlení právě v bytě rodičů nebo jiných příbuzných
(tabulka č. 5.7). S vyšším počtem dětí v rodině se do jisté míry proměňuje vlastnická
forma bydlení (klesá podíl rodin žijících v bytech ve prospěch rodin žijících v domech)
a zvyšuje se podíl rodin bydlících v nájmu. Zřejmá je souvislost s příjmovou úrovní, kdy
rodiny s nejvyššími příjmy až ve dvou třetinách své byty či domy vlastní, zatímco
rodinám s nejnižšími příjmy jsou vlastní jen z jedné čtvrtiny, polovina z nich totiž žije
v nájemním bytě. Těsná je i spojitost s výdělečnou činností samoživitele. Nepracující
rodiče v necelé polovině případů žijí v nájemním bytě, ve vyšší míře obývají byt
příbuzných nebo bydlí jinak. Téměř každý druhý výdělečně činný samoživitel má byt
nebo dům ve svém vlastnictví.

45

Z jiných forem bydlení respondenti nejčastěji uváděli městský nebo sociální byt (7x), spoluvlastnictví bytu
nejčastěji s bývalým partnerem (5x), příp. bydlení v bytě patřícímu bývalému partnerovi (2x) nebo
prarodičům (1x), ubytovnu (2x), azylový dům (1x) nebo dvojí bydlení (1x).
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Tabulka č. 5.7 Typ bydlení podle vybraných charakteristik domácností (podíly
v %)
vlastní
byt
28,7

vlastní
dům
13,9

družstevní
byt
8,5

nájemní
byt
33,7

byt rodičů,
příbuzných
13,4

jiná
možnost
1,8

čistá

32,5

13,9

8,8

36,8

5,9

2,2

smíšená

17,2

13,9

7,7

24,2

36,3

0,7

1 dítě

30,3

12,8

9,4

32,1

13,8

1,6

2 a více dětí

25,2

16,4

6,5

37,2

12,3

2,3

do 19 999 Kč

20,5

6,3

9,9

50,4

10,1

2,7

20 000 – 29 999 Kč

29,7

13,6

8,9

33,5

13,1

1,2

30 000 a více Kč

37,9

24,8

7,9

15,0

12,1

2,3

rozvod

29,9

16,4

9,3

29,9

12,8

1,7

rozchod

24,8

10,3

8,2

42,1

12,7

1,9

úmrtí

46,0

28,7

4,6

12,6

6,9

1,1

nikdy spolu nežili

25,6

6,2

9,3

34,9

21,7

2,3

celkem
typ rodiny
počet dětí
příjem
domácnosti

forma
ukončení
partnerství

Zdroj: Samoživitelé 2019

V průběhu rodinného cyklu se posiluje vlastnická forma bydlení. Rodiče
nejmladších dětí do tří let věku vlastní své byty či domy jen z 28 %, nejčastěji bydlí
v nájmu (42 %), poměrně obvyklé je také bydlení v bytě rodičů (22 %). Naproti tomu
ve vlastním bytě nebo domě žije každý druhý (53 %) rodič nejmladšího dítěte ve věku
16 a více let, v nájmu každý čtvrtý (27 %).
Možný vliv na typ bydlení samoživitelů má také ukončení jejich posledního
partnerství, resp. partnerství s otcem/matkou jejich nejmladšího dítěte. Rodiče, kteří se
svým partnerem nikdy nežili, přebývají v pětině případů v bytě svých rodičů a spíše
výjimečně mají vlastní dům (tabulka č. 5.7). Zato ti, jejichž životní partner zemřel, mají
až ve třech čtvrtinách případů (pravděpodobně ještě z doby společného soužití)
k dispozici vlastní byt anebo dům. Ve vlastním domě relativně častěji (oproti průměru)
žijí také samoživitelé po rozvodu. Méně časté vlastní bydlení, ale naopak častější
nájemní bydlení je typické pro rodiče, jejichž soužití skončilo rozchodem. To může
částečně být vyústěním horší bytové situace nesezdaných párů ve srovnání s manželskými páry, neboť nesezdaní nemají své byty tak často v osobním vlastnictví, naproti
tomu častěji žijí v nájmu (viz Kuchařová a kol., 2016, 2018). Bytové situaci bezprostředně po rozpadu vztahu se blíže věnuje kapitola 4.4.
S různým typem bydlení jsou spojeny rozdílné náklady a také odlišná míra
zatížení pro rodinný rozpočet. Konkrétní částky sice nebyly zjišťovány, nicméně
hodnocení míry zatížení domácnosti těmito náklady potvrzuje relativně vyšší zátěž rodin
žijících v nájemních bytech: s velkými nebo určitými obtížemi hradí náklady na
bydlení až 61 % rodin žijících v nájmu. Mezi rodinami bydlícími v rodinném domě
nebo v družstevním bytě představují náklady na bydlení velkou nebo určitou zátěž pro
41 % z nich. Naopak, téměř nebo zcela bez potíží platí náklady na bydlení přes dvě
třetiny rodin žijících ve vlastním bytě nebo v bytě svých rodičů (graf č. 5.5). Rozlišímeli rodiny žijící ve vlastních bytech, domech nebo družstevních bytech podle toho, zda
v současnosti splácí hypotéku nebo obdobný úvěr vázaný na bydlení, vyjadřují ti, kteří
splácejí tyto úvěry, vyšší míru těžkostí při celkovém zvládání výdajů na bydlení než ti,
kteří hypotéku nemají. Nicméně sólo rodiče bydlící v nájemních bytech vnímají
subjektivní zatížení výdaji na bydlení stále nejhůře i v porovnání s rodiči žijícími ve
vlastních (družstevních) bytech a domech zatížených hypotékou.
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Příjmy z výdělečné činnosti rodiče usnadňují zvládání hrazení nutných plateb
spojených s bydlením, ale i v rodinách pracujících samoživitelů jsou dvě pětiny rodin,
kterým placení nákladů na bydlení činí velké nebo určité obtíže. Potvrdila se zde
souvislost s charakterem činnosti, kterou rodič vykonává: častěji se jedná o respondenty
pracující manuálně v obchodě nebo službách, příp. v dělnických profesích. Mezi
nezaměstnanými je však takových rodin, kterým zaplatit bydlení dělá velké či určité
potíže, až 70 %, mezi rodiči na mateřské nebo rodičovské dovolené 61 %. Zřejmá je
spojitost s příjmovou situací, kdy vyšší příjem rodiny umožňuje snáze dostát svým
finančním závazkům i celkově s příjmem vyjít (též viz kapitola 5.1).

Graf č. 5.5 Jak zvládáte hradit náklady na bydlení? (podle příjmu rodiny a typu
bytu, podíly v %)
celkem

8,9

35,5

typ bydlení

vlastní byt 4,4

28,0

vlastní dům

7,8

33,1

6,4

35,1

nájemní byt

14,5
2,7

příjem
domácnosti

46,2

30 000 Kč a více 3,3

0%

21,3
31,2

8,1

47,6
15,0

16,8
33,5
14,5

10,0
27,2

40,9
44,9

20%

19,7
35,0

49,5

5,6

24,7

37,2

40,0

do 19 999 Kč

20 000-29 999 Kč

25,5

34,4

29,9

jiná možnost

18,1

42,1

družstevní byt

byt rodičů, příbuzných

37,6

40%

6,6
19,9

37,4

60%

80%

100%

jak zvládáte hradit náklady na bydlení:
s velkými obtížemi

s určitými obtížemi

téměř bez obtíží

zcela bez obtíží

Zdroj: Samoživitelé 2019

Přestože zatížení neúplných rodin náklady na bydlení není zanedbatelné,
s kvalitou svého bydlení z různých hledisek je spokojena většina, tj. zhruba 8090 % samoživitelů. Nejlépe přitom hodnotí dopravní dostupnost z hlediska dojížďky
do zaměstnání, školy apod. a bezpečnost v místě bydliště, relativně nejméně jsou
spokojeni s prostorem svého bytu pro potřeby jednotlivých členů domácnosti (graf č.
5.6). Míra spokojenosti je ovlivněna např. velikostí obce, ve které rodina žije, typem
bydlení, nebo příjmovou úrovní domácnosti. Podle očekávaní lépe vybavená velká města
spíše uspokojí požadavky jednotlivých členů domácnosti na dopravní infrastrukturu
(zcela spokojeno je s dopravní dostupností práce či školy až 70 % rodičů žijících ve
velkých městech s 50 tisíci a více obyvateli), v nejmenších obcích do 2 tisíc obyvatel
s ní vyjadřují dotázaní mnohem menší uspokojení. Nejmenší obce ale naopak nabízejí
lepší životní prostředí (z hlediska hluku, prašnosti, charakteru okolí apod.), jejich
obyvatelé se zde cítí bezpečněji a lépe zde z pohledu dotázaných fungují sousedské
vztahy a místní komunita.
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Graf č. 5.6 Spokojenost s vybranými charakteristikami bydlení (v %)
dopravní dostupnost práce, školy

58,7

bezpečnost místa bydliště

32,0

47,0

vybavenost bytu

43,2

43,1

sousedé, místní komunita
životní prostředí

46,7

dostatek prostoru pro každého člena

47,8
0%

zcela vyhovuje

20%

8,0

44,2

40,6

10,3 2,3

45,7

11,2 2,3

38,1

12,6 2,4

33,3
40%

spíše vyhovuje

60%

spíše nevyhovuje

7,3

14,8
80%

4,1
100%

zcela nevyhovuje

Zdroj: Samoživitelé 2019

Lidé v sousedství a místní komunita častěji zcela vyhovují lidem bydlícím ve
vlastních bytech nebo domech. Ti jsou nejčastěji zcela spokojeni také s vybaveností
svého bytu a rovněž s velikostí bytu a dostatkem prostoru, který mají jednotliví členové
domácnosti k dispozici. Naproti tomu nájemníci bytů vyjadřují s těmito aspekty bydlení
spíše nespokojenost. Nájemníci častěji upozorňují také na méně vyhovující bezpečnost
a životní prostředí svého bydliště, což naopak vlastníkům rodinných domů většinově
naprosto vyhovuje. Samoživitelé žijící v bytě svých rodičů nebo jiných příbuzných se ve
svých odpovědích zásadně nelišili od průměrného hodnocení. Ti, kteří žijí v jiných
formách bydlení (sociální byty, ubytovny aj.), bývají s nabízenými charakteristikami
bydlení méně spokojeni.
Příjmová situace domácnosti koresponduje se všemi sledovanými atributy
bydlení, nejsilněji však s vybaveností bytu. Samoživitelé hospodařící s příjmem 30 tisíc
Kč a více přitom nejčastěji vyjadřují bezvýhradnou spokojenost, naopak zástupci rodin
s nejnižšími příjmy jsou častěji spokojeni méně nebo nejsou spokojeni vůbec. Počet dětí
v rodině diferencoval pouze hodnocení spokojenosti s prostorem bytu, kdy rodičům
jedináčka byt z tohoto pohledu častěji zcela vyhovuje, kdežto rodičům dvou a více dětí
častěji vyhovuje jen do určité míry nebo spíše nevyhovuje.
Výše bylo uvedeno, že v nejmenších obcích do 2 tisíc obyvatel panuje
relativně větší spokojenost se sousedskými vztahy a místní komunitou. V těchto obcích
pak rodiče ve větší míře vyhledávají u svých sousedů a místních známých
pomoc např. s hlídáním dětí, drobnými opravami v domácnosti apod., a většinou ji
také naleznou. V souhrnu takovou pomoc nepotřebuje téměř každý čtvrtý samoživitel
(24 %). Zhruba každý druhý (56 %) s ní může počítat, i když spíše jen občas nebo
výjimečně, každý pátý (20 %) ji však v případě potřeby nedostane. V obcích do 2 tisíc
obyvatel jsou uvedené podíly následující: 19 % pomoc nepotřebuje, 64 % ji dostane,
17 % nikoli. Potřebnost a dostupnost sousedské výpomoci se odráží v hodnocení
spokojenosti s ní, neboť ti, kteří ji získají vždy, když je třeba, jsou s ní nejčastěji zcela
spokojeni, kdežto ti, kteří ji ani v případě nutnosti nedostanou, ji častěji hodnotí jako
nevyhovující. Rodičům, kteří takovou pomoc nepotřebují, místní komunita v nadpoloviční
většině zcela vyhovuje. Podporu při řešení více či méně běžných záležitostí ve svém
okolí spíše nevyhledávají samoživitelé, kteří vedle svých dětí sdílejí domácnost ještě
s dalšími členy (nejčastěji prarodiči) a kteří tak pravděpodobně případnou potřebu
zajišťují s jejich pomocí.

111

5. Současná příjmová, výdajová a materiální situace neúplných rodin

Za pozornost stojí ještě spojitost s příjmovou úrovní domácnosti (tabulka č. 5.8).
Se zvyšujícím se příjmem rodiny roste podíl rodin, které takovou pomoc nepotřebují.
Jejich finanční prostředky jim tak zřejmě umožnují pokrýt případné potřeby i jiným
způsobem než jen prostřednictvím nejbližšího okolí. S vyšším příjmem rodiny dále ubývá
rodin, kterým se požadované pomoci nedostane. Pokud rodiny nějakou formu pomoci
dostanou, pravidelnost jejího využití pak na příjmech domácnosti nezávisí.

Tabulka č. 5.8 Sousedská výpomoc v závislosti na příjmech domácnosti (podíly
v %)
nacházíte v případě potřeby pomoc u sousedů, známých v místě bydliště
příjem domácnosti
do 19 999 Kč
20 000 – 29 999 Kč
30 000 a více Kč

ano, vždy

ano, občas

11,5

22,1

ano, výjimečně
24,6

ne, nikdy
26,5

ne, nepotřebuji to
15,3

9,8

23,7

22,6

18,7

25,2

12,1

20,1

25,7

13,6

28,5

Zdroj: Samoživitelé 2019

5.5 Majetek
Nakolik se samoživitelé cítí být chudí nebo bohatí úzce souvisí s jejich příjmovou
úrovní, možností úspor, náročností výdajů nebo bytovou situací. Na pětistupňové škále
hodnotící úroveň majetku, nemovitostí, úspor apod. se většina (63 %) z nich zařadila
do střední kategorie označující domácnost za ani bohatou, ani chudou. Každý
třetí samoživitel považuje svoji domácnost za chudou (8 % za chudou, 23 % za
spíše chudou), jen spíše výjimečně se mají za bohaté (necelé 1 % za bohaté, 5 % za
spíše bohaté).
Možnosti rodiny spořit jsou jedním z hlavních diferencujících faktorů při hodnocení
majetkové úrovně domácnosti. Zatímco naprostá většina pocitově bohatších
domácností každý měsíc spoří, necelé dvě třetiny pravidelně, další třetina alespoň
občas, pocitově chudé domácnosti neušetří nic až v 71 % případů, ti ostatní
většinou jen občas. Každý druhý samoživitel pokládající svou domácnost za ani bohatou,
ani chudou nejčastěji uspoří nějakou částku, i když jen nepravidelně, každý čtvrtý
neušetří nic. Celkově nespoří a netvoří žádnou finanční rezervu dvě pětiny
samoživitelů, což je může v případě výpadku příjmů či vzniklých neočekávaných
výdajů dostat do velmi složité životní situace. Ostatním dotázaným sólo rodičům se
většinou daří občas něco ušetřit (45 %), pravidelně spoří 14 % rodičů. Pro srovnání
například rodiny se třemi a více dětmi nic neušetří ve třetině případů, jedná-li se však
o rodiče samoživitele vychovávající více dětí, žádné finanční prostředky stranou
neukládají téměř dvě třetiny z nich (Kuchařová a kol., 2019b).
Výdělečná činnost je nutným, ale nikoli postačujícím předpokladem pro
tvorbu úspor, neboť i mezi pracujícími samoživiteli každý třetí neušetří nic a naopak
každý čtvrtý nepracující samoživitel je schopen nějakou částku měsíčně dát stranou.
Přítomnost dalších osob v domácnosti (kromě rodiče a dětí) a jejich případný příjem
napomáhá pracujícímu rodiči při tvorbě úspor. S vyšším celkovým příjmem domácnosti
přibývá rodin, kterým finanční situace umožňuje spořit, zejména pravidelně, a výrazně
se snižuje podíl rodin, které nic neušetří. Podobné tendence vykazuje i vzájemný vztah
tvorby úspor a subjektivních obtíží při vycházení s příjmem: čím lépe s ním vyjdou, tím
spíše se jim daří spořit, a naopak.
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Počet dětí v rodině možnosti rodiny spořit významně neovlivňuje. Velký vliv má
typ bydlení, resp. náklady na bydlení a zatížení rodinného rozpočtu těmito výdaji.
Vlastnictví nemovitosti a s ní spojené zpravidla absolutně i relativně nižší náklady
jednak usnadňují samoživitelům odkládat měsíčně stranou nějakou částku
a jednak zvyšují pravděpodobnost zařazení domácnosti mezi spíše bohaté
nebo ani bohaté, ani chudé. Vlastníci bytů se nejčastěji nepokládají ani za bohaté,
ani za chudé (74 %), majitelé rodinných domů rovněž (67 %), ve srovnání s jinými
formami bydlení však ve vyšší míře považují svou domácnost za (spíše) bohatou (16 %).
Naopak polovina (48 %) nájemníků bytu má svou domácnost za chudou, druhá polovina
(51 %) za ani bohatou, ani chudou. Nadpoloviční většina (58 %) nájemníků měsíčně nic
neušetří, mezi vlastníky bytů nebo domů je to „jen“ čtvrtina.
Podle očekávání se potvrdila závislost hodnocení bohatství domácnosti na
jejím celkovém příjmu, kdy se za (spíše) chudé pokládá polovina samoživitelů
hospodařící s příjmy pod 20 tisíc Kč, čtvrtina s příjmy mezi 20-30 tisíci Kč a desetina
s příjmy vyššími. Za (spíše) bohaté se naopak považuje 1-3 % rodin s příjmy pod 30
tisíc Kč, ale až 19 % rodin s příjmy vyššími. Mezi ani bohaté, ani chudé se častěji řadí
jak středně příjmové domácnosti, tak domácnosti vysokopříjmové.

5.6 Výživné
Problematika výživného se týká naprosté většiny samoživitelů, resp. jejich dětí.
Výživné na dítě hradí zpravidla rodič, se kterým dítě převážně nežije, může být placeno
ale i v případech, kdy je péče o dítě rozdělena mezi rodiči rovnoměrně. Otázka výše
a placení výživného byla zpracována z pohledu dětí, tzn. za soubor všech 1 504 dětí
žijících v dotázaných rodinách.46 Zhruba 8 % dětí nemá na výživné nárok, protože druhý
z jeho rodičů nežije47, u necelých 2 % dětí respondenti otázky na výživné nezodpověděli.
Následující analýza tedy vypovídá o nárocích na výživné za 1 356 dětí, což je 90 %
všech dětí žijících v dotázaných rodinách.
Přibližně tři čtvrtiny (78 %) těchto dětí výživné dostávají, pravidelně a ve
stanovené částce jej ale získává 61 % dětí, ostatní mohou s výživným počítat
nepravidelně nebo v nižší částce, než byla stanovena (tabulka č. 5.9). Každé páté dítě
výživné nedostává, ne vždy je ale druhý z rodičů „pravým“ neplatičem (viz dále
v textu). Jak naznačuje tabulka č. 5.9, míra hrazení výživného je ovlivněna řadou
faktorů. Nejčastěji dostávají výživné děti, jejichž rodiče se rozvedli, a to celkově
v téměř 84 % případů, každý měsíc ve stanovené částce až 71 % dětí. Pokud se rodiče
dětí rozešli, čtvrtina jich výživné nedostává vůbec a další zhruba pětina jen v nižší částce
nebo v nepravidelných intervalech. Zcela bez výživného jsou nejčastěji děti, jejichž
rodiče spolu nikdy nežili ve společné domácnosti.
Pokud bylo výživné stanoveno na základě dohody, bez ohledu na to, zda tato
dohoda byla potvrzena soudem, je výživné častěji placeno pravidelně a v dané výši.
V případě, že výživné určil soud bez dohody rodičů, je platební morálka povinných osob
horší co do pravidelnosti plateb nebo z hlediska dodržení stanovené sumy. U každého
druhého dítěte, které výživné nedostává, nebylo výživné určeno, v ostatních případech
jej většinou stanovil soud. V souhrnu byla výše výživného určena na základě

46

V rodinách respondentů žilo celkem 1 507 nezaopatřených dětí (viz kapitola 4.6). Otázky týkající se výživného respondenti vyplňovali za nejvýše tři děti, od nejstaršího po nejmladší. To znamená, že rodiče čtyř
dětí (celkově tři rodiče mezi respondenty) v případě nejmladšího dítěte vypovídali o svém čtvrtém dítěti.

47

Až v 82 % však dostávají tyto děti sirotčí důchod.
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dohody u dvou třetin dětí, u čtvrtiny dětí ji stanovil soud (bez předchozí dohody
rodičů), pro každé osmé dítě (13 %) nebylo výživné určeno.
Je-li osobou povinnou platit výživné muž, častěji dostojí svým závazkům ohledně
výživného, než má-li jej platit žena. Zásadní roli však hraje rozvržení péče o dítě. Placení
výživného je obecně běžnější ze strany rodiče, který s oprávněným dítětem většinou
nežije. Pokud dítě pobývá střídavě u obou rodičů, v téměř polovině případů (44 %)
k úhradě výživného nedochází. Rozdíly mezi muži a ženami pak platí pouze v případě,
kdy je dítě v převážné péči jednoho z nich. Bydlí-li dítě přibližně napůl u jednoho a u
druhého rodiče, diference mezi muži a ženami v otázce hrazení výživného se (statisticky)
nepotvrdily. Rodiče, kteří se svým dítětem po většinu času nebydlí, při placení výživného
velmi pravděpodobně zohledňují i četnost styku s tímto dítětem. Pokud se s ním vídají
10 až 14 dnů v měsíci nebo méně, výživné platí ve více než 90 % případů a obvykle
pravidelně v částce, v jaké mají. Pokud se míra styku s dítětem každý měsíc mění,
častěji nepravidelné bývá i placení výživného. A nevídá-li se dítě s druhým rodičem
vůbec, téměř v polovině případů žádné výživné ani nedostává. Udržení pravidelného
kontaktu druhého rodiče s dítětem a jejich setkávání se alespoň na několik dní v měsíci
tak zvyšuje šanci na úspěšné placení výživného.
Tabulka č. 5.9 Dostává dítě výživné? (podíly v %)
konec partnerství
celkem
pravidelně, ve
stanovené částce
pravidelně, v nižší
částce
nepravidelně

rozvod

rozchod

respondent

nežili
spolu

muž

žena

bydlení dítěte*
většinou
napůl
s respons oběma
dentem
rodiči

61,1

70,9

52,5

44,9

49,2

62,9

64,5

46,7

4,6

3,2

7,3

1,5

3,8

4,8

5,2

3,3

12,2

9,5

15,0

14,7

7,0

13,0

12,6

5,8

22,1

16,4

25,2

39,0

40,0

19,3

17,7

44,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

nedostává

Pozn.: * rozdělení péče o dítě se týká pouze respondentů, jejichž partnerství skončilo rozvodem nebo
rozchodem
Zdroj: Samoživitelé 2019

S věkem oprávněného dítěte ne/placení výživného nesouvisí, statisticky významné odlišnosti se ale ukazují podle počtu dětí v rodině. Bez výživného jsou ve vyšší míře
děti jedináčci, naproti tomu jsou-li v rodině dva nebo více sourozenců, výživné spíše
dostanou. Dvě děti jej obdrží obvykle vždy a v dané částce, pravidelnost je častá i
v rodinách se třemi (a více) dětmi, ve srovnání s jinými rodinami však výživné častěji
dostávají v nižší hodnotě, než jaká byla určena. Negativní okolností ve smyslu neplacení
výživného je dále skutečnost, kdy sourozenci nemají stejné rodiče, resp. toho rodiče,
který má platit výživné. Významné je to v rodinách se dvěma dětmi: mají-li děti různého
otce, příp. matku, 2,5krát častěji nedostávají výživné, než když jsou to vlastní sourozenci
(36 %, resp. 14 %).
Jak již bylo uvedeno v kapitole 2, průměrná částka výživného stanovená v roce
2018 otcům činila (po očištění od extrémních hodnot) přibližně 3 200 Kč, matky měly
určenou povinnost platit výživné v poloviční výši. V šetření Samoživitelé 2019 byla
zjišťována výše placeného, resp. přijatého výživného, a to přijímaného pravidelně ve
stanovené nebo v nižší hodnotě. U desetiny dětí, které takto výživné dostávají, ale
konkrétní částka nebyla uvedena. Výše výživného na jedno dítě, kterou zbývající děti
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obdržely (N=800), se mnohdy pohybovala v řádech po 500, příp. 1 000 Kč. Nejčastější
i mediánová hodnota, kterou dostalo každé šesté dítě (17 %), činila 3 000 Kč,
průměrná jen nepatrně více (tabulka č. 5.10). Méně než 500 Kč měsíčně dostalo 1 %
dětí, méně než 1 000 Kč necelá 4 % dětí, naopak 10 tisíc a více Kč na výživném získalo
1 % dětí.
Tabulka č. 5.10 Vybrané ukazatele výše výživného, které respondent dostává (v
Kč)
výživné na dítě dostává
celkem

muž

počet dětí v rodině

pravidelně
ve stanovené
v nižší
částce
částce
3 105
2 603

žena

průměr

3 070

2 935

3 086

medián

3 000

3 000

3 000

modus

3 000

2 200
1 000
3 000

3 000

3 000

1

2

3 412

2 836

2 000

3 000

2 500

1 000

3 000

3 000

3
a více
2 390
2 000
1 000
3 000

Zdroj: Samoživitelé 2019

Rozdíly v částkách výživného zjišťovaného v šetření jsou celkově mezi muži
a ženami minimální, výraznější jsou v případě pravidelně hrazeného výživného ve
stanovené výši, kdy muži platí více než ženy, nikoli však dvojnásobně, ale jen 1,2krát
více (3 160 Kč, resp. 2 649 Kč). Ze všech dětí, které výživné dostávají pravidelně, jich
přitom 93 % má výživné ve stanovené výši, v nižších částkách zbývajících 7 %.
Seskupíme-li částky výživného do čtyř kategorií, pak muži platí oproti ženám relativně
častěji výživné ve výši 2-2,9 tisíc Kč, ženy naopak méně než 2 tisíce Kč (graf č.
5.7). V rodinách s vyšším počtem dětí se částka placeného výživného na jedno dítě
snižuje. S věkem dítěte se výše výživného jednoznačně nezvyšuje. Spíše v nižších
částkách (do 3 tisíc Kč) dostávají výživné děti školního věku, 4 tisíce a více Kč častěji
děti dospívající.

Graf č. 5.7 Výše výživného na jedno dítě, které respondent dostává (podíly v %)

počet dětí

výživné
na dítě
dostává

celkem

20,5

žena

28,4

18,3

muž

29,7

38,4

1

14,0

2

17,4
25,1

10%

25,9

26,1

18,6

20%

méně než 2 000 Kč

25,6
33,5

33,1
39,3

0%

26,0

27,4

23,3

3 a více

25,1

24,3
25,8

30%

40%

50%

2 000-2 999 Kč

19,2
18,0

60%

70%

3 000-3 999 Kč

16,9
80%

90%

100%

4 000 a více Kč

Zdroj: Samoživitelé 2019
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Rozvedení rodiče platí výživné spíše ve vyšších částkách (3 tisíce a více Kč),
rodiče, kteří se rozešli nebo kteří s druhým rodičem nikdy nežili, v průměru spíše
v nižších částkách (méně než 3 tisíce Kč). Rozvedení rodiče oproti rodičům po rozchodu
však platí vyšší výživné jen v případech, kdy mají nízké vzdělání bez maturity, mezi
vysokoškoláky se rozdíly statisticky neprokázaly. To znamená, že v závislosti na způsobu
ukončení vztahu (rozvod nebo rozchod) se průměrné částky výživného placeného
vysokoškoláky neliší. Pokud se rodiče na výživném dohodli, zvláště v případě rozvodu,
je jeho hodnota spíše vyšší. Stanovil-li výživné soud bez dohody rodičů, pohybuje se
výživné častěji v intervalu do 2 tisíc Kč.
Hlavním důvodem, proč druhý rodič neplatí výživné pravidelně, je jeho
odmítavý postoj (tabulka č. 5.11). Výživné z důvodu odmítnutí druhým rodičem
dostává nepravidelně třetina těchto dětí, u čtvrtiny dětí to respondent zdůvodňuje
chybějícím pravidelným příjmem druhého rodiče a u další čtvrtiny uvádí, že se tak
dohodli. Každému osmému dítěti, resp. jeho rodiči však příčiny nepravidelného placení
výživného nejsou známy. Jiné okolnosti zmínili spíše výjimečně, přičemž nepřímo
vyjadřovali spíše nemožnost placení („dělá mi naschvál“, „je to lempl“, „vymlouvá se na
kde co“, „je ve výkonu trestu právě za výživné, tudíž výživné posílá věznice v menší
částce a nepravidelně“, „výživné platí partnerovi rodiče“).

Tabulka č. 5.11 Z jakých důvodů dítě dostává výživné nepravidelně nebo ho
nedostává vůbec (podíly v %)
z jakých důvodů výživné nedostává (pravidelně)
rodič odmítá
rodič nemá
dohodli se
jiný důvod
platit
příjem
jinak
dostává výživné
nepravidelně
nedostává
výživné vůbec

celkem
neví

%

N

31,5

26,7

26,1

3,6

12,1

100,0

165

29,0

13,3

26,3

21,3

10,0

100,0

300

Zdroj: Samoživitelé 2019

Fakt, že druhý rodič odmítá platit výživné, je nejčastějším důvodem jeho
neplacení také v případě, kdy dítě výživné vůbec nedostává (tabulka č. 5.11).
Poměrně často ale pramení neplacení výživného ze samotné dohody rodičů. Mezi jinými
okolnostmi, které stojí v pozadí neplacení výživného, byly velmi často zmiňovány
objektivní příčiny vyplývající z faktické neexistence druhého rodiče, nejčastěji otce (14x
neuvedení otce v rodném listě, 6x jeho úmrtí). V dalších pěti případech druhý rodič sice
existuje, respondent se však od něj distancuje, příp. druhý rodič nemá o dítě vůbec
zájem, v šesti případech je povinný rodič ve výkonu trestu. Poměrně častým důvodem,
proč dítě výživné nemá, je také nařízená střídavá péče rodičů o dítě (14x), při které
nemusí být výživné vždy stanoveno. Chybějící příjem jako hlavní důvod, proč povinný
rodič neplatí výživné, se dotýká 13 % dětí, které výživné nedostávají. Tato okolnost
byla v jednotlivých případech v různé modifikaci uváděna i mezi jinými důvody
(„invalidní důchod“, „vedena na úřadu práce“).
Ke vzájemné dohodě ohledně neplacení, příp. nepravidelného placení výživného
dospějí spíše rodiče, resp. respondenti s vysokoškolským vzděláním. Naproti tomu
respondenti bez maturity častěji uvádějí, že druhý rodič výživné odmítá platit nebo je
bez příjmu.
Nyní opustíme otázky týkající se výše a placení výživného z pohledu dětí
a vrátíme se k názorům samotných rodičů respondentů na různé aspekty související
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s výživným. Rodiče, jejichž (některé) dítě nedostává od druhého rodiče výživné,
přestože na něj má nárok, mohou dlužné výživné vymáhat. Určitým způsobem se o
to snaží zhruba třetina z nich. Nejčastěji tak činí prostřednictvím soudu skrze soudní
výkon rozhodnutí (14 %), do vymáhání výživného pomocí exekuce se pouštějí méně
často (7 %). Služeb různých organizací poskytujících poradenství, mediaci apod. za
tímto účelem využívají minimálně (2 %), často ale kombinují více možných způsobů,
jak dlužné výživné vymoci (zbývajících 9 %). Vymáhat výživné všemi uvedenými
způsoby se snaží zejména respondenti, jejichž bývalý partner je na své děti odmítá platit
(zhruba polovina z nich). Exekuci pak využívají hlavně v případech, kdy uvádějí, že je
druhý rodič bez příjmů. Pokud se rodiče na neplacení výživného dohodli, žádné výživné
nevymáhají.
Vláda ČR se dlouhodobě snaží vyřešit problematiku neplacení výživného, a to
zavedením institutu zálohovaného výživného. Historický exkurz k jeho vývoji nabízí
např. důvodová zpráva návrhu zákona o zálohovaném výživném (Vláda, 2019). Aktuální
návrh zákona představený Ministerstvem práce a sociálních věcí v září 2019 zavádí
zálohované výživné jako novou sociální dávku poskytovanou dětem, kterým druhý rodič
neplatí výživné nejméně v dvouměsíční částce. Na dávku by dosáhly děti žijící v domácnostech s příjmem nižším než je (stanovená) průměrná mzda. Výše zálohovaného
výživného by odpovídala částce stanoveného výživného, nejvýše však 15 až 25 %
průměrné mzdy diferencovaně podle věku dítěte.48 Nutnou podmínkou dále je, že
oprávněná osoba, resp. rodič dítěte začal dlužné výživné vymáhat v exekuci či u soudu.
I vzhledem k nezanedbatelně vysokým administrativním nákladům spojeným s jeho
zavedením se účinnost zákona navrhuje od ledna 2021. Důvodová zpráva neopomíná
ani rizika či limity spojené se zálohovaným výživným. Negativem je velmi nízká očekávaná návratnost finančních prostředků, která je odhadována na 10 %. Navíc v případech, kdy byly soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaveny pro nemajetnost
povinného, bude reálná návratnost nulová a ze zálohovaného výživného se v podstatě
stane výživné náhradní, přičemž zálohované výživné se bude poskytovat nejvýše ve výši
minimálního výživného podle občanského zákoníku.49 Možným rizikem přijetí zákona je
také snížení motivace povinných osob k hrazení výživného.
S tím, že by řešením v situaci, kdy povinný rodič výživné neplatí, bylo vyplácení
zálohovaného výživného oprávněné osobě a jeho následné vymáhání po dlužníkovi,
souhlasí až tři čtvrtiny dotázaných rodičů, téměř polovina určitě.50 Zamítavý postoj
vyjádřilo 12 % rodičů, rozhodnout se v této otázce neumělo 14 % rodičů. Kladně se
k zálohovanému výživnému stavějí spíše ženy než muži, bližší je jeho zavedení také
rodičům s nižším socioekonomickým statusem, tj. s nižším vzděláním a s horší příjmovou situací (graf č. 5.8). Podíl nerozhodnutých rodičů se při zohlednění různých
charakteristik významně nemění.

48

Stanovená procenta odpovídají horní procentuální hranici dané doporučující tabulkou Ministerstva
spravedlnosti pro soudce rozhodující v otázkách výživného (Ministerstvo spravedlnosti, 2010).

49

Podle ministryně MPSV by minimální zálohované výživné mělo být stanoveno na úrovni tisíc korun (Kopecký,
2019).

50

Pro placení výživného státem za neplatiče, od kterých by pak stát peníze vymáhal, se vyjádřily rovněž tři
čtvrtiny respondentů (40 % rozhodně a 34 % spíše) v únorovém šetření CVVM (2019b). Silnější oproti
šetření Samoživitelé 2019 však byl zamítavý postoj (11 % spíše a 10 % rozhodně proti), rozhodnout se
nedokázalo jen 5 % dotázaných.
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Graf č. 5.8 Měl by stát vyplácet zálohované výživné? (podíly v %)
celkem

44,7

žena

47,5

vzdělání

muž

příjem
domácnosti

29,0

28,2

29,9

11,9

48,9

28,6

42,7

VOŠ, VŠ
do 19 999 Kč

25,2

10,7

56,0
34,1

36,0
0%

20%
určitě ano

29,4
40%
spíše ano

spíše ne

13,4
16,9
13,1
15,0

9,8

13,6

3,6 2,7 12,0
7,1 4,2

12,8

7,0

13,6

14,0
60%

14,0

8,8 2,4

25,7

41,8

30 000 Kč a více

7,9
5,2 4,2

31,2

40,7

20 000-29 999 Kč

7,0 3,9

33,3

bez maturity
s maturitou

7,8 4,5

80%
určitě ne

100%
nevím

Zdroj: Samoživitelé 2019

Převažující podpora zálohovanému výživnému však ztrácí na síle, postavíme-li
proti sobě zálohované výživné a zlepšení podmínek vedoucí povinné rodiče k placení
výživného. Potřebu efektivnějšího vymáhání pohledávek na výživném přitom zmiňuje i
důvodová zpráva k aktuálnímu zákonu o zálohovaném výživném (blíže viz Vláda, 2019):
Práce na návrhu zákona o zálohovaném výživném pak jasně ukázaly, že pokud se
nebudeme vážně zabývat rovněž opatřeními v oblasti primární úpravy občanského
práva, zejména v oblasti jeho aplikace, a dále opatřeními vedoucími k efektivnějšímu
vymáhání pohledávek na výživném, nedojde k systémovému zlepšení situace rodin s
dětmi, kde rodič neplní řádně svou vyživovací povinnost.
Dotázaní samoživitelé jsou přitom v této otázce poměrně vyhraněni. Čtvrtina
jich je výlučně pro zálohované výživné, necelá třetina naopak pro donucení
povinného rodiče k placení výživného (graf č. 5.9). Srovnatelný podíl (14-16 %) se
více přiklání k jedné z možností, přičemž tu druhou částečně také připouští. Stejnou
váhu dalo zavedení zálohovaného výživného a donucení povinného rodiče, aby výživné
řádně platil, 12 % rodičů. Problematikou výživného by se ani jedním tímto směrem
nezabývala jen 3 % dotázaných. Téměř všichni rodiče, kteří jsou výlučně pro vyplácení
zálohovaného výživného, jej jasně podpořili i v předchozí otázce. Ti, kteří se zálohovaným výživným souhlasili jen do určité míry, častěji při výběru mezi dvěma nástroji
připouštějí částečné využití obou možností, tzn. jak zálohovaného výživného, tak
donucovacích prostředků zamířených na povinné rodiče. Názor, že stát by měl vždy
donutit povinného rodiče k placení výživného, příp. spíše jen okrajově uvažovat o
zálohovaném výživném, mají častěji rodiče, kteří se samotným zavedením zálohovaného
výživného nesouhlasí. Nerozhodnutí rodiče v otázce zálohovaného výživného by ve vyšší
míře nevybrali ani jedno z nabízených „protichůdných“ opatření, příp. by častěji
preferovali jejich rovnoměrnou aplikaci (tj. střední hodnotu na škále 1-7).
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Graf č. 5.9 Měl by stát vyplácet zálohované výživné nebo spíše donutit přímo
povinného rodiče, aby výživné platil
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Zdroj: Samoživitelé 2019

Muži a ženy se tentokrát v názoru na vyplácení zálohovaného výživného nebo
donucení povinného rodiče, aby ho platil, statisticky významně neliší. Vyplácení
zálohovaného výživného by ale preferovali spíše rodiče mladší 40 let, rodiče s nízkým
vzděláním bez maturity, příp. ti, kteří nejsou v současnosti výdělečně činní. Skrze své
relativně horší ekonomické postavení tak v zálohovaném výživném patrně spatřují lepší
a rychlejší řešení, jak případně oprávněné výživné získat. S vyšším věkem a vzděláním
naopak roste příklon k tomu, aby stát donutil povinné rodiče dostát svým vyživovacím
povinnostem. Větší podporu má toto opatření i mezi pracujícími samoživiteli. Pro
zálohované výživné jsou dále častěji rodiče, kteří se aktuálně snaží dlužné výživné
vymoci.
Řada „druhých“ rodičů svým dětem přispívá na jejich potřeby i jinak. Něco
navíc platí nebo se jinak podílí na úhradě potřeb dětí až polovina z nich.
Z pohledu dotázaných rodičů jedna pětina v dostatečné míře, tři desetiny by se mohly
podílet i více. Přestože otázka byla položena obecně, bez ohledu na to, zda druhý rodič
platí nebo neplatí výživné, ukázalo se, že rodiče, kteří výživné na své děti platí pravidelně
a ve stanovené výši, jim mnohem častěji přispívají i jinak (zhruba v 60 %). Na druhou
stranu ti, kteří výživné hradí jen nepravidelně nebo vůbec, se jakkoliv navíc na krytí
potřeb těchto dětí častěji (téměř) nikdy již finančně nepodílejí (až ze dvou třetin). Vliv
má rovněž faktický rozsah péče o dítě, neboť žije-li dítě zhruba půl napůl u obou rodičů,
druhý rodič se mnohem častěji snaží finančně uspokojovat jeho potřeby, než když dítě
bydlí převážně u dotazovaného rodiče. Další a z hodnocení dotázaného rodiče dostatečná
finanční pomoc od druhého rodiče umožňuje dotázanému rodiči mnohem častěji zaplatit
dětem vše potřebné. Snaží-li se druhý rodič bez ohledu na výživné ještě jinak finančně
přispívat na dítě, i když z pohledu respondenta by mohl i větší měrou, dotázanému rodiči
se spíše nedaří koupit dětem vše, co potřebují. Největší potíže při uspokojování potřeb
svých dětí však respondent pociťuje v případech, kdy druhý rodič navíc nijak nepřispívá.
Dohoda mezi rodiči, příp. rozhodnutí soudu se vedle výživného na děti může
týkat také samotných rodičů, resp. jejich vzájemné vyživovací povinnosti. Občanský
zákoník (č. 89/2012 Sb.) definuje jak vzájemnou vyživovací povinnost mezi manžely
(§ 697), tak výživné pro rozvedeného manžela (§ 760-763). Vzájemnou vyživovací
povinností nesezdaných partnerů se nezabývá. Upravuje pouze nárok neprovdané
matky na výživné od otce dítěte a na přiměřenou úhradu nákladů spojených
s těhotenstvím a porodem, a to po dobu dvou let od narození dítěte (§ 920). Rozsah
vyživovací povinnosti a způsob poskytování výživného se primárně řídí dohodou
(rozvedených) manželů. Pokud k dohodě nedojde, rozhoduje o ní na návrh
potřebného manžela soud. Musejí přitom být splněny dvě hlavní podmínky: rozvedený
manžel se není schopen sám živit a tato neschopnost má původ v manželství či
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v souvislosti s ním (např. péče o společné děti, invalidita vzniklá za doby manželství).
Nicméně současně se zjišťuje, zda lze po povinném manželovi spravedlivě žádat úhradu
výživného, a to s ohledem na věk nebo zdravotní stav oprávněného manžela. Při
rozhodování o výživném soud zohledňuje také délku trvání manželství a dobu uplynulou
od rozvodu, příp. další okolnosti, oprávněný manžel má přitom nárok na přiměřenou
výživu (nikoli na „v zásadě stejnou“ jako po dobu trvání manželství). Nejdéle po dobu
tří let však má na výživné zajištující „v zásadě stejnou životní úroveň“ nárok manžel,
který rozvrat manželství převážně nezpůsobil nebo s rozvodem nesouhlasil a kterému
byla rozvodem způsobena závažná újma. Nárok na výživné má jinak oprávněný do doby,
než uzavře nové manželství, příp. registrované partnerství. Dohodnou-li se manželé na
tom, že se výživné nahradí jednorázovým odbytným, jeho úhradou právo rozvedeného
manžela na výživné zanikne.
Rodiče dotázaní v šetření Samoživitelé 2019, jejichž bývalý partner jako druhý
rodič dítěte žije, sdělili ve zhruba pětině případů, že mají nárok na výživné od
bývalého manžela, přičemž 12 % výživné dostává (většinou pravidelně v dané výši)
a 10 % nikoli. Přes tři čtvrtiny rodičů uvedly, že na výživné nemají nárok. S vyšším
věkem nejmladšího dítěte v rodině rodičů s nárokem na výživné relativně ubývá.
Na druhou stranu naprostá většina dotázaných rodičů (93 %) uvedla, že nemá
povinnost platit výživné na dítě nebo jinou osobu, 4 % nějaké výživné platí, 3 % nikoli,
i když by měli. Povinnost platit výživné mají spíše dotázaní muži než ženy (16 %, resp.
5 %) a častěji tak také činí. Výživné platí častěji také rodiče, u nichž dítě bydlí zhruba
půl napůl jako u druhého rodiče.
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6. Slaďování rodinného a pracovního života
Věra Kuchařová

6.1 Socioekonomický status
Životní úroveň rodin samoživitelů a samoživitelek do značné míry závisí na jejich
vlastní ekonomické aktivitě, a tedy i na podmínkách pro výkon zaměstnání, jaké mají
s ohledem na péči o děti na straně jedné a z hlediska situace na trhu práce a přístupu
zaměstnavatelů k zohledňování potřeb rodičů na straně druhé. Specificky se to dotýká
sólo rodičů malých dětí. Ženy v neúplných rodinách se musejí většinou vyrovnávat
s obtížnějšími podmínkami pro zaměstnání, mají-li co nejlépe zvládnout skloubení
rodinných a pracovních rolí (viz např. Hasmanová Marhánková, 2011; Kuchařová, 2009;
ČSÚ, 2015b; Bičáková, Kalíšková, 2015), především oproti ženám bezdětným, ale i
matkám žijícím s partnerem. Obtíže a limity uplatnění na trhu práce, se kterými se
obecně potýkají matky především malých dětí, se často u samoživitelek zvýrazňují. Platí
to podobně i pro otce samoživitele, ale jsou zde rozdíly, např. proto, že méně často
vychovávají sami velmi malé děti, a tím se nedostávají do složité situace návratu do
zaměstnání po dlouhé rodičovské dovolené (Kuchařová, 2007; Kuchařová a kol., 2016;
Hašková, a kol., 2015).
Důležitými subjektivními faktory ovlivňujícími pozici matek závislých dětí na trhu
práce (podmíněnými např. vzděláním či věkem) jsou na hodnotových orientacích
založené rodinné a profesní aspirace (srv. např. Bartáková, 2006: 213; Chromková
a kol., 2006), vztahy mezi nimi a vlastní sebehodnocení (srv. Kulhavý, Sirovátka, 2006:
237). Tyto faktory relativně diskvalifikují osamělé ženy. Osamělé matky jsou vzhledem
k pozici jediného živitele nuceny častěji než žijící v páru zohledňovat potřebu zabezpečit
děti a domácnost, což jim omezuje výběr zaměstnání. Potřebují jak dostatek času na
rodinu, tak dostatečný výdělek, přičemž skloubit obojí není snadné a závisí opět jak na
dosaženém vzdělání (vzdělanější ženy častěji prosazují své vyšší profesní aspirace
oproti méně vzdělaným), tak na charakteru povolání (zda např. umožňuje flexibilní
pracovní režim). Nicméně vzdělanostně profesní struktura žen z neúplných rodin se od
ostatních žen liší, proto nelze odlišné šance osamělých žen na trhu práce vysvětlit
dostatečně pouze rodinnou situací.
Převaha žen mezi sólo rodiči hraje také svou roli. Přístup zaměstnavatelů může
být stále ovlivněn „tradičním“ pojetím role muže v rodině jako živitele, což je pro muže
při hledání zaměstnání příznivější. Případně pro muže bývá snazší samostatně podnikat
(Řezanka, 2018; ČSÚ, 2015a).
Rozdíly mezi zaměstnanostními charakteristikami mužů a žen jako sólo rodičů
(potenciálně) pramení z jejich odlišné struktury z hlediska rodinného stavu (tj. důvodu
a trajektorie vzniku sólo rodičovství), vzdělání (výše i oboru) a také počtu a věku dětí,
o které se starají (kapitola 1.1).
V našem souboru je celkem 81 % sólo rodičů výdělečně činných, a to 92 % mužů
a 78 % žen. Podle dat SILC 2017 (ČSÚ, 2018c, údaje o osobách v čele domácností) bylo
ve všech neúplných rodinách s dětmi v ČR v roce 2017 zaměstnaných 89 % mužů
samoživitelů a 71 % samoživitelek51. Nezaměstnaných byla 2 % mužů a 9 % žen,
zatímco v našem souboru jsou to 3 %, resp. 5 %.

51

V úplných rodinách s dětmi bylo zaměstnaných 94 % mužů a 68 % žen (tamtéž).
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Zcela bez pracovních příjmů je v našem souboru 11 % rodin, ve více než
polovině rodin, kde rodič sám nepracuje, nemá ani nikdo jiný pracovní příjem (tabulka
č. 6.1). Ve většině čistých neúplných rodin zajišťuje rodinné příjmy pracovní aktivita
rodiče jako jediného živitele, v pětině rodin (19 %) však není samoživitel výdělečně
činný. Obdobně ani v pětině (22 %) smíšených rodin rodič nepracuje, zcela bez zdroje
pracovních příjmů je celkově 9 % smíšených neúplných rodin. Vydělané peníze totiž
může přinášet jak prarodič, tak zaopatřené dítě, nebo někdo jiný (přesně to zjišťováno
nebylo). Míru ekonomické aktivity, resp. zaměstnanosti, rodiče ovlivňuje především jeho
pohlaví, ale také stáří dětí, počet dětí až v případě, kdy jsou alespoň tři.
Tabulka č. 6.1 Počet pracujících členů domácnosti podle pohlaví a zaměstnanosti
samožitele/ky (řádkové četnosti v %)
Pracuje rodič
(respondent)?
pracuje
nepracuje
celkem

počet pracujících členů domácnosti
0

1

2

počet
rodin

3 a více

-

85,1

10,1

4,8

893

54,6

33,8

9,7

1,9

216

10,6

75,1

10,0

4,2

1109

v tom muž

2,3

82,5

11,9

3,4

177

v tom žena

12,2

73,7

9,7

4,4

932

Zdroj: Samoživitelé 2019

I v socioekonomickém statusu sólo rodičů se promítají obecné rozdíly
mezi muži a ženami, pramenící z toho, že ekonomickou aktivitu žen snižuje
péče o nejmenší děti, v rodinách mužů samoživitelů je takových dětí méně.
Hlavním pečovatelem o nejmenší děti bývá žena buď proto, že se jí narodilo dítě „mimo
partnerství“, nebo se jím stala po rozvodu/rozchodu, protože žena bývá obvykle
pokládána za hlavního, často za lepšího, pečujícího rodiče. Ani v šetření samoživitelů,
ani v jiných výzkumech z poslední doby však tento přístup nijak zřetelně nezaznívá
v postojích (viz kapitola 8.152), obecně spíše genderově vyrovnaných, přesto jej lze
vytušit v některých projevech chování. Ukazuje to např. velký podíl celodenně pečujících
matek mezi nepracujícími ženami (nepracujících otců je v našem souboru jen 14). Věk
dítěte ovlivňuje ekonomickou aktivitu jen v případě žen samoživitelek. Graf č. 6.1 níže
ilustruje, nakolik se projevuje to, že žena je daleko častěji rodičem pečujícím o děti
nejnižšího věku. Naproti tomu otcové samoživitelé žijí, z různých subjektivních i
objektivních důvodů, častěji než ženy se staršími dětmi53.
I tento fakt se projevuje vyšší zaměstnaností otců samoživitelů (tabulka č. 6.2).
V našem souboru pracuje pětina matek s nejmladším dítětem do tří let (vč. pracujících
matek na rodičovské dovolené)54 oproti 90 % žen s dětmi ve věku sedm a více let, což
s sebou nese nižší aktivitu matek do 30 let věku.

52

77 % rodičů z neúplných rodin (přitom však 96 % otců a 74 % matek) souhlasí s výrokem, že „Otcové
mohou pečovat o své děti stejně dobře jako matky“ (součet odpovědí „rozhodně souhlasím“ a „spíše
souhlasím“).

53

Kdy už např. nemají nárok na rodičovskou dovolenou.

54

Oproti většině otců s takto starými dětmi – z 15 otců dětí do tří let je 12 výdělečně činných.
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Tabulka č. 6.2 Socioekonomické postavení rodiče podle pohlaví a podle forem
kombinace péče a zaměstnání: podíly podle pracovní aktivity pracujících
a podle formy neaktivity nepracujících rodičů (v %)
rodič pracuje
zaměstnanec

OSVČ

na RD,
pracuje

muž

82,2

17,2

0,6

žena

88,8

8,1

2,6

nezaměstnaný/á

rodič nepracuje
na RD bez
žena na
v domácvýdělečné
MD
nosti
činnosti

20,8

6,4

55,4

důchodce
a jiné

8,4

8,9

celkové podíly
muž

75,7

15,8

0,6

3,4

--

0,6

0

4,0

žena

69,5

6,3

2,4

4,5

1,4

12,0

1,8

1,9

Pozn.: Celkový počet nepracujících mužů je 14, nelze u nich spolehlivě blíže upřesňovat druh neaktivity. RD
– rodičovská dovolená; MD – mateřská dovolená. Celkové počty pracujících: muži – 163, ženy – 730.
Celkové počty nepracujících: muži – 14, ženy – 202.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Vyšší zaměstnanost mužů je i důsledkem častějšího soukromého podnikání mužů
(Řezanka, 2018), a to i přesto, že je tato forma výdělečné činnosti často i ženami
strategicky volena v podmínkách, kdy jiné zaměstnání je obtížně dosažitelné často
právě z důvodů péče o (malé) děti (viz např. Hašková a kol., 201555).
Pokud muž nepracuje, jen výjimečně je důvodem rodičovská dovolená (nízké
četnosti ale nedávají spolehlivý obraz, a tedy neumožňuji bližší popis). Jak dále ukazuje
tabulka č. 6.2, pokud žena nepracuje, pak většinou pečuje celodenně o děti (70 %,
v tom většina na rodičovské nebo mateřské dovolené, ale i většina z 8 % žen v domácnosti). U sólo matek je častým důvodem i nezaměstnanost (21 % z nepracujících, 5 %
celkem).56
Protože je v našem souboru celkově pouze 177 mužů s podobnými charakteristikami zaměstnanosti, třídění druhého a vyšších stupňů u nich neposkytuje spolehlivá
data. Současně se charakteristikami zaměstnanosti, socioekonomického statusu, věku
dětí aj. liší od charakteristik 932 žen (84 % souboru), a proto není společná analýza
celého souboru vždy na místě. Proto se tato kapitola bude při hledání hlubších
souvislostí (tj. ve vícestupňových tříděních) více věnovat ženám (tam, kde pohlaví
hraje roli). Kde to bude možné, bude použito pro pochopení problémů zaměstnanosti
sólo rodičů jejich porovnání se zaměstnaností rodičů či matek žijících s partnerem. Tato
srovnání jsou spíše ilustrativní, protože výběrové soubory byly definovány ne úplně
„kompatibilně“ (např. samoživitelé v různých šetřeních se liší věkem, počtem a věkem
dětí, podílem mužů atd.), nicméně hlavní rozdíly, nebo naopak podobnosti, lze považovat

55

Autorky mj. píší: „Nedostupné flexibilní úvazky a služby péče o děti mohou ženy po rodičovské do určité
míry nahrazovat právě podnikáním, kde pracují buď méně než na plný úvazek nebo často v době, kdy děti
spí apod. Je však otázkou, zda podnikání může plně nahrazovat flexibilní zaměstnanecký úvazek. Podnikání
totiž může představovat naopak větší zátěž a časovou náročnost, přelévání pracovní sféry do sféry
soukromé a nutnost flexibility spíše ve smyslu nutnosti být neustále k dispozici a usměrňovat výkon práce
v závislosti na poptávce než ve smyslu větší osobní autonomie při kombinování pracovních a rodinných
závazků. … Jestliže neexistuje účinná a trvalá nabídka či podpora kvalitních částečných a flexibilních úvazků
pro zaměstnanecké pozice na trhu práce a zodpovědnost za péči je zároveň definována jako zodpovědnost
převážně žen, může podnikání představovat alternativu i pro ženy, které by jinak volily pozici zaměstnankyně.“ (s. 13)

56

U mužů v našem souboru je relativní výskyt nezaměstnanosti vyšší, avšak při malém počtu mužů čísla
nejsou průkazná.
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za validní vzhledem k tomu, že vycházejí z více datových souborů nebo korespondují
s poznatky v odborné literatuře na dané téma.
V různých výběrových šetřeních (Kuchařová a kol., 2018; Dudová, 2015) ženy
samoživitelky obvykle vykazují podobnou, často vyšší míru ekonomické aktivity, ale
v tom i vyšší nezaměstnanost, ve srovnání se ženami žijícími s partnerem57. V šetřeních
VÚPSV z posledních let jsou samoživitelky více ekonomicky aktivní než matky žijící
s partnerem (např. v souboru rodičů s 1-2 dětmi, viz Kuchařová a kol., 2016). Naproti
tomu v šetření rodin se třemi a více dětmi byly samoživitelky méně často zaměstnané
než ostatní matky (Kuchařová a kol., 2019b). Data SILC 2017 ukazují za osoby v čele
domácnosti na vyšší zaměstnanost samoživitelek, na rozdíl od mužů samoživitelů (ČSÚ,
2019a).
Při srovnání s jinými evropskými zeměmi patří ČR k zemím s podobnou zaměstnaností matek s různou formou partnerského soužití. Podle dat OECD v ČR rozdíly v míře
zaměstnanosti mezi samoživitelkami a matkami žijícími s partnerem téměř nejsou,
zatímco v některých zemích činí rozdíl i 10 a více procentních bodů, a to „oběma směry“,
tedy jak jde-li o vyšší míru zaměstnanosti samoživitelek (Lucembursko, Estonsko, Itálie),
tak i naopak, jako např. ve Velké Británii, Francii či Dánsku (OECD Family Database,
2019, data z roku 2014, tabulka LMF 1.3.A.). V průměru za všechny sledované země
OECD jsou míry zaměstnanosti osamělých a s partnerem žijících matek podobné, nikoliv
však průměry za země EU. Tam je podle uvedených dat OECD vyšší míra zaměstnanosti
matek žijících v páru (závisí to však na definici rodiny/ domácnosti58).
Podle dat OECD (Family Database, 2019) bylo v ČR v roce 2018 na plný úvazek
zaměstnáno 64 % sólo rodičů, na částečný pracovalo 7 % (bez ohledu na pohlaví). U
obou podílů došlo za posledních deset let k nárůstu, podíl nepracujících samoživitelů tak
klesl na současných 29 %. V zemích EU činily dané podíly v uvedeném roce 57 %,
13 %, 30 % (podobně za země OECD). Podíly sólo rodičů s pracovním příjmem jsou
tedy v ČR na srovnatelné úrovni EU, rozdíl je však v podílu pracujících na částečný
úvazek.
Podle těchto dat59 pracují v ČR oba rodiče na plný úvazek v 56 % úplných rodin,
jeden z rodičů má snížený úvazek (zřejmě spíše matka než otec) v 7 %. Pouze jeden
z rodičů (spíše otec než matka) pracuje ve 34 % těchto rodin, bez pracovního příjmu
jsou 2 %. Průměr EU činí 50 %, 15 %, 26 % a 4 %, zbylých 5 % představují rodiny
s dalšími kombinacemi pracovní aktivity, např. oba pracují na částečný úvazek, jeden
pracuje na částečný úvazek a druhý nepracuje (v ČR je téměř nulový výskyt).
Vrátíme-li se zpět k datům šetření Samoživitelé 2019, potvrzuje se, že
ekonomická aktivita samoživitelek, stejně jako většiny matek, rapidně vzrůstá po
dosažení tří let nejmladšího dítěte (graf č. 6.1). Podíváme-li se na nejmladší věkové
kohorty dětí (do tří let), pak ještě ve dvou letech věku nejmladšího dítěte téměř čtyři
pětiny matek celodenně pečují (jedna desetina na mateřské dovolené, necelých sedm
desetin na rodičovské dovolené) a další necelá šestina matek kombinuje rodičovskou
57

Např. R. Dudová (2015) píše: „Sólo matky jsou častěji zaměstnané, ale také častěji nezaměstnané než
matky v rodinách se dvěma dospělými. Méně často jsou neaktivní a také méně často pracují na kratší
úvazek.“ (s. 20). Pro ilustraci uvádíme, dnes již zastaralá, data ze Sčítání 2011, kdy byly podíly
nezaměstnaných žen v rodinách se dvěma dětmi tyto: v úplných rodinách 6,5 % mezi manželkami a 9,8
% mezi nesezdanými partnerkami oproti 10,8 % mezi samoživitelkami. Podíly ekonomicky neaktivních ve
stejném pořadí byly: 20,8 %, 32,5 % a 18,5 % (ČSÚ, 2013a). Míra nezaměstnanosti žen tehdy byla 7,9
% oproti dnešním 2,3 %.

58

Data Eurostatu pracují s jinak vymezenou rodinou/domácností a ukazují pro úžeji definovanou skupinu žen
opačné výsledky (viz Eurostat, 2019b a zde kapitola 2).

59

Data jsou založena na European Union Labour Force Survey
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dovolenou se zaměstnáním. Výjimečně deklarují postavení „v domácnosti“. Výdělečně
činná je necelá jedna desetina matek. Struktura forem ekonomické neaktivity matek
jednoletých a dvouletých dětí se téměř neliší. V případě tříletých nejmladších dětí
celodenně pečuje nebo spojuje volno na péči a práci už jen polovina matek60.
Graf č. 6.1 Socioekonomické postavení samoživitelek podle věku nejmladšího
dítěte (v %)
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Pozn.: Ženy na rodičovské dovolené zde uvedeny včetně těch, které současně pracují. Nebylo u nich
zjišťováno, zda pracují na základě pracovní smlouvy, jako OSVČ nebo jinak. Nejmladší kategorie je zobrazena
ve dvou verzích, protože existuje velký rozdíl v postavení matek s nejmladším dítětem do 2 let a do 3 let.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Podobně jako v celé populaci se u sólo rodičů liší socioprofesní struktura žen
a mužů, a to navzdory tomu, že vzdělanostní struktura matek a otců je podobná.
Samoživitelé a samoživitelky mají společné s ostatními muži a ženami to, že se i u nich
v profesní struktuře projevují genderové rozdíly (viz též Kuchařová, 2009). Muži oproti
ženám častěji zastávají vyšší řídící funkce (10 %, ženy 4 %), „středně technické profese“
(22 %, resp. 8 %) a také naopak dělnické profese (29 %, resp. 16 %). Ženy častěji než
muži pracují v administrativě (28 % žen a 10 % mužů) a jako manuálně pracující
v obchodě (28 %, resp. 14 %). Profesní struktura žen souboru Samoživitelé 2019 je
velmi podobná struktuře zjištěné v jiných výzkumech (např. Hőhne a kol., 2016). Ve
výzkumech z počátku tohoto tisíciletí (Kuchařová, 2009 s použitím dat GGS a RZV 2006)
pracovaly sólo matky častěji na plný úvazek61 nebo také na nižších profesních pozicích,
zatímco ostatní matky častěji zastávaly odborné a manažerské pozice. Podíl podnikajících žen byl tenkrát v obou skupinách obdobný.

60

Neudáváme zde přesná čísla, protože absolutní počty těchto matek nebyly v souboru vysoké. Tato ilustrace
však koresponduje s výsledky jiných výzkumů.

61

GGS: Generations and Gender Survey: panelové výběrové šetření v rámci mezinárodního výzkumného
projektu Generations and Gender Programme (GGP). Informace dostupné: https://ggp-cz.fss.muni.cz/oprojektu. V GGS 2005 to bylo 94 % samoživitelek a 89 % matek z úplných rodin. Databáze GGS – vlastní
výpočty. RZV: Rodina, zaměstnání, vzdělání 2006 (blíže viz Literatura).
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Nezaměstnanost není v současné době obecně velkou hrozbou, jakkoliv její
dopady pro rodiče jsou vždy obdobné (Hasmanová Marhánková, 2011; Buchtová a kol.,
2013). Celkově jsou nezaměstnanými pouze 3 % mužů a 4 % žen. Absolutní počty
nejsou vysoké, nelze tak spolehlivě ověřit okolnosti nezaměstnanosti (délka nebyla
zjišťována). V letech obecně vyšší nezaměstnanosti se však rozdíly mezi matkami
samoživitelkami a matkami žijícími s partnerem projevovaly (viz Bičáková, Kalíšková,
2016). Mezi osamělými matkami byl např. v roce 2006 zjištěn dvojnásobný podíl
nezaměstnaných oproti matkám žijícím s partnerem, a to jak v době výzkumu, tak i
takových, které byly v pětiletém retrospektivním období někdy nezaměstnanými
(Kuchařová, 2008). Z nových výzkumů potvrzuje vyšší podíl nezaměstnaných mezi sólo
matkami např. šetření „Finanční podpora rodin s dětmi - 2018“62.
Trvalým problémem pro matky obecně, byť aktuální situací na trhu práce
zmírněným, je nezaměstnanost nebo ekonomická neaktivita matek po rodičovské
dovolené. V šetření Samoživitelé 2019 jsme se tímto tématem podrobně nezabývali,
protože se týkal jen části cílové skupiny. Pro dokreslení situace samoživitelek lze
poukázat na práci autorek Bičákové a Kalíškové (2016: 703), které použily při analýze
tohoto fenoménu data z Výběrového šetření pracovních sil 2014, jež pracují s kategoriemi rodinného stavu – matka vdaná nebo svobodná, druhá skupina pak rozdělená na
žijící s partnerem nebo bez něj. Tyto skupiny se liší věkem dítěte v době návratu do
zaměstnání po rodičovské dovolené, přičemž svobodné matky bez partnera se podle
těchto dat vracejí nejpozději. Je to 24 % do dvou let dítěte, 44 % ve třech letech dítěte
a 33 % později. V případě vdaných žen jsou tyto podíly ve stejném pořadí 31 %, 50 %
a 19 %, u svobodných, majících partnera, jsou tyto podíly téměř totožné jako u vdaných
žen. Autorky se věnují více jiným determinantám a odlišné chování samoživitelek dále
nekomentují. Jiná, starší data (Kuchařová, 2007), ukazují naopak dřívější návrat,
vysvětlitelný postavením sólo matky nebo otce jako jediného živitele. Pro pozdější návrat
samoživitelek (mužů samoživitelů se to tolik netýká) může být důvodem nemožnost
nebo nezájem nastoupit na stejné místo k původnímu zaměstnavateli, pokud před
rodičovskou dovolenou pracovaly (deklarováno v citovaných výzkumech). Pominout
nelze vliv nastavení rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku, které umožňuje
kratší čerpání ženám s vyššími výdělky. Mezi samoživitelkami jsou ženy s nízkými
pracovními příjmy (v souvislosti s podílem těch s nižším vzděláním), ale často mívají
vyšší pracovní příjmy než ženy žijící s partnerem, i za cenu většího počtu hodin
v zaměstnání vzhledem k častějším plným úvazkům či kombinaci více zaměstnání
(Hasmanová Marhánková, 2011; vyšší mzdy nesezdaných žen /vč. bezdětných/ oproti
sezdaným ukazuje Janský a kol., 2016).

6.2 Charakteristiky zaměstnání sólo rodičů
Řadou výzkumů je potvrzováno, že pro samoživitele a samoživitelky je obtížnější
slaďovat pracovní a rodinné povinnosti než pro rodiče žijící s partnerem (viz např.
Pfeiferová, 2008; Kuchařová, 2008). Na jedné straně jsou hlavními, převážně jedinými,
živiteli, na straně druhé jsou také převážně jedinými pečujícími. Přitom obě funkce
vyžadují čas a energii. V šetření samoživitelek z roku 2006 bylo zjištěno, že samoživitelky věnovaly týdně podobný počet hodin zaměstnání, ale větší počet hodin péči o děti
a o domácnost (Kuchařová, 2008: 12). Pro sólo matky bývá obtížnější samotné nalezení
vhodného zaměstnání (např. Hašková a kol., 2015). Přitom musí brát více než jiné
62

Projekt VÚPSV, v. v. i. „Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů
podpory“. https://www.vupsv.cz/projekty/?id=336. Výsledky se připravují k publikaci.
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matky v úvahu možnost skloubení práce a rodiny, což omezuje jak jejich výběr
zaměstnání, tak prostor pro vyjednávání s potenciálními zaměstnavateli.
Naprostá většina pracujících sólo rodičů v našem souboru pracuje na plný
úvazek (86 %), přičemž rozdíly mezi muži a ženami jsou statisticky nevýznamné63.
V tabulce č. 6.3 uvádíme data z šetření Samoživitelé 2019 a pro srovnání také data
z jiných výzkumů, jde však o hrubou ilustraci64. Kratší úvazky jsou většinou v rozsahu
nejméně poloviny úvazku, a to u 10 % zaměstnaných. Tyto podíly v hrubých rysech
korespondují s poznatky o rodinách různého složení i s výzkumy sólo rodičů (Kuchařová,
2009). Samoživitelky, zejména matky nejmenších dětí, pracují o něco častěji než jiné
matky na kratší úvazek, rozdíly však nejsou velké (např. v šetření Finanční podpora
rodin s dětmi 2018).
Tabulka č. 6.3 Zaměstnání podle velikosti úvazku a srovnání s jinými výzkumy
(v %)

muž

93,7

částečný úvazek
(0,5 úvazku
a více)
3,8

žena

84,3

10,7

2,5

2,6

celkem

86,0

9,4

2,2

2,4

pohlaví

název a rok šetření
Vícedětné rodiny 2018*
(N=1095)
Rekonstituované rodiny 2018 **
(N=861)
Finanční podpora rodin 2018*
(N=1406)
Finanční podpora rodin 2018 –
samoživitelé (N=307)
Neúplné rodiny 2006 (N=500
žen)

plný
úvazek

částečný úvazek
(méně než 0,5
úvazku)
1,3

nemám stálé
zaměstnání, pouze
příležitostné výdělky
1,3

srovnání s jinými výzkumy – muži / ženy***
94 / 69

3 / 19

1/5

1/6

97 / 84

1 / 11

1/1

1/4

98 / 89

1/6

0/1

1/4

97 / 90

1/6

-/-

1/4

- / 81

-/9

-/-

Pozn.: * V souboru jsou rodiny úplné a neúplné rodiny, ve „Vícedětných rodinách“ bylo 107 samoživitelek a
16 samoživitelů (celkem 11 % souboru), v šetření „Finanční podpora“ byla čtvrtina sólo rodičů (356 rodin), v
tom pětina otců; ** pouze úplné rodiny; *** pro přehlednost procenta zaokrouhlena
Zdroj: Samoživitelé 2019; Vícedětné rodiny 2018; Rekonstituované rodiny 2018; Finanční podpora rodin
s dětmi 2018; Rodina, zaměstnání, vzdělání 2006

Pracovní úvazky se liší podle věku dětí, přičemž „standardní struktury“ (8090 % plných úvazků) v průměru dosahují po dosažení tří let nejmladšího dítěte (tabulka
č. 6.4). I z tohoto pohledu se samoživitelky odlišují od ostatních matek. Např. v šetření
2018 „Finanční situace 2018“ pracovalo na částečný úvazek mezi samoživiteli 21 %
rodičů s dětmi do tří let, 9 % s dětmi ve věku čtyři až šest let a 2 % rodičů dětí starších.
Mezi rodiči žijícími s partnerem to bylo 6 %, 8 % a 2 %. Zásadní rozdíl nacházíme u
rodičů, zejména matek, nejmenších dětí.

63

Mj. zřejmě proto, že muži i ženy jsou převážně zaměstnaní, až když pečují o dítě zhruba od tří let výše.
Otců mladších dětí je v souboru zanedbatelné množství, matky mladších dětí převážně nepracují.

64

Cílové skupiny jiných šetření byly definované na odlišných východiscích (na základě vybraného hlavního
kritéria, jako je např. úzce vymezený počet a věk dětí nebo vznik rodiny atd.). Srovnávání jen s neúplnými
rodinami z jiných šetření by nebylo o moc spolehlivější z důvodu jejich malých počtů v jiných šetřeních
a jiné definice těchto rodin, přesto i toto srovnání pro vytvoření celkového portrétu uvádíme.
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Tabulka č. 6.4 Pracující rodiče podle typu úvazku, podle věku nejmladšího dítěte
(v %)

do 3 let

59,1

10,6

částečný úvazek
(méně než 0,5
úvazku)
10,6

4 až 6 let

81,2

14,9

1,9

1,9

7 až 15 let

89,1

8,7

1,3

0,9

16 a více let

91,0

6,8

1,8

0,5

celkem

86,0

9,4

2,2

2,4

věk nejmladšího
dítěte

plný úvazek

částečný úvazek
(0,5 úvazku a více)

nemám stálé
zaměstnání, pouze
příležitostné výdělky
19,7

Zdroj: Samoživitelé 2019

Podle očekávání je nejčastějším důvodem práce na částečný úvazek péče
o děti (54 %), ale častým důvodem jsou i zdravotní problémy (20 %). Nezájem o plný
úvazek vyjádřilo jen 7 % dotázaných a nemožnost najít práci na plný úvazek 9 % rodičů.
Celkový počet rodičů pracujících na kratší pracovní dobu byl 103, takže není možné
provést hlubší analýzu. Jen pro ilustraci zmiňme i jinde se potvrzující fakta, že důvody
se liší u mužů a žen (ty častěji pečují) a také podle věku nejmladšího dítěte a věku
rodiče (mladí rodiče s malými dětmi častěji uvádějí péči o děti).
V tomto šetření jsme se neptali na důvody, proč rodič nepracuje na částečný
úvazek. Z jiných výzkumů víme, že samoživitelky častěji deklarovaly nezájem (třetina
samoživitelek a necelá polovina vdaných matek ve výzkumu z roku 2006 (Kuchařová,
2008) a také nutnost vyššího výdělku (2/5 samoživitelek a necelá pětina vdaných
matek, tamtéž). Naopak s odmítáním zaměstnavatelů vyhovět přání matky pracovat na
kratší úvazek se spíše setkávaly matky vdané (pětina) než samoživitelky (desetina).
Před více než deseti lety provedené analýzy vyústily v kritiku podmínek pro
flexibilní zaměstnávání jako nástroj harmonizace rodiny a zaměstnání (Haberlová,
Kyzlinková, 2009; Kuchařová, 2008; Dudová, 2008a, 2009), mimo jiné též v zájmu
podpory zajišťování rodinného příjmu sólo rodičů. Velká změna od té doby nenastala.
Kritizována byla malá míra využívání flexibilních forem práce a podřízenost jejich výskytu
zájmům zaměstnavatelů, což je bariérou jejich diferencovaného uplatnění u různých
sociálních skupin, např. samoživitelů. Nicméně byl tenkrát zjištěn větší podíl částečných
úvazků osamělých matek a naopak méně častá pohyblivá pracovní doba (v 16 % oproti
22 % mladších matek majících partnera). Naproti tomu osamělé ženy častěji pracovaly
z domova (4 %, resp. 1 %), srovnání však bylo zatíženo nízkým celkovým výskytem
těchto forem ve sledované populaci.
Pracovní uplatnění rodičů nezletilých dětí a úspěšnost slaďování rodinných
a pracovních rolí závisí vedle zázemí širší rodiny a možností vnější pomoci přátel apod.
také na podmínkách zaměstnání, především na přístupu zaměstnavatelů k osobám
v zaměstnaneckém poměru (např. Kulhavý, Sirovátka, 2006), ale také na strukturálních
a institucionálních podmínkách pro soukromé podnikání. Podle deklarací námi dotázaných samoživitelů převažují pozitivní nebo „neutrální“ zkušenosti sólo rodičům s tím, jak
se k nim jako samoživitelům zaměstnavatelé, ale také spolupracovníci, chovají.
Ptáme-li se na vlastní osobní zkušenost, jen čtvrtina rodičů, kteří aktuálně
nebo někdy v minulosti byli v zaměstnaneckém poměru, hodnotí zaměstnavatele jako převážně vstřícné, tedy zohledňující postavení svého zaměstnance/
kyně jako samoživitele/ky. Nejčastěji se ale vyskytuje hodnocení, že
zaměstnavatel takového zaměstnance nijak nezvýhodňuje, ale ani k němu
nepřistupuje odlišně než k ostatním v negativním slova smyslu (37 %). Na
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druhou stranu podle desetiny dotázaných rodičů zaměstnavatelé zneužívají
nevýhodného postavení samoživitelů (viz též výpovědi v kapitole 8, nebo Kuchařová, 2008), kteří musí zohledňovat nároky rodinných povinností, což někdy znamená
vybrat nebo setrvat v zaměstnání za ne zcela výhodných podmínek. Komplikované
vztahy se zaměstnavatelem zažívá i 17 % rodičů, kteří zvolili odpověď „mám různé
zkušenosti“.
Tyto zkušenosti jsou odvislé od několika demografických a statusových
charakteristik rodiče. Vliv má věk rodiče i nejmladšího dítěte, rodinný stav rodiče a jeho
socioekonomický a profesní status (graf č. 6.2). Čím je respondent starší, tím častěji
s ním zaměstnavatelé jednají bez zohlednění jeho rodinné situace. Ti nejstarší pak více
uvádějí různorodé zkušenosti, ti nejmladší o něco častěji než jiní uvádějí vstřícnost
zaměstnavatele s ohledem na situaci samoživitele. S věkem dítěte klesá početnost volby
„jsou vstřícní“ ve prospěch nárůstu četnosti rovnoprávného přístupu jako k jiným
zaměstnancům. Špatné zkušenosti mají ti, kteří v době výzkumu z různých důvodů
nepracovali65. 25 % z nich deklarovalo zneužívání „oslabené“ pozice samoživitelů oproti
9 % v danou dobu pracujících, 42 % nepracujících někdy zažilo dobrý i špatný přístup
zaměstnavatelů, mezi pracujícími to bylo 18 %. Přes čtvrtinu (28 %) pracujících zažilo
vstřícné zaměstnavatele proti 10 % nepracujících. Kritičtější postoje vyjadřovali lidé na
nižších profesních pozicích.
Graf č. 6.2 Vlastní zkušenosti rodiče s přístupem zaměstnavatelů podle profese
rodiče (v %)
Jsou (převážně) vstřícní, když vědí, že jsem samoživitel/ka
Přistupují ke mně (převážně) stejně jako k jiným zaměstnancům, nezohledňují moji situaci samoživitele/ky
Zneužívají toho, že si jako samoživitel/ka potřebuji udržet práci
Mám různé zkušenosti

60%
50%
40%

49,3%
42,4%
35,9%

32,1%

30%

20%
10%

25,7%

24,8%
17,0%
8,5%

17,2%

35,2%
24,1%

14,3%

24,6%

25,1%
15,1%

8,7%

0%
řídící, profesionál

střední odborník

obchod, služby

dělníci, řemesl., rolník

Zdroj: Samoživitelé 2019

Statisticky slabá závislost, nicméně naznačující možné důvody „opatrnějšího“
přístupu zaměstnavatelů k sólo rodičům, byla zjištěna u počtu dětí. Negativní zkušenost
mají hlavně rodiče tří a více dětí (graf č. 6.3).

65

Početnost jejich jednotlivých skupin byla příliš nízká, takže nelze spolehlivě zhodnotit, zda je tu nějaká
příčinná vazba mezi neaktivitou a negativní zkušeností.
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Graf č. 6.3 Vlastní zkušenosti rodiče s přístupem zaměstnavatelů podle počtu
dětí (v %)
Jsou (převážně) vstřícní, když vědí, že jsem samoživitel/ka
Přistupují ke mně (převážně) stejně jako k jiným zaměstnancům, nezohledňují moji situaci samoživitele/ky
Zneužívají toho, že si jako samoživitel/ka potřebuji udržet práci
Mám různé zkušenosti

50%
45%

44,0%
38,1%

40%
35%
30%
25%

30,8%
24,2%

21,5%

19,8%

20%
15%

27,3%
25,0%
25,0%
22,7%

11,3%

10,4%

10%
5%
0%
jedno

dvě
počet dětí

tři a více

Zdroj: Samoživitelé 2019

Kritičtější je vnímání přístupu zaměstnavatelů, když se ptáme na obecné názory
na situaci samoživitelů na pracovištích, na to, jak přístup zaměstnavatelů
umožňuje zaměstnávání v rovnoprávných a pro zaměstnané rodiče přijatelných
či výhodných podmínkách. V tomto ohledu převažuje negativní hodnocení
(tabulka č. 6.5). Mírně nadpoloviční je souhlas s tím, že ve společnosti přetrvávají
předsudky vůči samoživitelům, zejména to tak cítí lidé s nižším vzděláním. Ještě o
něco více rodičů vnímá přístup zaměstnavatelů k osamělým rodičům jako
nedůvěřivý. Zejména jsou to ženy a spíše lidé v manuálních profesích. Méně často, ale
stále většinově, se lidé kriticky vyjadřují ke zneužívání zaměstnavatelem jejich
komplikovaných podmínek pro skloubení práce a rodiny a naléhavé potřeby
pracovního příjmu. Kritičtější jsou v tomto smyslu opět ženy. Problémem je to také spíše
pro lidi z menších a středně velkých měst.
Tabulka č. 6.5 Míra souhlasu s výroky týkajícími se podmínek pro zaměstnání
samoživitelů/ek (v %)
rozhodně
souhlasím
V dnešní společnosti přetrvávají
předsudky vůči samoživitelům.
Zaměstnavatelé většinou pohlížejí na
samoživitele s nedůvěrou a s očekáváním problémů.
Zaměstnavatelé často zneužívají toho,
že samoživitel přijme jakékoliv
pracovní podmínky, aby neztratil
práci.
Zdroj: Samoživitelé 2019
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spíše
ani souhlas,
spíše
rozhodně
souhlasím ani nesouhlas nesouhlasím nesouhlasím

17,3

35,5

27,6

15,2

4,3

25,7

37,3

22,7

10,5

3,8

22,2

35,2

26,2

12,3

4,2
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6.3 Slaďování rodinných a pracovních rolí
Výše uvedené skutečnosti poukazují na některé ne zcela příznivé podmínky pro
slaďování rodiny a zaměstnání (nejen) sólo rodičů. Na další oblasti ukazují data z jiných
výzkumů, např. šetření sociálněekonomické situace rodin s dětmi z roku 2015 (Kuchařová a kol., 2016), kde osamělé matky deklarovaly z jejich pohledu i slabší finanční
ohodnocení proti jiným ženám a také ony zmiňovaly problémový přístup zaměstnavatelů.
Z našich aktuálních dat lze konstatovat, že navzdory tomu, že samoživitelé
a samoživitelky mají ztížené podmínky pro skloubení pracovních a rodinných rolí, více
než polovina (obdobně jako v jiných výzkumech) zde neshledává větší problémy (56 %,
přitom ženy 54 %, ale muži 64 % - tabulka č. 6.6).
Srovnání reflexe náročnosti slaďování rodiny a zaměstnání ve výzkumech, v nichž
respondenty byli rodiče z úplných a neúplných rodin s podobnými ostatními demografickými charakteristikami, ukázalo základní rozdíl v nižším podílu plně spokojených (obojí
zvládám bez větších problémů) mezi samoživiteli a naopak jejich větším podílu mezi
těmi, kteří deklaratorně zvládají obě sféry napůl (Kuchařová a kol., 2016, 2018, 2019b).
Genderové rozdíly zajímavě ilustruje fakt, že mezi muži žijícími v páru bývá zjišťován
velký podíl těch, kteří zvládají práci na úkor rodiny66 a významně se tím odlišují od žen,
zatímco muži samoživitelé v šetření Samoživitelé 2019 se v tomto ohledu liší od
samoživitelek v opačném směru, tzn., že je mezi nimi proti ženám méně těch, kterým
se daří v zaměstnání na úkor rodiny. Nicméně je to ve prospěch většího podílu mužů
samoživitelů celkově spokojených (mezi samoživiteli 64 %, ve srovnávaných cílových
skupinách mezi 50-60 %).
Na starších datech lze ukázat i jemnější rozdíly mezi reflexí zdrojů napětí mezi
prací a rodinou u matek samoživitelek a matek žijících s partnerem (Kuchařová, 2007,
2009). Samoživitelky si více stěžovaly na náročnost a časovou zatíženost ohledně péče
o děti a domácnost, zatímco s partnerem žijící matky spatřovaly zdroj napětí při plnění
dvojí role na straně zaměstnání, v jeho náročnosti nebo v dlouhé reálné pracovní době.
Přitom některé analýzy materiálních podmínek sólo rodičů poukazují na to, že
mnozí z nich volí práci v druhém zaměstnání, aby finančně pokryli všechna důležitá
vydání na děti a domácnost (Hašková a kol., 2015). Často se jedná o nestandardní
pracovní smlouvy a sólo matky se tak v řadě případů potýkají s důsledky výkonu
prekérních zaměstnání (tamtéž: 32).

66

Víme z řady výzkumů, že muži jako rodiče menších dětí vykazují vyšší zaměstnanost a pracovní vytížení,
že se zřejmě intenzivněji věnují zaměstnání, aby zajistili rodinný příjem a žena se mohla věnovat spíše
péči (Kuchařová a kol., 2019a).
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Tabulka č. 6.6 Reflexe problémů při kombinování rodinných a pracovních rolí,
srovnání s dalšími šetřeními rodičů (v %)

muži

obojí
zvládám
bez větších
problémů
63,6

dobře zvládám
pracovní povinnosti,
ovšem na úkor
rodiny
15,4

4,3

15,4

mám problémy
v práci i v rodině,
nedá se to
zvládnout
1,2

ženy

54,0

20,1

2,3

20,9

2,6

celkem

55,7

19,3

2,7

19,9

2,4

dobře zvládám
rodinnou zátěž,
ovšem na úkor práce

zvládám
obojí tak
napůl

srovnání s jinými výzkumy
šetření rodin se 3 a více dětmi 2018*
muži

51,3

27,8

4,1

16,5

0,3

ženy

53,4

16,0

4,9

22,4

3,4

šetření rodin s 1-2 dětmi 2015*
muži

58,4

28,1

0,5

11,3

1,8

ženy

56,1

19,0

3,1

19,3

2,6

Pozn.: * V souboru jsou rodiny úplné a neúplné rodiny, úplné převažují.
Zdroj: Samoživitelé 2019, Vícedětné rodiny 2018, Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Deklarované zkušenosti se slaďováním rodiny a zaměstnání v šetření
Samoživitelé 2019 nejsou výrazně diferencovány, vliv zde však má, nijak ovšem
výrazný a nikoliv lineární, počet a věk dětí. Spokojenost se zvládáním kombinace rodiny
a zaměstnání vyjadřují častěji všichni starší rodiče, ale též z nejmladší kategorie rodičů
ti, kteří mají buď děti školního věku, nebo se zcela malými dětmi pracují jen omezený
počet hodin týdně. Rozdíl podle počtu dětí je prokazatelný jen u žen, mezi nimiž
deklaruje zvládání obou rolí bez větších problémů 58 % matek jednoho dítěte a 46 %
matek dvou a více dětí (počty matek tří a více dětí jsou pro statistickou analýzu nízké).
Částečný vliv má též profesní zařazení rodiče s tím, že snáze propojují obě sféry
lidé ve vyšších, nemanuálních profesích. Lze předpokládat, že je to díky větší flexibilitě
(volná pracovní doba, práce z domova atd.), příp. též možnosti u některých profesí
pracovat (ne formálně) z domova o večerech a víkendech apod.
Vnímané napětí mezi plněním rodinných a pracovních rolí a úspěšnosti v propojování těchto a dalších sfér života bývá měřeno otázkami na uplatňované rodinné strategie,
nebo otázkami na spokojenost v těchto oblastech, které zjišťují subjektivní stránku věci,
ale jsou vhodnější pro komparace různých sociodemografických skupin apod. V šetření
Samoživitelé 2019 (a dalších) jsme se ptali na spokojenost s množstvím času,
věnovaného zaměstnání a také dalším třem základním oblastem (tabulka č. 6.7).
Spokojenost s časem věnovaným zaměstnání, podobně jako s časem pro
domácnost, je vyšší (práce 56 %, domácnost 58 % spokojených) než v případě času na
děti a času na vlastní záliby apod. (50 %, resp. 32 %). Celkový obraz vypovídá o tom,
že časově zvládnout všechny povinnosti je náročné a neodpovídá představám
a přáním samoživitelů/samoživitelek. Výdělečné aktivity za účelem zajištění
financí jsou vnímány jako příliš vyčerpávající, zabírající čas, který by rodiče raději
věnovali jiným oblastem. Naproti tomu jako nedostatečný se ukazuje prostor pro
výchovu dětí. Tíživě je pociťován deficit času na vlastní záliby a seberealizaci (dvě
třetiny rodičů by si přály mít více času). Rozdíly mezi muži a ženami nacházíme pouze
právě u položky „vlastní koníčky a zájmy“, kde jsou ženy „frustrovány“ více než muži,
tedy se více obětovávají pro zajištění péče o děti a domácnost. Nicméně ani prostor
pro péči o domácnost není pro třetinu rodičů vnímán jako dostatečný.
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Porovnání s daty vybraných jiných šetření, pokládajících stejnou otázku, opět
neukazuje velké rozdíly. Pokud rozdíly jsou, dají se připsat tomu, že v rodinách nejsou
nejmenší děti a rodičům se otevřel prostor pro realizaci vlastních zálib a zájmů i větší
seberealizaci v zaměstnání, které ovšem i rodičům starších závislých dětí zabírá více
času, než by si přáli. To ukazuje i srovnání podle věku dětí v rámci šetření Samoživitelé
2019.
Tabulka č. 6.7 Hodnocení dostatečnosti času věnovaného respondentem
vybraným okruhům činností (v %)
okruh činností
výdělečné činnosti

jste spokojen/a s množstvím času, který věnujete:
ano, jsem
ne, chtěl/a bych
ne, chtěl/a bych
spokojen/a
věnovat více času
věnovat méně času
55,7
19,0
25,3

domácnosti

57,7

33,8

8,5

dětem

50,0

49,3

0,6

vlastním koníčkům a zájmům

31,7

67,4

0,9

srovnání s jinými výzkumy
šetření rodin se 3 a více dětmi 2018*
výdělečné činnosti

55,4

15,7

28,9

domácnosti

56,3

28,6

15,2

dětem

50,7

47,5

1,8

vlastním koníčkům a zájmům

35,6

62,3

2,1

rodiny ve střední fázi rodinného cyklu 2016*
výdělečné činnosti

63,1

7,1

29,8

domácnosti

65,0

20,6

14,3

dětem

47,7

51,4

0,9

vlastním koníčkům a zájmům

42,7

56,9

0,4

Pozn.: * v souboru jsou rodiny úplné a neúplné rodiny, úplné převažují
Zdroje: Samoživitelé 2019, Vícedětné rodiny 2018, Rodiny ve střední fázi 2016

Celkové podíly těch samoživitelů, kteří by chtěli zaměstnání věnovat více času,
jsou ovlivněny vyššími počty těch, kteří byli v době šetření ekonomicky neaktivní. Z nich
by chtělo pracovat (více) až 54 %. To může poukazovat na nemalou část sólo rodičů
nedobrovolně neaktivních67, což může být důsledek řady různorodých okolností
subjektivního či objektivního charakteru. Vždy jde o hledání rovnováhy mezi rodinou
a prací. Graf č. 6.4 ukazuje srovnání hodnocení času věnovaného zaměstnání a času
stráveného péčí a výchovou dětí (jako stěžejní ukazatel rodinných povinností), a to
současně při odlišení rodičů aktuálně pracujících a nepracujících. V principu platí, že
vyšší spokojenost s intenzitou výdělečné činnosti se pojí s vyšší spokojeností
s časem věnovaným dětem. Deklarována je zřetelná vysoká nespokojenost s časem,
který mají k dispozici pro své děti ti rodiče, kteří se cítí příliš vytíženi svým zaměstnáním.
Nejspokojenější s časovým rozsahem péče o děti (a též příp. společných činností
s většími dětmi atd.) jsou naopak nepracující rodiče, včetně těch, kterým absence či
malý rozsah výdělečné činnosti ne zcela vyhovuje. Mezi samoživiteli, kteří jsou
spokojeni s rozsahem své výdělečné činnosti, je necelých 60 % těch, kteří jsou
současně spokojeni s rozsahem péče o děti, tedy se jim daří kombinovat práci a

67

Konkrétní dotaz na takovou situaci položen nebyl.
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rodinu. Zároveň jsou však mezi nimi dvě pětiny takových, kteří by se chtěli věnovat
dětem více.
Při pohledu na celkové relativní četnosti (v grafu nejsou uvedeny) je celkově
nejčastější situace, kdy jsou rodiče spokojeni v obou oblastech (34 %), dále situace
spokojených ohledně výdělečné činnosti, ale postrádajících čas na děti (22 %) a na
třetím místě jsou rodiče pociťující nadměrné množství pracovního času při deficitu času
na děti (20 %), celkově tyto tři varianty popisují vnímanou realitu 76 % dotázaných.
Mezi pracujícími rodiči je shodné pořadí podle četnosti, a to s hodnotami 34 %, 26 % a
24 %. Mezi nepracujícími rodiči je opět nejvíce těch, kteří by chtěli pracovat více nebo
začít pracovat a současně jsou ale spokojeni s rozsahem času na děti (42 %), a další
nejčetnější skupinou jsou rodiče spokojení v obou oblastech (32 %).
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Graf č. 6.4 Porovnání spokojenosti s rozsahem času věnovaným výdělečné
činnosti a věnovaným dětem mezi rodiči pracujícími a nepracujícími (v %)

Celkem

spokojenost s časem věnovaným výdělečné činnosti

spokojen/a

věnuji dětem méně času

věnuji dětem více času

Pozn.: Znění odpovědí na otázku „Jste spokojen/a s množstvím času, který věnujete následujícím činnostem?“
Respondenti porovnávali skutečný čas s tím, kolik času by dané oblasti činností chtěli věnovat. Např. věnuji
méně času, než bych si přál. 0 % znamená méně než 1 %. Chybějící sloupec znamená 0 odpovědí. Nepracující
rodiče (celkem 216), kteří vyjádřili nespokojenost s „velkým objemem“ času stráveného výdělečnou činností,
jsou převážně rodiče na rodičovské dovolené, zřejmě se vyjadřují k dlouhodobější než jen zcela aktuální
situaci.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Spokojenost s časem v zaměstnání se zvyšuje okolo sedmého roku věku
nejmladšího dítěte. Od té doby se pohybuje okolo 60 %, u mladších dětí okolo 50 %.
V případě rodičů roste lineárně s jejich věkem – od 45 % spokojených ve věku do 30
let po 62 % spokojených v nejvyšší věkové kategorii (50 let a více). Naplnění představ
o časovém rozsahu výdělečné činnosti je závislé i na vzdělání a profesi (potažmo oboru
vzdělání). Nejméně spokojeni, a to pro nadměrný počet hodin strávených v zaměstnání,
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jsou rodiče pracující v obchodu a službách. Nejspokojenější jsou odborníci a řídící
pracovníci, kteří si ale také výrazně nejméně často přejí pracovat více hodin (10 %).
Na věku rodiče i nejmladšího dítěte záleží také u spokojenosti s časem na péči o
děti. Nejspokojenější jsou rodiče nejmladších dětí, obvykle též sami nejmladší, z nichž
mnozí pečují celodenně. Nedostatek času na děti deklarují logicky lidé pracující (56 %),
a to výrazně oproti nepracujícím (20 %).
Pro srovnání prožívaného napětí při hledání rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem sólo rodičů a rodičů žijících s partnerem lze použít právě otázku o
spokojenosti s vybranými oblasti života, kterou klademe v různých výzkumech zaměřených na různé cílové skupiny. Graf č. 6.5 srovnává na datech z nedávných výzkumů
realizovaných ve VÚPSV, v. v. i. spokojenost s tím, nakolik se rodiče z různě
profilovaných68 úplných a neúplných rodin věnují čtyřem sledovaným oblastem života
rodiče s ohledem na jejich představy o nakládání s časem. Základní obraz lze
charakterizovat tak, že se neukazují zásadní rozdíly jak mezi sólo rodiči z různých
výzkumů, tak ani mezi rodiči z úplných a neúplných rodin, a to i nezávisle na
konkrétním výzkumu.

Samoživitelé Vícedětné 2019
UR

Vícedětné Střední fáze Střední fáze
rodiny NUR
- UR
- NUR

Graf č. 6.5 Porovnání spokojenosti s časem věnovaným čtyřem oblastem života
rodiče – různé cílové skupiny výběrových šetření (v %)
vlastním koníčkům a zájmům
dětem
domácnosti
výdělečné činnosti
vlastním koníčkům a zájmům
dětem
domácnosti
výdělečné činnosti
vlastním koníčkům a zájmům
dětem
domácnosti
výdělečné činnosti
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dětem
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Zdroj: Samoživitelé 2019, Vícedětné rodiny 2018, Rodiny ve střední fázi 2016

68

Z hlediska věku rodičů, dětí, podílu manželských a nemanželských párů, socioprofesní skladby aj.
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6.4 Podpora při plnění rodinných rolí
Obvykle se předpokládá, že rodiče, kteří nemohou počítat s partnerskou
dělbou práce při péči a výchově dětí, více potřebují pomoc nebo podporu
dalších lidí, zejména z řad příbuzných (Kuchařová a kol., 2016). Mohou nastat situace,
kdy je taková pomoc nevyhnutelná. V našem výzkumu se nicméně podíly rodičů, kteří
deklarovali, že nepotřebují pomoc ve vybraných oblastech (tabulka č. 6.8), pohybují od
37 % v případě péče o děti po 12 % u emocionální podpory. Ta se tedy ukazuje
jako „nejžádanější“, protože je zejména právě u sólo rodiče potřebná či vítaná bez
ohledu na věk a počet dětí či charakteristiky rodiče atd. (viz též kapitola 8). Fakt, že
rodiče nejméně deklarují potřebu pomoci v oblasti péče o děti – specifikované jako péče
o malé děti a pomoc s přípravou do školy (tedy jsou zdůrazněny aspekty péče, čili
základních potřeb dítěte), nabízí různé interpretace. Jisté vysvětlení dává zjištění větší
potřeby (závislosti na) pomoci u položky „péče o děti v jejich volném čase“, kde pomoc
údajně nepotřebuje „jen“ 27 % rodičů. Zřejmě se jedná o vnímání důležitosti
(společných) aktivit a přitom možnosti rodičů se jim věnovat narážejí např. na časovou
náročnost zaměstnání. Příp. mohou jiné osoby být ochotnější rodiče zastoupit spíše
v těchto činnostech.
Za povšimnutí stojí fakt, že s výjimkou jedné položky, týkající se péče o děti, je
podíl samoživitelů, kteří určitou pomoc potřebují, ale nikdo jim ji neposkytuje, vyšší než
podíl těch, kteří ji údajně nepotřebují (tabulka č. 6.8). Pomoc s běžnými domácími
pracemi a zajištěním běžných nákupů můžeme chápat jako oblast „rutinních“ domácích
aktivit69 a odhlédnout od nich. Lze pak říci, že mezi základní funkce rodiny patří péče o
děti a finanční zabezpečení (tj. funkce výchovně-socializační a ekonomicko-zabezpečovací). Avšak i u nich deklaruje třetina rodičů, že je vykonává bez pomoci další osoby, ač
ji považuje za potřebnou. Můžeme to vnímat jako ukazatel toho, že podstatná část,
zhruba třetina, sólo rodičů je na zabezpečení základních funkcí rodiny skutečně
sama.
Tabulka č. 6.8 Kdo sólo rodičům nejvíce pomáhá ve vybraných oblastech (v %)
matka/otec
rodiče
s běžnými domácími pracemi (vaření, úklid,
aj.)
se zajištěním běžných nákupů

jiný/á
příbuzný/á

někdo
jiný

nikdo

„tuto pomoc
nepotřebuji“

20,4

4,1

4,4

40,4

30,7

16,1

5,1

5,2

40,8

32,7

s péčí o malé děti, s přípravou dětí do školy

22,9

2,9

4,5

32,3

37,4

s péčí o děti v jejich volném čase
emocionálně (povídání si, svěřování, rady
apod.)
finančně či materiálně

32,9

5,2

8,0

27,1

26,7

28,9

9,5

33,3

16,4

12,0

35,5

4,1

6,5

32,8

21,1

Zdroj: Samoživitelé 2019

Nejvíce je samoživiteli využívána pomoc jejich matky, příp. otce. Výjimkou je
emocionální, či též tzv. morální podpora, která je zřejmě vyhledávána spíše od kamarádů

69

V tom smyslu, že jsou každodenní, ale flexibilní, často prakticky ne snadno efektivně zastupitelné jinou
osobou, proto není u nich často pomoc považována za nezbytnou. Tedy lze předpokládat, že absence
pomoci bývá i dobrovolnou volbou rodiče.
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či kamarádek, příp. od nového partnera nebydlícího v téže domácnosti,70 od nichž možná
přichází v efektivnější, přístupnější podobě. Rodičovská pomoc je samoživitelům
poskytována zejména v podobě finanční (36 %), nejméně častá je u rutinní péče o
domácnost. Pomoc dalších příbuzných je nejčastější ve formě emocionální a morální
podpory. Ta je obecně nejvyužívanější. Lze shrnout, že zejména nerodinné osoby
poskytují tolik vítanou emocionální a morální podporu. Jakkoliv je takováto
podpora od rodičů relativně méně častá, při jejím hodnocení dotazovanými z hlediska
toho, zda je jim poskytnuta v případě jejich potřeby, je jednou z nejdosažitelnějších.
O něco více se sólo rodiče mohou spolehnout na pomoc rodičů při péči o dítě, naopak
relativně méně se jim (hodnoceno s ohledem na potřebnost) dostává pomoci finanční.71
Emocionální podpora je rodiči poskytována, na rozdíl od finanční či pomoci s péčí o děti,
nezávisle na charakteristikách, jako je věk rodiče či dětí, typ rodiny (dle rodinného stavu
rodiče nebo zda jde o čistou či smíšenou rodinu), příp. majetnost rodiny.
Intenzitu pomoci jsme se pokusili vyjádřit třemi indexy, které snáze umožní dále
zjišťovat, na čem celková přijímaná pomoc závisí. První index (I-rodič) měří rozsah či
pestrost pomoci od rodičů a je vypočítán jako součet odpovědí „Vaše matka/otec“ za
všechny položky v tabulce č. 6.8, nabývá tedy hodnot 0–6, nejčastěji však 2, v průměru
1,6. Je závislý na některých charakteristikách sólo rodiče, jak níže ukazuje tabulka 6.10.
Obdobně je konstruován druhý index (I-nikdo), který měří zjednodušeným způsobem
míru deprivace ohledně vnější pomoci (počet oblastí, v nichž se rodiči nedostává
pomoci). A třetí index (I-netřeba) ilustrující zjednodušeně míru subjektivní nezávislosti
rodiče na pomoci je součtem odpovědí „tuto pomoc nepotřebuji“.
Na první pohled tyto indexy ukazují, že celkově je pomoc významně vnímána
jako žádoucí – v průměru rodiče necítí potřebu pomoci zhruba ve dvou z šesti oblastí
(hodnota I-netřeba je 2). Muži častěji deklarují nezávislost (pomoc nepotřebují), ale
indexy rozsahu péče se mezi muži a ženami neliší. Nebyl zjištěn ani vliv počtu dětí.
Zda sólo rodič dostává vůbec nějakou pomoc, závisí především na věku rodiče
a dětí, typu rodiny (rodinném stavu rodiče) a na soužití v domácnosti (rodina čistá vs.
smíšená) – tabulka č. 6.9. Neformální pomoc je k dispozici především nejmladším
rodičům, s nejmladšími dětmi, těm, kdo žijí ve smíšené domácnosti, a rodičům
svobodným.
Tabulka č. 6.9 Absence pomoci přijímané sólo rodiči podle jejich vybraných
charakteristik (souhrnný index)
svobodní a ostatní

věk rodiče

věk nejmladšího dítěte

svobodní

1,7

mladší 30 let

1,0

0-3 roky

1,4

ostatní

2,0

30 až 39 let

1,8

4-6 let

1,5

40 až 49 let

2,2

7-11 let

2,2

starší 50 let

2,2

12-17 let

2,1

18-25 let

1,9

typ rodiny

ekonomická aktivita

čistá

2,1

pracuje

1,9

smíšená

1,4

nepracuje

1,8

Pozn.: použit index I-nikdo, čím nižší hodnota, tím větší rozsah pomoci je přijímán
Zdroj: Samoživitelé 2019

70

Takového měla pětina dotázaných.

71

Vztah mezi intenzitou poskytování pomoci a jejím získáváním byl měřen otázkou „Když to potřebujete,
dostane se Vám pomoci od Vašich rodičů v následujících oblastech?“. Nabídnuty byly varianty odpovědí
„vždy“, „občas“, „výjimečně“, „nemohou/nechtějí“ a „nepotřebuji to“.
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Nějakou pomoc od rodičů dostávají sice téměř všichni sólo rodiče, nicméně
zdaleka ne v celé škále postižené naší otázkou (hodnota I-rodič menší než 2) a také
v různé míře podle charakteristik rodiče (tabulka č. 6.10). V průměru ji od někoho
dostávají ve čtyřech z šesti sledovaných forem, podle porovnání s tabulkou č. 6.8 to
bude převážně pomoc finanční, emocionální a s péčí o děti. Analýza rozptylu zmíněných
indexů ukazuje, že nejvyšší rozsah péče od rodiny dostávají mladé, svobodné
samoživitelky, s nejmladšími dětmi a zejména ve smíšené rodině (tabulka č.
6.10). Častěji je pomoc poskytována také rodičům zaměstnaným v manuálních profesích, tedy zřejmě mj. s méně flexibilní pracovní dobou. Vliv na rozsah pomoci tedy
má intenzita potřeby pomoci a příznivé okolnosti pro její poskytování.
Tabulka č. 6.10 Intenzita pomoci poskytovaná matkou nebo otcem sólo rodiče
podle jeho vybraných charakteristik (souhrnný index)
svobodní a ostatní

socioprofesní status

věk nejmladšího dítěte

svobodní

2,0

řídící, profesionál

1,1

0-3 roky

2,7

ostatní

1,3

střední odborník

1,5

4-6 let

2,2

obchod, služby

1,8

7-11 let

1,6

dělníci, řemeslník, rolník

1,7

12-17 let

1,0

18-25 let

0,6

typ rodiny

ekonomická aktivita

čistá

1,3

pracuje

1,4

smíšená

2,3

nepracuje

2,2

Pozn.: použit index I-rodič, čím vyšší hodnota, tím větší rozsah pomoci je přijímán
Zdroj: Samoživitelé 2019

Neformální pomoc s péčí o děti je sólo rodiči vnímána jako velmi důležitá (tabulka
č. 6.11). Téměř třetina rodičů by se bez ní podle vlastních deklarací těžko obešla. Další
necelá třetina dotázaných vyjadřuje, že lidé, kteří jsou rodičům nápomocni, „velmi
pomáhají péči zvládnout“. Za zbytnou, i když vítanou, považuje přijímanou podporu
šestina rodičů.
Tyto postoje se neliší mezi muži a ženami, lidmi různých profesí, nebo s různým
počtem dětí či různého rodinného stavu (s malou odchylkou svobodných). Různé však
jsou v závislosti na věku nejmladšího dítěte a rodiče, na ekonomické aktivitě rodiče,
místu bydliště a na tom, jestli rodina žije v domácnosti s dalšími osobami.
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Tabulka č. 6.11 Celkové hodnocení pomoci s péčí o děti, které se rodičům
dostává od jejich okolí – vybrané skupiny sólo rodičů, kteří nejvýše hodnotili
potřebnost pomoci (v %)

bez této pomoci bych
se těžko obešel/obešla
tato pomoc mi velmi
pomáhá péči o děti
zvládnout
tato pomoc je důležitá,
ale zvládla bych péči o
děti i bez ní
je to pomoc vítaná, ale
ne nezbytná

různě definované skupiny rodičů
rodiče dětí
smíšená
svobodný/á
do 3 let
domácnost

bydlení na
vesnici

celkem

nepracující

31,1

48,3

40,6

34,7

41,8

39,3

31,7

31,4

35,3

33,2

28,2

23,9

21,2

8,5

12,0

18,5

12,4

20,2

16,0

11,9

12,0

13,6

17,6

16,6

Zdroj: Samoživitelé 2019

Necelá čtvrtina rodičů uvedla, že v současnosti nebo někdy v minulosti využívali
soukromou placenou službu při péči o nejmenší děti, tedy hlídání chůvou apod. Podobně
skoro čtvrtina rodičů deklarovala, že si někdy najali či nyní najímají placenou soukromou
osobu ke svým starším dětem školního věku jako např. na doučování dítěte nebo na
jeho doprovázení na kroužky. Soukromá placená výpomoc s dětmi není tedy
zdaleka běžným standardem, a to bez ohledu na věk rodiče, příjmovou situaci
domácnosti nebo velikost místa bydliště.
Jedním z měřítek úspěšnosti slaďování rodiny a zaměstnání je to, nakolik se
rodiče mohou věnovat dětem s ohledem na péči o ně, na společný rodinný život a na
různé stránky výchovy. Dotázaní rodiče vyjádřili v nadpoloviční většině spokojenost
s rozsahem času stráveného s dětmi u všech čtyř sledovaných oblastí (tabulka č. 6.11).
Největší deficit času pro děti se týká společného volného času (40 % by si přálo více
času) a sladění, či řízení denního režimu ve prospěch sdílení všednodenních činností
(operacionalizovaného jako společné stolování, které by rodiče raději zažívali častěji
v 33 %). Čtvrtině rodičů se nedaří sdílet s dětmi jejich problémy a zážitky formou
komunikace o nich.
Stejná otázka byla položena i v dalších šetřeních z poslední doby (v rodinách
s více dětmi a v rodinách rekonstituovaných – Kuchařová a kol., 2019b; Paloncyová
a kol., 2019), lze tak srovnávat tuto významnou oblast plnění rodičovské role v různých
typech rodin. Tato komparace však neukázala velké rozdíly. Když porovnáme pouze
podíly odpovědí „tak akorát“, jsou samoživitelé dotazovaní v roce 2019 téměř stejně
spokojeni (či smířeni) s četností společných volnočasových aktivit a společného stolování
a také s četností společné přípravy na školu. Při posloupnosti souborů Samoživitelé
2019, Vícedětné rodiny 2018 a Rekonstituované rodiny 2018 jsou podíly rodičů hodnotících jednotlivé oblasti společných aktivit jako „tak akorát“ následující, tedy poměrně
podobné: Příprava do školy - 67 %, 68 %, 72 %; povídání si - 67 %, 66 %, 70 %;
společné stolování - 61 %, 66 %, 65 %; volnočasové aktivity - 53 %, 56 %, 59 %.
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Tabulka č. 6.11 Jak často se rodič osobně věnuje společně s dítětem/dětmi
vybraným činnostem (v %)
mnohem
častěji, než
bych si přál/a

častěji,
než bych
si přál/a

méně, než
bych si
přál/a

tak
akorát

mnohem
méně, než
bych si přál/a

příprava do školy, povídání o
škole, studiu

4,8

6,5

67,0

17,1

4,6

povídání si o jeho zájmech,
starostech, kamarádech apod.

3,4

4,3

66,8

20,4

5,1

společné stolování

2,7

3,7

60,6

26,8

6,1

volnočasové aktivity

2,6

3,5

53,1

31,5

9,4

Zdroj: Samoživitelé 2019

Nakolik se sólo rodič věnuje péči o děti a jejich výchově závisí především na tom,
nakolik je vytížen výdělečnou činností (tabulka 6.12). Proto zásadní rozdíly nacházíme
mezi pracujícími a nepracujícími jedinci. Přirozenými diferenciačními faktory jsou počet
a věk dětí. S věkem dětí (nejmladšího dítěte) roste nespokojenost. Čím starší jsou
děti, tím větší je rodiči vnímaný deficit času nebo příležitostí, příp. zájmu dětí,
pro společné činnosti. Zvláště markantní je to u volnočasových aktivit a společného
stolování. Důsledky vyššího počtu dětí jsou nejednoznačné. Kromě volnočasových aktivit
jsou v této oblasti nejméně spokojeni rodiče dvou dětí.
Tabulka č. 6.12 Hodnocení toho, jak často se rodič věnuje spolu s dětmi
vybraným aktivitám, podle diferencujících proměnných (v %)

častěji než
bych si přál/a

tak akorát

méně než bych
si přál/a

6,5

65,2

28,3

5,4

58,4

36,3

4,8

50,4

44,9

nepracuje

19,9

72,4

7,7

12,4

73,7

13,9

11,4

70,0

18,6

11,4

64,3

24,3

častěji než
bych si přál/a

23,8

tak akorát

66,2

častěji než
bych si přál/a

méně než bych
si přál/a

volnočasové
aktivity

tak akorát

společné stolování

10,1

tak akorát

méně než bych
si přál/a

povídání si s dětmi

rodič pracuje

častěji než
bych si přál/a

méně než bych
si přál/a

příprava do školy
apod.

ekonomická aktivita rodiče

věk nejmladšího dítěte
0-3 roky

15,6

73,4

10,9

9,7

76,8

13,5

10,2

76,9

12,9

11,3

68,8

19,9

4-6 let

15,2

70,7

14,2

9,2

70,0

21,7

6,5

64,7

28,8

7,1

55,9

37,0

7-11 let

15,2

62,2

22,6

8,7

64,8

26,5

7,3

58,9

33,8

5,5

50,3

44,1

8,4

73,4

24,6

6,3

60,7

33,0

4,5

51,1

44,4

3,9

44,7

51,3

12-17 let

počet dětí
1

9,3

69,3

21,4

7,1

68,8

24,0

5,8

63,0

31,2

5,7

55,4

38,8

2

15,9

62,3

21,8

8,8

61,8

29,5

7,7

54,4

37,9

6,4

48,4

45,3

9,8

66,7

23,5

9,3

64,8

26,0

9,3

59,3

31,5

9,3

44,4

46,3

3+

Zdroj: Samoživitelé 2019
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7. Postoje a názory na rodinu a rodinnou politiku
Věra Kuchařová

7.1 Postoje a hodnotové orientace
Rodinný život se utváří na základě synergického vlivu subjektivních a objektivních
faktorů (Newman, Grauerholz, 2002; Možný, 2008; Mareš, Potočný, 2003). Pro porozumění toho, v jakém rodinném uspořádání lidé žijí a jak prožívají rodinný život, nakolik
to je či může být dáno svobodnou volbou, je důležité znát i hodnotově normativní základ
života lidí, jejich názory a postoje projevující se zejména při rozhodování ve významných
okamžicích rodinného a životního cyklu. V šetřeních rodin různého typu a složení
pokládáme proto i otázky z této oblasti. Rozdíly ve vnímání základních životních hodnot
lidmi zachycenými v různých obdobích jejich rodinného cyklu nejsou velké, při hlubším
pohledu se ale vyjeví. Nicméně je nelze ani přehlížet, ani přeceňovat, protože život se
mění někdy dost dynamicky, zatímco postoje se formují nejen pod vlivem konkrétních
okolností, ale také výchovy a prožitků, a tedy mají relativně větší setrvalost. Samoživitelství může být jak celoživotním programem, tak, spíše, delší či kratší etapou
v životním či rodinném cyklu (Hamplová, Řeháková, 2006; Chaloupková, 2007b;
Kozlová, Tomanová, 2005). Proto nelze očekávat dramatické odlišnosti hodnotových
orientací nebo postojů sólo rodičů od ostatních rodičů.
Svou roli dnes jistě hraje oproti minulosti všeobecná akceptace rozvodů, příp.
rozchodů a rodin s jedním rodičem jako běžný projev či forma utváření rodin a formování
partnerských vztahů. Přesto je žádoucí hledat nejen objektivní, ale i subjektivní příčiny
vysoké míry nestability dnešních rodin (viz kapitola 8). Případně též důvody toho, proč
některé ženy nadřazují rodičovství nad partnerství, tedy nepovažují, jako tomu bylo
dříve, nejprve stabilní partnerství/manželství se zajištěnou příjmovou úrovní za důležitý
či nutný materiální základ rodičovství (např. Kozlová, Tomanová, 2005; Bartošová,
2009). V sérii šetření různých typů rodin v projektu „Komplexní výzkum o situaci rodin
a seniorů“ nemáme ambice hledat příčiny rozvodů či ověřovat motivace „svobodných
matek“ k mateřství v hodnotově normativní nebo psychologické rovině. Záměrem je
sociologicky popsat, nutně selektivně, základní hodnotově normativní zaměření zkoumané cílové skupiny – sólo rodičů. Není zde prostor ověřovat, nakolik mohou být i
jednou z příčin sólo rodičovství.
Těžko se vyhnout otázce, zda hodnotová orientace je spíše determinantou
chování, nebo je odrazem chování, které se vyvinulo pod vlivem spíše (také) dalších
faktorů jako např. (neinternalizovaných) společenských norem nebo naopak materiálních či externích podmínek, v nichž jedinec žije, příp. též faktorů „situačních“. Z našich
dat to nelze rozhodnout (např. s ohledem na statisticky nevýznamný vliv rodinného
stavu, který chápeme jako ukazatel životní trajektorie vedoucí k sólo rodičovství),
nicméně podíváme-li se na determinující proměnné, mezi nimiž jsou nejčastější
ukazatele charakterizující aktuální životní etapu (věk, počet/věk dětí, status), lze se
spíše přiklonit k hypotéze, že hodnotové orientace jsou odrazem životních zkušeností.
Jedním ze záměrů projektu „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů“ je
analyzovat vedle rozdílů v životních podmínkách a chování rodičů zažívajících různé
formy rodinného života také okolnosti, které toto chování mohou formovat a směrovat.
A protože šetření samoživitelů a samoživitelek je třetím v rámci projektu, budou zde
zjištění o hodnotových orientacích a postojích analyzována v komparaci s dalšími
cílovými skupinami z předchozích šetření (nejen v rámci zmíněného projektu). Každou
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cílovou skupinu charakterizují jiné znaky než úplnost rodiny, vyjadřují to jejich názvy.
Proto zde od této charakteristiky odhlížíme. Oddělovat v rámci výběrových souborů (zde
konkrétně vícedětné rodiny) pouze úplné nebo neúplné rodiny by nezvýšilo platnost
srovnání, nejde o reprezentativní šetření. Naše srovnání nesměřuje dál než k formulaci
možných vazeb a míru platnosti našich závěrů ověřujeme jejich porovnáním s poznatky
z výzkumů jiných badatelů. V sérii šetření „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů“
jsou mezi vícedětnými rodinami převážně rodiny úplné (89 %), tedy počet neúplných
není vysoký. Rekonstituované rodiny jsou z definice pouze úplné rodiny. V dalších
charakteristikách se mohou výběrové soubory prolínat, ale míru podobnosti zde
netestujeme, pro naše účely to není nezbytné.
V našem souboru se z hlediska hodnotových orientací a postojů ukázali sólo
rodiče jako poměrně homogenní skupina, jejíž představitelé se v tomto pohledu zásadně
neliší od představitelů jiných typů rodin, jimž jsme se zatím v projektu „Komplexní
výzkum o situaci rodin a seniorů“ věnovali (tabulky č. 7.3 – 7.5, 7.8 – 7.10).
Ve výzkumech hodnotových orientací bývá rodina stavěna stabilně na první
místo hodnotových žebříčků72 bez ohledu na to, jaká sociální skupina nebo kategorie
je objektem šetření (opakovaná šetření CVVM /např. CVVM, 2017/, EVS a ISSP73). Je
tomu tak i v souboru sólo rodičů (tabulka č. 7.1). Podle četnosti odpovědí „velmi
důležitá“ následuje po rodině dvojice obdobně hodnocených položek – práce a peníze.
Další položky se v tomto srovnání jeví pro cílovou skupinu jako celek nedůležité. Když
se podíváme na pořadí a podíly odpovědí „velmi/spíše důležitá“, mají na hodnotovém
žebříčku s rodinou blízkou pozici opět také hodnoty „práce“ a „peníze“. Kromě toho, že
jde o hodnoty samy o sobě, lze to chápat i podle výsledků faktorové analýzy (zde dále)
také jako výraz toho, že rodina jako hlavní hodnota tvoří trojjediný element spolu
s penězi (umožňují plnit rodinné funkce) a prací (jako hodnotou i nástrojem
peníze získat). Faktorové skóry dále ukazují, že vzdělání je chápáno různými způsoby,
jednak zřejmě v souvislosti s prací, tedy profesí, jako sociální kapitál a jednak v jeho
intelektuálním rozměru a jako důležitá složka výchovy a socializace dětí.
Tabulka č. 7.1 Hodnotové preference (v %)
velmi důležitá

spíše důležitá

průměr

diferencující faktory

rodina

84,4

14,2

práce

61,7

32,4

peníze

56,6

40,2

1,17 sociálněekonomický status
věk, věk nejmladšího dítěte, status,
1,45
zda rodič pracuje
1,47

přátelé a známí

38,4

51,4

1,73 počet dětí

volný čas

35,4

47,7

vzdělání

33,0

47,3

náboženství

3,5

8,2

1,84 profese
vzdělání, profese, věk, věk
1,9
nejmladšího dítěte, zda rodič pracuje
3,47 počet dětí

politika

2,2

12,2

3,26 profese, věk, věk nejmladšího dítěte

Zdroj: Samoživitelé 2019

72

V šetření jsme použili velmi jednoduchou baterii hodnot, protože je používána v řadě i mezinárodních
výzkumů a umožňuje srovnávání. Pro potřeby projektu „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů“ se
ukazuje jako poměrně hrubá, ale chceme zachovat srovnatelnost v rámci projektu.

73

EVS: Evropský výzkum hodnot je mnohaletý mezinárodní projekt zachycují aktuální sociologická témata
jako mj. morálka, rodina, role rodičů ve výchově dětí, sociální interakce a sociální normy; ISSP je víceletý
mezinárodní vícetematický projekt výzkumu. Dostupné např. v Sociologickém datovém archívu (https://
archiv.soc.cas.cz/).
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Zjišťování diferenciace hodnotových orientací sólo rodičů ukazuje na
relativně homogenní skupinu. Preference prvních čtyř v tabulce č. 7.1 uvedených
hodnot zcela převažuje mezi všemi rodiči, takže odlišnosti v těchto postojích nejsou
velké. Přesto „na hraně“ statistické významnosti některé rozdíly nacházíme. V případě
hodnoty „rodina“ se zde projevuje aktuální status rodiče. Ti, kteří aktuálně celodenně
pečovali, jí přisuzovali větší váhu. Analogicky se našly odlišné názory na hodnotu
„práce“, kde ji naopak zdůraznili pracující rodiče, tedy ne tolik ženy s nejmladšími dětmi.
Rodiče tří a více dětí (zastoupeni nevelkým počtem respondentů) se odlišují nižším
významem přikládaným hodnotě „přátelé a známí“ a vyšším významem hodnoty
„náboženství“. Politika hraje větší roli pro rodiče s vyšším vzdělanostně profesním
statusem, s nižší korelací také pro rodiče starší.
Hodnota vzdělání je podle toho, jaké místo zaujímá v hodnotových žebříčcích
různých cílových skupin (Kuchařová a kol., 2019b; Paloncyová a kol., 2019; Höhne
a kol., 2019), vnímána v různém smyslu (viz též následující vyhodnocení faktorové
analýzy), což může být důvodem větší diferenciace jejího hodnocení oproti ostatním
hodnotám. Diferenciace je nejzřetelnější podle dosaženého vzdělání, a tedy i profese
rodiče. Čím vyšší vzdělanostně profesní status, tím více je vzdělání ceněno, jeho
důležitost mírně roste s věkem respondenta a potažmo věkem jeho dětí.
Celkové podobnosti a příp. rozdílnosti hodnotových orientací samoživitelek
a samoživitelů s dalšími cílovými skupinami ukazuje graf č. 7.1. Nejvýraznější odlišnost
sólo rodičů je v případě hodnot „peníze“ a „práce“, a to zejména oproti vícedětným.
Osamělí rodiče se musí finančním zabezpečením rodiny denně zabývat a práce je
nástrojem jeho získání. Současně je to oblast, která rodiče vytěžuje, hlavně časově, což
se často nedobrovolně děje na úkor plnění jiných rodinných rolí. Z porovnávaných tří
typů rodin se ještě odlišují rodiče ve vícedětných rodinách, v jejichž životě hraje větší
roli náboženství.
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4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

průměrná hodnocení

podíly odpovědí "velmi důležitá"

Graf č. 7.1 Průměrná hodnocení významu vybraných hodnot a podíly odpovědí
„velmi důležitá“ – srovnání tří cílových skupin rodičů (v %)

0

Samoživitelé 2019
Samoživitelé 2019

Vícedětné rodiny
Vícedětné rodiny

Rekonstituované rodiny
Rekonstituované rodiny

Pozn.: Sloupce: podíly rodičů volících danou hodnotu jako „velmi důležitou“. Spojnice: průměrné hodnocení
na 4bodové škále, 1=velmi důležitá, 4=zcela nedůležitá. Seřazeno sestupně podle „velké důležitosti“ u
samoživitelů.
Zdroj: Samoživitelé 2019; Vícedětné rodiny 2018; Rekonstituované rodiny 2018
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Každá z hodnot může být vnímána různými jedinci odlišně (viz např. Rabušic,
2000; Buriánek, 2003). Jak je nejvýše ceněná hodnota – rodina – vnímána
samoživitelkami, jsme zjišťovali v roce 2006 a lze předpokládat, že se to příliš nemění
(Kuchařová, 2007: 12). Ženy vnímaly tuto hodnotu ve smyslu „žít pro svou rodinu
a děti“ a skoro stejně významně také jako „mít spolehlivého partnera“. Ženy svobodné74
se od ostatních odlišovaly menším důrazem na partnerství. V tomto výzkumu byla
měřena hodnota „práce“ dvěma jejími stránkami – práce jako zdroj financí a práce jako
seberealizace. První z nich byla volena samoživitelkami jako hodnota se stejnou
frekvencí jako rodina, druhá stránka však méně. Lze odvodit, že pro samoživitelky má
práce především instrumentální význam, dobře vysvětlitelný závislostí životních
podmínek rodiny na matčině příjmu.
Při souhrnném porovnání hodnotových orientací na základě faktorové analýzy
(tabulka č. 7.2) se sólo rodiče odlišují vnímáním rodiny, což se projevuje v jakém
kontextu rodina jako hodnota vystupuje. Na rozdíl od druhých dvou porovnávaných
skupin rodičů je sólo rodiči rodina vnímána nejen v kontextu práce (tedy jako dvě
základní komplementární oblasti života jedince a význam práce jako nástroje finančněmateriálního zabezpečení rodiny), ale také v kontextu sociálních kontaktů
a volného času. S ohledem na velikost faktorových nábojů je možná lepší hovořit o
propojení hodnoty rodiny s potřebou sociability (přátelé a známí) a potřebou seberealizace jako individua i rodiče (volný čas). Lze to zřejmě interpretovat jako větší
otevřenost neúplných rodin mimo-rodinným kontaktům, z důvodu osamělosti
apod. Společenské kontakty a volnočasové aktivity mohou kompenzovat deficity
v partnerských vztazích i být důležité pro zabezpečení rodinných funkcí (pomoc přátel
v péči o dítě apod.).
Tato zjištění zajímavě korespondují s výsledky výzkumů hodnot CVVM z roku
2011 a 2014 (hodnoty byly definovány jiným způsobem, velmi podrobně prostřednictvím
výroků), kde autoři vypočítali na reprezentativním vzorku za celou ČR faktor, popisovaný
jimi podle položek, které ho tvoří, tedy „rodina, děti, bydlení, hezké prostředí, zdravý
život, vlastní přesvědčení, přátelé, ale také pomoc potřebným“. Označili tento faktor
jako „hodnoty spojené se soukromým osobním životem“ (CVVM, 2014: 4 75).

74

Dnes bychom je definovali „bez partnera“, tehdy se porovnávaly svobodné a vdané.

75

Obdobně to bylo v roce 2011: „přátelé, rodina, hezké prostředí, zdravý život, soukromí, vlastní přesvědčení,
ale také užívat si, mít čas na koníčky“ a označeno jako „základní hodnoty spojené s každodenním životem“.
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Tabulka č. 7.2 Faktorová analýza hodnotových orientací a komparace souboru
samoživitelek/ů s rodiči z jiných typů rodin

„nadstavba“

0,443

0,029

0,346

0,435

0,282

-0,012

0,656

-0,074

0,066

0,156

0,124

0,764

0,761

0,038

0,082

0,728

0,086

0,059

peníze

rodina
a práce

volný čas
a sociabilita

Rekonstituované rodiny

práce

volný čas
a sociabilita

„nadstavba“

rodina a práce

Vícedětné rodiny

rodina

práce pro
rodinu

„nadstavba“

rodinný
a společenský
život

Samoživitelé 2019

-0,002

-0,143

0,717

0,703

-0,02

-0,195

0,523

0,221

-0,175

volný čas

0,773

0,096

0,091

0,105

0,822

0,096

0,103

0,809

0,128

přátelé a známí

0,836

0,068

-0,014

0,066

0,816

0,109

0,045

0,812

0,104

vzdělání

0,124

0,492

0,502

0,594

0,139

0,425

0,477

0,069

0,490

politika

0,099

0,791

0,062

0,108

0,237

0,735

0,041

0,251

0,740

náboženství

0,032

0,777

-0,087

-0,123

-0,03

0,827

-0,082

0,004

0,812

Zdroj: Samoživitelé 2019; Vícedětné rodiny 2018; Rekonstituované rodiny 2018

Takto zobrazené hodnotové orientace jsou v souboru sólo rodičů sdílené většinou
všemi podobně. Hodnoty „nadstavbové“ jsou však vyznávány mezi sólo rodiči, stejně
jako ostatními rodiči, spíše lidmi vzdělanějšími. Na další dva faktory vzdělání rodičů
nemá statisticky prokazatelný vliv.
Od tohoto obecného pohledu se posuňme ke konkrétnějšímu popisu názorů
a postojů dotázaných rodičů. Zajímá nás, jaký mají samoživitelé a samoživitelky pohled
na rodinné soužití, uspořádání rodin a rodinných vztahů. K tomu byla použita baterie
výroků. Základní výsledky zde předkládáme už v porovnání se dvěma dalšími cílovými
skupinami projektu „Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů“ (tabulka č. 7.3).
Zásadně odlišný názor mají sólo rodiče proti jiným rodičům na roli
manželství a požadavek soužití obou rodičů s dětmi. Přesto i zde byl zjištěn mírně
nadpoloviční souhlas s příslušnými výroky. Lze říci, že „zrcadlově“ k tomu samoživitelé
daleko častěji souzní s názory na přijatelnost plánovaného svobodného rodičovství
a rozpadu partnerství, i když partneři vychovávají děti (možná spíš za určitých okolností
nebo podmínek, viz kapitola 8).
Mezi sólo rodiči je poměrně překvapivým zjištěním jejich odmítání střídavé
péče jako nejlepšího řešení péče o děti po rozchodu rodičů, dokonce o málo větší než u
jiných cílových skupin. S tímto řešením souhlasí (rozhodně plus spíše) jen zhruba
čtvrtina sólo rodičů. Rozdílné, a to významně, jsou postoje mužů a žen. Muži
souhlasí v 19 % rozhodně a v 33 % spíše, zatímco u žen je souhlas menšinový (3 %,
resp. 18 %). Jinak je tento názor ve zkoumaném souboru v zásadě univerzální.
Většina sledovaných postojů je sdílena všemi rodiči bez velkých odchylek.
Výjimkou jsou rozdíly mezi názory mužů a žen. Rozdílné jsou jejich názory na význam
manželství a soužití dítěte s oběma rodiči, jejich postoje k právům homosexuálních párů
a k výchově dítěte pouze matkou. Muži se více přiklánějí k životu v rodině s oběma rodiči
(že je to potřeba dítěte schvaluje 74 % mužů, ale 56 % žen) a k manželské rodině (že
je manželství předpokladem štěstí, si myslí 67 % mužů a 51 % žen). Ženy jsou oproti
mužům vstřícnější k možnostem homosexuálních párů uzavírat manželství a adoptovat
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děti. 54 % mužů nepovažuje rozhodnutí matky vychovávat dítě sama za správné,
naopak 76 % žen s tímto názorem souhlasí.
Tabulka č. 7.3 Souhlas s výroky týkajícími se rodiny, dětí a rodičovství (v %)
podíly souhlasných odpovědí
Nakolik souhlasíte
s následujícími výroky?
Dítě potřebuje domov s
oběma rodiči, aby vyrůstalo
šťastně.
Manželství nebo dlouhodobý
stálý vztah je předpokladem
štěstí.
Povinností rodičů je udělat to
nejlepší pro své děti i na úkor
svého vlastního prospěchu.
Dospělé děti mají povinnost
poskytovat svým rodičům
péči, byť i na úkor svého
osobního blaha.
Je v pořádku, když se žena
rozhodne mít a vychovávat
dítě sama, bez muže.
Je v pořádku, když se rodiče
rozvedou/rozejdou, i když
mají děti.
Homosexuální a lesbické páry
by měly mít možnost
adoptovat děti.
Homosexuální a lesbické páry
by měly mít možnost uzavřít
manželství.
Střídavá péče je nejlepší
způsob řešení péče o děti po
rozvodu/rozchodu.

Samoživitelé 2019

Vícedětné rodiny

Rekonstituované
rodiny
rozhodně
spíše
souhlasím souhlasím

rozhodně
souhlasím

spíše
souhlasím

rozhodně
souhlasím

spíše
souhlasím

16,7

42,0

55,5

31,7

32,4

43,3

13,3

39,9

40,0

42,1

24,8

44,0

32,2

45,4

35,2

44,2

36,2

42,8

10,8

42,9

15,2

43,9

12,5

42,2

24,7

46,4

13,5

35,5

17,9

44,9

18,3

46,2

7,9

29,3

15,5

43,4

18,2

38,3

15,4

32,5

16,1

38,7

25,2

44,0

21,1

38,4

27,8

40,8

6,6

20,0

7,4

24,5

7,8

24,6

Pozn.: vzhledem k převaze souhlasných odpovědí nesouhlasné neuvádíme
Zdroj: Samoživitelé 2019; Vícedětné rodiny 2018; Rekonstituované rodiny 2018

Ne úplně shodné jsou názory rodičů s různým rodinným stavem na manželství,
jak nestejnopohlavních, tak stejnopohlavních párů, a ohledně výchovy dětí, jak oběma
rodiči, tak pouze ženou. Především svobodní více odmítají názor, že manželství je
předpokladem štěstí, a podporují právo ženy vychovávat dítě sama. Ovdovělí mají
opačné názory.
Obvykle se v šetřeních rodin ptáme také na názory na dělbu práce a péče v rodině
mezi partnery. U sólo rodičů je v tomto směru specifická situace, zajímá nás názor na
vnímání úlohy druhého rodiče, i proto, že se cílová skupina diferencuje podle míry
kontaktů a spolupráce biologických rodičů. Ptali jsme se tedy na míru souhlasu s výroky
relevantními i pro samoživitele (graf č. 7.2). I zde se především ukazuje převaha
egalitářského přístupu. Žádost podílet se společně se týká především finančního zajištění
potřeb dětí.
Důležité pro zvládání role samoživitele je mimo jiné to, jak se cítí kompetentní
zajišťovat všechny funkce rodiny bez cizí pomoci. Výsledky ukazují, že zde rodiče nevidí
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zásadní problémy. Pro samoživitele, ale i pro samoživitelky, je důležitá percepce role
a kompetencí otce. Ani muži o sobě, ani ženy o mužích nevyjadřují nějakou nejistotu,
která by mohla být zdrojem problémového výkonu role rodiče. Při vědomí, že baterie
otázek na dané postoje může poskytnout jen pravděpodobnostní obraz reality, můžeme
konstatovat, že: a) dotázaní samoživitelé chápou roli ženy-matky a muže-otce jako
rovnoprávnou; b) z hlediska vnímání svých kompetencí vyjadřují sólo rodiče dobré
předpoklady zvládat tuto roli a současně vyjadřují, byť spíše v náznaku, i důvěru
v možnost plnění rodičovské role druhým rodičem.
Graf č. 7.2 Názory na vztah zaměstnání, rodičovství a dělbu rolí mezi rodiči (v
%)
Oba rodiče by se měli podílet na úhradě potřeb
dětí stejným dílem.

62%

Práce v domácnosti a péče o rodinu je stejně
hodnotná jako práce v zaměstnání.

31%

55%

6%

38%

7%

Pracující matka může vytvořit stejně vřelý vztah
se svými dětmi jako matka, která není
zaměstnaná.

50%

37%

Zaměstnání má pro ženy stejný význam jako pro
muže.

49%

38%

11%

46%

8%

Oba rodiče by se měli podílet na péči a výchově
dětí stejným dílem.

45%

Otcové mohou pečovat o své děti stejně dobře
jako matky.

34%

Rodič, který vychovává děti sám, se bez pomoci
příbuzných a přátel neobejde.
Na výchově dětí se mají podílet i prarodiče.

43%

25%

15%

49%

50%

11%

19%

22%

29%

4%

5%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Rozhodně souhlasím

Spíše souhlasím

Spíše nesouhlasím

Rozhodně nesouhlasím

Zdroj: Samoživitelé 2019

Tam, kde jsou některé z těchto postojů diferencované, se diferencující faktory u
jednotlivých sledovaných položek liší.
Názor, že práce v domácnosti a péče o rodinu je stejně hodnotná jako práce
v zaměstnání, zastávají zejména rodiče nejmenších dětí a rodiče stojící aktuálně mimo
trh práce, také spíše ženy než muži. Podobně jsou to hlavně ženy, kdo souhlasí s tím,
že pracující matka může vytvořit stejně vřelý vztah se svými dětmi jako matka, která
není zaměstnaná (52 % proti 37 % mužů).
Názor, že otcové mohou pečovat o své děti stejně dobře jako matky, až překvapivě častěji zastávají otcové (rozhodně souhlasí 70 %) než matky (28 %). Vnímání
pečovatelských kompetencí otců závisí i na věku nejmladšího dítěte, nikoliv však lineárně
(nižší je souhlas u dětí do 7 let, vyšší pak u dětí všech vyšších věkových kategorií) a na
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věku rodiče (souhlas roste s jeho věkem). Názor je ovlivněn i vzděláním. Spíše se
k němu kloní lidé s vyšším vzděláním. Tento postoj, zjišťovaný ve výzkumech často jako
názor především žen, ovlivňuje chování párů, když spolu žijí (např. dělbu péče v rodině),
ale i v případě, že se rozcházejí (dohadování o výhradní péči).
Postoj k tomu, že zaměstnání má pro ženy stejný význam jako pro muže,
podmiňuje fakt, zda je rodič zaměstnán (souhlasí spíš zaměstnaní) a také počet dětí
(zjištěn nižší souhlas matek tří a více dětí).
Pohled na to, zda se na výchově dětí mají podílet i prarodiče, se liší podle věku
respondenta, spíš jej sdílejí rodiče mladší, do 40 let. Je to tedy zřejmě vnímáno spíš
jako podíl formou pomoci než ve smyslu mezigeneračního přenášení hodnot a vzorců
chování.
S potřebou sólo rodičů mít k dispozici pomoc příbuzných a přátel souhlasí
přirozeně více rodiče mladších dětí, jinak je to obecně sdílený názor.
Porovnání s jinými cílovými skupinami je zde možné jen částečně, ne všechny
položky jsou relevantní pro různé skupiny (s ohledem na to, že chceme volit přiměřené
zatížení respondentů dotazováním). Tabulka č. 7.4 porovnává tedy vyjádření jen
k některým výrokům.
Tabulka č. 7.4 Podíl odpovědí „rozhodně souhlasím“ na výroky týkající se vztahu
zaměstnání, partnerství a rodičovství (v %, porovnání tří cílových skupin)
Samoživitelé
2019
Oba rodiče by se měli podílet na péči a výchově dětí
stejným dílem.
Oba rodiče by se měli podílet na úhradě potřeb dětí
stejným dílem.
Oba partneři by měli přispívat do rodinného rozpočtu.
Práce v domácnosti a péče o rodinu je stejně hodnotná
jako práce v zaměstnání.
Pracující matka může vytvořit stejně vřelý vztah se
svými dětmi jako matka, která není zaměstnaná.
Otcové mohou pečovat o své děti stejně dobře jako
matky.

Vícedětné
rodiny

Rekonstituované
rodiny

44,8

47,7

48,4

61,8

--

--

--

55,5

58,7

54,5

61,5

52,2

49,5

43,9

45,4

34,4

41,1

45,5

Zdroj: Samoživitelé 2019; Vícedětné rodiny 2018; Rekonstituované rodiny 2018

V obecné hodnotové a postojové rovině nebyly shledány odlišné přístupy k rodině, partnerství a rodičovství u sólo rodičů. Také jsme nenašli nějaké zásadní bariéry
sdílení péče sólo rodičem s druhým rodičem dítěte v zájmu dětí. Predispozice jsou
obdobné, i ve smyslu částečně různorodé, jako u párů žijících společně.
Nicméně právě některé zjištěné odlišnosti v postojích mužů a žen, konkrétně
protikladné hodnocení rodičovských kompetencí opačného pohlaví, možná naznačují
jeden z mnoha faktorů, proč lidé ve výzkumném souboru žijí (dočasně nebo dlouhodobě)
jako samoživitelé či samoživitelky.
Podle poznatků kvantitativního šetření (a jejich komparace s výsledky kvalitativní
části analýzy) lze jako hypotézu říci, že jakkoliv hodnotově normativní nastavení jedince
nepochybně ovlivňuje jeho chování, vztah je zřejmě obousměrný. Navíc se zdá, že je
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toto chování více determinováno prožíváním života jako sólo rodiče v souvislosti s
důležitými životními událostmi, které k němu vedou.

7.2 Chápání role státu v podpoře rodin a očekávání od rodinné
politiky
Sociálněekonomická situace samoživitelek, ale i samoživitelů je dlouhodobě
předmětem zájmu a apelů organizací podporujících rodiny, zajímá se o ně sociologický
a ekonomický výzkum a v poslední době se dostává více i do programů politických stran.
Sólo rodiče jsou jednou ze stěžejních cílových skupin Koncepce rodinné politiky MPSV
z roku 2017 (MPSV, 2017). Příčinou všestranného zájmu je fakt, že rozpad úplné rodiny,
stejně jako vznik neúplné rodiny narozením dítěte osamělé matce, má dopady na
materiální a příjmovou situaci, na plnění rodinných funkcí, na zajištění výchovy
nezletilých dětí i bezpečného a emocionálního zázemí pro děti i jejich osamělého rodiče
atd. Na jedné straně vznikla bohatá odborná literatura i nashromážděná zkušenost
organizací podporujících rodiny i medializované příběhy rodičů, které se zabývají
negativními aspekty sólo rodičovství. Na druhé straně jsou mediálně i jinak prezentovány
příklady, kdy dnešní rodiče dokáží tyto situace úspěšně zvládat, příběhy úspěšných lidí,
kteří vyrostli v neúplné rodině atd. Ve výběrových šetřeních zahrnujících otázky typu „je
v pořádku, když se rodiče rozvedou/rozejdou, i když mají děti.“ nebo „je v pořádku,
když se žena rozhodne mít a vychovávat dítě sama, bez muže“, opakovaně zjišťujeme
převažující velkou míru tolerance k sólo rodičovství76, která snad v sobě nese i víru v to,
že se taková situace dá (s „trochou štěstí“ a společenskou pomocí) bez velkých obtíží
nebo závažných negativních důsledků zvládnout. Také příkladů reálné „dobré praxe“ je
řada, stejně tak však příkladů komplikací při plnění základních funkcí rodiny
a začleňování mladého člověka vyrůstajícího s jedním rodičem do společnosti.
Neúplná rodina je velmi nepřesná a heterogenní kategorie, zahrnující pestrou
škálu životních osudů a situací, vč. různé míry (ne)závislosti rodiny (domácnosti)
s jedním rodičem na vnější pomoci. Samoživitelství má různé podoby i podle toho, zda
v životě neúplné rodiny nějakým způsobem participuje „dočasný“ či „vzdálený“ partner
(viz např. Kuchařová, 2009). Není však pochyb, že vyspělá společnost musí být
vybavena a připravena poskytovat sociální pomoc samoživitelkám a samoživitelům
a jejich dětem. Také samoživitelé mají určitá očekávání v tomto směru vůči společnosti,
širší rodině, komunitě. Přitom si, navzdory ztíženým podmínkám, cení autonomie své
rodiny (viz níže).
Neúplné rodiny či sólo rodiče nejsou jako takoví zvláštním objektem opatření
rodinné politiky, jako tomu bývalo dříve. To se měnilo postupně, zhruba od doby reforem
nepojistných rodinných dávek v polovině devadesátých let minulého století, od roku
2008 neměli samoživitelé nárok na delší mateřskou dovolenou a o další zvýhodnění přišli
při rušení sociálního příplatku v roce 2011. Za čestnou výjimku lze dnes považovat
aktuální snahu na zavedení zálohovaného výživného. Některá stávající opatření jsou
nastavena tak, že sólo rodiče jsou jednou ze skupin, pro které jsou dostupnější snazším
splněním podmínek nároku (např. dávky vázané na příjem). Jiná opatření jsou
konstruována tak, že je nízkopříjmové rodiny, mezi nimi samoživitelé a samoživitelky,
nemohou plně využít (např. daňové úlevy – Höhne a kol., 2019; Šatava 2016).
Jaká jsou očekávání sólo rodičů ohledně podpory ze strany státu, příp. dalších
subjektů, jsme se snažili alespoň částečně podchytit také v šetření Samoživitelé 2019.
76

V šetření Samoživitelé 2019 s těmito výroky souhlasí 65 %, resp. 71 % respondentů (viz kapitola 7.1).
V šetření vícedětných rodin 37 %, resp. 49 % (Kuchařová a kol., 2019b).
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Podle řady výzkumů veřejného mínění a výběrových šetření není v rámci současné české
rodinné politiky situace samoživitelů a samoživitelek řešena dostatečně (např.
Hasmanová, Marhánková, 2011; Kuchařová, 2008). Stejně odpovídali respondenti
v našem výzkumu. S výrokem „v rámci rodinné politiky stát řeší situaci samoživitelů
dostatečně“ souhlasilo 17 % rodičů a 29 % nevyjádřilo ani souhlas ani nesouhlas. Tento
postoj zastávají respondenti nezávisle na jejich statusu, rodinném stavu, demografických charakteristikách. Mírně kritičtější jsou ti, kdo hodnotí svou rodinu jako chudou.
Pro analýzu reflexe působení rodinné politiky jsme nejprve zjišťovali, jak sólo
rodiče vnímají roli státu v podpoře rodin obecně, v konfrontaci s úlohou rodiny jako
autonomní jednotky (Kuchařová, Nešporová, 2017) a v kontextu vnímání státní podpory
ve prospěch různých kategorií lidí a rodin definovaných různým potenciálním oslabením.
Tyto postoje jsme měřili pomocí techniky sémantického diferenciálu (tabulka č. 7.5).
Respondentům bylo předloženo několik dvojic protikladných názorů na roli státu v oblasti
podpory rodin. Měli deklarovat svůj názor na škále vymezené na jedné straně přisouzením hlavní role rodině a na straně druhé přisouzením hlavní role státu. Tyto názory
představitelů neúplných rodin na úlohu státu ve vztahu k různým sociálním skupinám
se v principu neliší od názorů dotázaných z úplných vícedětných rodin, jimž byla položena
stejná otázka v nedávném šetření (viz Kuchařová a kol., 2019b). Samoživitelé však
přikládají nižší roli rodině v péči o nezletilé děti (16 % odpovědí proti 21 % ve zmíněném
šetření), ne však ve prospěch role státu, ale ve prospěch vyrovnané zodpovědnosti obou
subjektů. Další rozdíl je v připisování větší role státu v péči o lidi staré nebo zdravotně
postižené. Stejně jako představitelé jiných typů rodin volili sólo rodiče na škále
odpovědnosti „rodina – stát“ nejčastěji střední hodnotu. Podle srovnání těchto postojů
lze říci, že v těch aspektech rodinného života, které se týkají osamělých rodičů
nezletilých dětí (první, třetí a pátý řádek v tabulce č. 7.5, hodnoty v levé části tabulky),
sólo rodiče ve svých výpovědích vyjadřují vysokou míru důvěry v autonomii
rodiny, závislé však v nějaké míře na společenské podpoře (většina odpovědí
v hodnotách 1-3 nebo střední 4).
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Tabulka č. 7.5 Názory na roli státu a rodiny v zabezpečení potřeb rodin podle
jejich vybraných specifik (v %) a porovnání průměrných hodnot s jinými
výzkumy (cílovými skupinami)

upravená škála*

Hlavní je role rodiny
1
Rodiny by měly
převzít více zodpovědnosti, aby se o sebe
dokázaly postarat.
Zajištění potřeb
starých lidí je věcí
jejich rodiny.
Zajištění potřeb
nezletilých dětí je
věcí jejich rodiny.
Zajištění potřeb
postižených či
dlouhodobě nemocných je věcí rodiny.
Řešení vážných
finančních potíží
rodiny je věcí jejích
členů.

2-3

4

5-6

Hlavní je role státu
7

Stát by měl převzít
více odpovědnosti za
10,6 36,7 27,8 19,8
5,2 rodiny a zajistit, aby
bylo o všechny
postaráno.
Zajištění potřeb
4,0 23,3 29,5 32,0 11,3 starých lidí je věcí
státu.
15,7 42,4 25,3 13,8

Zajištění potřeb
2,7 nezletilých dětí je
věcí státu.

Zajištění potřeb
postižených či
2,4 14,2 24,2 42,5 16,6
dlouhodobě nemocných je věcí státu.

11,0 35,6 29,0 19,1

Řešení vážných
5,3 finančních potíží
rodiny je věcí státu.

průměrné hodnocení na
7bodové škále –
srovnání průměrů
za různé cílové
skupiny**
I.
II.
III.
IV.

3,6

3,7

3,6

-

4,4

4,1

4,2

3,8

3,2

3,0

2,8

3,0

4,9

4,8

4,7

-

3,6

3,4

3,2

3,0

Pozn.: Znění otázky: Nyní Vám předložím několik dvojic protikladných názorů na roli státu v oblasti podpory
rodin. Vyberte číslici mezi jedničkou a sedmičkou podle toho, nakolik výrok vystihuje Váš názor. *Původní
sedmibodová škála byla pro lepší přehled převedena na pětibodovou sloučením hodnot 2 a 3 a hodnot 5 a 6.
** Průměr je spočítán z původní sedmibodové škály. Porovnávané typy rodin: I. – samoživitelé; II. – vícedětné
rodiny; III. – rekonstituované rodiny; IV. – rodiny ve střední fázi rodinného cyklu
Zdroj: Samoživitelé 2019; Vícedětné rodiny 2018; Rekonstituované rodiny 2018; Rodiny ve střední fázi
2017

Přehlednější porovnání názorů představitelů různých cílových skupin pomocí
průměrů odpovědí na předložených škálách ukazuje, že očekávání ve zmíněných
oblastech jsou podobná. Vyjadřují to velmi podobné hodnoty průměrů (v tabulce č. 7.5
v pravé části). Samoživitelé z našeho souboru se v těchto postojích neodlišují
od porovnávaných souborů ani v položkách přímo se týkajících rodin s dětmi,
a to i přes to, že jsou na vnější pomoci závislejší. Lze tomu rozumět i tak, že role
rodiny je i při jejím různém složení (zde absenci jednoho rodiče) vnímána podobně (viz
též hodnotové orientace v kapitole 7.1).
Za účelem celkového posouzení názorů na roli státu a rodiny byl vypočítán
„souhrnný index preference role rodiny nebo státu“ jako průměr součtu všech voleb
respondentů (nabývá tedy také hodnot 1-7). S jeho pomocí lze zjišťovat, podle jakých
charakteristik rodičů se tyto názory liší. Takových determinant, či spíše souvisejících
charakteristik, není mnoho. Statisticky významné se ukázaly vzdělání a vykonávaná
profese a subjektivně hodnocená majetková situace rodiny (tabulka č. 7.6).
Hlavní roli rodiny v zajištění potřeb jejích členů celkově deklarují spíše
lidé na vyšších profesních úrovních, lidé vzdělanější a také majetnější. Také
spíše ti, kteří pracují, oproti lidem z různých důvodů ekonomicky neaktivním. Lidé v
převážně manuálních profesích, s nižším vzděláním a méně majetní však
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nedeklarují větší roli státu, ale rovnocennou roli obou subjektů (souhrnný index jen
výjimečně a málo přesahuje průměrnou hodnotu indexu 4, současně i mediánovou
a modální). Nevelký vliv má i pohlaví, u žen byla zjištěna průměrná hodnota 4,0 a u
mužů 3,7.
Tabulka č. 7.6 Souhrnný index hodnocení role státu a rodiny* podle faktorů,
které ho nejvíce ovlivňují
vzdělání

profesní skupina

majetková úroveň rodiny**

bez maturity

4,13 řídící, profesionál

3,66 bohatá

3,10

s maturitou

3,87 střední odborník

3,82 spíše bohatá

3,50

VOŠ, VŠ

3,69 obchod, služby

4,16 ani bohatá, ani chudá

3,80

4,00 spíše chudá

4,18

dělníci, řemeslník, rolník

chudou

4,57

Pozn.: * Složený z odpovědí na pět položek, popsaných v tabulce č. 8.5. Index nabývá hodnot 1-7, hodnota
indexu za celý soubor = 3,93; ** hodnocení respondenta
Zdroj: Samoživitelé 2019

V obecné rovině nás také zajímají představy samoživitelů a samoživitelek o
tom, na jakém základě by se měla koncipovat rodinná politika státu, příp. obcí a
krajů, jaké by si měla klást cíle. Nabídli jsme několik možných cílů rodinně-politických
opatření s možností zvolit dva z nich v prvním a druhém pořadí. Také jsme dali možnost,
aby se rodiče sami vyjádřili ve volné otázce. Výběr žádoucího nasměrování rodinné nebo
obecně veřejné politiky ukazuje tabulka č. 7.7. Preference se v obou pořadích velmi
výrazně soustřeďují na slaďování rodiny a zaměstnání, nabídku pracovních
podmínek vstřícných potřebám rodičů a snížení finanční náročnosti péče o děti.
Jsou to vlastně opatření jednoho tematického okruhu – zajištění fungování a „prosperity“
rodiny prostřednictvím podpory výdělečné činnosti, která nelimituje plnění rodinných
funkcí, a omezení výdajů na péči o děti, aby nenutily rodiče k jejich nadbytečnému
časovému a jinému zatížení výdělečnou činností. Tyto preference korespondují se
zjištěnými hodnotovými orientacemi dotázaných rodičů, kde jeden faktor tvořily hodnoty
rodiny, práce a peněz (viz kapitola 7.1, tabulka č. 7.2).
Na druhém místě volil nezanedbatelný podíl respondentů, 15 %, položku „více
času pro děti“. Zřejmě tím reflektují jak časový aspekt slaďování rodiny a zaměstnání,
tak jeden z velkých problémů soudobých rodin, zejména rodin s dětmi, a to deficit času
na socializační, relaxační a rozvojové rodinné aktivity77. Čtvrté místo u prvního
pořadí a páté místo u druhého pořadí položky „aby se rodiny méně často rozpadaly“
lze vnímat jako ukazatel toho, že nestabilita rodin je vnímána jako negativní trend
a samoživitelství nebývá dobrovolnou či bezbolestnou volbou.

77

Na tento problém upozorňujeme také např. v Kuchařová a kol., 2019b.
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Tabulka č. 7.7 Preferované směřování opatření rodinné politiky, podíly voleb
opatření (v %)
zaměření rodinné politiky:
aby rodiče mohli lépe sladit rodinný život se zaměstnáním
aby rodiče měli více šancí na získání zaměstnání v době výchovy
malých dětí (např. zkrácená či flexibilní pracovní doba)
aby výchova a péče o děti byly pro rodiny méně finančně
náročné
aby se rodiny méně často rozpadaly

na 1. místě

na 2. místě

28,8

20,3

22,2

18,8

17,4

21,5

8,4

11,8

aby bylo pro lidi snazší mít tolik dětí, kolik chtějí

7,8

5,5

aby rodiče měli více času na děti

7,7

15,4

aby si lidé mohli dovolit děti v mladším věku

7,2

3,8

něco jiného, co:

0,4

2,8

Pozn.: znění otázky: K čemu by měla hlavně směřovat opatření rodinné politiky? Vyberte dva hlavní směry.
Zdroj: Samoživitelé 2019

Různé skupiny dotazovaných rodičů vyjadřovaly tyto názory v zásadě jednotně,
jak to i odpovídá rozložení odpovědí koncentrovaných do tří jmenovaných cílů.
Statisticky trochu významnější odlišnosti existují mezi muži a ženami. Z mužů téměř
třetina (31 %) volila na prvním místě lepší sladění rodiny a zaměstnání, pak dostupnost
zaměstnání v době péče o děti (14 %) a ostatní cíle jimi byly vybrány s téměř shodnými
podíly pohybujícími se na 10-12 %. Ženy se také nejvíce přikláněly k prvním dvěma
položkám, avšak ony v podstatě se stejnou váhou (28 %, resp. 24 %). Další pětina
volila více času na děti (u mužů jedna ze dvou nejčastějších voleb na druhém místě).
Malé odlišnosti se ukázaly podle počtu dětí, kdy rodiče tří a více dětí kladli
větší důraz na stabilitu rodiny (lze předpokládat, že za touto souvislostí budou další
charakteristiky rodiče78) a na finanční zvládnutelnost péče o děti, a naopak menší
důraz na dostupnost zaměstnání. Lze to brát jako výraz reflektovaného vysokého napětí
při slaďování práce a péče, a tedy jako podnět k úvaze, nakolik mohou samoživitelky se
třemi a více dětmi skutečně (úspěšně) zvládat dvojí roli matky a výdělečně činné osoby.
Rodiče dvou dětí se o něco více přikláněli ke sladění práce a rodiny (protože to více
chápou jako náročné, ale řešitelné) a také více volili cíl „aby bylo pro lidi snazší mít tolik
dětí, kolik chtějí“. Vzhledem k nízké hodnotě korelačního koeficientu kontingence nelze
tyto rozdíly přeceňovat, ale může to být podnět k dalšímu sledování toho, nakolik je
dvoudětný model rodiny projev preference či podřízení se podmínkám pro rodičovství.
Podrobněji byly zjišťovány názory rodičů samoživitelů na konkrétní opatření nebo
typy opatření. Především jsme položili „tradiční“ otázku o preferenci spíše finanční
podpory proti preferenci spíše služeb pro rodiny. Jak jsou pojímány sociální dávky pro
rodiny, coby jeden z nástrojů finanční pomoci, ověřujeme v našich výzkumech otázkou
na porovnání akceptace dávek a daňových úlev. Samoživitelé opět odpovídají podobně
jako některé jiné cílové skupiny v našich šetřeních, od jiných se liší (tabulky č. 7.8
a 7.9). Používáme srovnání s více soubory, protože jsou specifické a nemáme obdobná
data z reprezentativních šetření všech typů rodin.
Výzkumy rodin provedené v posledních letech ukazují, že rodiče přikládají velký
význam finanční podpoře od státu, avšak nepovažují ji za rozhodující pro dobré životní
podmínky rodin. Přisuzují obdobně velký význam službám pro rodiny (Höhne, a kol.,

78

Např. osobní nedobrá zkušenost s rozpadem manželství/partnerství, kdy vyšší počet dětí je důsledkem
opakovaného partnerství.
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2019; Kuchařová a kol., 2018; CVVM, 2019b). Možná i proto, že nabídka služeb, zejména
pro rodiny s malými dětmi je dlouhodobě nedostačující (např. Paloncyová a kol., 2014;
Kalíšková, 2017).
Čtvrtina samoživitelů a samoživitelek hodnotí význam obou oblastí jako
rovnocenný – 24 % volí na sedmibodové škále střední hodnotu, jen nevýrazná většina
ostatních se přiklání k větší roli služeb (42 % proti 34 % na straně finanční podpory).
S nevelkým rozdílem považují samoživitelé a samoživitelky za důležitější
služby pro rodiny oproti finanční pomoci.
Tabulka č. 7.8 Názory na zaměření státní podpory rodin – volba mezi finanční
podporou a posílením služeb pro rodiny (v %)
1 – finanční
podpora
11,9

název šetření
Samoživitelé 2019

2-3
22,2

24,3

26,6

7 – podpora
službami
15,0

4

5-6

srovnání s jinými výzkumy
A: Vícedětné rodiny 2018

14,0

19,5

27,6

23,6

15,4

B: Rekonstituované rodiny 2018

11,9

20,4

26,8

27,4

13,6

C: Finanční podpora rodin s dětmi 2018
D: Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu
2016
E: Rodiny s dětmi v ČR 2015

18,0

36,7

16,3

21,8

7,2

12,5

25,8

26,2

23,7

11,8

15,7

25,6

24,4

24,2

9,9

Pozn.: U všech šetření byla pro přehlednost sedmibodová škála převedena na pětibodovou (sloučením hodnot
jednak 2 a 3 a jednak 5 a 6). Soubory se liší kromě roku realizace také strukturou výběrových souborů (viz
informace o výběrových šetřeních v seznamu literatury).
Zdroj: Samoživitelé 2019; Vícedětné rodiny 2018; Rekonstituované rodiny 2018; Finanční podpora rodin
s dětmi 2018; Rodiny ve střední fázi 2016; Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Rodiče tří a více dětí spíše podporují finanční pomoc, zatímco rodiče jednoho až
dvou dětí naopak služby. Důraz na služby najdeme také spíše u lidí s vyšší kvalifikací.
Vysvětlení lze hledat v tom, že jejich práce častěji přináší dostatečné výdělky, ale je
více závislá, zejména její výkon při péči o velmi malé děti, na pomoci formou služeb
péče o ně.
Pokud jde o volbu mezi dávkami a daňovými úlevami, opět je základní tendence
zjištěná u samoživitelů a samoživitelek obdobná jako u rodičů z jiných typů rodin, a to
spíše příklonem k podpoře v oblasti daní. Přitom by dávky mohly být pro sólo rodiče
dostupnější vzhledem k tomu, že je mezi nimi více nízkopříjmových rodin a že jsou
častěji bez pracovních příjmů nebo jsou tyto příjmy nízké a nemohou tak využít všech
daňových výhod (ČSÚ, 2015b; Šatava, 2016; Höhne a kol., 2019).
Tyto postoje se nicméně logickým způsobem liší mezi těmi, kteří pracují (ti
podporují daně), a těmi, kteří nepracují (ti podporují dávky). Opět tu má navíc vliv
socioprofesní postavení v tom smyslu, že čím vyšší je toto postavení, tím více je
reflektována výhodnost (i možná samotná dostupnost) daňových úlev.
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Tabulka č. 7.9 Názory na zaměření státní finanční podpory rodin – volba mezi
podporou dávkami a podporou v daních (v %)
1 – podpora
dávkami
11,8

název šetření
Samoživitelé 2019

2-3

22,0

24,6

7 – podpora
v daních
21,2

4

20,4

5-6

srovnání s jinými výzkumy
A: Vícedětné rodiny 2018
B: Rekonstituované rodiny 2018
C: Finanční podpora rodin s dětmi 2018
D: Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu
2016
E: Rodiny s dětmi v ČR 2015

10,0

14,6

22,5

25,3

27,7

8,8

14,0

23,1

31,7

22,4

13,7

24,6

17,7

27,0

17,0

11,6

23,9

27,2

19,4

17,9

14,2

19,3

25,4

24,9

16,1

Zdroj: Samoživitelé 2019; Vícedětné rodiny 2018; Rekonstituované rodiny 2018; Finanční podpora rodin
s dětmi 2018; Rodiny ve střední fázi 2016; Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015

Také představy mužů a žen se trochu liší, a to jak v hodnocení finance vs. služby,
tak v hodnocení dávky vs. daně. Statistická významnost není vysoká. Nejspíš se tu
promítá rozdíl mezi pracujícími a nepracujícími, jenž zde má velký vliv, protože více
nepracujících je mezi ženami (pro srovnání dávky vs. daně viz graf č. 7.3). Pouze
v případě porovnání významu dávek a daňových slev hraje roli také rozdílný věk
nemladšího dítěte, zřejmě i proto, že muži žijí jako samoživitelé se staršími dětmi
a dávky preferují spíše rodiče mladších dětí. To lze vysvětlit mj. tím, že některé daňové
úlevy nemohou někteří z nich využít, jak bylo zmíněno výše. Nicméně větší zájem
o dávky deklarují také rodiče nejstarších (tedy plnoletých, ale studujících) dětí.
Graf č. 7.3 Preference formy finanční podpory rodin podle ekonomické aktivity
rodiče (v %)

nepracuje

26%

pracuje

10%

10%

9%

0%

11%

25%

22%

20%
1 - dávky

10%

12%

40%
2

3

6%

15%

60%
4

5

6%

15,7%

22,3%
80%

6

100%

7 - daňové úlevy

Zdroj: Samoživitelé 2019
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věk nejmladšího dítěte
(v letech)

Graf 7.4 Preference formy finanční podpory rodin podle věku nejmladšího dítěte
(v %)
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Zdroj: Samoživitelé 2019

Jak už bylo zmíněno, rodiny sólo rodičů představují jednu z cílových skupin
rodinné politiky, jimž je věnována větší pozornost, a je také řadou odborníků, politiků
a organizací reprezentujících zájmy těchto rodin vyžadována. Je třeba také znát, jak
svoje specifické potřeby vnímají sami sólo rodiče. Zvolili jsme přístup jakési konfrontace
této reflexe s reflektovanými potřebami jiných skupin rodin, také více či méně oprávněně
vyžadujících zvýšenou pozornost společnosti (tabulka č. 7.10). Zde můžeme porovnat
odpovědi samoživitelů s rodiči z heterogenního výběrového souboru úplných i neúplných
rodin s dětmi ve věku 0-26 let. Tito respondenti podporují především vyšší finanční
podporu pro nízkopříjmové rodiny a jen o něco nižší zvýhodňování rodin neúplných
a rodin vícedětných (obou skupin podobně). Dotázaní v souboru Samoživitelé 2019 by
rodiny svého typu upřednostnili o něco více, než deklarovali výše zmínění rodiče (mezi
sólo rodiči uvedlo „mnohem více“ a „o něco více“ celkem 74 % proti 59 % rodičů z šetření
z roku 2018). Naproti tomu vyšší finanční podporu vícedětných rodin nepovažují samoživitelé za tolik potřebnou. Potřebu podpory nízkopříjmových rodin vnímají samoživitelé
dotázaní v roce 2019 (kteří se mezi ně často také počítají, viz kapitola 5) podobně jako
dotazovaní v druhém porovnávaném souboru.
Tabulka č. 7.10 Odpovědi na otázku „Měl by stát finančně podporovat některé
typy rodin s dětmi více oproti jiným? Měl by podporovat následující typy rodin
více, stejně nebo méně?“ (v %)
mnohem
více
10,6

o něco
více
29,0

všechny
stejně
57,3

spíše
méně
3,2

rodiny samoživitelů oproti úplným rodinám

27,3

46,3

25,7

0,6

rodiny s nízkými příjmy oproti rodinám s vyššími příjmy

20,0

48,0

31,3

0,7

rodiny se 3 a více dětmi oproti rodinám s méně dětmi

pro srovnání data výzkumu Finanční podpora rodin s dětmi 2018
rodiny se 3 a více dětmi oproti rodinám s méně dětmi

18,4

37,1

43,1

1,4

neúplné rodiny oproti úplným rodinám

20,2

38,7

40,4

0,7

rodiny s nízkými příjmy oproti rodinám s vyššími příjmy

21,2

43,1

34,7

1,0

Zdroj: Samoživitelé 2019, Finanční podpora rodin s dětmi 2018
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Z těchto dat lze číst, že sólo rodiče vnímají svoji příjmovou úroveň jako
problémovější oproti představitelům jiných typů rodin a mnohé se ztotožňují
s nízkopříjmovými rodinami.
Nakonec se dostáváme k tomu, jak sólo rodiče hodnotí podporu, jaká jim byla
reálně poskytnuta. Je to dost obtížně měřitelné již v principu a chceme-li také zachytit
proměny v čase (komparací poznatků různých výzkumů či rodičů dětí různého stáří),
pak je metodologických obtíží ještě více (různé cílové skupiny s nestejnou sociodemografickou strukturou a různými životními zkušenostmi osloveny v jiné době, příp.
v jiných socioekonomických podmínkách atd.). Téměř jedinou možností je totiž retrospektivní hodnocení, kde narážíme na to, že lidé různého věku a s různě starými děti
mají nestejně živé („věrné“) zážitky a vzpomínky na to, jak zvládali různé situace a jaké
strategie volili s ohledem na měnící se externí podmínky. Tím je jejich hodnocení
nestejně „přesné“. Je také třeba brát v úvahu fakt, že obvykle získáváme ryze
subjektivní hodnocení, a to i v tom smyslu, že nemusí být stejné, jak rodič vnímá pomoc
v době, kdy ji využívá, a jak ji vnímá v době, kdy odpovídá na dotazník.
Vědomi si těchto i dalších metodologických potíží, ptali jsme se na to, jak rodiče
hodnotí pomoc státu a společnosti celkově za vybrané oblasti péče a výchovy děti.
Základní přehled ukazuje tabulka č. 7.11. Pouze zhruba 3 % rodičů nikdy nepotřebovala
pomoc v jednotlivých oblastech (v případě družin 4 %). Nižší je spokojenost u obou
forem finanční podpory ve srovnání se službami a vzděláváním. Platí to obecně,
bez rozdílů podle sociodemografických charakteristik dotázaných.
Tabulka č. 7.11 Spokojenost s pomocí a podporou, která byla rodičům
poskytnuta (sloupcové četnosti v %)
a.
dávky
zcela dostačující

5,2

b. daně
4,7

c. služby péče
d. družiny
o předškolní
aj.
děti
18,1
15,4

e. vzdělávání
dětí
24,5

spíše dostačující

23,5

27,5

45,8

47,3

47,8

spíše nedostačující

40,5

39,7

20,7

19,9

14,7

zcela nedostačující
takovou pomoc jsme nikdy
nepotřebovali
takovou pomoc jsme nikdy nedostali

20,3

20,4

8,4

8,0

6,1

3,3

2,5

2,6

4,1

2,8

7,2

5,1

4,4

5,3

4,1

Pozn.: Znění položek: a. Finanční podpora formou sociálních dávek (porodné, rodičovský příspěvek, přídavky
na děti); b. Finanční podpora formou slev na dani; c. Služby péče a výchovy dětí předškolního věku (MŠ, jesle
apod.); d. Služby doplňkové výchovy dětí školního věku (družina, kroužky aj.); e. Vzdělávání dětí
Zdroj: Samoživitelé 2019

S rodinnými dávkami jsou méně než jiní spokojeni lidé hodnotící svou
domácnost jako chudou a lidé, kteří od státu očekávají významnější podporu
rodin (podle výše uvedeného indexu role rodiny a státu zdůrazňovali úlohu státu).
Analogicky větší spokojenost s dávkami vyjadřují lidé deklaratorně bohatší
a preferující autonomii rodiny a také ti, kteří preferují sociální dávky proti daňovým
úlevám. Lidé bohatší, kteří se současně v oblasti preferencí kloní k větší úloze rodiny
při zabezpečování jejích potřeb, jsou také spokojenější s tím, jaká jim byla poskytnuta
daňová úleva. Nejméně spokojení s daňovými úlevami jsou pak logicky ti, co stojí
v těchto ukazatelích na opačné straně škály.
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Více než jiní rodiče využívají daňové úlevy ke své spokojenosti rodiče ovdovělí,
příp. sezdaní respondenti. Ti jsou také spokojenější se službami jak pro předškolní, tak
pro školní děti (vzhledem k nízkému počtu těchto skupin rodičů však nejde o dostatečně
spolehlivé údaje, nelze je generalizovat).
Trochu překvapuje poměrně velká spokojenost s poskytováním péče
a výchovy dětem předškolního věku, a to jak v porovnání s tím, nakolik ji (jako
nedostatkovou) rodiče obecně a sólo rodiče zvlášť požadují (viz citované výzkumy
VÚPSV, CVVM, 2019b), tak s tím, že dlouhodobě je veřejně kritizován velký deficit této
péče (mj. Kalíšková a kol., 2016). Citovaný zdroj CVVM (2019b) však zaznamenal mírný
pokles volání po zřizování mateřských škol, i zařízení typu jeslí (nelze zatím posoudit,
zda dočasný). Ačkoliv jsou k této službě kritičtější rodiče dětí, které svým věkem spadají
mezi její uživatele (do 6 let věku), i mezi nimi je více než třetina spokojených, více u
dětí 4-6 let, kde je však i více nespokojených. Ti, co mají starší děti a službu hodnotí
retrospektivně (nevíme, jaký to má vliv), hodnotí službu z více než dvou třetin pozitivně.
Malý vliv má rodinný stav, svobodné matky jsou kritičtější, rozvedené a vdovy spokojenější. Větší spokojenost je (se slabou statistickou významností) u rodičů z venkova
a malých měst.
Zajímavá je vysoká míra spokojenosti s poskytováním vzdělání dětem.
Avšak nepřekvapuje to s ohledem na to, že např. v šetřeních Centra pro výzkum
veřejného mínění, zaměřených na hodnocení sociálních podmínek a opatření sociální
politiky státu, se řadu let vzdělávání ukazuje jako jedna z nejméně kritizovaných oblastí
(CVVM, 2019a). Je to ale trochu v rozporu s rostoucí kritikou vzdělávání v ČR (např.
Prokop, Dvořák, 2019) a s tím, že z důvodu nespokojenosti se stávajícím vzdělávacím
systémem roste počet rodičů vyhledávajících soukromé a alternativní školy. Nevíme
však, nakolik to platí i pro sólo rodiče, a vzhledem k obvyklé nutnosti platit nemalé
školné bude mezi nimi asi zájemců méně. Samoživitelé a samoživitelky mají tedy nejspíš
i zde omezenější prostor pro hledání toho nejlepšího pro své děti.
Také nabídka služeb družin není zdaleka ideální (Šťastný, 2017; Kuchařová
a kol., 2019a), přesto nejen v tomto šetření zjišťujeme spokojenost (např. Kuchařová
a kol., 2019b). A to celkem obecně platnou, s výjimkou svobodných matek. Nicméně
nižší spokojenost deklarují právě ti rodiče, kteří mají dítě ve věku, kdy je tato služba
nejvíce žádána – v mladším předškolním věku.
Z provedených výpočtů korelací lze usuzovat, že ten, kdo spoléhá na stát, tj.
připisuje mu větší roli než rodině (viz výše), ten je méně spokojen s finanční
pomocí. Obvykle jsou to ti, kteří jsou na něm objektivně v této oblasti více
závislí, tzn. rodiče nepracující, rodiče s velmi malými dětmi.
Nabízí se ale také interpretace, že pomoc, vnímaná jako nejvíce potřebná,
má spíše charakter formální, institucionální podpory, nebo je takto očekávaná. Je
to smysluplné, jak ukazuje porovnání s oblastmi podpory, které rodiče deklarují jako
potřebné. Je to zejména finanční podpora, bydlení a služby. Z šetření Samoživitelé to vychází nepřímo, ale lze to vyčíst z dat šetření Finanční podpora rodin s dětmi
2018, kde byla položena přímá otázka na hodnocení potřebnosti různých oblastí
společenské podpory (Höhne a kol., 2019). Uvedené tři položky byly v tomto šetření
nejvíce žádány, a to podobně rodiči z úplných i neúplných rodin. Nicméně ti respondenti
z neúplných rodin, kteří nebyli zaměstnaní, více než ti vydělávající, požadovali podporu
bydlení (pro ně ještě méně dostupného než pro vydělávající a možná konkrétně
samostatného bydlení nukleární rodiny), a také větší dostupnost zařízení denní péče pro
děti mladší tří let (zřejmě vnímanou jako předpoklad výdělečné aktivity).
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Jsou to formy pomoci, které může poskytnout hlavně stát, ale také kraje a obce,
případně částečně i rodinám vstřícní zaměstnavatelé.
Rodiče samoživitelé si uvědomují, že jejich komplikovaná životní situace má řadu
příčin, které působí synergicky, a důsledků, jejichž řešení není přímočaré. Jakkoli to pro
ně nemůže být jednoduché formulovat, zeptali jsme se na to, co by podle nich zlepšilo
kvalitu života rodin samoživitelů a samoživitelek. Odpověděla naprostá většina dotázaných. Jejich odpovědi zahrnovaly vyjádření od velmi konkrétních návrhů opatření,
zlepšení podmínek, typů pomoci atd. až po obsáhlejší odpovědi zahrnující celou škálu
témat, nebo krátká, velmi obecná vyjádření (sociální podpora, pomoc státu apod.).
Nebylo jednoduché odpovědi utřídit, vyslovovaná témata se překrývala, jak to odpovídá
tomu, jak se v realitě prolínají. Výsledný přehled je tedy nutně schematický a trochu se
v něm ztrácí pestrost odpovědí. Ty byly sloučeny do širších tematických okruhů, některých „monotematických“ (např. „výživné“), některých shromažďujících různorodější,
v menším počtu se vyskytující, příbuzná témata. Pokud někdo uvedl více „návrhů“,
zařadili jsme jeho odpovědi do více kategorií (počet výskytů návrhů/témat se nerovná
počtu respondentů, kteří otázku zodpověděli, ale je vyšší, v zájmu zobrazení celé šíře
námětů).
Jednoznačně nejpočetnější byla vyjádření týkající se finanční podpory sólo
rodičů, a to obecně (např. lapidární „peníze“ či „zvýšit finanční podporu“ apod.) nebo
navrhující obecný princip úpravy finanční podpory (např. „finančně podporovat rodiny
diferencovaně“), anebo zmiňující konkrétní oblast finanční podpory. Do samostatné
kategorie jsme proto zařadili náměty na zvýšení nebo úpravu sociálních dávek
a požadavky na změnu daňových úlev.
Na druhém místě podle četnosti výskytu se umístily odpovědi týkající se
zaměstnání obecně, dostupnosti zaměstnání pro sólo rodiče, především podpory
flexibilních forem práce, podmínek práce pro sólo rodiče, přístupu zaměstnavatelů aj.
Zdůrazněno je nejednou zaměstnání jako nástroj pro zajištění životních podmínek rodiny
vlastním přičiněním.
Další z nejčastěji uváděných témat je pomoc od státu nebo společnosti,
formulovaná opět buď obecně (např. „větší zájem o samoživitele“), nebo byly
respondenty více či méně konkrétně definovány univerzální formy pomoci (služby,
bytová politika, vzdělávání dětí aj.).
Samostatným tématem, silně rezonujícím, bylo placení výživného, zejména
formulováno jako kontrolovat placení nebo zajistit vymahatelnost alimentů.
Trochu překvapivě je méně často zmiňována dostupnost bydlení, zřejmě mají
rodiče problém především s náklady na bydlení a pak je tento jejich problém zahrnut
v kategorii „finanční“. Dalším z témat uváděných s (pouze) střední frekvencí je mimorodinná denní péče a zajištění volného času dětí.
Ostatní způsoby podpory samoživitelů byly zmiňovány s nižšími četnostmi. Přesto
si zaslouží pozornost potřeba sólo rodičů, aby s nimi bylo vstřícněji jednáno na
úřadech, stejně jako jakési povzdechnutí nad tím, že se ne vždy setkávají s pochopením jejich problémů ostatními lidmi.
V kategorii „jiné“ se skrývají jak konkrétnější náměty k tématům, zde již uvedeným, tak zcela individuální požadavky k aktuální konkrétní situaci respondenta, tak ale
také kritika chování samoživitelů v tom smyslu, že si buď svou osamělost svým chováním
zavinili, nebo svým jednáním násobí (neeliminují) problémy se samoživitelstvím spojené.
Ojediněle je uvedena kritika systému sociální ochrany, který vlastně samoživitelství
nepřímo podporuje.
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Tabulka č. 7.12 Požadavky rodičů na to, jak lze zlepšit kvalitu života samoživitelů
– kategorizované odpovědi na otevřenou otázku, absolutní četnosti
finanční podpora

343

v tom konkrétně: sociální dávky
daňové úlevy
zaměstnání/práce, pracovní podmínky, flexibilita, úvazky apod.
v tom: přístup zaměstnavatelů*
Pomoc od státu, zapojení státu obecně, ve vyjmenovaných oblastech
v tom: lepší sociální politika
více/lepší služby*
výživné – koncepce, zajištění vymáhání státem

61
66
216
28
209
14
6
100

bdlení – finanční dostupnost, vhodné bydlení

83

institucionální péče - předškolní péče, vzdělávání dětí

81

v tom: mimoškolní péče*

35

více (volného) času / čas s dětmi / klid na rodinný život

42

vstřícnější přístup/pomoc úřadů

30

chápavější přístup/pohled společnosti

22

nový partner nebo znovu žít s partnerem

14

větší zapojení otce (druhého rodiče, obou rodičů) do péče

10

aby se rodiny nerozpadaly

20

rodič spokojen; každý má život takový, jaký si „zařídí“

10

jiné

83

nevím (nezahrnuje nevyplněné)

43

Pozn.: * pokud respondent uvedl několik námětů z dané oblasti, vč. zde samostatně uvedené, je jeho odpověď
zahrnuta v celkovém počtu k danému tématu („zaměstnanost“, „pomoc od státu“, „institucionální péče“).
Zdroj: Samoživitelé 2019
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PODLE KVALITATIVNÍHO ŠETŘENÍ

8. Neúplné rodiny v hloubkových rozhovorech

8. Neúplné rodiny v hloubkových rozhovorech
Jana Barvíková

8.1 Základní informace o výzkumu
Metodika výzkumu
Tato část publikace shrnuje vybrané výsledky analýzy hloubkových rozhovorů
vedených od dubna do června 2019 s 13 respondenty se zkušeností s výchovou dítěte
v neúplné rodině.
Rozhovory byly vedeny s 9 ženami a 4 muži ve věku 30-49 let, kteří se do
výzkumu přihlásili na základě veřejné výzvy VÚPSV, v. v. i. Byli mezi nimi zastoupeni
respondenti z Čech a Moravy, velkých a menších měst i venkova. Co se týče vzdělání,
téměř polovina respondentů (6) ve screeningovém dotazníku uvedla střední odborné
vzdělání s maturitou, 5 vysokoškolské vzdělání, jedna respondentka byla vyučena
a jedna uvedla základní vzdělání. Pokud jde o délku zkušenosti se samoživitelstvím,
nejkratší doba byla bezmála rok a půl, nejdelší doba 13 let. Aktuální obtíže s vycházením
s příjmy domácnosti uvedla většina respondentů, pouze dvě osoby s nimi vycházejí
zcela bez obtíží (viz tabulka č. 8.1).
Cílem tohoto kvalitativního výzkumu, který měl charakter sondy, bylo zjistit, jak
se žije v neúplných rodinách. Jaké to je starat se o děti a žít s nimi sám/sama? S čím
se tyto rodiny potýkají, kde potřebují pomoc zvnějšku? Rozhovory byly primárně
zaměřeny na zvládání péče o děti a jejich výchovu, finančního zajištění rodiny, na vztahy
a komunikaci s druhým rodičem a na osobní spokojenost respondenta s vlastním
životem (jak vše zvládá, co mu v tom pomáhá, v jakých oblastech popřípadě má a u
koho oporu; čerpá-li pomoc formou služeb či sociálních dávek; jak společnost či stát
může podpořit neúplné rodiny). Většina rozhovorů byla sebrána ještě před zahájením
dotazníkového šetření, jemuž byla věnována předchozí část této publikace. Poznatky
z těchto rozhovorů tedy mohly být využity v průběhu tvorby dotazníku a ovlivnit podobu
zařazených otázek.
Rozhovory byly nahrávány na diktafon a jejich audiozáznamy posléze doslovně
přepsány. Následné kódování a analýzy přepisů byly provedeny za pomoci softwaru
ATLAS.ti. Využito bylo otevřené kódování dle obsahu a kategorizace s následnou
obsahovou analýzou.
V textu obsažené doslovné citace z rozhovorů jsou v souladu se zvyklostmi
v kvalitativním výzkumu ponechány v hovorové řeči. V zájmu zachování anonymity
a soukromí našich respondentů v textu samozřejmě neuvádíme jejich skutečná jména.
Všechny citované pasáže z rozhovorů byly anonymizovány.
Motivace respondentů k rozhovoru
V textu výzvy VÚPSV, v. v. i. bylo inzerováno, že výstupy z výzkumu budou
využity jako podklady pro koncepční činnost MPSV v oblasti rodinné politiky. Jako svoji
motivaci pro účast na výzkumu respondenti nejčastěji zmiňovali snahu pomoci výzkumu
(svým typem příběhu), dále pak potřebu sdílením svých vlastních zkušeností reagovat
na obecně rozšířené mýty o samoživitelkách. Jeden z mužů hovořil o své potřebě ve
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výzkumu ukázat, že i muž dokáže roli samoživitele zvládat. Pro řadu respondentů byla
zásadní motivací finanční odměna.
„... já jsem teda nevěděl, jak to... jestli to bude jako osobně nebo tak, právě, že
jestli bude nějaký dotazník a spol. Ale říkal jsem si jako, že je fajn, kdyby byl další
zase názor, protože všude vidíte matky samoživitelky a nikdo neřekne doopravdy
pořádně nahlas - otec samoživitel. Pro spousty lidí je ještě pořád netradiční, že je
otec na rodičovský. Vždycky, když někomu řeknu, když se mě ptají, co dělám a
řeknu, že jsem na mateřský, tak oni - teda vy jste ale to. Já říkám - no, ale já
jsem jako neměl jinou možnost, protože tohle... A pak jsou všichni totálně
odvařený jako, všichni jsou úplně hotový, jsem pro ně nějakej superman, přičemž
nejsem, ale... jo? Že je to prostě o tom, že to neznají, nevědí o tom, prostě věřím,
že je dost chlapů prostě, který jsou v takový situaci jako já a třeba nejenom s
jedním dítětem. Ale prostě neví se o tom, málo se o tom ví. Já jako dneska se
hrozně moc podporujou ženy, což je v pořádku, protože prostě vždycky byly to.
Ale příde mi to na jednu stranu až přehnaný, vzhledem k tomu, že dneska je krize
mužství, jo? A chlapi prostě nevědí, jaká je jejich role a pořádně nevědí, co mají
dělat, tak by se měl sem tam podle mě prostě nahodit nějakej příklad toho, že
prostě i ty chlapi to zvládají, jo? Samozřejmě každej samoživitel má jako můj
respekt a bude mít respekt každýho, protože prostě není to jednoduchý, spousta
lidí to nedává ve dvou a ten, kdo to dává v jednom, tak je prostě frajer děsnej, ať
je to chlap nebo ženská. Ale měl by se podle mě trošku jako občas sem tam
vypíchnout i nějakej ten chlap, i když je to procentuálně třeba jeden z deseti. Jo?
Tak prostě měl by se prostě vypíchnout, o tom se... hrozně se o tom málo mluví.“
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0-2

1

1

1

1

3-6

1

1

1

7-10

1

1

1

1

1

1

11-14

1

1

15-17

18-25

děti v domácnosti ve věku (v letech)
dospělé
a studující
starší 26

1

aktuální
hodnocení vycházení
s celkovými měsíčními
příjmy

9 s určitými obtížemi

3 s určitými obtížemi

1,4 téměř bez obtíží

4 zcela bez obtíží

4 s velkými obtížemi

1,5 s určitými obtížemi

13 s určitými obtížemi

3 s určitými obtížemi

3 s určitými obtížemi

13 zcela bez obtíží

9 s určitými obtížemi

1,5 s určitými obtížemi

7 téměř bez obtíží

jak dlouho
samoživitelem/
samoživitelkou
(cca v letech)

Pozn.: Z – základní, VsM – vyučen/a s maturitou, SOsM – střední odborné nebo všeobecné s maturitou, VŠ – vysokoškolské
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SOsM

VŠ

Z
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VŠ

VŠ

VŠ

VŠ

40

ž

vzdělání

věk

pohlaví

Tabulka č. 8.1 Respondenti kvalitativního výzkumu
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8.2 Příběhy
Hlavní důvody samoživitelství a další okolnosti životních příběhů respondenta
naznačuje tabulka č. 8.2. Příběhy respondentů obsažené v této kapitole pak s využitím
citací či úryvků z rozhovorů poskytují vhled do problematiky neúplných rodin. Přibližují
různé okolnosti jejich vzniku, zvládání každodenní reality, výzvy a pocity, jimž mnozí
rodiče v těchto rodinách čelí, úvahy, kterými se zaobírají.
Nejvíce se opakujícím důvodem vzniku neúplné rodiny je opuštění partnerem
kvůli novému vztahu. Jednalo se zpravidla o náhlá vzplanutí, která partnera vedla k
ukončení soužití s respondentem. Situace samoživitelství většinou není jedinou zátěží,
s níž se respondenti v životě potýkají. Ze všech následujících biografií se vymyká příběh
Gabriela, který se stal otcem-samoživitelem v důsledku úmrtí manželky na vážnou
dlouhodobou nemoc.
Tabulka č. 8.2 Hlavní důvody samoživitelství a další okolnosti životního příběhu
respondenta
respondent

hlavní důvody

další okolnosti

M1

opuštěn manželkou kvůli
novému vztahu

střídavá péče

M2

opuštěn manželkou kvůli
novému vztahu

matka: drogy, odsouzena kvůli neplacení výživného
a neodpracování veřejně prospěšných prací (podmíněné
tresty, amnestie, výkon trestu nepodmíněně)
otec: finanční těžkosti

M3

úmrtí manželky na vážnou
dlouhodobou nemoc

otec: finančně zajištěn

M4

rozpory, chování manželky

Ž1
Ž2
Ž3
Ž4
Ž5
Ž6
Ž7

rozdílnost názorů a povah,
odcizení
opuštěna manželem kvůli
novému vztahu
rozdílnost očekávání od
vztahu
opuštěna přítelem kvůli
novému vztahu
opuštěna partnerkou kvůli
novému vztahu
alkoholismus manžela,
problémy v komunikaci
manželovy finanční podvody
(trestná činnost)

Ž8

nikdy s otcem nežila a žít
nechtěla (narkoman)

Ž9

před porodem opuštěna
manželem kvůli jiné ženě

matka: nadužívání alkoholu, pokusy o sebevraždu
po narození dítěte – trvalé následky;
otec: výlučná péče
otec nemá o dítě zájem a po vzájemné dohodě s matkou
s ním není v kontaktu
matka: exekuce kvůli dluhům ex-manžela
matka: výlučná péče
otec: dluhy důvodem sebevraždy
matka: vážné zdravotní komplikace (invalidní důchod)
syn: vážné zdravotní komplikace
dítě počato pomocí asistované reprodukce
matka: psychický kolaps v počátku samoživitelství
matka: exekuční spory kvůli dluhům ex-manžela; OSVČ
matka: psychické problémy a dluhy po propuštění ze
zaměstnání – exekuce a soud s bývalým
zaměstnavatelem;
neplánované, nechtěné početí - otec není uveden
v rodném listě dítěte
matka: na počátku samoživitelství nervové zhroucení –
deprese a úvahy o sebevraždě, berlička v alkoholu; exmanžel nespolehlivý – soudní spory kvůli výživnému
(amnestie), splácení dluhů po ex-manželovi, ex-manžel jí
připravil o její podíl z prodaného společného bytu; ona i
dítě ADHD

Pozn.: Pořadí respondentů v tabulkách 8.1 a 8.2 je z důvodu zachování anonymity respondentů záměrně
stanoveno odlišně.
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Aneta: Já musím bejt ta přísná, což jsem nikdy nechtěla
Aneta se do Adama, který byl o dvanáct let starší a již jednou rozvedený,
zamilovala, když jí bylo dvacet let – „...to jsem byla puberťačka“. Společně si užívali
života, bavili se, jezdili na dovolené, sportovali. Po dvou letech Aneta neplánovaně
otěhotněla a po dalších dvou letech, to už syn byl na světě, se vzali. Narození syna
Anetu změnilo, dospěla: „A potom jakoby to ve mně se to zlomilo, nějaká zodpovědnost,
že jo, už to bylo jinde. A on tam jako zůstal. A pak už jsme se jako moc neshodli.“
V trávení volného času a dovolených si stále rozuměli, ale v každodenní všední realitě
jejich vztah přestal fungovat. Rozcházeli se ve svých očekáváních: „Manžel, že jo, chtěl
přijít domů a spát, a aby ho nikdo neotravoval, aby bylo ticho, aby bylo uklizeno,
uvařeno, připraveno. A klid. A já naopak tam toho chlapa chci mít proto, abysme si
třeba večer sedli spolu, popovídali si, že jo. Když už tam je, tak já si nechci připadat
jako, že jsem tam sama, že jo. No a on byl takový jiný v tomhle. Nebo šel do hospody
pařit. A to se potom... no, to pak nedopadlo dobře. (smích) (...) ... on je takovej věčnej
puberťák, dodneška, takovej bohém.“ Než se rozešli, vzájemně se iritovali, doma bylo
napětí, nicméně nehádali se. Rozvedli se, když bylo synovi pět let. Stále spolu vycházejí
jako kamarádi. Ani jeden z nich nemá dalšího partnera, slaví spolu Vánoce, synovy
narozeniny, občas si všichni vyjdou na večeři. Rok po jejich rozchodu se Adam se synem
vídali i poměrně často (syn měl dva domovy), pak změnil práci, většinu času je mimo
město a se synem se vídá jeden víkend v měsíci. Aneta má za to, že jejich způsob
rozchodu syna, kterému je nyní sedm let, poznamenat nemohl, ale to, že doma není
muž, na něj dopad má. „Protože to jde na něm hrozně vidět, že tam není ten táta (...)
... co se týče výchovy, tak mi v tom nemůže [pomoci], nemá jak, že jo, takže je to
všechno na mně. Tím pádem já musím bejt ta přísná, což jsem nikdy nechtěla. Já jsem
chtěla, aby to byl ten chlap. Takže spíš dělám toho chlapa doma. Takže malej mi to
vyčítá, že jsem jako hrozně přísná a spíš se jakoby těší, až přijede ten táta, protože ten
je ten, co mu potom všechno dovolí, s kým bude mít jenom ty zážitky, výlety a zábavu.
A já po něm furt něco chci, že jo, protože chci, aby z něj vyrostlo něco normálního.
Takže jsem se postavila do role, kde jsem nechtěla bejt. (...) Takže to není sranda. A
kor on [syn] je hodně živej a hodně tvrdohlavej a má vlastní názor a myslí si, že hejbe
světem, takže spolu bojujem často.“ Co se pro Anetu změnilo tím, že zůstala sama?
„Všechno. Nejdřív jsem se cejtila... nejdřív jsem se srovnávala s tím, že já jsem ho
[manžela] vlastně milovala, že jo, takže s tím, že on odešel. Když jsem se srovnala s
tímhle, tak jsem se začala srovnávat s tím, že už jsem na to sama, že se nemám na
koho spolehnout a že když vypadnu z práce nebo něco bude s malým, že nemám za
kým jako jít. Tak s tím se srovnávám teda doteďka, že je to takový... (...) Cejtím tu
zodpovědnost na sobě. Předtím jsem to tak nevnímala, protože on byl ten, co se o nás
jakoby postaral. I když jsem třeba chodila do práce, jako nebyla jsem doma, ale necítila
jsem tu zodpovědnost tolik. Takže hodně, hodně.“ Aby syna a sebe zabezpečila, vedle
své práce ještě o víkendech chodívá na brigády. Syn jí to, že je kvůli práci často pryč,
občas vyčítá. „Jenže potom taky chce chodit na kroužky, že jo, jet na dovolenou... (...)
Je trošku sobecký tím, že je jedináček, protože on chce mít všechno, ale chce mít i mě
prostě doma, ale nechce se vzdát těch materiálních věcí. Já mu to vysvětluju dokola,
takže my furt debatujeme. Já ho třeba nikdy nebiju jako, nikdy, to nechci. Takže my
furt vedeme na tý bázi, že spolu diskutujem pořád. A pořád a on je hodně chytrej teda,
protože on má hodně argumentů na mě, takže vedeme takový rozhovory. (smích)
Doufám, že to k něčemu bude někdy.“ Adam výživné na syna posílá pravidelně, když je
potřeba uhradit nějaký výdaj za syna, na který Aneta nemá, stačí, když to Adamovi
řekne, a on ho zaplatí. „Co se týče malýho, a řeknu mu, že prostě na to nemám, tak to
zaplatí. V tomhle jako problém nemám, ale samozřejmě naše úroveň s malým se,
protože manžel vydělával hodně, takže my jsme se jakoby měli dobře. A teď, když jsem
na to sama, tak malej to samozřejmě... o už si na to teda zvykl, ale byl to pád dolů, že
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jo. Už to není o tom, že někam jdeme - mami, mami, mami. A já mu nic nekoupím. Furt
mu říkám, že prostě to nejde, že na to nemám, že jo. A tohle jsem musela opakovat
často. Ale já jsem i ráda, aspoň není rozmazlený. Aspoň jako nemá, na co si ukáže. To
zase, když přijede ten táta, tak mu to prostě koupí.“ Přesto Aneta žije od výplaty
k výplatě, to, aby každý měsíc dokázala vyjít, ji stresuje. Nebrání se tedy přijmout místo
dárků od rodiny peníze (ostatně její blízcí vědí, že to je právě to, co potřebuje nejvíce,
takže dárky už jí ani nekupují), ale aby je požádala o peníze, když nevychází, v tom jí
brání hrdost. Hrdost by jí také bránila v tom, aby žádala o sociální dávky. Má za to, že
by je měli dostávat potřebnější lidé, než je ona. Jelikož splácí hypotéku na byt, která na
ni po rozvodu přešla, domnívá se, že by ani na sociální dávky neměla nárok.
Byť má se členy své původní rodiny blízké vztahy, s hlídáním jí může tu a tam
vypomoci jen její matka. Ráda by potkala muže, který by jí se vším pomohl...
s výchovou syna, ale i se zabezpečením domácnosti.
R: Potřebovala bych nějakýho chlapa, kterej mi s tím pomůže, co nejvíc.
T: A jak vlastně se dá, když je máma sama s dítětem, navázat nějakej partnerskej
vztah nebo jako...
R: Já se na to snažím přijít. (smích) Zatím jsem ho nenavázala. Nevím, já doufám,
že jo, ale samozřejmě ten výběr je úplně jinej, než když jsem ho měla před osmi
lety, když jsem se tady zamilovala do manžela, že prostě pro mě je důležitý, aby
měl rád malýho nejdřív, že jo, aby to byl rodinnej typ, a to je pro mě jako
důležitější než to, že se mi líbí, že jo. Takže zatím to ne to. A i když... nemyslím
si, že by ale nebyla k tomu příležitost nebo čas, myslím si, že ty chlapi jsou hrozný,
že není z čeho vybírat. (smích)
T: A byla někdy nějaká možnost nějakýho vztahu, kterej jste odmítla právě kvůli
malýmu?
R: Nedostala jsem se k žádnýmu. Nebo takhle, já když vidím, že by to bylo jenom
na nějaký fyzický bázi, tak do toho prostě nejdu, kvůli malýmu. A mě to ani neláká
tohle, vůbec. Já hledám někoho domů, že jo, ne pro zábavu. Jako v tom mám asi
jasno. Určitě vím, že nechci bejt sama jako, že jako fakt chci někoho najít.
T: Co by bylo lepší, kdybyste byli ve dvou?
R: Hm? Myslím si, že ten mužskej element by tam změnil toho malýho jednání,
protože by měl nějakej... on má k chlapům respekt zase takovej přirozenej, ke
mně ho nemá, se mnou furt jako diskutuje. A možná to dělám blbě já. Myslím si,
že by to vnímal jinak. A samozřejmě mně by pomohl časově, že jo, že... já přiletím
domů, udělám úkoly, vařím, tady to, nezastavím se. Že by se to nějak jako
rozdělilo. A hlavně bych nemusela třeba chodit na ty brigády, že jo, i finančně by
mi to pomohlo. Já, když jsme jako žili ve dvou, tak jsem se cejtila svobodněji. Teď
jsem furt ve stresu, protože přece jenom z vejplaty do vejplaty, že jo, tak vždycky
na konci měsíce - no, tak zase jsme nevyšli. (smích) Tak prostě je to stresující,
ale jako zvykám si. Zase ale musím říct, že bych to určitě nevyměnila, protože žít
s někým, s kým si nerozumím, pro mě není správný řešení, jako určitě vnitřně se
cejtím líp po tom rozvodu, i když je to náročnější. Ale určitě bych to nevyměnila.
To ne.

Muži, které Aneta potkává, jí připadají nedospělí. Dříve uvažovala o tom, že by
ráda měla ještě další děti. Teď si to rozmýšlí: „Protože bych se zase bála toho, že zase
zůstanu sama. Možná jsem ještě zklamaná.“ Celý její život se nyní točí kolem práce a
syna. Ze svého společenského života obětovala téměř vše, má za to, že v tomto ohledu
to muži mají mnohem snazší:
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R: ... já jsem člověk jako hodně společenskej, že se ráda bavím a tady to, ale není
na to prostor, fakt jako málo. Jako asi kdyby nebyl malej, tak žiju úplně jinak. Já
mám prostě ráda kolo, já bych hrozně chtěla jezdit každej den na kole, že jo. Ano,
s malým vyjedu, ale to je takový... Já chci jezdit po horách a teď nemůžu. Chtěla
bych cestovat a chtěla bych chodit do kina, prostě nemůžu. Takže jako všechno.
(smích) Ale samozřejmě mně to nevadí jako, je to tak, jo? To je normální. Ale
možná ty chlapi si to někdy jako neuvědomujou, nebo si toho neváží. Já bych
chtěla jako chlapa, kterej tohle chápe. Můj manžel to nebyl teda. Ten tomu jako
moc nerozuměl.
T: Co by měl chápat?
R: Že nejsem jenom chůva, že mám i svůj osobní život, kterej...
T: Jo, svoje potřeby.
R: ...v tom prostě není, od tý doby, co se narodil malej, tak nebyl. A on, ten chlap
ho má pořád, protože ten si může vždycky jít, kdy chce, kam chce, že jo. A moc
se teda ani neptá. A nedej bože, když já řeknu - já bych chtěla jít jako. - Tak si
zařiď hlídání a blablabla. Já nevím, jestli to tak funguje všude nebo jenom jestli já
mám špatnou zkušenost? Ale podle mě to není vyrovnaný, jako chlap ženská.

Ben: Připravovat jim snídaně, vozit je do školy a starat se... kdybych tohle
neměl, přišlo by mi, že nejsem otec
Ben má se svou bývalou ženou Barborou dvě děti ve věku osm a šest let. Jejich
manželství považoval za více méně spokojené do té doby, než mu před třemi lety žena
oznámila, že se před měsícem v práci zamilovala do kolegy, v jejich manželství je
nespokojená a hodlá od něho odejít k novému partnerovi. Sám je přesvědčen, že
manželství se nemá jen tak opouštět při prvních problémech a vzplanutí, že je třeba
problémy zkusit řešit a snažit se manželství zachovat i kvůli dětem. Ostatně vyrostl
v rodině, kde vztah rodičů nebyl ideální, a teprve až v dospělosti se dozvěděl, že rodiče
zůstali spolu jen z ohledu na děti. Je jim za to vděčný, protože to, že zůstali spolu, pro
něj bylo důležité. S vlastním rozvodem se dodnes zcela nesmířil, rozpad jejich rodiny
proběhl velice rychle, byl to pro něj šok. V průběhu rozvodového řízení absolvovali se
ženou mediaci (poprvé z iniciativy Bena, podruhé jim byla uložena soudem). Pomoc
psychologa vyhledal sám, za pro sebe užitečnější však považuje podporu svých
kamarádů. O párové terapii ani neuvažovali, žena byla pevně rozhodnuta jejich soužití
ukončit. Důvody její nespokojenosti v manželství se dozvídal až po jejich rozchodu. Když
má dnes s bývalou ženou mluvit, stále ještě se necítí dobře, zazlívá jí unáhlený rozpad
rodiny.
Zatímco žena prosazovala svěření dětí do výlučné péče s rozšířeným stykem,
Ben usiloval o střídavou péči. Navrhoval ženě i společnou péči, s tím, že by se střídali
v péči o děti v jejich původním bydlišti. Tuto variantu Barbora kategoricky zamítla s tím,
že si nedokáže představit, jak by se společně starali o domácnost. Podle Bena by to
realizovatelné bylo, měl představu, že by si rozdělili úkoly a kdo má co na starosti,
podobně jako tomu bývá přirozeně v rodině. Jelikož podle Bena jediným motivem ženy
pro výlučnou péči s rozšířeným stykem byla snaha vysoudit vyšší alimenty, soud se
přiklonil k jeho návrhu a rozhodl o střídavé péči. Děti se u rodičů střídají po týdnu,
v pondělí ráno je jeden odveze do školy a druhý si je tam odpoledne vyzvedne. U
každého z nich mají kompletní sadu oblečení, hraček, školních potřeb a jiné domácí
zvířátko, kromě oblíbených hraček tedy mezi oběma domácnostmi nic nestěhují. Obě
domácnosti jsou vzdálené přibližně půl hodiny jízdy autem. Barbora je nyní na rodičovské
dovolené, otcem jejího miminka je její nový partner. Z logistických důvodů, aby pro ni
bylo snazší děti dopravovat, mají nyní školy a většinu zájmových aktivit v místě bydliště
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matky. To je pro Bena časově náročnější. V týdnech, kdy má v péči děti, končí v práci
dříve, v týdnech, kdy jsou u matky, pracuje o to déle. Aby pro děti nebyla změna
rodinného uspořádání ráz na ráz, během asi dvouměsíčního období počet dní, po kterých
se střídaly, postupně navyšovali, nejprve to byly dva dny, potom tři, čtyři. Ben má za
to, že i díky tomu děti přijaly změnu v rodinném uspořádání poměrně dobře, alespoň
tedy bez nějakých zjevných dramatických reakcí, které očekával. Přispělo k tomu patrně
i to, že s matkou žije jiný muž, že je pro ně změna jasná a srozumitelná. „Ale
samozřejmě jim to tak jako šrotuje a furt se ještě ptají - budeme zase spolu? Z ničeho
nic jako vypálej.“ Náročné je pro ně, že mají dvě různá zázemí, mezi nimiž se přesouvají,
nikdy se však zatím nestalo, že by nechtěly k matce či otci. Ačkoliv jim jako důvod
rozchodu rodičů bylo sděleno, že maminka si našla nového muže a na tom se nic
nezmění, Ben nezaznamenal, že by se kdy za to na ni zlobily, nebo jí to vyčítaly. „To se
člověk třeba za deset let dozví.“
Důvodem, proč prosazoval střídavou péči, bylo, že nechtěl být jen tatínkem na
zábavu a přijít o to, že se o děti stará.
R: No, ona chtěla nějakou střídavou péči s rozšířeným stykem, takže jako co z ní
vypadlo, že by jako to byl furt ten model ten stejnej, akorát, že já bych jako platil
a nestaral se o nic, což je jedna z věcí, která jako... tam přistoupilo, že vlastně já
se jako nechci zbavit toho jako, že se o ně starám. Jako možná to není tak jako
kvalitní, ale jako...
T: Co to znamená, že to možná není tak...
R: Nějaký oblečení a to jim jako kupuju, jako víc toho mají asi od těch... ale já si
myslím, že ona... i když něco z bazárku mají, ale většinou jako to jsou věci
poděděný, takže... A prostě připravovat jim snídaně, vozit je do školy a starat se
o to, to mi příde jak... že kdybych tohle to jako neměl, no tak by nebylo jakoby
bejt nějakým způsobem otec. (...) To, že musím udělat tu snídani, vařit, prát. Že
to jakoby někde, jako ne asi nezvládám jako sestra moje, tak si myslím, že jakoby
to je... to je to,... co to dítě jednou za čtrnáct dní na výlet a... jednou za tejden
se jim podívat do žákovský? Vlastně kvůli tomu jsem jakoby tu střídavou jako
prosazoval.

Před časem měl vážný úraz, oporou mu byli opět kamarádi. Zaplatili mu jako
dárek pravidelný úklid domácnosti, což mu umožnilo starat se o děti i po dobu dlouhé
rekonvalescence. „Existuje internet, takže nákupy přivezou domů. Do práce jsem
nechodil, auto jsem... zase jako od jinýho kamaráda pučil, takže jsem i do školy mohl
vozit, ale jako tady asi, kdybych neměl kamarády, tak nevím, jestli bych potom hledal
někde nějakou jako službu, nějakou pečovatelku, která by vozila děti a... To bych asi
dva měsíce byl bez dětí.“
Cecílie: A nejvíc, čeho se děsím, je skončit na ulici s tím dítětem nebo že by mi
ho sebrali
Cecílie svou prací žila. Její pozice v zaměstnání se však prý radikálně změnila,
když se jejím přímým nadřízeným stal kamarád bývalého přítele, s nímž se ve zlém
rozešla. Po několika letech šikany z jeho strany o svou práci přišla a psychicky se
zhroutila. Jelikož neměla příjem a práci se jí nedařilo sehnat, dostala se do dluhů. Přišla
i o dekret na byt, bylo na ni uvaleno několik exekucí. V této situaci zjistila, že je těhotná.
„Jako nebyl [syn] vysněný, nebyl plánovaný, v žádném případě, protože jsem nebyla v
situaci, kdybych si to jako mohla dovolit. Ale prostě se to stalo, no. A nemohla jsem jít
ani na potrat třeba nebo... protože to stojí 4,5 tisíce, že jo, a zadarmo to nikdo neudělá.
Takže prostě člověk byl tak jako v prdeli.“ Otcem dítěte je muž, s jehož pomocí počítat
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nemůže a s nímž vzhledem k jeho způsobu života své dítěte spojit nechtěla. Není ani
uveden v rodném listě. Podařilo se jí najít byt v jiné části města, jeho vlastník využil její
situace a s vidinou zisku z příspěvku na bydlení nastavil nájem. Ze sociálních dávek si
svoji část ukrojili exekutoři. Částka, která jí zbyla, jí na obživu nestačila. „A teďka já
jsem fakt jakože v pátém měsíci, já jsem chodila po zahradách v létě, kdy jako... kdy
ještě zbylo nějaké jablko nebo něco takového. A tím jsem se krmila, třeba 14 dní jsem
fakt neměla ani rohlík prostě, to bylo strašné peklo.“ Jak říká, její těhotenství ji nakonec
zachránilo, protože získala nárok na dávky v mateřství. Již několik let se soudí se svým
původním zaměstnavatelem, doufá, že se domůže spravedlnosti, soud nakonec vyhraje
a z částky, kterou vysoudí, uspokojí exekutory. Částka, kterou jim má uhradit, nyní
přesahuje půl milionu korun, přičemž prvotní dluhy byly minimální. Po celou dobu, kdy
je v exekuci, se setkává s nekalými praktikami exekutorů. Pomáhá jí, že se orientuje
v právních předpisech a ví, jak se před nimi chránit. Na živobytí jí po zaplacení nájmu a
měsíčních srážek exekutora zbývají tři tisíce. „Vlastně mně se sejdou všechny ty dávky,
co jsou, ty dají dohromady celý ten nájem, protože vlastně sociálka posílá jenom
poměrnou část, takže jako mně se ten zbytek doskládal z rodičáku, z přídavků prostě a
všecko, co tam bylo na živobytí, tak to všechno takhle jsem odhrnula na ten nájem. Jo?
Vím, že se to nesmí. Vím, že musím rodičák použít na to dítě, ale já nemám ten prostor,
abych to použila na to dítě.“ Upíná se na to, že vyhraje-li soud a vyřeší exekuce, bude
moci začít znova chodit do práce a legálně mít příjem. Našla si rekvalifikaci, učí se
řemeslu, které by pak chtěla vykonávat. Současná situace je pro ni peklo. „Hlavně jako
ten pocit, že mě musí dotovat stát. Jako v podstatě stát mě dostal do týhle situace, ale
zase stát mě musí takhle... Ta hrdost jako trpí strašně. Strašně jako. Tam jsem smířila
už s takovejma věcma, že už asi snesu cokoliv. To prostě v životě jsem po nikom nic
nechtěla, že jo, jako nebo takový... člověka to zdegraduje strašně. (...) Navíc já fakt
nemůžu prostě někam dojit a říct - zaměstnejte mě. Protože v ten moment nedostanu
ani první výplatu, že jo, protože exekuce.“ Nejvíce se ovšem bojí toho, že by se synem
skončila na ulici, nebo by jí byl ze sociálních důvodů OSPODem odebrán. “Dřív jsem
měla, měla jsem byt, měla jsem auto, úplně všecko jsem měla, prostě práci jsem měla,
parádní život jako. Dneska nemám nic... (...) Já nejsem ten člověk, který by něco chtěl,
aby jako to zneužil. Já jsem prostě úplně jak v Jiříkově vidění, kamkoliv dojdu, tak
prostě všichni mě... i na tom pracáku, tam mě všichni berou nebo ze začátku brali jako
prostě další póvl prostě, jo? To je takové to stigma, co je... to bylo hodně těžké jako
přežít.“
Co jí pomáhalo a pomáhá všechen stres zvládat? Pravidelný kontakt
s psychologem a psychiatrem, které před lety kontaktovala na doporučení psychiatrické
nemocnice, kde byla hospitalizována po svém kolapsu ze ztráty zaměstnání. Hlavní
motivací jí byla její odpovědnost nejprve vůči svému psovi a později vůči dítěti.
Na svoji rodinu se o podporu obracet nemůže. Dospívala bez otce i matky, nevídá
se s nimi, stojí mezi nimi minulost. Sestra je vážně nemocná, bratr žije daleko. Přežívá
díky podpoře dvou cizích lidí, kteří v době, kdy byla těhotná a neměla peníze na jídlo
pro sebe, natož pro svého psa, reagovali na její žádost o pomoc na Facebooku. Prosila
o granule pro psa. Když pak zjistili, že čeká dítě, začali ji podporovat a podporují dodnes.
Jak finančně (úhradou oblečení a potřeb pro syna, nebo objednáním a zaplacením
dovozu nákupu), tak psychicky. „Takže bez těchhle dvou lidí já bych to... určitě bych to
nezvládla, jako stoprocentně ne, skončila bych někde v azyláku s tím, že tam je furt to
riziko prostě jako skončit na ulici. Jo?“ Tito dva lidé a její psycholožka a psychiatr jí tak
nahrazují rodinu, kterou nemá.
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Dominika: Nebojím se třeba vzít i práci, na kterou zdravotně nemám, jenom
proto, abychom se dostali z nejhoršího
Dominika nikdy neměla jednoduchý život. Rodiče se rozvedli, v dětství byla
šikanovaná, zažila zneužití. Trpí autoimunitní poruchou, která výrazně snižuje kvalitu
jejího života a možnosti jejího uplatnění: „Můj imunitní systém napadá klouby, a když
mu to není dost, tak začne napadat i měkký tkáně, oči, plíce, srdce. Třeba můžu dostat
z fleku embolii bez jakejchkoliv příznaků, protože příznaky jsou pro mě naprosto
standardní přirozenej stav.“ Zdravotní obtíže cítí neustále. „Já to přirovnávám k tomu,
že byť je mi něco přes 30, tak jsem si dělala jednou v lázních test fyzický zdatnosti a
vyšlo mi myslím 76 roků, že mi je. Jo? A já se přesně tak cejtím, jako stará babička o
holi, jako kdyby vzduch okolo mě byl těžší a já jsem musela vynaložit daleko víc energie
než zdravej člověk, abych se prostě dostala skrz jako, to je trošku marwellovský
přirovnání. (...) Bolej mě klouby, mám pracovní rekomandaci, že nesmím tohle, nesmím
tamto, ale to bych v podstatě nesměla dělat nic. Jednou mi paní doktorka u posudkový
komise říkala, že to je tak blbá nemoc, že když budu něco dělat, tak mě to bude vždycky
bolet. Když nebudu dělat nic, tak mě to bolet nebude. Ale to se o sebe nepostarám, že
jo.“
Než se Davídek, její syn, narodil, o dítě se pokoušela třikrát. Všechna předchozí
těhotenství však skončila samovolným potratem. Do Davidova otce byla intenzivně
zamilovaná ještě dlouho po rozchodu, přestože jejich pětileté soužití bylo velmi
problematické. „Mlátil mě, psychicky mě týral, s klukem jednou třísknul o postýlku
a třísknul do ložnice dveřma, takže jsem se k němu ani nemohla dostat, že se
zablokovaly dveře, dodneška jsou rozbitý, ale prostě já jsem byla tak silně zamilovaná,
že jsem tohle to neviděla. Až zpětně jsem si začala všechno uvědomovat vlastně, že
mám na lepší a že tohle vlastně, i když to byla velká láska, tak to nebylo tohle prostě.“
Jak se tedy stalo, že se synem zůstala sama? „Stalo se to tak, že přítel měl velký dluhy,
tak mi jednoho dne řekl, že abysme měli líp, tak si najde druhou práci. Tak vstoupil do
druhý práce, my jsme se bavili o svatbě, to byl pátek, v sobotu poznal jinou, v úterý mi
řekl, že je zamilovanej, ve čtvrtek jsem ho vyhodila. Bylo, no. Klukovi byl rok a půl. No
a pak se jednou vrátil, pak zase, že odchází, tak to už jsem jako nedávala. A loni se
oběsil. No. Takže to už se teda nevrátil.“ K sebevraždě ho přivedly dluhy. Jeho nová
partnerka „...mu kradla peníze, aby měla na automaty a on jí ještě živil její dceru. Takže
na tu naší rodinu už tak nějak jaksi neměl peníze. A jelikož on měl ještě syna z prvního
manželství (...), tak neplatil ani na něj nic.“ Aniž to jeho okolí vědělo, zadlužoval se více
a více. Tušení neměla ani Dominika. „Dlužil mi tři nebo čtyři alíky [alimenty]. A já jsem
mu dělala hrozný peklo nebo hrozný peklo, já jsem mu furt psala - potřebuju zaplatit
Davídkovi vejlet za tři stovky, potřebuju... nebo chtěla bych mu zaplatit focení ve školce,
to jsou zase tři stovky, puč mi něco (...). Jenomže on se tvářil před lidma jako prostě,
že je v pohodě, nechtěl nikomu přiznat vinu, takže si všichni mysleli, jakej je zazobanej.
Jenomže on neměl na jídlo, on třeba tejden nejedl. Ale to jsme se dozvěděli všechno až
potom. Kdybych věděla, jak je na tom, tak ho neotravuju s takovejdlema kravinama.
Jenomže prostě to mě i tchán jako uklidňoval, že to jsem nemohla vědět... Stejně pak
má člověk jako blbej pocit z toho.“
Tehdy, když ji bývalý partner opustil kvůli jiné ženě, byl to pro ni šok. „Šok,
hroznej šok. Já jsem to vůbec nečekala. A tím, že vlastně malej byl malej, tak to vůbec
jako. Nejdřív jsem se z toho nemohla vzpamatovat, pak mně paní doktorka, psycholožka
vysvětlila, že vlastně když je takovej jakej je, tak bych to vlastně měla jít oslavit, tak
to mě uzdravilo, ale jako s penězma to byl hroznej boj ze začátku, protože já jsem
platila úplně všechno, dovolený, nábytek, když jsme chtěli něco, cokoliv. On vlastně
platil ty dluhy. A když jsme zůstali sami, tak jsem paradoxně to s těma penězma
neuměla, takže jsem se zadlužila.“ Během soužití s partnerem byla zvyklá hradit veškeré
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pravidelné výdaje, ale vaření a běžné nákupy potravin měl na starost on. Do potíží jí
dostalo, že si neuměla rozvrhnout peníze na jídlo na celý měsíc. Pokaždé jí chyběly asi
tři tisíce, které si půjčovala od matky nebo kamarádek, a tak jí dluhy narůstaly. Trvalo
asi půl roku, než se to naučila. Pomohlo jí, že si začala vést finanční deník. „Vždycky
jsem si napsala na jednu stranu příjmy, na druhou stranu výdaje, potom do kolonky
pod to jako, co je potřeba ten měsíc zaplatit. A prostě jsem si udělala takovej rozpočet.
A vlastně během dvou tří měsíců já jsem si srovnala všechno, co jsem potřebovala. No
a vedu si to od tý doby vlastně už asi dva roky.“ Podruhé se do dluhů dostala po skončení
pobírání rodičovského příspěvku v období, kdy již neměla nárok na podporu v nezaměstnanosti a její jediný příjem představoval invalidní důchod. Měla zažádáno o příspěvek
na péči o syna, ale dávka ještě nebyla přiznána. Tehdy její příjem činil 6 200 Kč
a nájemné 7 000 Kč. V tísni se obrátila na kamarádku, ta jí na účet poslala jako půjčku
částku, která pak úřadem práce byla započítána jako příjem při posuzování nároku na
dávky hmotné nouze. Z bezvýchodné situace se dostala tak, že v rozporu se svým
zdravotním stavem přijala první práci na plný úvazek, která se naskytla. Příjem z tohoto
zaměstnání a za několik měsíců zpětně vyplacený příspěvek na péči jí pomohly dluhy
umořit.
Dominika v posledních letech, aby zajistila sebe i syna, vystřídala několik
zaměstnání. Kvůli jedné z prací si dalším vzděláváním navýšila kvalifikaci, nebrání se
nepohodlnému dojíždění do vzdálenějších míst. Pokud jde o přístup zaměstnavatelů, má
za to, že se nesetkala s tím, že by některý z nich zohledňoval její situaci samoživitelky
a zdravotní stav. Naopak, v posledním zaměstnání se ze strany vedení setkala se
šikanou, vulgarismy, sexuálním obtěžováním, byla nucena pracovat o víkendech a dělat
těžké fyzické práce, které se svým zdravotním stavem vykonávat nesmí. V době
rozhovoru byla v pracovní neschopnosti kvůli potížím, které jsou toho důsledkem.
Až bude hledat příští zaměstnání, přeje si, aby pracovní doba nezasahovala do
víkendu. Zdravotní stav jejího syna totiž vyžaduje, aby se mu velmi intenzivně věnovala.
Nejdříve mu byl pro jeho potíže diagnostikován autismus, později po letech jiný lékařský
tým dospěl k závěru, že nejde o autismus ale o vývojovou dysfázií (specifická porucha
řeči zasahující různé oblasti života dítěte), „...ale pořád je to postižení, pořád neumí
mluvit a pořád je v jistejch situacích dost nesamostatnej“. Podle Dominiky se u Davídka
vývoj řeči zastavil v období, kdy s jeho otcem měli doma nejprudší konflikty. Na to, že
přestal mluvit, je upozornila švagrová. Vzpomíná, jak s asi dvouměsíčním Davídkem
jeho otec v afektu praštil do postýlky: „...Denis dělal dvanáctky, taky byl nemocnej, byl
unavenej. A Davídek plakal, že jo, miminka prostě pláčou. No a on to jednou nevydejchal
a vstal, že jo, tak s ním takhle... Říkám to každýmu doktorovi a teďko vlastně na
neurologii mi paní doktorka na to hezky odpověděla - nadosmrti vás ta otázka bude
trápit, jestli to nebyla zrovna tahleta chvíle, co mu to nejvíc ublížilo, ale nikdy vám na
to nikdo odpověď nedá, nikdy se nedozvíme, proč je opravdu něco tak a něco tak, my
už prostě můžeme jenom dělat, aby se to všechno vrátilo do normálu.“
O svém bývalém partnerovi říká: „Udělal mi spoustu hnusnejch věcí, řekl mi
spoustu hnusnejch věcí a to v tý hlavě už zůstane jako prostě. Měla jsem tisíce důvodů
ho nenávidět, přesto bych dala dneska všechno za to, kdyby byl naživu. Neříkám, že
bych ho chtěla zpátky jako partnera, ale popřála bych mu prostě štěstí, aby všechno
zvládnul, hlavně aby tady byl pro kluka.“
Přes to všechno vnímá, že na životních těžkostech svým způsobem vyrostla:
T. A poslední věc, na kterou se tě chci zeptat, ... říká se, že co nás nezabije, to
nás posílí, tyhle... ta tvoje životní zkušenost s Denisem, s Davídkem, kromě toho,
že ti to vzalo, co ti to dalo, jakoby v čem seš jiná?
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R: Dalo mi to hroznou sílu. Já když jsem byla na základce a tohle to, já jsem byla
hrozně uťápnutá, taková... ten typ, co se dá snadno šikanovat. Dneska už si
nedám líbit absolutně nic a rozhodně se jen tak něčeho nezaleknu. A do všeho
jdu po hlavě a jdu třeba i přes mrtvoly, když chci, aby se Davídek měl dobře. Tak
jsem ochotná udělat ledasco. Neříkám jako nějakou černotu nebo nějaký
nemravnosti, to zase jako ne. Ale nebojím se třeba vzít i práci, na kterou
zdravotně nemám, jenom proto, abysme se dostali z nejhoršího. Když to jinak
nejde. Prostě jsem ochotná fakt bojovat. A za tohleto jsem docela vděčná.
T. Čeho si teďka na sobě nejvíc vážíš?
R: Na sobě? Já nevím, jestli je na mně něco speciálního... Kdyby mě slyšela moje
paní psychoterapeutka, tak by mně to vysvětlila jednoduše - já jsem na sebe hrdá
za to, že je moje dítě šťastný a spokojený a má všechno, co potřebuje.
T. Že mu to dokážeš dát.
R: Ano. Že to dokážu prostě zajistit a postarat se o nás. Na to jsem hrdá.

Eva: Syn mi dává smysl toho každodenního lopocení
Eva žije se svým devítiletým synem Erikem v malém bytě na sídlišti ve velkém
městě. Syna počala pomocí umělého oplodnění ve vztahu s dlouholetou partnerkou. Ta
ji však ještě v průběhu těhotenství opustila kvůli svému novému partnerskému vztahu.
T: A když jste říkala, že vlastně v tý době toho jeho početí, že to vaše původního
partnerství už bylo nefunkční, počítala jste s tím, že na něj budete sama nebo
jste...
R: Ne, ne, ne. Já jsem jako nevěděla, že je tak nefunkční, jak bylo. Já jsem vůbec
jako nevěděla, že by to takhle... pro mě to bylo... já jsem věděla, že jsou nějaký
problémy, protože ta partnerka bývalá měla jako dítě z předchozího vztahu v
pubertě, takže to bylo takový náročný, který s náma bojovalo, ale furt jsem to
brala, že to nějak... že prostě to máme jako nějakou fázi. A já jsem vůbec jako...
to nevím, jestli bych vůbec do toho... Já jsem teď ráda samozřejmě, protože jsem
ráda, že mám syna. Ale asi bych do toho sama nešla, já jsem fakt počítala, že
budeme na to dvě. I jsem to chtěla jakoby zachraňovat, když jsem se dozvěděla,
že tam je někdo třetí, tak to mi bylo jasný, že to nemá cenu.

V Erikově životě tato bývalá partnerka v roli rodiče nakonec nikdy nefigurovala:
„...já jsem se hodně rozhodovala právě předtím, když jsem se rozcházely, jestli
mám... jestli mám jakoby hrát to, že ona bude ten druhý nebiologický rodič, ale
já jsem úplně necítila z její strany jako nějakej extra zájem. A i když jsme se třeba
bavily o tom, že by mohla něco přispívat, tak jako bylo vidět, že fakt jí to není
vůbec příjemný. Navíc ona měla už někoho... ona už prostě měla někoho jinýho.
A já jsem si neuměla představit, že bych prostě syna zapletla, že by tam figurovala
moje bývalá partnerka a už i nějaká její nová partnerka, a kor, když jsem o ní
vůbec nic nevěděla a byla jsem proti ní samozřejmě jako zaujatá apriori. Takže já
jsem si říkala, že chci jako, že nezvládám vztahový propletence prostě, že radši...
že za těchhle okolností radši prostě to budu dělat tak, že jsem sama se synem,
než abych se nějak dohadovala a řešila kontakt a řešila ještě, že... no, nechtělo
se mi do toho jít. Řekla jsem si, že mám vlastně tu šanci v tom směru, že vlastně
syn ještě nebyl narozenej, takže na ní nebude nějakým způsobem navázanej, že
vlastně mám kolem sebe případy i tady z toho... z těch LGB párů, kdy se rozešly
a pak řešily vlastně, co dál, když už tam byly i ty emoční vazby mezi těma dvěma.
(...) A já jsem využila toho, že vlastně nic takovýho řešit nemusím.“
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První rok Erikova života žili s Evou sami. Poté začala žít se svou dlouholetou
kamarádkou, která se stala její novou partnerkou – uzavřely spolu registrované
partnerství. Když byly synovi dva roky, lékaři zjistili, že partnerka je v terminálním
stádium rakoviny. „Takže vlastně ten rok mezi synovými dvěmi a třemi lety jsme prožili
vlastně řešením jakoby docela extrémních životních okolností. A když synovi byly tři
a něco, tak partnerka zemřela. (...) ...ten první rok [vztahu a soužití nové rodiny] byl
super, ale ten druhej byl hrozně náročnej, ten kdy vlastně jsme řešily ten její odchod.“
Od té doby je Eva s Erikem sama. Před dvěma lety prožívala další intenzivní vztah na
dálku, který nakonec ukončila i kvůli tomu, že nová partnerka a Erik si nerozuměli.
Momentálně o další vztah nestojí. „Já jsem měla nějaký jakoby pokusy o nějaký vztahy,
ale tím, že on [syn] je pro mě na prvním místě, tak mě to spíš vyčerpalo, mě to spíš
unavilo. Málokdo přijme jako to dítě prostě, jako že to je spíš... spíš je to náročnější,
spíš furt řešíte nějaký... když nemáte štěstí prostě na partnerku nebo partnera, který
mají nějakej pozitivní vztah k tomu děcku, tak je to fakt spíš vyčerpávající. A ta moje
zkušenost byla hodně vyčerpávající. Takže teď to mám zavřený. Já jsem hrozně unavená
a příde mi, že jako, že nebudu se vyčerpávat něčím, jako to by muselo... A navíc vidím,
že už fakt, jak mám tu komfortní zónu, takže mně je nejlíp, když jsem jako v tom svým,
známým, a takže teď to mám asi nějak zavřený, no.“
Jaké to tedy pro ni bylo a je vychovávat syna sama? Do porodu se Evě nějak
podařilo se s rozpadem vztahu vyrovnat a zklidnit se. První rok Erikova života pro ni byl
vyčerpávající - byla tak šťastná, že má syna, že nevnímala, že je všeho na ni příliš a že
se přetěžuje. Krom toho, že řešila své zdravotní problémy, syn hodně plakal a špatně
spal, tak se snažila pracovat. „Já jsem do toho pracovala z domu, ale jako tak částečně
jenom třeba, ani to nebyl půl úvazek. Já jsem to měla domluvený tak, že prostě co
udělám, to udělám a budu si jako na IČO a budu si fakturovat to, co odpracuju. (...) ...
já jsem předtím dělala v jiný práci a tady jsem právě pak chtěla, až mi doběhne
mateřská [rodičovský příspěvek], nastoupit, takže jsem se snažila, abych se jako dobře
zavedla, já jsem byla motivovaná, takže jsem fakt jako se snažila po večerech, nebo
když syn usnul, takže jsem vždycky každou tu chvilku využila. Nebo pak v noci jsem
pracovala.“ Z finančních důvodů – potřebovala co nejvyšší měsíční příjem – se rozhodla
pro dvouletou variantu pobírání rodičovského příspěvku. V kombinaci s jejím
přivýdělkem tak dosáhla na příjem, s nímž dokázala vyjít, byť za cenu uskrovňování. Se
svými výdělky dokáže vyjít i dnes, nepociťuje tedy finanční tíseň. Je to i díky tomu, že
na současné cenové poměry v jejím městě má relativně nízký nájem. Byt, který obývá,
by potřeboval zásadní rekonstrukci, proto jí majitel nájem už roky nezvyšuje. Je si
vědoma toho, že se to kdykoliv může změnit, nebo že může dostat výpověď z nájmu.
„A to mě úplně hrozně nervuje, zároveň, kdybych dostala výpověď, tak je hroznej
problém teď sehnat jako nájem. To je prostě... něco rozumnýho, já bych třeba platila
dvakrát víc.“ Podala žádosti o obecní byt na několika městských částech, nicméně ví, že
je bez šance. Nedostupnost bydlení považuje za vážný systémový problém České
republiky, který v budoucnu může mít fatální následky: „...to bydlení je časovaná bomba
u nás jako potencionálně, prostě si myslím, že ta mladá generace to si myslím, že až...
nevím, jestli budou tak jako to brát s nějakou pokorou, tu svojí situaci, protože myslím
si, že to hrozí možná i nějakým jakoby sociálním výbuchem.“
Druhý rodič Evě chybí jak po emoční, tak i po praktické stránce – přivítala by
odlehčení v rodičovských povinnostech, které musí obsáhnout, tedy pomoc v každodenním fungování a logistice. Cítí se být k synovi stále přivázaná, čas pro sebe nebo jinou
náplň života než rodičovství a práci zatím nemá. Z toho pramení její únava a občasné
stavy sebelítosti, zejména když i ji skolí nemoc a přesto se o syna potřebuje postarat.
Vzhledem k vyššímu věku svých rodičů jejich pomoci v době nemoci nechce využívat,
nerada by, aby se třeba nakazili a rovněž onemocněli. Často cítí, že sice obstará synovy
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potřeby, ale přes veškerou její snahu už nemá energii a kapacity na to, aby mu věnovala
pozornost, jak by si přála. Když se stane, že je syn v době pracovního volna mimo
domov, Eva oproti dřívějším dobám, kdy bývala společensky aktivnější, nejraději jen
odpočívá doma a je ráda, že nic nemusí. Je si vědoma, že ve zvládání péče o syna jí
velmi pomáhá flexibilita jejího zaměstnání. Byť není možné, aby se účastnila odpoledních
školních akcí, díky tomu, že si do značné míry může uzpůsobit dobu, po kterou pracuje,
Erik například nemusí zůstávat v družině do pozdních hodin. Eva má za to, že už je jen
otázkou času, kdy Erik bude natolik samostatný, že péče o něj bude zase o něco
jednodušší.
„Jestli mi chybí ten druhej? Jo. Chybí mi prakticky. Ale jako samozřejmě, co vám
budu vykládat, tak jako jasně, že jo. A do toho asi nebudu zabředávat, jako do
těch emočních. Ale prakticky to fakt jako cítíte, jako jsem u něj ukovaná, furt, já
prostě zatím... ještě je mu devět a asi jsem i hodně úzkostlivá, ale já ho třeba
nenechám večer samotnýho, abych si někam šla, já bych z toho nic neměla. (...)
Hrozně, hrozně, jako že vlastně můj život je fakt redukovanej na to, že ránu
vstanu, vezmu ho do školy, jdu do práce, jdu z práce, jdu pro něj. A dělám s ním
do školy... prostě není to na koho delegovat, takže to je... je to náročný, jsem
hrozně unavená takhle jako, ne tak strašně jak dřív, ale fakt mám pocit, že jenom
lítám kolem něj. A jakákoliv jako, že... je pro mě hrozný povyražení, že on když
on někam na chvilku odjede a už třeba si ani nic nedomlouvám, já prostě jsem
doma sama a nedělám vůbec nic. A je to úplně parádní prostě, takže jako je to
takhle náročný.“

Pokud jde o oporu, kterou má Eva ve své rodině, její rodiče žijí daleko, v jiné
části České republiky. Maminka jí vypomáhala krátce po porodu, kdy za ní přijela. Sestra
sice žije ve stejném městě, vídají se poměrně často, ale jako matka vytížená péčí o tři
děti nemá příliš možností Evě s Erikem pomáhat. Přestože hlídání syna, když by si chtěla
vyjít třeba do kina, tedy nemůže poptávat, Eva ví, že ve vážných krizových momentech
by se na podporu své rodiny mohla spolehnout (jako např. když ji po porodu trápila
obrna lícního nervu a musela do nemocnice, tak si sestra vzala tehdy desetidenního
Erika k sobě) a je to pro ni důležitým zdrojem klidu. Současně je ráda, že Erik jako
jedináček má v její rodině zázemí. Vyrůstá v blízkém vztahu s Evinou neteří o dva roky
starší než on: „Čekáme, kdy se to zlomí, že už neteř jako je slečna, ale furt je ochotná
s ním lítat s těma klackama.“ Zkrátka není a nezůstal by sám, „...on má prostě babičku,
dědečka a má tetu, strejdu a jako že... a ségra ho má ráda, vím, že kdyby se cokoliv
stalo jako, že nemusím mít strach. Takže takhle on jako nějaký to širší zázemí má.“
Přátele kolem sebe Eva má, ale pomoc s Erikem od nich nežádá. „Když se fakt dějou,
když se dějou výjimečný okamžiky, tak jo, jakoby kdyby se něco dělo mimo a nemohla
fungovat ségra, tak myslím, že bych měla se kam obrátit, když by bylo fakt nejhůř. Jo.
Ale málokdy to využívám. Málokdy.“
Navzdory únavě, která ji jejím sólo rodičovstvím provází, na otázku, co ji kromě
občasného odpočinku nabíjí, Eva říká. „Tak já jsem ráda, že ho mám, takže mě to jako
relativně nabíjí už to, že ho mám. Já toho fakt vůbec jako nelituju.“ To, že má dítě, jí
v životě dává „smysl toho každodenního lopocení“, její život tak má strukturu a to, že
tak úplně nepochybuje o smyslu své existence. Doléhá na ní současné dění a problémy,
kterým lidstvo čelí: „... nevím, jestli bylo zodpovědný ho mít jako obecně vzhledem k
tomu, co se děje třeba s klimatem teďko, takový věci. Na mě to dost padá, to prožívám,
ale zase na druhou stranu (...) ... já bych se možná propadla do úplný anarchie, kdybych
ho neměla. (...) Vůbec nevím, kdybych ho neměla, já vůbec nevím, co bych dělala, jako
jestli bych měla takovou... takovou vůli, takovou zodpovědnost, jak mám teďko, to
dělám fakt kvůli němu. Nevadí mi dělat práci, v který nevidím úplně smysl, protože
prostě potřebuju ho zajistit a beru to pragmaticky. Takže kdybych ho neměla, vůbec
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nevím, co bych dělala, možná bych byla alkoholik. Já fakt nevím, ne, jako trošku... ale
já vůbec nevím.“
Dříve si dělala starosti, jak Erikovi vykompenzovat to, že nežije v tzv. standardní
rodině, kde má dítě dva rodiče a ženský i mužský model. I si ve svém okolí vytipovala
kamaráda, který by mohl v Erikově životě zastupovat mužský model. Ten s tím byl
srozuměn: „...ten mi jako ze začátku občas tak jako nějak pomáhal, občas jakože
pohlídal nebo přišel za náma jako trošku, jo, jo, tak s tím jsem to měla domluvený
dopředu, že by mohl sloužit jako mužský vzor...“ Časem se pod tíhou starostí, které se
jí do života dostaly, těmito úvahami úplně přestala zabývat, neměla na ně čas a dnes
už se jim jen směje. Má za to, že je důležité, že Erik nevyrůstá izolovaně.
Více než tím, jaké dopady bude mít, že Erik žije v neúplné rodině, tedy spíše
řešila: „...jak to bude to děcko zvládat, když je z nestandardní rodiny, když je z tý
rodiny, kde jsou vlastně dvě mamky, tak jako to... to je furt téma, jako, že já to...“
Zatímco Eva se nikdy ani v kontaktu s institucemi v tomto ohledu nesetkala s
žádnými problémy, dětský kolektiv, který Erika obklopuje, to nechápe.
R: Oni doteďka synovi vysvětlujou, že to není možný. (smích)
R: Tak on se... musím mu vysvětlovat, že nevím, kdo je taťka, to jako. To nikdy
nebude vědět, kdo je taťka.
T: A co vlastně ví jakoby o tom?
R: No, tak jako ví, že měl... on tvrdí, že měl dvě mamky, protože on si pamatuje
jenom tu Elišku. Ona se jmenovala Eliška. O tý předtím neví, to nevím, jestli mu
někdy řeknu. Ale on jí jako... my jsme se... my jsme v přátelským kontaktu s tou,
já jsem se pak nějak z toho dostala, já jsem říkala, že díky ní ho mám, takže jsme
jako... takže on jí zná a vůbec neví. A takže on věděl, že prostě... on ví, že je za
pomoci doktorů a že je nějakej pán, jako ví zhruba tak trošku, ale... no. A ví, že
nevíme, kdo to je. No.

Fridrich: Tím, že jsme sami a má jenom mě, tak naleznete úplně jinou rovinu
lásky a zodpovědnosti
Fridrichova snoubenka Františka začala mít po narození jejich nyní 1,5leté dcery
„...určitý obtíže, jako že prostě si myslela, že prostě to nezvládá, nedělá to dobře a tak.
Což se teda následně ukázalo, že bylo vlivem tý laktační psychózy, což já jsem teda
jako nebyl jakožto laik schopnej jako, jak to mám říct, posoudit, že to bude tahle obtíž.
Myslel jsem, že prostě je to tím, že jako je to první dítě a že si na sebe klade velký
nároky, tak jsem jí vždycky jako utěšoval a tak. No a pak jsem zjistil, že pije a jednoho
dne se jako hrozně opila, což mě strašně šokovalo, takže já jsem sebral malou a odešel
jsem sem [ke svým rodičům]. A říkal jsem si, že se z toho vyspí a že to probereme a
tak. Takže jsem počkal do večera, večer jsem šel do našeho bytu, kde jsme bydleli spolu,
pro další oblečení pro malou. No a tam jsem zjistil, že byt je prázdnej, že vlastně... že
tam jsou jakoby stopy krve a nikde nikdo, takže jsem jí začal hledat. A nakonec jsem jí
našel v nemocnici, kde mně teda bylo oznámeno, že jí našli na ulici s 4,3 promile v krvi
s bodnejma ránama, takže to vyšetřovala policie. Nejdřív si mysleli, že asi nějaký
napadení, potom teda, potom, co jsem je vzal do bytu, tak usoudili, že to jako byl pokus
o sebevraždu.“ Po několika dnech hospitalizace v nemocnici byla z JIP přeložena na
běžné oddělení a tam se pár dní poté o sebevraždu pokusila znova – vyskočila z okna.
Následky jejích zranění jsou velmi vážné a trvalé. Lékaři mj. konstatovali, že již nikdy
nebude chodit bez opory, a kvůli jizvám po šití bodných ran dodnes nemůže svoji dcerku
zvedat. Po návratu z nemocničních a rehabilitačních pobytů Františka očekávala, že
Fridrich bude pečovat o ni i dceru. Fridrichovi nebylo příjemné, jak se k němu chová.
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Necítil, že by oceňovala, co pro ni a dceru dělá, naopak „...nevím, jak to mám říct, no
prostě mě akorát sekýrovala s tím, že viděla prostě, že já se starám o všechno a (...)
prostě dostával jsem akorát strašně přes uši. A řekl jsem si prostě, že (...) nebudu
zachraňovat ten vztah (...) , ale že prostě to dítě mě potřebuje mnohem víc než ona.
Přece ona je dospělá, má rodinu, má podporu, měla kde bejt, všechno, ale malá to
neměla. (...) Takže jsem vybral jakoby tu pro mě podle mě lepší variantu, a proto jsme
spolu sami.“ S matkou své dcery se rozešel, zrušil i jejich plánovanou svatbu a spolu
s dvouměsíčním miminkem se odstěhoval zpátky k rodičům.
Důvodů, proč zamířil zpátky do svého rodiště, bylo více. Jednak si nemohl dovolit
– sám na rodičovské dovolené - ve městě, kde s přítelkyní a dcerou bydleli, platit nájem.
Pak také zrovna bylo nutné řešit výpomoc otci s péčí o Fridrichovu matku, která je
z důvodu bezmocnosti dlouhé roky upoutána na lůžko. Návrat do domu rodičů i
Fridrichovi přinesl výhody, jednak ekonomické - nehradí nájem a s rodiči společně
hospodaří (v nakupování se po týdnu střídají) a jednak díky zázemí nejužší i širší rodiny
získal podporu v péči o dceru. Vybavení pro ni a svou novou domácnost v domě rodičů
pořídil z prodeje věcí, které nemělo význam stěhovat z bytu pronajatého ve městě.
„Musel jsem dokoupit strašně moc věcí, jako postýlku a tak, poněvadž tu my jsme
neměli, že jo, to jakoby přítelkyně nechtěla. Ona jela takový to eko, bio, takže jsme
měli klasický plíny a spol., jo? Takže samozřejmě prostě vybrat, který mlíko budu
používat, že jo, poněvadž já prostě nekojím samozřejmě. Dokoupit oblečky, dokoupit
vybavení, dokoupit hračky.“ V pořizování vybavení a v péči o dceru si nechal radit od
svého okolí. „Já mám dobrý realizační tým, (...) kdo má zkušenosti poradí, jo? Ta má
dvě děti, takže taky poradí, mám prostě výbornou tetu, výbornou sestřenku, která
prostě chodila, i teď jako chodí za náma a tak. Takže to, takže ty mi s tím hodně
pomohly. Samozřejmě ze začátku každá rada dobrá. A člověk prostě přepne do toho,
že to musí jako pro to dítě, že to dítě to potřebuje a tak.“ Má doma asi tři knížky o péči
o děti, ještě se do nich ani nepodíval. Vyhýbá se radám na internetu, protože „...pak se
člověk zbytečně bojí a zbytečně řeší věci.“ Když se dívá zpátky, má dojem, že péče o
miminko se dala zvládnout. Doteď šlo zejména o to zajistit dceři její základní potřeby a
pocit, že je v bezpečí a že jí mají všichni rádi. To nejtěžší ho prý teprve čeká – „učení
jako - nedělej tohle, pojď semhle, nechoď tamhle, tady musíš do nočníku. Jo?“ Nejvíce
se však do budoucna obává zvládání dceřiny puberty. Počítá s tím, že pak třeba bude
chtít i žít s matkou. Zatím by si to pro ni nepřál, „...nemá moc ten mateřský cit, takže
prostě není takový jako - pojď sem, ty moje... Pošmudlat se a tak. Prostě je to takový,
že na ní většinou kouká a sem tam jako jí třeba pohladí...“ Vídají se společně přibližně
jednou za měsíc. Obvykle se potkají někde na půl cesty mezi jejich bydlišti. Lepší řešení
v tuto chvíli není. Jejich domovy jsou od sebe vzdálené asi 150 km, jeho rodiče nestojí
o to, aby expartnerka u nich pobývala, a ona nemá zařízenou domácnost tak, aby mohli
oni pobývat u ní – „...tam není postýlka prostě, tam není nic, že jo, to znamená, abych
si úplně všechno vezl s sebou v autě, což prostě je další stres, plus další stres z toho,
že tam prostě my budeme spolu celej víkend.“ Zatímco mezi ním a Františkou je
komunikace „zdvořilá až nijaká“, dcera ji prý zatím vnímá jen jako další z tet. Na přání
Františky spolu mají jednou týdně videohovor, z něhož podle něj dcera zatím příliš
nemá: „...pět minut prostě kouká do telefonu a něco tam žvatlá a tak, pak odejde a
jde si hrát s něčím někam jinam, tak jako... A video hovor plyne další hodinu, kdy si
tam sedí prostě, že jo, buď na něco kouká, nebo si něco dělá, a když prolítne kolem,
tak se teda koukne, ale tak mně to třeba příde jako strašná ztráta času. Zase nebudu
jim to odpírat, když ten kontakt chce od nějaký doby, tak OK. Sice malá prostě je na to
ještě malá, že jako kdybych jí posadil před noťas, ať si prostě poskypujou, tak dobře,
ale tak asi za dva, za tři roky.“
Tehdy, když se zdravotní stav Františky více méně stabilizoval, najala si právníka.
To Fridricha podnítilo k tomu, aby z preventivních důvodů zažádal soud o svěření dcery
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do jeho výlučné péče. Františka neprotestovala, sama uvedla, že by se vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu o dceru starat nemohla. Na výživném se dohodli bez
problémů. Soud tenkrát určil téměř stejnou částku, jakou Fridrich navrhoval. Později,
když Františka nastoupila do práce, požádal ji o navýšení výživného o desetinu částky,
o níž se její příjem zvýšil. Františka souhlasila a na základě této dohody měsíčně hradí
tuto částku, nikoliv tu, která je uvedena ve výroku rozhodnutí soudu. Jedná se o 4 500
Kč, což je částka, kterou Fridrich považuje za adekvátní výdajům na takto malé dítě.
A díky tomu, že si přivydělává k rodičovskému příspěvku brigádami a ušetří na výdajích
za bydlení, se svými příjmy vystačí, i dokáže ušetřit. Zatímco než se stal otcem
samoživitelem, působil v odborných a manažerských pozicích, na současné brigádě
pracuje pro soukromou firmu jako skladník: „...protože je to brigáda, tak holka pro
všechno, ale je to jediná pozice, která... nebo jediná firma, která mi vyšla vstříc s mojí
časovou neflexibilitou. S tím, že prostě můžu jenom fakt ty tři dny v tejdnu, takže to...
takže jedeme tak. Takže je sice fakt, že (...) teď jsem najednou skladník, ale mně to je
celkem jedno, já nejsem nějakej jako nafrněnej, abych prostě - ne, tohle dělat nebudu.
Ale tak když jako chcete novou strunovou sekačku, tak prostě si na ní musíte někde
vydělat. A když chcete jet s malou do Itálie, tak si prostě na to musíte někde vydělat.“
Oceňuje, že se mu v této firmě rýsuje perspektiva částečného úvazku a z něj plynoucích
zaměstnaneckých výhod: „A až se domluvíme na nějakým tom zkráceným úvazku, tak
to, tak zase to bude fajn, protože jste kmenovej zaměstnanec, máte stravenky,
dovolenou, flexi pasy, zaměstnaneckou slevu a tak dále.“ Jelikož Fridrich žije v pohraničí
a sám má německé kořeny, má v plánu přihlásit dcerku do německé školky nedaleko za
hranicemi. Slibuje si od toho, že jí to může rozšířit její možnosti v budoucím životě.
Pokud by byla do této školky přijata, sám má v plánu ucházet se ve stejném městě o
práci. Bylo by to pro něj pohodlnější a vzhledem k tamějším mzdám i z finančního
hlediska výhodnější.
Současně hovoří o tom, že by nerad zůstal bydlet s rodiči navždy. „...přece jenom
jako malá roste, bude potřebovat nějakej vlastní prostor, já bych taky jako časem rád
si našel někoho blízkého svému srdci, že když najdu nějakou celkem dobře placenou
práci, kde mi vyjdou vstříc s mojí časovou neflexibilitou, tak jako bylo to fajn se někam
odstěhovat, přece jenom jako jistá ponorka tady je, že jo?“ Nejraději by bydlel poblíž.
„Jako rozhodně bych se nechtěl stěhovat nikam daleko, protože kdybych se přestěhoval
do Prahy, kde sice jsou třeba možnosti a práce a tak, tak ale zase, že jo, všechno je
tam dražší, nemám tam pořádně někoho, kdo by mi prostě třeba hlídal, když budu
potřebovat.“
Co Fridrichovi jeho současná životní situace vzala a dala?
R: No? Co mně to vzalo asi bude jednodušší formulovat, protože to máte ztrátu
osobního života, samozřejmě ten... měl jsem to nějakým způsobem naplánovaný,
že jo, to všechno se vám zbortí, samozřejmě neříkám, že to je špatně, prostě se
to stalo.
T: Takže nějaký očekávání a životní plány.
R: Jasně, jasně, přesně tak, protože přece jenom máte nějakou práci, někde se
vidíte a nějaký ty plány jsou samozřejmě (...) a najednou přijde odbočka, tvrdá
výluka. Ale je to (...) ztráta nějakýho osobního života, nějakýho společenskýho
postavení s tím, že prostě jsem tady doma s rodičema, nemůžete jít na rande,
nemůžete jít jen tak do kina, nemůžete jít prostě, nevím, někam k někomu jen
tak. Musíte mít prostě vždycky hlídání nebo někoho nebo musíte řešit
samozřejmě, jak je na tom to dítě. Přibral jsem deset kilo ze stresu (...) Ale taky
to je prostě, to nevyspání a tak dále. (...) A zase, co mi to dalo... (...) Je to úplně
jinej náhled na věc, protože prostě najednou se vám priority tak posunou, že víte,
že spousta věcí jsou prostě zbytečnosti, co jste řešila předtím(...). Jo? Je mi jedno,
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co mám na sobě, protože to není důležitý, jo? Jestli mě někdo posuzuje podle
toho, co mám na sobě, OK, jeho problém. Je mi jedno, jakej mám telefon, jakej
máš ty telefon. Je mi jedno, že mám malý auto, není to důležitý. Důležitý je prostě
to dítě. (...) Najdete v sobě úplně jinej cit. Je fakt, že díky tomu, díky Frídě,
nejenom díky tomu, že se vůbec narodila, a to v sobě naleznete nějakej ten
otcovskej pud a spol., ale prostě s tím, že jsme sami a prostě má jenom mě, tak
naleznete úplně jinou rovinu jako lásky a zodpovědnosti a takovýhle věci. Myslím,
že to je jako hlavní věc, kterou mi to dalo, že mě to vnitřně jako nějakým
způsobem posunulo. Jak se říká, že chlapi dospívají s každou krizí, že to nemají
jako ženský, který se vyvíjejí postupně, takže jako v tomhle jsem se rozhodně
posunul. Přehodnotíte priority a začnete myslet trošku jinak, což je pro mě
pozitivní věc, jako ne každej to potřebuje, ne každej by si měl všechno zkusit. A
zase vám to ukáže, jak se dokážete vyrovnat s další krizí, jestli to prostě ustojíte
nebo ne. Věřím tomu, že určitý chlapi by to třeba nedali, a prostě by to dítě buď
na někoho přehodili, nebo prostě by se ho vzdali nebo něco takovýho, pokud by
na to nebyli připravený.

Gabriel: Máme podporu okolí
Gabriel žije se svou dvanáctiletou dcerou sám čtyři roky. U jeho ženy Gity byla
v mládí diagnostikována roztroušená skleróza. Věděla, že případné těhotenství může
její stav zhoršit, přesto toužila aspoň jedno dítě porodit. S péčí o dcerku jí vypomáhala
její maminka. Když se Gity zdravotní stav zhoršoval, najali si paní na úklid a střídaly se
u ní sociální pracovnice jako asistentky. Po návratu domů z práce se o ni Gabriel staral
sám. Poslední roky se neobešla bez vozíku pro invalidy a potřebovala permanentní
asistenci. Bývala také hospitalizována v nemocnici. Zemřela, když tehdy osmiletá dcera
zrovna byla na letním táboře. O maminčině nemoci věděla, o tom, že umírá, se Gabriel
domnívá, že nevěděla. Nevěděl, jak Gábinka smrt matky přijme, uvažoval, že by s ní
zašel k psychologovi, aby jí s tím pomohl, ale nakonec mu přišlo, že to ani nebude
potřeba. S odchodem Gity se vypořádali spolu, hovoří o ní, prohlížejí si fotky, vzpomínají
na zážitky s ní.
Gabriel sám říká, že pro něj osobně bylo nejtěžší to období, když Gitě už bylo
velmi zle a on se po práci unaven o ni staral, když jí docházely síly a přestávala chtít žít,
když na ni byl z vyčerpání a stresu nepříjemný, a pak si to vyčítal, anebo když měl
spolurozhodovat o lékařské péči o ni, přičemž každé rozhodnutí mohlo mít fatální
důsledky. Starost o domácnost a domácí práce postupně převzal, ještě když Gita žila,
takže v tomto směru byl na svoji současnou roli připraven. Dříve využíval služeb paní
na úklid, kromě čistoty v domě byla další výhodou časová úspora čtyř až šesti hodin
týdně. Jelikož mají psa, pořídil robotický vysavač, který je v provozu každý den.
Gabriel s dcerou žijí v rodinném domku ve vsi poblíž města, kam on denně dojíždí
do zaměstnání. Jeho ani Gity rodiče už nežijí. Má však velkou podporu ve svém okolí.
V dovážení Gábinky na kroužky se střídá s rodiči jejích spolužaček a kamarádek ze
sportovních oddílů, které navštěvuje. Ve svém věku je Gábinka samostatnější než
většina jejích vrstevníků, řadu cest už zvládá sama autobusem. Blízké vazby mají oba
s rodinou její nejlepší kamarádky „jejich rodina nás jako mezi sebe úplně přijala, že
Gábi je tam jak doma. Já se s nima vídám taky, takže prostě znám jak tu maminku, tak
i jakoby taťku, jejich babičku známe, takže prostě jako holky jsou skoro pořád spolu,
i... Zuzanka má ještě další dva sourozence, takže prostě... Zorku, tu starší někdy vozím
jako do školy, že to má poblíž, takže jako fungujeme jako opravdu na nějakým jakoby
blízkým vztahu. (...) Oni nám vlastně jako pomáhají, že (...) jí prostě dají najíst, dobře,
když jsou někdy holky u nás, tak samozřejmě jim dám najíst taky, ale občas, když
jedeme někam na hory, tak prostě třeba jedou někdy s náma, jako třeba jenom děti,
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že s nima jedu a jedou jenom třeba tři holky nebo... Takže je to takový jako... řeknu
širší rodina.“
Nejnáročnější pro Gabriela je skloubit vše časově, „den má dvacet čtyři hodin
a když máte něco jako většího tady v práci, tak samozřejmě... (...) je složitější někdy
se prostě jako urvat a bejt někde jako na čas, když... Velkej problém mám s třídníma
schůzkama třeba, tam... (...) vždycky jsem přišel pozdě, takže už mi to začíná bejt jako
hodně trapný, ale to se nedá nic dělat.“ Nicméně ve firmě se o jeho situaci ví a vedení
i kolegové mu vycházejí vstříc. Pokud potřebuje některý den odejít dříve, ten další
zůstane déle. „Funguje to, jak se dá, naštěstí prostě to prostředí, v kterým jako žijem
nebo i v práci, tak je takový, že minimálně u mě je to tak, že mi to prostě jako vyhovuje
a umožnuje mi to prostě vlastně žít i ten soukromej život tak, aby to prostě bylo únosný.
Samozřejmě mohl bych se Gábince věnovat víc, ale tak spolu trávíme prostě víkendy
nebo večery a tak. Ona hodně sportuje, takže i jakoby z těch sportů prostě pak chodí
večer, já nevím, třeba kolem sedmý, osmý, takže bysme se stejně neviděli, kdybych byl
doma, takže jako... takže dobrý.“
Gabriel má plat, s jehož výší je spokojen, k tomu pobírá vdovecký důchod a dcera
sirotčí. Není zatížen hypotékou ani hrazením nájemného, Gábince může poskytnout, co
potřebuje, takže s finanční situací jejich dvoučlenné rodiny je spokojen.
Učinila Gabriela tato část jeho životního příběhu v něčem silnějším? „Mě to
samozřejmě naučilo si mnohem víc jako vlastně vážit těch lidí okolo sebe, když najednou
vidíte, že vlastně z ničeho nic vám někdo jako poskytne nějakou pomoc a vlastně za to
nic jako nechce.“ Také přehodnotil své hodnoty a priority... „...když si prostě projdete
nějakejma těžkejma chvílema, tak... to přehodnocení těch jako hodnot a priorit je
samozřejmě spojený i s tím, že vlastně najednou dokážete prostě se snadněji... nebo
nevím, jestli snadněji, ale dokážete se rozhodnout a možná bejt silnější, že prostě něco
zvládnete víc, protože víte, že to je vlastně hloupost, že to není důležitý, jo?“
„Samozřejmě jako večer a tak se vám občas prostě honí hlavou myšlenky, že
jako... že nežijete úplně tak jak byste jako měl, že byste měl žít třeba někdy víc
jako naplno. (...) Tak jako možná třeba ještě víc jakoby věnovat čas sobě, to je
taky strašně důležitý. Ale tak ono záleží pak, co do toho počítáte, že věnujete čas
sobě. To, že věnuju čas jako, nebo že jsem s Gábi, tak já to vlastně věnuju sobě.
Chodím občas běhat, na kolo a tak, ale jako... no... do hospody nechodím a nevím,
takže to je... A teď já jako to v sobě nějak nemám [touhu chodit do hospody], že
by to bylo moje nějaký jako věc, kterou... proto to ani neumím moc okomentovat,
že by mě to nějak jako vadilo nebo tak. Samozřejmě, když jako pak ležíte sám v
ložnici, máte vedle sebe druhou volnou postel, tak si říkáte, že vám tam někdo
chybí. Ale to záleží i na tom, na začátku, co jsem říkal prostě, jestli se vám podaří
prostě najít toho správnýho vedle sebe. A to není ale... to není o tom, že se o
Gábinku starám sám.“

Hana: Modlím se, aby si syn z toho táty, z těch genů vzal to dobrý
R: Já vám řeknu asi trošku jakoby od začátku můj příběh, protože to je důležitý
k pochopení... Mně je teďko čtyřicet čtyři, mám dva a půlletýho syna. A já jsem
jako... rozhodně nejsem nějaká ta workoholička, co si vzpomněla ve čtyřiceti, ale
já jsem prostě případ, kterýmu... prostě nešlo mi otěhotnět, ačkoliv vlastně jsme
byli... s bývalým manželem, s prvním manželem, ačkoliv jsme byli úplně v
pořádku oba dva. Bývalý manžel měl dvě děti, dokonce jsme je měli ve společný
domácnosti. On je měl přidělený do svojí péče (...). A já jsem vlastně i ty děti
jako vychovávala nebo vychovávala, (...) nějakých dvanáct let jsme byli spolu.
Ale ačkoliv sice třeba já jsem... my jsme spolu chtěli mít dítě, tak zhruba od mých
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třeba jednatřiceti let, on ten první manžel nechtěl spěchat, protože jak už měl
dvě, tak přece jenom říkal - dobře, tak budeme mít dítě, třeba jedno spolu, ale
nejdřív jsme chvilku cestovali a tak prostě, pracovali, že jo. A potom zhruba tak
od jednatřiceti, dvaatřiceti let. No a po asi roce snažení jsem měla potrat, takový
ten zamlklý potrat. (...) to jsem otěhotněla ještě spontánně a od tý doby to nešlo.
Manžel byl v pořádku, já jsem byla v pořádku. Nikdo.. nevysvětlitelný. (...)

Z touhy po dítěti pak Hana marně absolvovala různé druhy léčby i několik pokusů
o umělé oplodnění. Když jí bylo téměř 40 let, její manželství skončilo. Nepodařilo se jí
otěhotnět ani s dalším mužem, s nímž pak krátce žila. Potom prostřednictvím seznamky
poznala Honzu.
R: A Honza, to byla nejdřív velká láska, asi po půl roce my jsme se vzali, protože
jsme prostě chtěli být spolu, chtěli jsme být manželé. A já jsem úplně naprosto
tak jakoby skoro zázračně po dvou týdnech od tý svatby jsem otěhotněla
spontánně, úplně prostě bez ničeho. A všechno bylo v pořádku. Já jsem měla
samozřejmě strašný strach, ale všechno se povedlo. A já jsem porodila Honzíka.
To mi bylo čtyřicet dva let, už jakoby v době porodu. No a jenže... takže všechno
by se zdálo ideální, jenže se ukázalo, že ten můj Honza, že vlastně to je takový
hodně jako slušně řečeno bezcharakterní člověk a podvodník, opravdu jakoby až
kriminální. Podvody, finanční podvody, (...) internetový podvody. Vlastně Honza
skrze mě se seznámil zase s nějakýma lidma, samozřejmě s mýma známýma,
který podvedl, třeba jim nabízel zprostředkování bytu, že jo, k čemuž nedošlo.
Takže dodneška se táhnou soudy, několik vyšetřování, několik soudů. A vlastně
Honza podvedl ty moje známý, třeba i mojí tetu oklamal, prostě tam se jedná o
dluhy třeba v řádu sto tisíců. Ne úplně desítek nebo tisíců, ale statisíců. Já jsem
se nějaký dluhy snažila i zaplatit ze svýho. A ještě potom se stalo vlastně, že na
mě teda byla uvalena jakoby Honzova exekuce. My jsme sice měli společný jmění
manželů teda oddělený takhle, před svatbou jsme podepsali, ale přesto jako naše
zákony jsou tak složitý a jak se to časově vyvíjí podle toho, kdy se třeba ta
smlouva podepíše, kdy... jak se mění výklad zákonů, tak ta exekuce vlastně trvá
dodneška.
Mezitím se mi podařilo jakoby s Honzou rozloučit, jakoby doslova ho vyhodit ze
svýho bytu, protože on žil u mě, žil prostě víceméně jakoby, že jsem ho skoro
jako podporovala, že jo. K tomu se přidal [jeho] alkoholismus, jako docela těžkej,
jako někdy tak, že jsem i skončila na policii, jako že jsem prostě musela podat
nějaký oznámení, že... a tak dále.
T: To znamená, že tam bylo i nějaký násilí?
R: No, fyzický napadení jako dvakrát, ale lehký, nic jakoby dlouhodobýho, to ne,
to bych si snad jakoby doufám nenechala líbit. Ale jako bylo tam třeba v tý opilosti
agresivita a tak. Takže právě zrovna nedávno, teďko je duben, tak v březnu jsem
byla na policii, prostě opravdu sepsat nějaký protokol, protože třeba opilej v noci
nám tam prostě po chodbě chodil a snažil se dostat do mýho domu, bytu teda, že
jo, my žijeme v bytě s Honzíkem. Teď já doma sama, že jo, s Honzíkem a s
pejskem. A prostě on tam někde prostě na chodbě. Takže to bylo dost nepříjemný.
A tohle už jsem musela oznámit na policii. No, takže teďko se to všechno...
problém je, jako vy určitě máte spoustu třeba lidí, s kterýma děláte rozhovory a
tak, ale asi nemáte... Proto jsem si i říkala, že možná pro vás budu jakoby
zajímavej případ, že možná nemáte člověka, nebo ženu, protože na mě je prostě
už přes dva roky uvalená exekuce. Honzova exekuce. A prostě říkám, oni to
zkouší, jo? Ono to třeba dopadne dobře. Zrovna dneska odpoledne máme soud,
stání další, už několikátý, není to první, je to asi třetí nebo čtvrtý. A je to exekuce
přesně o 630 tisíc, takže jako o dost. A plus ten exekutor ještě třeba zablokoval
můj účet jakoby běžnej, on mi zablokoval peníze, který já jsem měla uložený na
spoření. Ale on mi zablokoval i můj běžnej účet, takže já třeba jsem byla... prostě
já už, si představte, jsem dva roky bez platební karty třeba, já prostě žiju jenom
s hotovostí. Já vlastně chodím, každý měsíc jsem... dokavaď jsem, teďko mi
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rodičovská skončila, ale když jsem jí ještě měla, tak mi chodila prostě složenkou,
normálně klasicky jako babičce chodí důchod na poštu, tak mně chodil složenkou,
jsem si vyzvedávala každý měsíc složenku, protože prostě já nemám účet. Kdyby
mi to přišlo na účet, tak je to tam zablokované. A všechny moje platby, třeba
nájem, zálohy, elektřina, pojištění platím, hypotéku platím deset tisíc měsíčně,
tak vlastně všechno každý měsíc už dva roky vypisuju složenky a chodím s tím
na poštu.
Takže prostě to je můj případ teda (...) Takže dneska jsem (...) máma, která... já
jsem podnikatelka, mám svojí firmu, díky bohu, že já si taky můžu vlastně
pracovat, jsem pánem svýho času, můžu si tak nějak pracovat po svým, tudíž
moji práci doháním po večerech, že jo, po prostě jakoby... ne úplně nocích, to já
zase nejsem člověk, kterej by potom ráno fungoval, ale po večerech, třeba do
jedenácti, do dvanácti hodin, pak už musím jít spát. No a s tou exekucí asi se mi
žije nejhůř, protože jakoby... Tatínek chodí občas, výživný platí s odřenýma
ušima, třeba tenhle měsíc mi nedal plný výživný, dal mi jenom část. A vlastně už
máme skoro konec měsíce, protože prostě je to složitý. Jako kdybych neměla to
dítě, tak jsem vlastně v mnohem větším jakoby, že jo, průšvihu nebo jakoby i
psychicky na tom špatně. Takhle mám to dítě, je to prostě muž, kterej... se kterým
já jsem otěhotněla a nevím, asi to tak mělo být.
T: Co vás k němu přilákalo?
R: K němu? No tak on, dokavaď jsem nevěděla, že to je podvodník, tak Honza je
v mým věku, je relativně jakoby mladý nebo jakoby ke mně, že jo, že to není
chlap třeba o deset let starší. A prostě hrozně jsme si rozuměli, je to... když to
řeknu jakoby pozitivně, tak to je jako hodně aktivní člověk, sportovní člověk, rád
cestoval, prostě kdyby neměl tu stinnou stránku věci a ten alkohol, tak bychom si
myslím, že se k sobě hodili jako moc hezky. No, takže... no, čím na mě právě
zapůsobil. A vlastně byl to člověk, kterej... ono je hodně těžký, ono to je takový
stigma, stud, že vlastně mně bylo čtyřicet, čtyřicetjedna a s kýmkoliv se
seznámíte, tak prostě takový ty otázky jako - dítě máš, děti nemáš, chceš mít
děti, jako kdy a jak? A prostě tak... ať už to on dělal s nějakým zištným záměrem,
že možná mě opravdu taky, že jo, chtěl nějak využít, což asi určitě, ale částečně
si i myslím, věřím tomu, že mě opravdu i miloval svým způsobem, tak jako byl to
vlastně první člověk, kterej mi opravdu říkal - já chci mít s tebou děti a budeme
mít dítě. A vlastně možná i to moje tělo na to tak nějak zareagovalo, že opravdu
to přišlo. Protože tam byly problémy i s tím prvním manželem, že on sice říkal dobře, tak budeme mít teda dítě, ale víš co, já už mám, já už to dělám víceméně
tak kvůli tobě. Ale on nechtěl, on už potom... jako zvláště, když přišly ty umělý
oplodnění, tak to je strašná jako zátěž. A já v něm neměla vůbec žádnou podporu.
A on mi opravdu dával najevo, že to... že vlastně on by do toho vůbec nešel, do
tady těch věcí. Všechno třeba jsem si platila sama, samozřejmě, že to bylo ještě...
to mně bylo ještě pod třicet devět let, takže ty základní věci mi teda platil stát,
jasně, ale i tak v tom jsem třeba zahučela třeba i sto tisíc, to všechno se platí
navíc, takový ty různý úkony, který jakoby napomáhají tomu, že by se to mělo
povíst, tak to všechno jsem si hradila navíc a hradila jsem si to sama. Mně nedal
ten bývalý manžel ani korunu, to byl takový trošku sobec v tom. No takže když
přišel Honza, tak jako jsem celá rozkvetla a když jsem nevěděla, že to je vlastně
jako podvodník, tak... Jako dodneška se modlím, aby vlastně Honzík si z toho táty,
z těch genů vzal to dobrý, jo? Že to bude akční dítě, že bude sportovat (...) Že
bude mít talent na jazyky a... no.
T: A jak to má vlastně Honzík s Honzou velkým?
R: No, třeba zrovna včera byl s náma celý den, jeli jsme někam [název ZOOparku],
že jo, nějakej ten park prostě, kde jsou zvířátka, atrakce a takhle. Tak to jsme si
docela užili, ale jako nechybí mu nějak moc, když s náma není, tak se vůbec neptá
nebo... A když příde, tak jakoby v pohodě na něj reaguje. Ale kolikrát se setkávám,
že třeba mu říkám - jo, příde táta. To já o něm nemluvím jako špatně před
Honzíkem - příde táta, příde táta. A on říká - ne, táta ne. A tak jako možná teďko
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se to láme, když... možná i podvědomě začíná něco vnímat a... Jak často se
vídáme? Možná tak jednou za týden za náma chodil. Já jsem ho i nechávala
dlouho, třeba občas jako, když od nás odešel, tak i když přišel, tak jsem ho
nechala třeba přespat u nás v obýváku na sofa. Já mám teda dvoupokojový byt...
a takže s Honzíkem spím v ložnici já a Honzík a Honzy tátu jsem nechala spát na
sofa v obýváku, třeba přespat. Protože upřímně, ono to je složitý. Mně třeba
kamarádky a tak říkaly - já bych ho vůbec nenechala do bytu a tak. Jenže ono já
to mám fakt těžký, protože toho mám hodně a já jsem ráda za každou třeba
minutu, půl hodinu hlídání, kdy prostě ten Honza tam je. Navíc já mám ještě
malýho pejska a já potřebuju jako... ono je to organizačně složitý s venčením,
brzo ráno, večer, nemám žádnou zahrádku. (...) Takže já kolikrát spíš volím i tu
variantu, že toho Honzu tam radši nechám přespat, protože tam toho druhýho
člověka a buď dojde se psem on nebo já a prostě tak to je. Ale zase do budoucna
se to změní, to je mi jasný, že jako třeba Honzík už bude větší a tak. Nebo někdy
potkám partnera, že jo, s kterým budu. Bude to jiný.
T: Jaký to je vlastně, když jste zjistila, že je podvodník a teď ho máte v životě,
protože je otec vašeho dítěte...
R: No je to strašně těžký, a teď je to těžký jakoby i morálně, sociálně, že vlastně
jsou do toho, si představte, zatažený vlastně i bohužel jedna moje kamarádka,
který právě Honza nabídl zprostředkování bytu, tak ta Honzovi vlastně poslala 240
tisíc za tohle, (...) měl to být nějaký obecní byt. A prostě je to taková šlamastika,
že vlastně já jsem tenkrát jí zaplatila 150 tisíc třeba ze svýho. Protože... ale zase
nemůžu jí zaplatit všechno, protože to bych neměla už nic. (Úspory, které Hana
na svém účtu měla, kvůli exekutorům vybrala, a uschovává je v hotovosti.)

Na Hany expartnera bylo uvaleno téměř 30 exekucí. Exekutoři se pokouší jeho
dluhy vydobýt na ní, kromě té velké exekuce, která se řeší již dva roky, na ni bylo
uvaleno dalších více než deset exekucí. Šlo o částky v hodnotě deset až padesát tisíc.
„A všechny skončily, protože ty exekutoři viděli, že vlastně oni to zkusili zablokovat, ale
když jsme, že jo, já jsem najala právníka, ten to vysvětloval, podal vysvětlení, tak...
reagoval, protože kdybych nereagovala, tak vlastně to teda opravdu po čtrnácti dnech
jako jim ty peníze banka musí poslat, takže můj právník podal žádost na soud o
zastavení a tak dále. A (...) oni to všechno zastavili a zrušili, to je všechno jako už v
pořádku. Jenže tady ta velká, oni se toho držej, protože to je prostě o 600 tisíc. A to je
vlastně... ten dluh je 380 tisíc a ten zbytek je vlastně exekutorovi, takže to je vlastně
jejich velkej zájem, si představte, tolik peněz, že jo? Ten rozdíl je, já nevím, 200, 300
skoro. Úroky. Takže oni po tom jdou.“
Za bývalého partnera ze svého zaplatila dluhy ve výši šest set tisíc, celková
ztráta, která jí nyní hrozí je tedy milion dvě stě tisíc. Co Haně pomáhá tuto situaci a boj
s exekutory zvádat? Její syn – vědomí, že ho má a že je zdravý.
Na otázku, co jí po tom všem pomáhá kontakt s bývalým manželem zvládnout,
říká: „...já vždycky, i třeba v práci, i v životě, prostě dělám to, co zvládám. Třeba jasně,
moje kamarádky by mi radily hned třeba, když jsem byla ještě těhotná a když už bylo
vidět, že prostě to není, tak jako někdo by třeba měl sílu na to ho vyhodit hned. Já jsem
neměla, jo? Když jsem zase byla s miminkem, bylo to složitý, že jo. (...) Ale já jsem
třeba nebyla schopná ho vyhodit jako hned. Já jsem byla schopná ho vyhodit třeba až
po nějakým roce, jo? (...) Co mi v tom bránilo? No prostě všechno. To, že jsem musela
pracovat. To, že prostě jsem neměla nějaký zázemí. To, že jsem nebyla vnitřně třeba
silná ho vyhodit. (...) To si myslím, že jsem jako hodně silnej člověk, ale prostě asi
vocaď pocaď, prostě někde je ta kapacita. A říkám, někdo jinej by třeba to udělal jinak.
A jako dodneška mi taky říká... mám spoustu ohlasů, že rad, že vlastně by se třeba
vůbec neměli stýkat. A já nevím, já to zatím nevím, prostě jsem zatím neměla tu sílu
mu říct - prostě ne, od zítřka prostě Honzíka už nevidíš, protože jsi nadělal takových
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průserů. Ale možná k tomu zase dojde třeba, protože třeba, až se vyřeší ta exekuce, ať
už to dopadne jakkoliv a zase prostě budu dál. Já nevím. Taky by bylo něco jinýho,
kdybych já někoho potkala a měla vedle sebe třeba chlapa a byla prostě silnější, jo? To
jako není o tom, že bych neuměla žít bez chlapa. To umím, že jo, a musím, nic jinýho
mi nezbývá. Ale určitě ten, kdo má vedle sebe toho partnera, tak se mu vlastně prostě
žije líp a určitě i ta opora tam je.“ Zároveň říká, že kontakt s expartnerem udržuje kvůli
synovi. Nicméně má obavy nechat je o samotě, bojí se, aby jej neunesl třeba do
zahraničí. Proto je raději pořád s nimi, pokud zrovna není nemocná.
Za jeden z podvodů byl Hany bývalý manžel nedávno odsouzen. Díky tomu se
dozvěděla, že v minulosti už byl odsouzen více než desetkrát. Většina trestů byla
podmíněných, tentokrát by měl opět nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody. Spoléhá
na to, že tak získá určitý čas, kdy s ním ona ani syn nebudou v kontaktu. A syn pak
třeba ani nebude mít zájem ho vídat. Nicméně z médií se dozvěděla o případu, kdy soud
uložil matce povinnost vodit dítě na návštěvy do věznice. To ji vyděsilo, vodit svého
syna do vězení nechce.
T: A když jste spolu všichni tři, jaký to pro vás je jako osobně? Jak to působí?
R: Tak snažím se jakoby fungovat na takovej jakoby automat a my vlastně spolu
nic moc neřešíme s tím Honzou, vlastně řešíme jenom takhle to dítě, nějaký
organizačně - půjdeme tam nebo onam. (...) A prostě jako vůbec o ničem se
společně nebavíme, takže vlastně navenek, třeba kdybyste nás viděla, potkala,
tak jsme jakoby taková OK rodina, že jo. Ale že bychom to nějak prožívali, že
bychom se vodili za ruku, dali si před Honzíkem pusu, to vůbec, že jo, to
samozřejmě ne, fotili se, to ne.
T: A jak vám je u toho jakoby vevnitř?
R: Hm, tak... jako smutno, smutno, je mi smutno, ale jako ráda bych fungovala
jako rodina, vždycky jsem chtěla mít jako toho partnera, já jsem nikdy nechtěla
být sama, jako mnoho... hodně mých kamarádek je samo a je taky i spokojenejch,
jo? Nebo třeba v partnerství, nemají děti, jsou taky spokojený, v pořádku, ale já
jsem vždycky chtěla mít takovej ten model, taková ta klasická rodina. A zrovna to
nemám teda.

Hana by si velmi přála potkat partnera, který by doplnil jejich rodinu. Nemá však
příležitost se seznámit. Čím si je, jak nyní tvrdí, jistá, že po své zkušenosti s otcem
svého syna už se nikdy nebude pokoušet seznamovat přes seznamku. Nebude mít
důvěru v muže, kterého nezná někdo z jejího okruhu známých, komu důvěřuje.
Irena: Přistihla jsem se, že se vlastně těch svejch dětí bojím, že se bojím tý
zodpovědnosti
Irena má dvě děti – sedmiletou dceru a dvou a půlletého syna. Sami jsou spolu
rok a půl. Předtím, než od manžela definitivně s dětmi odešla, asi čtvrt roku odcházela
a zase se k němu vracela tak trochu i s nadějí, že když si odpočine, dokáže třeba v jejich
soužití pokračovat. „A v podstatě jsem odešla od manžela poté, co mi došlo, že žiju s
alkoholikem a že asi tak, jak teďko žijeme nebo jak jsme žili v tu dobu, takže mě to ničí,
že nemám pak sílu ani v podstatě na děti. A že asi bude lepší, když odejdeme. Půl roku
jsem to asi řešila, jestli teda odejít nebo odejít, protože synovi v tu dobu nebyl ještě ani
rok. Takže jsem se bála odejít vlastně, když jsem na rodičáku, nemám žádný jiný
pořádný příjem, tak jsem se vlastně bála odejít. Ale vzhledem k tomu, že v tu dobu
vlastně manžel měl problémy s příjmama, tak jsem pak nakonec si říkala, že takhle
aspoň já sama budu vědět, na čem jsem a že sice asi peníze v tu dobu nebudou, ale že
aspoň si to já nějakým způsobem ohlídám, že to budu mít ve svých rukách. A já jsem i
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tady tohle to rozhodování, tak jsem odnesla zdravotně, protože jsem z toho nakonec v
podstatě měla kolaps, kdy jsem nejdřív skončila na nějakých uklidňujících prášcích,
injekcích a pak dokonce i s hospitalizací [v psychiatrické nemocnici]. A pak jsem se zase
z toho všeho snažila nějakým způsobem jakoby dostat a postavit se na nohy právě kvůli
dětem.
To, proč jsem si pak nakonec řekla, že odejít můžu, tak byla v podstatě ta věc,
že jsme [s manželem] měli byt, který byl na hypotéku a že jsem teda si udělala vlastně
jakoby záložní plán, že prodáme byt a že vlastně z těch peněz, který dostaneme, z rozdílu
mezi nezaplacenou hypotékou a z toho, co bude, takže nějakou dobu vlastně budu moci
pokrýt naše příjmy. A že budu díky tomu moci fungovat. Než tady k tomu došlo, tak mi
ještě pučoval bratranec nějaký peníze a vlastně na základě toho, že se shodou okolností
dokonce uvolnil byt vedle mojí matky v bytě, která mi teda moc pomohla, a nemít
mámu, tak skutečně nevím, jak by to bylo dopadlo, tak vlastně jsem neskončila někde
v azylovým domě, protože jinak vlastně nevím, jak to paní, který nemají rodinu, nemají
takhle možnost nějakýho příjmu nebo tak, ocitnou se v takovýchdle situacích, tak teda
jako musím říct, že jako to musí být opravdu hodně, hodně těžký. A už jenom o tom,
že si člověk pak připadá asi jak zkrachovalá existence nebo něco takovýho, tak teda
jako klobouk dolů s tímhletím.“
Proč si vybrala za manžela právě tohoto muže? „No to proč jsem pak od něj odešla
v podstatě, jo? Protože prostě byl úplně jinej než všichni ostatní. (smích) Že nebyl asi...
jo, přišlo mi, že je to originální člověk, kterej má hodně jako širokej, jak bych řekla,
rozsah a rozptyl zájmů a toho jako, co umí a tak a nebo teda minimálně o tom aspoň
uměl dobře mluvit, což pak teda jako přesně to, že uměl o všem dobře mluvit, tak mě
na konci neskutečným způsobem štvalo, protože jako říkám jsem neměla možnost v
podstatě ani cokoliv říct, protože to byl jako neustálej monolog o tom jako, co on ví a
že to jeho přesvědčení je nejlepší a tak. Ale uměl to ze začátku... to uměl prostě podat
tak, že jsem se seznámili na inzerát a já jsem... nebo po internetu. A byl to jeden z
mála lidí, kterej mi tam na moje otázky odpovídal plnýma, rozvinutýma větama, takže
bylo vidět, že v podstatě jakoby... že přemejšlí nad tím, co dělá a když něco píše, tak i
o tom, že prostě přemejšlí, takže jako, že to je chytrej, inteligentní chlap.“
V době, kdy řešila své psychické obtíže, se jí s péčí o děti snažila pomáhat její
matka. Celodenní péče o temperamentního syna, kterému tenkrát bylo rok a půl, však
byla nad její síly. Irena hledala pomoc na různých místech, obrátila se i na OSPOD.
Pomohlo by jí, kdyby tehdy měla možnost využít cenově dostupné dlouhodobé hlídání
ve své domácnosti. Taková služba k dispozici není, na OSPOD jí tedy bylo doporučeno,
aby děti svěřila do Klokánku (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Tento krok
vážně zvažovala, ale bylo jí proti mysli umístit děti mimo jejich rodinu a domácnost.
Situaci se jí nakonec podařilo vyřešit tak, že pro syna našla soukromou školku, která ho
přijala, přestože se ještě neobešel bez plen a jíž hradila z peněz, které jí zůstaly
z prodeje bytu a původně měly sloužit jako rezerva pro horší časy.
Irena za příčinu svého psychického kolapsu považuje celkové vyčerpání, jehož
příčinou byla její zlomová životní situace, ale i únava z předchozího těžkého období.
„Jednak malej, když se narodil, tak odmalička špatně vlastně spal, ze spaní různě brečel
a tak. Myslím si, že možná podvědomě vnímal něco, že není v pořádku. No a pak jsem
během toho roku, co jsem se... co předcházelo ještě tomu, tak vlastně bylo to, že třikrát
jsem volala sanitku manželovi, kterej mi zkolaboval, jednou jsem volala sanitku synovi,
s kterým jsem pak byla 10 dní v Motole na pozorování kvůli podezření na nějakou formu
epilepsie, ale v podstatě se mi dostával do stavu, kdy měl fialový rty, šedivej v obličeji,
oči v sloup prostě, hrozný. Takže jako si myslím, že tam bylo jakoby... No a pak teda k
tomu tady to nevyspání a toho kluka, kterej opravdu špatně spal. Za noc jsem ho třeba
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desetkrát kojila a sotva jsem usla, vzbudil se a pak už jsem zase nemohla spát já. A pak
teda skutečně jsem měla strach o tu jakoby budoucnost, o to, z čeho, jak budeme žít,
jo? To se mi honilo pořád hlavou, že jako jestli to dáme, jestli neskončíme někde pod
mostem nebo prostě, co budeme jíst. Já jsem se dostala do stavu, kdy když jsem šla
do obchodu nakupovat, tak se mi dělalo špatně, opravdu jsem myslela, že v tom
obchodě prostě omdlím, bála jsem se, že jo, já jsem pak šla, koupila jsem rohlík a kefír,
to jsem měla pocit, že to je jediný, co si v tu chvilku v podstatě jako můžu dovolit.
A takže jsem vlastně z celkovýho toho nevyspání... Pak se mi stalo, že jsem třeba
několik nocí pořádně nespala, jo? Když jsem spala třeba dvě hodiny v kuse... jako
hrozně dlouhou dobu to bylo tak, že můj spánek nebyl delší v kuse třeba než dvě hodiny,
jo? Někdy to byla jen hodina, někdy dvě hodiny. Takže jako to bylo celkově takový
jakoby vyčerpání v tom, že vlastně jsem neměla, bych řekla, zástup nebo prostě nějakou
tu oporu, že jo, která by část toho vlastně jakoby převzala. No, i když tam byla ta moje
maminka, říkám, to jako jsem věděla, že to nemůžu vlastně jakoby hodit nějak na ní,
takže to bylo skutečně bych řekla asi celkový vyčerpání. A říkám, že jsem asi i trošičku
přecenila svoje schopnosti, myslela jsem si, že to všechno zvládnu a docela dlouhou
dobu mi trvalo, než jsem si sama připustila, že už to nezvládám a že potřebuju pauzu.“
V psychiatrické nemocnici absolvovala měsíční pobyt. Co jí přinesl? A jak se jí
dařilo po návratu domů? „...pobyt v léčebně, mi pomohl v tu dobu (...), když mě
odtamtud pouštěli. Nebo respektive, když jsem byla tam, tak to bylo dobrý, ale v
podstatě ve chvíli, kdy mě pustili... Tam jsem si připadala, že jsem někde na táboře,
kde nic nemusím, že mi tam o zábavu se postarají, že na mě není žádná zodpovědnost.
Ale v podstatě ve chvíli, kdy mě pustili domů, tak asi během tří dnů, tak jsem byla skoro
zase tam, kde jsem byla předtím, protože jsem se přistihla, že se vlastně jako těch
svejch dětí bojím, že se bojím tý zodpovědnosti. Já jsem nebyla schopná jim uvařit, jo?
Jako prostě všechno mi přišlo strašně složitý. Takže jsem hledala nějakou jakoby
trošičku cestu co a jak, jednak jsem se teda zkusila tam vrátit nazpátek, tam mě
odtamtud vyhodili v podstatě s tím, že si tam z toho dělám sociální ústav a jako, že
mám sklony k hospitalismu a nevím, takovýhle nějaký jako ne zrovna úplně hezký věci.
A v podstatě nikoho moc nezajímalo to jakoby, jak mi v tý chvíli je, a že tam jsou prostě
ty děti. Já jsem pak párkrát šla, někde nějakou jsem si zaplatila soukromou
psychoterapii, ale věděla jsem, že to prostě není jen tak... Oni už mi tenkrát v tý léčebně
nabízeli nějakej stacionář... ale ten, co mi nabízeli, tak mě nevzali, protože jsem jim
nepřišla dostatečně stabilizovaná na to, aby mě vzali do stacionáře. A pak... no ale v
nemocnici mě nechtěli, tam jsem pro ně zase byla stabilizovaná moc. A odcházela jsem
samozřejmě z tý léčebny, tak jsem vlastně odcházela s práškama, antidepresiva jsem
měla, plus jsem k tomu ještě měla takový ty prášky na ty okamžitý stavy (...) Ještě
jsem teda trošičku do toho zkusila jakoby lehce nějakou alternativní to, ale zase to už
stálo peníze, ta alternativní, ten stacionář byl zaplaťpánbůh na pojišťovnu.“ Co pro ni ve
stacionáři bylo nejužitečnější? „Asi pomohlo to, když jsme se tam pak dostávali k takový
tý věci, že jednak to, čeho se bojím, tak je kolikrát jenom moje představa, že pak ta
zkušenost nebo skutečnost, respektive skutečnost, že není tak hrozná, jak si jí dokážu
jako pěkně v hlavě vykreslit. A že pak zpětně právě mě vraceli i jako k tomu, že jsem
těch věcí vlastně plno zvládla a že ono, i když v tom stavu, v kterým jsem teda jako
potom byla docela šíleným, kdy mi bylo opravdu špatně, tak jsem přesto zvládla zařídit
vlastně prodej bytu, našla jsem si, že jo, tenkrát realitního ... makléře a tak podobně.
(...) zařídit věci okolo vypovězení hypotéky a tak a že vlastně jako, i když jsem byla v
tom stavu, kterej vypadal jakoby dost šíleně a měla jsem pocit, že neumím koupit ani
rohlík, tak přesto jsem vlastně zvládla jakoby dovést až do podpisu tý kupní smlouvy na
prodej toho našeho bytu. Takže taková ta zpětná vazba jakoby od těch ostatních
a uvědomit si, že se jako o sebe opřít můžu, že jako můžu bejt ta silná, ale že si můžu
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říct o pomoct, že nemusím bejt ta silná ženská, která to všechno zvládne sama. Já můžu
bejt silná ženská, a přesto mi lidi okolo pomůžou.“
S manželem zatím ještě rozvedená není. Zatím mají rozhodnutím soudu
upravenu péči o děti a stanoveno výživné. „...dává mi nějaký peníze, sice já bych si asi
představovala nebo potřebovali bychom o něco víc, ale zaplaťpánbůh za to, že
dostáváme to, co dostáváme, protože zároveň vím, že jsou maminky, který jednak
nedostávají peníze, a pak ani děti nejsou v kontaktu vlastně s tím rodičem. A to teda
pak musí bejt hodně těžký. (...) Je to dohoda, ale já jsem si představovala, že dostanu
větší peníze, potřebovali bychom určitě víc peněz, ale vzhledem k tomu, že pokud
bychom neupravili děti, tak nás nerozvedou, takže jsem šla cestou toho, že radši si
vyřeším vlastně rozvod, a pak případně můžeme řešit dál ty peníze a zároveň jako vím,
že asi manžel není tak schopnej si vydělávat, tak můžu bejt ráda za to, že mi vůbec...
že vlastně vůbec něco mám.“ Obtížná bývá domluva na jednorázových mimořádných
výdajích (jako např. tábor). S přechodem dcery na základní školu je obtížné pokrýt
všechny dny školního volna. „... což teda teďko jako se ukazuje jako takovej trošičku
oříšek, protože jejich otec je OSVČ, takže v podstatě se tváří, že ve chvíli, kdy teda je
s dětma, tak nevydělává, tím pádem mi teda nemůže dát peníze. A já mám 25 dní
dovolený a prostě tím to končí, jo? Tím to hasne. Jo? Asi by mi dali nějaký neplacený
volno, ale tak pak zase by byl trošku problém jako s tím, jak z toho vlastně vyžít. A těch
dní teda je opravdu hodně. I když třeba tady u nás ve škole, tak občas nabízí třeba i
teďko, když budou velikonoční prázdniny, tak nabízí družinu, sice bez obědů, ale že
teoreticky by možnost prostě byla tam to dítě jako dát.“
S dětmi je manžel v kontaktu, jednou za čtrnáct dní s nimi tráví víkend. Podle
Ireny je má rád, má o ně zájem a ony mají rády jeho. Vzhledem k jeho způsobu života,
k němuž patří nadužívání alkoholu, a jeho celkovému zdravotnímu stavu (mj. epilepsie),
má obavy, jak dlouho jeho organismus může takovou zátěž vydržet. Neví, zda děti to,
že jejich táta má problém s alkoholem, vědí, nicméně už z obav z genetické predispozice
alkoholové závislosti a přebírání rodičovských vzorů jim to, až budou starší, chce říci.
Díky soužití s manželem se Irena dostala do kontaktu s podpůrnou skupinou pro rodinné
příslušníky alkoholiků. Když na jejím setkání od jedné z účastnic zaslechla, „dcera mi
vyčítá, že v tom musela žít“, tak ji to podpořilo ve správnosti jejího rozhodnutí, že od
manžela odešla. Je naděje, že děti tak nebudou považovat dennodenní popíjení alkoholu
za normální. Současně doufá, že dala dceři příklad, že není nutné setrvávat
v destruktivním vztahu, „...že prostě když mi někde v něčem není dobře, tak v tom
nemusím bejt.“
Sama vyrůstala jen s matkou a otce vídala jednou či dvakrát do roka, nechtěla
by, aby takto žily její děti. A tak přestože komunikace s manželem je pro ni stále ještě
obtížná, nechce, aby to, že si nerozumí, mělo dopad na děti. „...jako upřímně v tuhle tu
chvilku nejsem ve stavu, kdy bych si s ním šla sednout na kafe, prostě ne, mám v tom
pořád ještě hodně silný emoce. (...) My jsme měli problémy s tou komunikací trošku
mezi sebou, protože v podstatě jako po nějaký době to nebyl dialog, ale monolog
jednoho člověka, z kterýho jsem já víceméně vycházela jako ta poražená, takže mám
vlastně tohle to jako v sobě asi to nastavení, že jako, že nemám kolikrát argumenty ani
sílu prostě s ním jako o čemkoliv mluvit.“ Když se rozcházeli, absolvovali terapeutická
sezení na podporu partnerské komunikace. Jejich vztahu nijak nepomohla, jediné co
podle Ireny přinesla bylo, že během sezení získala prostor také něco říci: „...že v tu
chvíli, když jsem já mluvila, tak že bylo chvíli ticho, že on mi do toho neskákal, že mě
nechal domluvit. Ale jako... jo, tak asi možná je v tu chvilku určitě jakoby dobrý, když
to teda pak je opravdu řízený, že tam je někdo jinej a ten prostě to, že jo, hlídá, abysme
si navzájem neskákali jakoby do řeči. A to... to jako, takhle asi možná jo, že si myslím,
že v některejch případech je to opravdu docela důležitý a téměř i jakoby nutný, protože
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jako my bysme to opravdu jakoby doma si to neřekli takhle jakoby vůbec, takhle jsem
možná měla šanci aspoň vůbec něco říct. Že jsem byla ve stavu, kdy jsem třeba něco...
jako dostala otázku a dřív, než jsem na ní mohla odpovědět, tak už si odpověděl sám
nebo už mi kladl nějakou další.“ Kdyby měla tu možnost nyní, absolvovala by sezení na
podporu rodičovské komunikace? A jo, tak jako takhle, asi kdyby prostě u toho byl ještě
jakoby někdo další, tak možná čas od času, tak bych třeba jako si takhle jakoby
popovídat šla, ale jako opravdu prostě, kdyby mi teďko řekl, že si pudeme sednout na
kafe, tak prostě to odmítnu a já s ním sama nikam nejdu. (...) Já třeba mám u něj v
bytě, kam se on přestěhoval, tak tam zůstaly nějaké jako moje věci. Já říkám - já si
tam pro ně sjedu. Ale já si fakt opravdu... nedokážu si představit, že přijedu do toho
bytu a budu tam v tom bytě s ním sama a to. Já se nebojím, že on by mi něco jako
udělal fyzicky, ublížil nebo já nevím prostě co, ale prostě jako já mám pocit, že nemůžu
opravdu jakoby s ním sama mluvit a tak. Já mám opravdu v sobě prostě po tom jako
obrovskej blok. Mám pocit, že by se mi nafoukla hlava a asi praskla. (smích)“
Jak Irena vidí svou současnou situaci? „Tak my jsme, bych řekla, jako jsme
relativně asi stabilizovaný, já jsem teda od ledna nastoupila do práce. A vlastně ráno
odcházíme všichni společně do školy, do jeslí, je tam okolo teda toho různě spojený
emoce, protože musíme stíhat tramvaje, abysme přišli do školy včas a tak. To když se
chodí do školky, tak je to v podstatě sranda, tam nějaká minutka jako se nic nestane,
ale do tý školy, tak tam už teda ta minutka se stane. Hm... takže to jako to. Ale v
podstatě bych řekla, že teďko nějak víceméně žijeme relativně v klidu. No... v podstatě
to, co je nebo jak to jakoby zařídím, tak to je, (...) takže opravdu jsme jako bych řekla
parta, ale jak říkám, pořád to prostě zároveň chci, aby děti věděly, že mají prostě toho
tátu. Jo?“ Přála by si potkat nového partnera, ale „jako před školou a na dětským hřišti,
tak asi jako tolik chlapů k potkání není. (smích).“ Chtěla by, aby si s jejími dětmi
rozuměl, ale nehledá náhradního tatínka, děti toho svého mají. Hledá partnera pro sebe
a kvůli sobě.
Jitka: Domluvili jsme se, že se s dcerou uvidí, až jednou bude sama chtít
Jitka dnes žije ve velkém městě, ale pochází z malé vesnice v kraji, kde není
příliš pracovních příležitostí a usilovat o vyšší vzdělání zde není zvykem. Svého bývalého
manžela poznala už na základní škole, ale chodit spolu začali, když jí bylo dvacet let.
Tehdy se dostala do nultého ročníku vysoké školy a s ohledem na jejich vztah zvolila
dálkovou formu studia. Zatímco samu sebe vnímá jako ambiciózní a dosáhnout co
možná nejlepšího vzdělání a zaměstnání je pro ni důležité, její bývalý manžel tyto
hodnoty nesdílí. Jitka to přičítá vlivu okolí a tomu, že k nim ve své původní rodině nebyl
veden, byť je podle ní velmi šikovný, inteligentní a nadaný. Sama mu navrhovala, aby
šel také studovat. Již v počátcích jejich vztahu jí říkal, že se k sobě nehodí, že je oproti
ní, která je ambiciózní, „obyčejný“. Jitka rozdíl v úrovni jejich vzdělání nepovažovala za
překážku, měla v tomto ohledu pozitivní příklad ve svých rodičích. Její maminka také
absolvovala vysokou školu a tatínek celý život pracoval jako dělník, přesto mají šťastný
vztah. „Jenomže můj taťka mamku podporoval a můj taťka byl na mamku pyšnej a bylo
to jiný. A můj taťka podporuje i mě a je na mě taky pyšnej... (...) A já jsem si myslela,
že budu žít stejnej život jako moji rodiče a že budu mít taky takovýho hodnýho manžela,
jako je můj taťka, a že bude se ke mně chovat a bude mi vždycky oporou. Ale ono to
tak jako nebylo. (...) A manžel mi potom v průběhu let říkal, že není jako můj otec, že
můj otec je jeden z milionů, že takovýho jako je můj táta jen tak nenajdu...“ Jitka sobě
a svým studijním předpokladům zpočátku nevěřila, proto nejprve vystudovala vyšší
odbornou školu a pak se nechala kamarádkou přesvědčit, aby pokračovala bakalářským
studiem. Následně si ještě dodělala magisterské studium a zvažovala i doktorandské.

189

8. Neúplné rodiny v hloubkových rozhovorech

Během svých studií se začala ve svém rodišti cítit nepatřičně, připadala si jak z jiného
světa a měla dojem, že i okolí tak na ni nahlíží. „To já mám úctu ke každé profesi, ať je
to dělnická, můj taťka je taky dělník, taky není vysokoškolsky vzdělaný. Ale je to... ty
lidi jsou prostě někde jinde. A oni vám nerozumí. A tak mi nerozuměl ani manžel.“ Její
studia mu vadila. „Už měl problém, když jsem byla bakalář a když jsem studovala
magistru, tak to už byl ještě větší problém, tak tam to vygradovalo a vlastně jsme se
odcizili. (...) A když jsem říkala - no ježišmarja, já neumím tohle... Třeba kulečník nebo
něco - já se radši budu učit angličtinu na zkoušku. (smích) A říkala jsem to, tak on se
za mě styděl. On se za mě styděl a nechtěl se mnou chodit do společnosti, protože jsem
byla úplně hozená někam jinam. Ne, že bych byla arogantní a ne, že bych byla něco
takového, ale jako úplně... jako trošku jinak. (...) Takže už potom jsme měli takový ty
jako... ty střety a když jsem se pohádali, tak třeba odešel pryč, několik dní se se mnou
nebavil a už to potom bylo vygradovaný a nefunkční.“ První žádost o rozvod ještě stáhla,
druhou už ne. „...když člověk zpytuje to svědomí, tak asi jsem udělala chybu, že jsem
do toho [do manželství] šla, ale říkám si, že to byla oboustranná chyba, že on taky měl
udělat stopku a říct - hele, seš fakt jiná, jdi si za svojím snem, jdi si za tou kariérou a
za tím, cos chtěla, protože já nikdy ti nebudu moct dát to, co bych ti jakoby mohl dát
nebo chtěl dát jako, kdybych se choval tak jak se chováš ty a byl na stejný vlně. On to
věděl, ale možná jsem oba doufali, byli jsme mladý, manželovi bylo dvacet dva, mně
bylo dvacet, když jsem se poznali, tak to... asi jsme byli mladý a nevěděli jsme, že to
nedokážeme ukočírovat. Myslím si, že v tom je asi to... Jinak my k sobě nechováme
žádný zlo. Dokázali jsme se domluvit jako rozumný lidi, vůbec jsme neměli problém. I
proto jsem říkala, že ten rozvod jsem zvládla úplně v pohodě. Byli jsme na to tak jako
oba připravený. Protože se to táhlo delší čas a opravdu to stálo na našich rozdílných
povahách a představě o životě. Takže my jsme na to byli připravený. A když jsme šli od
toho soudu, tak jsme jako byli smutný, to byli, ale uměli jsme se na to dívat zároveň i
s nadhledem a věděli jsme, že k sobě nepatříme. Asi tak nějak jako. Dobrý. To myslím,
že jsme to nějak zvládli.“
Nicméně když se rozváděli, již byla na světě jejich dcera. Společné dítě si jako
první přál manžel. Tehdy Jitka ještě studovala. Když potom později otěhotněla, už jej
nechtěl „...řekl, ať si to zařídím, jak chci, pomáhali mi rodiče hodně. Anebo brácha mě
třeba vezl na ultrazvuk a tak, nebo mamka se mnou to prožívala... (...) de facto... my
jsme celé těhotenství byli nastaveni tak, že on to dítě nechtěl a říkal - teď když ho chceš
ty a těšíš se na to, tak já už ho nechci.(...) No, a když potom teda jsme se rozvedli a
měl styk s Jasmínkou jako v bydlišti, tam kde bydlím já s rodičema, tak ještě chvilku
jako jezdil, zajímal se, volali jsme si. To všechno bylo bez problémů. Ale jak začal mít
tu přítelkyni nebo teď už manželku, nevím, tak se ty vztahy změnily a tu Jasmínku, tak
jako neříkám, že nechtěl mít, to bych lhala, lhala bych, že jí nechtěl vidět. Ale asi možná
jsem to trošku zavinila i já. Já jsem jí chtěla mít pro sebe a nechtěla jsem ji pučovat
ženský, která má tři děti, tři kluky a že si bude kompenzovat teď na mojí holčičce
vymodlený, šťastná jsem byla, že mám krásnou svojí holčičku, tak to, takže si bude ona
ta paní kompenzovat, že má tři kluky. Tak jsem asi to zavinila i já, že jsem mu ten styk
zamezila, že jsem mu nepučovala Jasmínku a že jsem chtěla jenom v bydlišti. Takže on
když přijel, tak si Jasmínku vzal a šli spolu na pískoviště a tak. Nechtěla jsem mu jí, a
mám to tak i v rozsudku, a nechtěla jsem mu jí půjčovat do toho jiného města tam, kde
bydlel s tou novou partnerkou. Takže jsme ty vztahy tak jako se nějak domluvili
oboustranně, to chraň bůh, ne, že by on vyloženě bojoval a jako nesouhlasil s tím. To
jako jemu to vyhovovalo, už právě proto, že on tu Jasmínku nechtěl, jo? Takže jsme se
domluvili, že se s Jasmínkou uvidí, až bude jednou ona chtít, až ona se rozhodne. Ona
samozřejmě o něm všechno ví. Zná fotky, vidí svatební fotky, mluvíme o něm, ukazuju
jí v telefonu na WhatsAppu, jak vypadá.“ Zatím prý tatínka, respektive Jaromíra (říká
mu křestním jménem), vídat nechce. Nevídá se ani s prarodiči z jeho strany (sám si to

190

8. Neúplné rodiny v hloubkových rozhovorech

prý nepřál a oni o to ani nejeví zájem) a nezná nikoho z jeho širší rodiny. „Já si myslím,
že moji rodiče vydají za několik babiček a dědečků. Oni jsou úžasný... (...) Takže oni to
Jasmínce kompenzujou. (...) Ale samozřejmě, že kdyby měla tchýně zájem nebo něco,
tak já bych Jasmínečku dala, kdyby samozřejmě chtěla.“
Když se bývalý manžel časem chtěl s Jitkou domluvit na tom, že by se vyvázal
z hypotéky, kterou si v manželství brali na úpravu jejich bytu v domě jejích rodičů, na
radu kamaráda souhlasila výměnou za jeho souhlas s tím, že dceři bude moci změnit
příjmení na její vlastní. Otci své dcery sama navrhla, aby jí přestal platit výživné na
dceru, když si sama nepřeje, aby se s ní stýkal. „Ale on byl naočkovanej už tou
partnerkou a těmi ostatními a řekl - to víš, že jo, a ty mě potom dáš k soudu, oni mi
seberou řidičák, (...) napíšou na mě exekuce nebo cokoliv a budu mít z toho průser.“
Výživné tedy spolehlivě posílá na účet dál. O dceru zájem nejeví, ani se na ni neptá.
Jitka se domnívá, že tak, jak to je, mu to vyhovuje.
Jitka říká, že už kvůli dceři se ze svého bytu u rodičů odstěhovala do velkého
města, ačkoliv by pro ni bylo mnohem jednodušší zůstat. Do města se Jitka odstěhovala,
aby to Jasmínka měla v životě snazší než ona. Tedy aby odmalička mohla být v
podnětném prostředí, rozvíjet se a postupně hladce směřovat k vysokoškolskému
vzdělání a práci, která ji jednou bude naplňovat.
Ve městě s dcerou bydlí v nájmu, za jejich dvoupokojový byt platí měsíčně přes
15 tisíc. Nebýt permanentní finanční podpory od svých rodičů, nemohla by si to dovolit,
přestože má slušný plat. Bez jejich pomoci by se neobešla ani při péči o dceru. Když
potřebuje, rádi přijedou a pohlídají ji, vyzvednou z kroužku. Několik posledních let má
přítele, s nímž se s dcerou vídají a který jí s ní také vypomůže. Třeba jí vysvětlí
matematiku... „Je to jiné, než když se zamilujete ve 20, v 25, ve 30 a začnete si od nuly
něco budovat. On má už svoje, má svoje dvě děti, je taky rozvedený, takže ten život už
je trošku jinej, takže tam už ten vztah funguje úplně jinak než s manželem, že jo, by
mohl fungovat.“
Bylo by pohodlnější, i s ohledem na budoucnost, bude-li zapotřebí, aby rodičům
vrátila jejich pomoc, kdyby mohli svůj dům na vsi prodat a ve městě, kde Jitka žije,
koupit jiný. Rodiče však k němu mají citový vztah, a i kdyby se jej prodat odhodlali, tak
v jejich kraji nemovitosti nemají hodnotu. Vlastní dům nebo byt ve městě, kde Jitka
s dcerou žije, je tedy pro ně díky místním cenám nedostižný.
Během rozhovoru Jitka opakuje „...takže Jasmínka se jmenuje stejně jako já a
jsme takhle spolu šťastni s rodičema, s naším kamarádem.“ Současně zmiňuje své slabé
chvilky, během nichž na ni doléhá, že Jasmínka „nikdy nezažila takovej ten pocit maminka, tatínek a dítě“.
Karolína: Neumím si vůbec představit, co by bylo, kdybych neměla ty mý rodiče
Karolínu partner opustil kvůli jiné ženě, když čekala jejich syna. Ten je dnes již
v pubertě, přestože vystřídala několik zaměstnání a začala i podnikat, aby umořila
dluhy, do nichž se dostala kvůli bývalému partnerovi, nedovede si představit, že by syna
zvládla uživit a vychovat bez pomoci rodiny: „Já už jsem jako strašně ráda, že, už
doufám, teda to nejhorší jako mám za sebou. Bylo to fakt jako peklo a kdybych neměla
rodinu, neumím si vůbec představit, kdybych neměla jako ty mý rodiče. Podle mě by to
dopadlo tak, že by mi prostě dítě sebrali, já bych byla v nějakým azylovým domě a jako
nějak bych se protloukala a buď bych se z toho zbláznila a skončila bych prostě jako
alkoholik, nebo nevím, protože člověk, když už jste úplně na dně, tak prostě saháte po
berličkách, ať si o tom myslí, co chce, kdo chce prostě, tak já jsem sahala po
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antidepresivech nebo měla jsem je napsaný, ale pořád jsem měla podporu rodiny.
Kdybych jí neměla (...) tenkrát, tak si prostě myslím, že bych to nedala, že bych to
prostě nedala, že bych jako dopadla velmi špatně. Jo? Ale... a věřím tomu, že spoustu
třeba dneska ženskejch, který jsou ve vězení, který jsou na ulici a který mají někde
nějaký děti, o který se nestarají, tak ta prvotní příčina je prostě v tom, že v tý těžký
situaci nebyl nikdo, kdo by jako podržel. A pak to ve finále v konečným důsledku stojí
úplně nesmyslný peníze celej systém, že jo.“
T: Jakým způsobem vás držela vaše rodina?
R: Tak poskytli mi bydlení, poskytli mi byt, když jsem jako neměla peníze, tak
prostě mi pomohli třeba, když já nevím, kluk na tábor, tak mu přidávali třeba na
ty tábory, brácha mu zaplatil školu v přírodě. Věci, který bych si jako nemohla
dovolit, tak mi prostě... takže je to hlavně o těch... jednak o těch penězích, což
bohužel to je alfa a omega, a když mi třeba fakt jako bylo mizerně, tak máma
třeba i dneska, když jsem unavená, tak řekne - tak nám Karlíka dej na tři dny, ať
si jako orazíš. Nebo když vidí, že už to fakt jako nervově nedávám, tak si toho
malýho třeba vzali, že jo, na den, na dva, na tři nebo i bráchové. Takže... a kluci
mu jako... mý bratři mu vlastně suplujou ten mužskej prvek jako nějakým
způsobem. Takže na tohle to je... a to si myslím, že je jako to nejdůležitější, takže
to... A hlavně, když jsem odešla, když mě vykopl z baráku, tak jsem měla kam
jít, že jo. (smích) To je jako takový... a měla jsem kde bydlet a měla jsem co jíst
a máma mi hrozně... oni mě hlídali, že jo, abych třeba jedla. Já jsem tenkrát měla
o 10 kilo míň, ještě než mám teď. Já jsem třeba měla, kdy jsem fakt jako nejedla
a stála nade mnou...
T: Bylo to z nervů?
R: No, jasně, no, tak já jsem chodila pak i... já jsem vlastně nemohla... nebo
nemohla. Já jsem první rok nebrala nic [psychofarmaka], protože jsem chtěla
kojit. Takže jsem se jako zasekla, já jsem tenkrát řekla u doktorky - jen kvůli
tomu debilovi mám přestat kojit?

Když byl Kájovi rok, mateřské mléko přestal vyžadovat a Karolína mohla začít
užívat psychiatrem předepsaná antidepresiva. Co se s Karolínou dělo, když jí bylo
nejhůř?
„... takový klasický nervový zhroucení. Já jsem se třeba probudila s brekem,
normálně mi tekly slzy a nebyla jsem schopná se zvednout z postele. Fyzicky jsem
nebyla schopná vstát. Měla jsem období, kdy jsem měla vymyšlenou sebevraždu,
to bylo blbý, to byl malej, tomu byly tak dva třeba. To ne, to mu byl rok a půl. To
vlastně ta první várka těch antidepresiv. To jsem večer si to vymyslela, že mi bylo
večer jako strašně mizerně, tak jsem si vymyslela, že ho ráno jako odvezu k
našim, to jsem jako byla natolik soudná. Ale to je zase, to byla klika, že jsem byla
natolik soudná, že jo, že ho odvezu k našim, pak se jako vrátím domů a tam si
něco sezobu, zapiju to nějakým dobrým alkoholem. Ale ráno, jak... přece jenom
ty rána jsou snazší, tak jsem místo teda, abych dítě odvezla k našim a sežrala
prášky, tak jsem ho odvezla k našim a jela jsem ke cvokařce, která teda mně
jakoby hned něco nasadila na tu ataku a to. Ale to jsou takový fakt jako fáze, kdy
máte chuť fakt to dítě, když vás jako prudí, tak ho fakt zbít, jako zbít prostě, už
nevíte jak, tak prostě seřezat. Jako ne, když byl malinkej, ale teď, co je větší. On,
když byl malinkej, tak on byl strašně jako... asi ta příroda nebo jsem měla kliku.
On byl strašně hodný miminko, extrémně. Já třeba nevím, co to je probdělá noc
do jeho roku a půl...“
Karel má - stejně jako jeho matka - ADHD.
„On třeba ztrácí věci. To jsou každej měsíc nový klíče. Ale to je třeba, to je to, co
mi vadí, že on ztratí klíče a já teda krom toho, že mu vynadám, že jako ztratí
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klíče, tak řeším, že to je zase dalších 130 korun. Teď dostal brýle, 3 tisíce prostě,
já jsem mu teda nechtěla koupit úplně obyčejný, aby jako nebyl teda, už takhle
mám v tý škole jako problémy. No a on je neměl ani měsíc... A to jsou věci, kdy
prostě fakt nevíte, jako kdy opravdu mám chvíle, kdy opravdu mám chvíle, kdy
úplně bych ho fakt jako sbalila, a ať si jede k tatínkovi nebo... Já vím, že pak on
doma není půl dne a mně se po něm strašně stejská, jo? Ale prostě jsou momenty,
kdy opravdu... Nechci říct, že ho jako nesnáším, ale chtěla bych, aby tam jako
nebyl chvíli. Vím, že ne dlouhodobě. Vím, že když tam jako pak není, když je třeba
na prázdninách, takže mi jako fakt chybí, že jsem jako zvyklá, že ho tam mám.
Ale někdy je to fakt těžký. A někdy opravdu prostě s ním já chuť se fyzicky... mně
teda pomáhá pak sport, že jo, si třeba zaběhat nebo si teda zaklikovat nebo něco.
Ale tam jsou ty momenty, kdy fakt jako z toho zoufalství a z tý frustrace a teď on
ještě na vás hodí ten ksicht. (smích) Tak opravdu jako ho seřezat prostě, což
samozřejmě neuděláte nebo takhle, já ne, že bych mu nějakou neplácla, ale ne
jako, že bych ho teda... Ale někdy to fakt úplně, a teď si připadám hrozně, že
mám vůbec ten pocit, že mě to vůbec napadne. Ale někdy je to jako... jako musíte,
pak si člověk musí najít ten ventil.
A zase, mám výhodu, nežiju někde zapikolovaná v lese na vesnici a mám možnost
si ten ventil někde najít, mám kolem sebe lidi, který řeknou - tak pojď, jdeme
tohle, jdeme tamhle. A když pak čtete takový ty strašný příběhy, že někdo, já
nevím, zabil děti nebo... Ale já si... nechci říct, že jako je omlouvám, ale dokážu
se vcítit do toho, že třeba byli fakt zahnaný do nějaký pasti a fakt jako neviděli,
že prostě se tam někde... ta hranice, která je strašně tenká, tak se prostě zlomila
a pak se prostě stalo, co se stalo. Jako nikoho tím neomlouvám, je to strašný, ale
dokážu pochopit, že některý ženský nebo i chlapi prostě tohle v nějakým udělají.
Bohužel to je něco, co nejde vzít zpátky. (...) ...myslím si, že si furt jako
uchovávám nějakej zdravej rozum, ale je to ale fakt dřina, jako opravdu jsem se
musela naučit a mám tu možnost těch rodičů, že když jako cejtím... nebo i máma
už dneska, i když my nemáme úplně jednoduchý vztahy, máme je jako
komplikovaný, ale přesto, když jako je fakt krize, tak jako fungujeme jako rodina.
Takže vím, že tohle je třeba super, že když fakt už cejtím, že třeba tři, čtyři dny
a už mi to takhle jako... tak prostě tý mámě řeknu - hele, já vám ho tam prostě
na den na dva, já fakt potřebuju... A jako oni jsou jako fakt v pohodě. Pomáhalo
mi jednou si prostě jednou třeba za čtvrt roku, za půl roku vylejt fakt jako do
mrtva, nebo ne úplně do mrtva, ale prostě fakt třeba víkend a opravdu ho prostě
propít. Teď už skoro nepiju, ale měla jsem takový období, že...
T: Úplně jako se zresetovat?
R: No, no, no, že prostě... takže to... to si myslím, že je taky dobrý, ale zase, tam
je strašný pak riziko, jak do toho nevlítnout, že jo? Jedno je zresetovat se jednou
za půl roku a jedno je každej večer si dát panáka, pak si dát dva, pak si dáte tři
a pak najednou zjistíte, že prostě obden kupujete flašku, že jo. Taky znám takový
případy a taky jsem k tomu měla našlápnuto. Ale já vždycky nějak mi to tam jako
sepne, že zabrzdím, že řeknu - ty jo, teď už asi piju jako dost, tak si dám třeba
půl roku, že vlastně nepiju vůbec. A to tělo si... že jo, protože pak tam k tý
psychice jde i ta fyzická závislost, takže si to tělo zase odvykne a pak už můžu
nějak to. Pomáhá sport, prostě sport, jakejkoliv. Já si myslím, že fyzická aktivita
je super, ale ne jenom třeba procházky, protože když jenom jdete, tak máte sílu
přemejšlet, kdežto když děláte něco, co vás jako fyzicky fakt vyčerpá, tak ten
mozek už pak nemá sílu moc jako přemejšlet, už jede jenom - raz dva, raz dva.
(smích) Tak mě třeba běh vůbec nebaví, ale pomáhá mi. Ale hrozně mě nebaví
teda. A pak mě všechno bolí a... (smích) Ale... a zase mi to někdo musel poradit,
že jo, zase jsem si na to jako nepřišla sama.“

Běh byl Karolíně doporučen odborníky jako prevence proti nadváze, k níž má její
rodina dispozice. „... hele, to ti pomůže i na stres a na tohle a vyplavěj se endorfiny. A
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dokopali mě k tomu jít jako sportovat, i když primárně teda za jiným účelem, ale já
jsem si vlastně pak uvědomila, že jsem navíc strašně jako fakt v pohodě.“
Jak moc myslí žena, která žije sama s dítětem a vydělává i na to, aby zaplatila
dluhy, na své potřeby?
„No? Těžký, protože musíte naplňovat svý potřeby, abyste se nezbláznila, takže
tam musím... jednou za čas mám takový záseky, že prostě jdu a třeba nakoupím
nesmysly si třeba pro sebe, nebo jdu na nějakou drahou večeři, protože prostě
jinak bych se zbláznila. Takže to jednou za čas musím. Já mám teda obrovskou
výhodu, že mám kolem sebe lidi, který jsou na tom sociálně o dost líp a spoustu
z nich jako mi pomáhá (...). Oni mě třeba vemou... ne, že to platěj oni, ale je to
prostě nějaká akce a oni si tam můžou někoho vzít, tak já dělám to plus jedna...
Ale samozřejmě to jde chvilku, pak... dneska už mi třeba vadí, že si nemůžu jako
sama. Ale to mi jako hodně pomáhá. Já jsem měla docela kliku na lidi, že mi
prostě i třeba dali, když jsem fakt neměla, takže... já nevím, třeba do kuchyně
něco nebo takový, že člověk... A já jsem se teda díky tomu naučila, že třeba věci,
co už nepotřebuju, většinou neprodávám, ale zase jako pošlu dál. Buď teda mám
přímo konkrétně někoho, nebo je teda dávám na charitu, že mi příde jako nefér,
když mně pomáhal někdo, tak abych já dneska, když trošku jako můžu, tak taky
zase pomůžu. Takže to mi to jako usnadňuje.
Ale je to samozřejmě... a asi musí člověk bejt trochu sobec, kdyby člověk nebyl...
musíme se na sebe, ty ženský, který myslej jenom na ty děti, tak na to dojedou.
I ve vztazích. Já ty děti, já nemám chlapa. Jenže ty děti tam budou mít pár let a
pak co? Pak zjistí, že jí je 50, ve finále je unavená, utahaná životem, vypadá jak
nějaká huc puc, protože prostě se starají jenom o ty děti, kterým to bylo jedno. A
teď co dál? Takže to je... to je problém velkej. A vlastně jsem těch 10 let, jak jsem
hodně dělala a neměla jsem sílu na ty vztahy, jako ne, že by nebyly možnosti, ale
neměla jsem prostě sílu, tak dneska zjišťuju, že mi to hrozně chybí. A chybí mi i
to, že vám někdo pomůže s tím dítětem, že prostě třeba přídete domů... Nejde o
to, že doma děláte práci, ale že nemusíte ještě poslouchat to dítě, že někdo jde a
napíše s ním úkol, že někdo jde a vyzkouší ho z dějepisu. To jsou ty momenty.
Nebo že prostě řekneš - hele, tak běžte si tadyhle na zmrzku, já se na chvilku
prostě natáhnu. Jo? Dneska já už Kájovi řeknu, že se natáhnu a on dostane telefon
a je šťastnej, ale když byl menší, tak jsem si prostě nemohla, když mu bylo třeba
pět, jako se natáhnout na půl hodiny, protože nenecháte pětiletý dítě někde. A
nebo pak ho necháte, protože už fakt nemůžete, a pak jsou z toho další neštěstí
a úrazy a já nevím, co všechno.
A v tomhle je... v tomhle chybí prostě ten partner, jako že vám... nebo partnerka
nebo prostě někdo. To vím, že když pak třeba přišla kamarádka a řekla - hele, tak
my jdeme s dětma, tak já vemu i tvýho. Nebo mi vzali kluka třeba na Matějskou.
(...) ... oni jsou na tom [finančně] velmi dobře. Tak mě úplně jako teda netrápilo,
že nechali tisíc korun za mý dítě na tý Matějský, ale já bych ho na ní vzít fakt jako
nemohla a on tam jako chtěl a já jsem z toho, že on má splněnou tu Matějskou,
já mám volnej celej den a vlastně mě to jako nic teda nestojí, nic, co nemám, tak
to je třeba super. (...) A to si myslím, že ty samorodiče, tohle [jim] asi možná
chybí ze všeho úplně nejvíc. Nebo, že mi brácha ho vzal prostě třeba do kina na
nějakej film, já jsem ho fakt viděl nechtěla, on říká - já ho tam vemu. A zase, jo?
Tak dítě má splněnej program, je s někým jiným než s tou matkou, což je pro něj
většinou taky super.“

Karolína je dnes v situaci, že si na výletě se synem může dovolit zajít na oběd
do restaurace a nemusí si, tak jako dříve vyčítat, že jí díky tomu nezbude na jídlo pro
zbytek víkendu. Zatímco dříve domácí vaření byla nutnost, aby ušetřila, nyní už to dělá
z přesvědčení. Přitom ji trápí reakce synova okolí:
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„... samozřejmě, dneska jak oni [náctiletí] žijou jako povrchně a jsou pro ně
důležitý ty značky a hadry a on má vždycky... jemu se prostě smějou ve škole za
to, že má oběd z domova a že s nima nemůže jít do jídelny. Ale to ani není jakoby
o penězích, ale já nevidím důvod, proč má chodit za 60 korun do jídelny, když
toho stejně půlku nechá a já mu stejně k večeři dělám teplý jídlo a on mi příde
domů hladovej. Tak to mi těch 60 korun příde jako vyhozenejch. Ale oni se mu
prostě smějou, že jo. (...) A teďka se ve vás pere to, aby se mu nesmáli, vysvětlit
mu, že o tom to fakt jako není. A zároveň... já mu vždycky říkám - spočítej si to
za měsíc prostě.“

Sama je toho názoru, že o značkových věcech život není, že není nutné mít vše,
po čem člověk touží, a snaží se k tomu vést i syna. Zároveň jí je líto, že mu nemůže
dopřát, co by chtěla.
„Loni jeli na výlet někam na nějaký trhy a on mi to ani neřekl, protože řekl - no
já jsem si myslel, že na to stejně nebudeme mít. A to se vám chce prostě brečet.
On má na jednu stranu pravdu, ale na druhou stranu to je prostě strašný, že jo,
když má takový ty záchvaty toho uvědomění. Jako samozřejmě budu mu
vysvětlovat, že ne, skutečně ti nekoupím iPhone a budeš mít ten telefon, co prostě
máš a ne, skutečně ti nekoupím další nový adidasky za 3,5 tisíce (...) a koupím ti
takovýhle boty, protože jsou stejně kvalitní, stejně dobrý, ve finále i stejně drahý,
ale daleko kvalitnější. A tak to jako, tam jsem tvrdá. Ale potom takovýhle věci, že
prostě ho nemůžete vzít, přesně, blbý kino, že jo? Běžte s dítětem (...) do kina.
Anebo ho vemu do kina a už mu nekoupím popcorn, protože další stovku už
prostě... A to je do jakýhokoliv muzea, prostě všude dneska.“

Velkou finanční zátěží jsou pro ni školní výdaje, zejména ty, které považuje pro
výuku za zbytné. „...učebnice, SRPDŠ, výlet, oni jsou furt na nějakých výletech (...) Tak
dneska jsou v kině a prostě ta sranda mě stála 250 korun, že jo. Jen tak jako. Protože
se paní ředitelka rozhodla, že pojedou do kina. (...) Já jsem to počítala v tý pátý třídě,
tak vlastně za květen mě to stálo skoro tisíc korun jejich výlety, což jako pro mě je
docela dost navíc, že jo, jejich výlety.“
Nedokáže si představit, jak si mohou poradit s výdaji na děti samoživitelé, kteří
nemají jen jedno dítě jako ona, ale třeba tři. Trápí ji, jaké dopady na děti, jako je její
syn, to, že se nemohou rovnat vrstevníkům, může mít.
„A to nedostává skoro žádný kapesný chudák. Takže to si myslím, že je taky...
A pak si myslím, že to spěje i k tomu, že ty děti třeba začnou krást. Ne proto, že
jsou zlý, ale protože prostě tak strašně chtějí jako zapadnout nebo strašně chtějí
tu věc mít, takže to prostě převáží nad tímhle tím.“

8.3 Zkušenosti rodičů z neúplných rodin
Co je v životě rodiče samoživitele nejnáročnější?
Z výpovědí respondentů vyplývá, že to, co je na jejich situaci nejnáročnější, je
být na vše sama či sám, zejména na veškerou zodpovědnost. Obavy, které s tím souvisí,
přirozeně nejvíce zatěžují ty, kteří nemají zázemí a podporu ve své původní rodině či
okolí, nebo o ni nemohou či neumějí požádat. Ženy, které se alespoň v určitých ohledech
na podporu svých blízkých (nejčastěji rodičů) spolehnout mohou, spontánně zmiňovaly,
že nebýt podpory rodičů, nedokáží si představit, že by svou situaci zvládly, jak po
psychické, tak po finanční stránce. Finanční zajištění rodiny představuje další
z nejvýznamnějších stresorů, je také poměrně častým zdrojem konfliktů s expartnery
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(spory o výživné na děti, dohady o úhradě potřeb dětí nad rámec výživného), v několika
případech řešených i soudní cestou. Jedna žena a jeden muž líčili svoji frustraci a pocity
bezmoci, která se dostavila poté, co se jim konečně podařilo domoci se spravedlnosti a
přišla amnestie prezidenta Václava Klause, díky níž jejich bývalí partneři byli zproštěni
trestu, a děti přišly o své nároky na dlužné částky na výživném. Jako velmi náročné bylo
hodnoceno to, že situace samoživitele zpravidla obnáší, že nemá žádný prostor pro
vlastní osobní a společenský život – jeho život plně vyplňuje práce, péče o dítě a
každodenní snaha logisticky zvládnout všechny nároky všedních dní.
Čím je dítě?
Přes všechny zažívané těžkosti od všech respondentů, kteří se do výzkumu
přihlásili, zaznívalo, že dítě je to nejdůležitější, co ve svém životě mají. Pro většinu
představuje nejvyšší motivaci fungovat, vše zvládnout a vydat ze sebe to nejlepší.
Několik žen zmínilo, že nemít dítě, postrádaly by ve svém životě smysl.
Zisky ze ztrát?
Většina respondentů v rozhovoru na otázku, zda jim jejich obtížná situace také
něco dala, odpovídala ve smyslu posílení sebe sama a uspořádání vlastních životních
hodnot. Jeden z otců hovořil o tom, že si tak mohl užít otcovství, neboť pokud by se
rodina nerozpadla, byl by vzdáleným otcem a péči o dítě by přenechal matce.
Hodnota manželství či trvalého partnerského vztahu?
Žádný z respondentů nezastává názor, že manželství je třeba udržet za každou
cenu, či že vztah není možné opustit, jsou-li v něm děti.
„Určitě bych každýmu teda poradila, aby... radši mít víc práce, bejt ve stresu
a honit se, než žít prostě někde, kde se cejtíte blbě. To je prostě špatně, protože
já třeba věřím tomu, že to bude jednou... Já mám ještě šanci, že to bude jako
dobrý. Ten, co v tom zůstane, tak to má nadosmrti blbý, prostě s tím nesouhlasím
ani náhodou.“

Většina z nich (popř. jejich partner) pochází z neúplných rodin, nicméně všichni
– včetně těch, jejichž rodiče se nikdy nerozešli – si přáli mít trvalý partnerský vztah
a vychovávat děti v úplné rodině. Ať už po vzoru rodičů, nebo naopak jejich
negativnímu příkladu navzdory.
„...jako smutno, smutno, je mi smutno, ale jako ráda bych fungovala jako rodina,
vždycky jsem chtěla mít jako toho partnera, já jsem nikdy nechtěla být sama,
jako mnoho... hodně mých kamarádek je samo a je tak i spokojenejch, jo? Nebo
třeba v partnerství, nemají děti, jsou taky spokojený, v pořádku, ale já jsem
vždycky chtěla mít takovej ten model, taková ta klasická rodina. A zrovna to
nemám teda.“

Akceptovat rozpad jejich partnerského vztahu pro ně bylo, nebo stále ještě je,
těžké. Smířit se s tím, že jejich dítě nevyrůstá v úplné rodině, je většinou ještě mnohem
těžší – obávají se dopadů na dítě.
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Nový partnerský vztah?
V době rozhovoru měli více či méně vztah tři ze 13 respondentů. I ti, kteří sdělují,
že dnes již žijí v podstatě spokojeně (v tandemu s dítětem), přiznávají „slabé chvilky“
(zpravidla večer, když dítě spí), chybí jim životní partner a po plnohodnotném
partnerském vztahu touží.
„A když jsem měla teď poslední vlastně vztah, ten dvouletej, ten jakoby nejdelší,
tak mě hrozně bavilo... my jsme spolu v podstatě byli třeba pět dní v tejdnu.
A mě hrozně bavilo jako, že se u tý televize máte koho chytit za ruku, že prostě
máte komu zavolat nebo můžete říct - hele, prosím tě, v Penny mají v akci mlíko,
stav se pro něj. Že jako můžete s někým sdílet ten život, to je věc, která mi
chybí...“

Některé respondentky jsou nyní odhodlané, nebo přinejmenším hovoří o
odhodlání s navázáním nového partnerského vztahu počkat, až dítě bude starší, nebo
dokonce dospěje. Přispívají k tomu špatné zkušenosti ze vztahu s otcem dítěte, či z
následných pokusů o partnerský vztah. Někteří respondenti také svůj vztah, sebe a
partnera v něm upozaďují ve prospěch dítěte. Někteří touží mít partnera jako parťáka
pro sebe, od něhož očekávají, že si bude rozumět s jejich dětmi, jiní od nového partnera
očekávají i to, že jim s péčí o děti a výchovou pomůže a že se jeho příchodem rodina
stane zase úplnou.
Navázání nového vztahu jim ztěžuje především nedostatek příležitostí k seznámení a nedostatek času pro vztah (zejména pokud nemají možnost hlídání), dále pak
případně malý byt, či potřeba zůstat uvnitř vlastní komfortní zóny (šetřit vlastní energií
a nevystavovat sebe či dítě dalšímu riziku a nárokům; zachovat si možnost rozhodovat
se podle sebe sama). Někteří období bez životního partnera vyplňují neperspektivními
kontakty či vztahy, jiní to striktně odmítají.
Pomoc od zaměstnavatele?
Výpovědi respondentů svědčí o ochotě v zájmu finančního zajištění rodiny
přijmout či setrvat v zaměstnání, které je nenaplňuje a je pod úrovní jejich kvalifikace
či potenciálu. Několik z nich zmínilo své „štěstí“ na vůči jejich situaci vstřícné
zaměstnavatele, popřípadě klienty (u OSVČ). Několik žen hovořilo o zneužívání jejich
situace zaměstnavatelem, o hrubém zacházení, popřípadě o nedostatku respektu vůči
omezením vyplývajícím ze zdravotního stavu. K nejbezohlednějšímu a nejhrubšímu
zacházení přitom docházelo ze strany zaměstnavatelů z odvětví využívajících v hojné
míře pracovních sil s nízkou mírou kvalifikace. Současně několik žen kancelářských
profesí přiznalo, že se sice nesetkávají s otevřenými ani nepřímými negativními
reakcemi vedení či kolegů vůči jejich potřebám, např. pokud jde o odchod důsledně
s koncem pracovní doby, ale že jim samotným je nepříjemné, nemohou-li nabídnout
stejný výkon (např. práce přesčas) jako druzí. Jejich negativní emoce v tomto případě
tedy pocházejí z vlastního vnitřního nastavení.
Jako žádoucí možné způsoby podpory samoživitelů ze strany zaměstnavatele
byly uváděny zkrácené úvazky; klouzavá pracovní doba, popř. plánování vstřícné
pracovní doby zaměstnavatelem slučitelné s rodinnými povinnostmi (nikoliv o víkendech
a večer, respekt k odchodu s koncem pracovní doby); homeworking; služby péče o děti
(firemní či veřejné); adekvátní výše platu a v neposlední řadě vstřícnost zaměstnavatele
nebo klienta-odběratele služeb, jeho citlivost vůči těžkostem a potřebám samoživitelů.
Respondenti, kteří měli štěstí na vstřícného zaměstnavatele, popřípadě klienty, se
vyznačovali vysokou mírou loajality vůči nim.
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8.4 Inspirace pro rodinnou politiku
V souvislosti s možnými způsoby společnosti či státu vůči neúplným rodinám ve
výpovědích respondentů zaznívalo, že v dnešní době existuje řada možností, jak si
usnadnit každodenní život (chůvy, dovoz nákupu, mateřská/ rodinná centra apod.).
Využívat je však mohou pouze ti, kteří si je mohou dovolit zaplatit. Někteří respondenti
se zamýšleli nad relativitou chudoby v dnešní společnosti (zatímco pro někoho znamená
chudoba, že nemá peníze na jídlo pro své děti, pro jiného to, že si nemůže dovolit
zahraniční dovolenou), ale i ve srovnání s dobami dřívějšími (první republika, středověk
apod.). Časté byly postřehy o zneužívání dávek a sociálních výhod. Tyto nešvary
respondentům komplikovaly formulování jejich doporučení vůči veřejné rodinné politice
(aby navrhovaná opatření nebyla snadno zneužitelná). Současně ti, kteří měli zkušenost
s rolí žadatele o pomoc formou sociálních dávek, o přidělení městského bytu apod.,
hovořili o svých pocitech stigmatizace až traumatizace.
„...jakmile vy se stanete žadatel o něco, tak se dostáváte do stigmatizující role.“
„...čím dál víc se to jakoby stigmatizuje, furt musíte něco dokazovat, furt musíte...
to prostě není prosociální politika. To je... mně to příde čím dál víc traumatizující
vůbec něco od státu jako potřebovat.“

Mezi respondenty navrhovanými opatřeními na podporu neúplných rodin se pak
objevily tyto náměty:
➢ Finanční podpora (cílená, nikoliv plošná)
➢ Namísto plošné finanční podpory samoživitelům raději umožnit, aby si finanční
prostředky mohli vydělávat prací, která by je bavila a naplňovala (pracovní podmínky
a dostupnost služeb péče o děti)
➢ Podpora odpovědnosti rodičů (odpovědné početí, plnění vyživovací povinnosti)
a zvýšení vymahatelnosti neuhrazeného výživného
➢ Kontinuální podpora rodin s dětmi (nejen rodin s nejmenšími dětmi)
„Jinak si myslím, že tady nefunguje kontinuální podpora rodin, že prostě tady se
rodinám dá bez nějakýho ohledu na příjmový nebo majetkový nerovnosti, se jim
dá stejně prostě rodičovská a dál už potom ty rodiny nikoho nezajímají. Pak už
podpora rodin končí, jo?“

➢ Podpora dostupnosti bytů a sociálního bydlení (prevence propadu do azylového
bydlení)
➢ Podpora vyrovnávání meziregionálních rozdílů v infrastruktuře (dostupnost škol,
lékařské péče a dalších veřejných nebo sociálních služeb)
„...já žiju v lokalitě, která má jinak jako dobrou infrastrukturu. Kdybyste se mnou
dělala rozhovor a já bydlela tam na severu Čech, tak mluvím úplně jinak. Tam
jsou... tam je spousta věcí nedostupných, tam je v podstatě některá lékařská péče
nedostupná, nejsou tam učitelé na základních školách, jo? Takže bych vám začala
mluvit o tom, že by se měly kompenzovat rozdíly mezi regionama třeba, jo? To je
taky hrozný prostě podle mě problém. No, ale jako jo, tak kdybych to nebrala
jenom tu svojí zkušenost, tak strukturně prostě jako vyřešit základní věci, jako
školství, zdravotnictví a bydlení.“

➢ Podpora v exekuci (zejména těch rodičů, kteří se v exekuci neocitli vlastní vinou)
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➢ Podpora změny klimatu ve společnosti směrem k citlivějšímu a tolerantnějšímu
nastavení vůči těžkostem a potřebám samoživitelů (osvěta, i pokud jde o význam
běžné drobné výpomoci v rámci sousedské komunity, rodiny, či okruhu známých)
➢ Zvýšení informovanosti rodičů samoživitelů o možnostech pomoci, podpory v různých
situacích (povědomí o tom, kam, kde na koho se mohou obrátit) a doporučení, jak
se v nelehké životní situaci starat o sebe sama (letáčky, programy, besedy,
informační sms – OSPOD, církve aj.)
„...ona to nemusí bejt, že jo, pomoc jako jenom ta hmotná, finanční, ale někdy
by to byla opravdu i třeba právě ta možnost jít někam si jakoby popovídat, tak
tohle to jako, že... nevím, no, ono samozřejmě teďko na Facebooku se dají různě
nějaký skupinky, že si tam maminky navzájem raděj a tak, ale taky to není jako...
(...) ... Takže si myslím, kam ty lidi jakoby přicházejí nebo já nevím, na úřad, když
si jdou maminky žádat o peníze, nabídnout třeba i něco takovýho jako – pojďte
si, já nevím, tady sednout, na kafíčko, na hlídání a my vám tady prostě
popovídáme, já nevím, třeba něco takovýho.“

➢ Proaktivní přístup OSPOD vůči samoživitelům (cítit podporu a zájem, dostávat
informace o stávajících možnostech podpory, pomoci, bezplatných akcích pro rodiče
a děti)
„... těžko se obec dozví, že se někdo rozvedl a je samoživitel, ale když už jsem se
dostal do toho kolotoče s tím OSPODem a to, tak možná, že by bylo dobrý nečekat,
až po desátý přídu, že mám nějakej problém, ale aby někdo přišel a řekl - zjistili
jsme, že jste samoživitel, potřebujete něco?“

➢ Podpora kvality a dostupnosti sociálního a právního poradenství
➢ Podpora dostupnosti kvalitních služeb psychologů, psychoterapeutů a psychiatrů
➢ Prevence sociální izolace rodičů – cenově dostupné akce pro samoživitele spojené
s hlídáním/programem pro děti
„...já si myslím, že je hrozně moc maminek, který jsou fakt jako s dětma sami,
tak by občas potřebovaly vypnout, s někým si popovídat a tak. (...) ... takže si
dokážu představit, že bych šla na nějaký jako skupinový sezení, povídání a my
bysme byli v jedný místnosti a vedle by byl někdo [hlídací koutek]. Jako to si
dokážu něco takovýdleho jako představit, protože vlastně pak v tu chvilku je
jakoby spojený nějak tak jako oboje. (...) ... znám mateřský centra, párkrát jsem
někde jakoby byla, ještě když jsme jakoby byli rodina, protože ono bohužel hodně
často u těch mateřskejch center jakoby někdo to, co nabízejí, tak to taky není
úplně nejlevnější, že občas prostě tady v tom mi příde, že to je taky jako spíš
bych řekla služba pro bohatý. Ale měli jsme třeba u nás, my jsme ještě... když
jsem bydlela ještě na tom starým bydlišti, tak tam pak teda bylo aspoň, že tam
byla kavárnička, u toho byla jakoby herna a tam se třeba jako nemuselo platit, to
jenom, že jsem tam zaplatila za to kafe, ale ne třeba za to... Někde jsou takový,
kde se vlastně příde, dávám si tam... dám si tam kafe a krom toho tam ještě
vlastně platí děti jako vstupný. A nebo dělají pak nějaký takový ty... já jsem
chodila kdysi na nějaký cvičení s hlídáním, že jo, zaplatím za to cvičení, plus k
tomu ještě zaplatím za to to, takže mě pak to cvičení stálo tři stovky, že jo, tak
to si opravdu... kdo si to může, když je na dítě sám, jako dovolit...“

➢ Programy pro děti zdarma či za symbolický poplatek jako podpora jejich socializace
a rozvoje
➢ Cenově dostupné hlídání dětí v době nemoci rodiče (ideálně v domácnosti dítěte)
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„...já třeba jsem vnímala, když mi fakt bylo špatně, takže prostě tady chybí něco,
co ty nemocný maminky jako nějakým způsobem zastoupí. Já říkám, já měla
štěstí, že mám 74 letou, ale přesto prostě jakoby mámu mám. Ale dokážu si
představit, že jsou lidi, který buďto už nikoho nemají nebo ty rodiče choděj třeba
do práce nebo prostě tak. A prostě nic teda pak jako není, vyjma toho teda - tak
dej ty děti pryč, jo? Že tohle to jsem fakt vnímala, že kdyby někde byla, já nevím,
třeba na úřadě možnost, co je na úřadě, OSPOD, že jo, tam bych si myslela, že
se na ně obrátím, když mám jako problém, tak ať si to klidně prošetřej, jestli
skutečně mám problém. A pak v tu chvilku, aby mi třeba jakoby nabídli, že mají
nějaký, já nevím, chůvu nebo prostě někoho, kdo by mohl jakoby přijít a pomoct,
jo?“

➢ Podpora rodiče samoživitele ve studiu a zvyšování odborné kvalifikace (cenově
dostupné hlídání)
➢ Podpora sítě dobrovolníků či snížených tarifů na služby pro domácnost typu „hodinový
manžel“
➢ Podpora veřejné hromadné dopravy
➢ Podpora pojízdných služeb na venkově a odlehlých oblastech (pojízdná prodejna atd.)
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Předkládaná publikace představuje výsledky výzkumu, jehož cílovou skupinou
byly neúplné rodiny, neboli samoživitelé a samoživitelky, kteří měli nezaopatřené děti
v péči minimálně polovinu dnů v měsíci. Výzkum se podobně jako v roce 2018 zaměřil
na široké spektrum otázek z každodenního života těchto rodin a opíral se jak o data
běžné statistiky (z oblasti demografie a ekonomické situace rodin), tak o vlastní
kvantitativní a kvalitativní šetření.
Podle dat sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 byla každá čtvrtá rodina se
závislými dětmi rodinou neúplnou. V těchto rodinách žije podle tohoto zdroje na rozdíl
od rodin úplných častěji pouze jedno nezaopatřené dítě. To je na jedné straně dáno tím,
že samoživitelé kvůli ukončení partnerského vztahu další děti mít nestihnou, na druhé
straně zde hraje roli i to, že děti v neúplných rodinách jsou v průměru starší než ty žijící
s oběma rodiči a některé z nich již dosáhly zaopatřenosti. Nejpočetnější skupinou mezi
neúplnými rodinami s dětmi byly v okamžiku sčítání v roce 2011 rodiny s jedním
dítětem ve věku 6 až 14 let nebo 15 až 25 let. Mezi samoživiteli tehdy nadále převažovaly
rozvedené ženy (41 %), následovány s odstupem ženami svobodnými (21 %) a vdanými
(17 %). Muž samoživitel stál v čele 17 % neúplných rodin.
Neúplná rodina vzniká zejména tím, že se rodiče dítěte rozejdou. Demografická
statistika neeviduje případy, kdy se rozcházejí nesezdané páry, většina analýz se tedy
týká rozvodů manželství. Intenzita rozvodovosti je v České republice na poměrně
vysoké úrovni, i když absolutní počty rozvodů v posledních letech mírně klesají. To je
spíše důsledek nižšího počtu uzavřených manželství v předchozím období. V roce 2018
zažilo rozvod svých rodičů 23 tisíc nezletilých dětí, ve většině rozvádějících se manželství
žilo jedno, nebo dvě děti (50 %, resp. 44 %). K rozvodům s dětmi dochází nejvíce mezi
pátým a patnáctým rokem trvání manželství.
Neúplná rodina však vzniká i tím, že se narodí dítě ženě, která partnera
z nejrůznějších důvodů nemá. V České republice, podobně jako v řadě států západní
Evropy, se mimo manželství rodí téměř každé druhé dítě. Dle výzkumů se však
pravděpodobně většinou jedná o dítě narozené nesezdanému páru. Z hlediska
absolutních počtů se v posledních letech sbližují počty dětí narozených vdaným
a svobodným ženám. Vůbec nejčastěji se mimo manželství rodí prvorozené děti
matkám s nejvýše základním vzděláním.
Podobně jako v minulém roce se kvantitativní šetření zaměřilo na různé oblasti
života samoživitelů. Jejich popisu předchází informace o složení šetřených rodin, tj. kdo
v rodinách žije, v případě neúplných rodin byla pozornost zaměřena i na to, co vzniku
neúplné rodiny předcházelo.
Podle šetření Samoživitelé 2019 vznikla neúplná rodina v téměř shodné míře
rozvodem (43 %) jako rozchodem (38 %), přibližně v každé osmé rodině však spolu
rodiče nejmladšího dítěte ani nežili, není překvapením, že se jednalo téměř výhradně o
rodiny matek samoživitelek. Ve zbývajících 8 % jeden z rodičů zemřel. Dle výsledků
posledního sčítání lidu z roku 2011 i našeho šetření byla každá čtvrtá neúplná rodina
tzv. smíšenou, to znamená, že kromě rodiče a nezaopatřených dětí žily v domácnosti i
jiné osoby. Rozvod dotázaných samoživitelů nastal v průměru později než rozchod
nesezdaných, což se projevilo i tím, že děti rozvedených respondentů byly v době vzniku
neúplné rodiny v průměru starší než ty, jejichž rodiče se rozešli. V době výzkumu měli
respondenti v průměru pětiletou zkušenost s životem samoživitele, tj. obdobím, kdy žili
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sami s dětmi. Mezi tři nejčetnější důvody, které stály za rozpadem vztahu, patřila
nevěra, odlišné názory a nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění.
Období rozchodu je pro jedince obecně velmi složité, pro rodiče dětí je to o to
těžší. Samoživitelé podle svých slov vyhledávali v té době zejména pomoc emocionální
pramenící z jejich potřeby se někomu svěřit se svými pocity, obavami a starostmi.
Druhou oblastí, kde potřebovali nejvíce pomoci, byla péče o dítě či děti. Velké problémy
však měli i v zabezpečení rodiny finančně, a to nejen v době rozchodu. Podle
samoživitelů někdy čelily materiálním problémům dvě pětiny z nich. Obecně je zřejmé,
že je pro sólo rodiče velmi důležitá pomoc okolí téměř ve všech oblastech zabezpečení
rodiny, a to zejména podpora od jejich rodičů, v oblasti emocionální spoléhají spíše na
pomoc přátel.
Změnu finanční situace po rozpadu úplné rodiny pocítily tři čtvrtiny samoživitelů,
přičemž v nadpoloviční většině se jednalo o její zhoršení. Ve větší míře se rozchod
negativně dotkl žen samoživitelek, muži spíše žádnou větší změnu nevnímali.
Subjektivně největší propad po finanční stránce zaznamenali rodiče, kteří ovdověli. Do
ztížených podmínek po rozpadu rodiny se negativně promítly také splátky půjček, které
po konci partnerství musely platit až dvě pětiny rodičů.
S koncem partnerského soužití bylo potřeba řešit také bytovou situaci. Jedna
polovina rodičů přitom zůstala bydlet v daném bytě, druhá polovina své bydlení změnila.
Nejčastěji si pronajali byt nebo odešli bydlet ke svým rodičům. Pravděpodobně ve velmi
složité situaci se ocitlo 6 % samoživitelů, kteří (dočasně) bydlení našli u svých známých,
na ubytovně, v azylovém domě nebo jinde. Ženy samoživitelky spíše odcházely bydlet
k rodičům, do podnájmu nebo jinam, muži samoživitelé častěji v daném bytě zůstali
nebo se stěhovali do vlastního bytu.
V souladu se statistikami Ministerstva spravedlnosti byly děti žijící v dotázaných
rodinách v době výzkumu nejčastěji v převážné péči matky, pouze každé desáté bydlelo
více u otce, stejný podíl pak střídal bydliště půl napůl. Znepokojivé je zjištění, že v celém
souboru nezaopatřených dětí se se svým druhým rodičem nestýká podle tvrzení
respondentů každé čtvrté. S mírou zapojení bývalého partnera do péče o děti převládá
ze strany dotázaných rodičů nespokojenost. Výrazně kritičtější byly v tomto směru
dotázané ženy, zejména v otázce přípravy dítěte do školy a péče o dítě v době prázdnin,
a to více ty, které měly dítě či děti převážně ve své péči. O tom, že spolu bývalí partneři
vycházejí poměrně obtížně, svědčí i to, že pouze 5 % rodin dokáže společně oslavit
důležité okamžiky, např. Vánoce či narozeniny.
Ptáme-li se, kolik dětí se respondentovi v životě narodilo (nikoli kolik
nezaopatřených dětí s ním žije v domácnosti), pak polovina z nich má dvě a více dětí.
I mezi samoživiteli převládá ideál dvoudětné rodiny. V porovnání s běžnou populací však
mezi nimi byli častěji zastoupení ti, kteří by dali přednost jedináčkovi, ale i naopak ti,
kteří by chtěli rodinu vícedětnou. Přesto, že žili respondenti v době výzkumu bez
partnera, je zřejmé, že většina z nich by, byť s určitou opatrností, ráda založila rodinu
novou. Nový partner by měl mít především dobrý vztah k dětem respondenta, za
nejméně důležitou považovali respondenti jeho materiální a finanční situaci, i když ani
ta není, vzhledem k jejich obtížnější ekonomické situaci, zcela nevýznamná.
Současná poměrně příznivá ekonomická situace vyznačující se např. růstem mezd
nebo nízkou nezaměstnaností se pozitivně odráží v příjmech jedinců a rodin. Určité
zlepšení je patrné také v neúplných rodinách, i když jejich příjmová úroveň v porovnání
s úplnými rodinami zůstává nižší. Podle dostupných dat Českého statistického úřadu
samoživitelé v roce 2018 meziročně relativně snadněji vycházeli se svými příjmy,
poklesl také podíl neúplných rodin ohrožených chudobou a materiální deprivací. I přes
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snižující se zastoupení rodin pobírajících některou ze sociálních dávek patří rodiny sólo
rodičů stále k jejich nejčastějším příjemcům, především v případě příjmově testovaných
dávek.
Výdělečná činnost sólo rodiče zásadně ovlivňuje celkový rodinný rozpočet,
nicméně není vždy zárukou dostatečných příjmů, zvláště pracuje-li rodič v méně
kvalifikovaných pozicích, na kratší úvazek nebo nemá stálé zaměstnání. Nějaký další
přivýdělek tak bývá často nutností. Vedle svého hlavního zaměstnání či podnikání si takto
přivydělává každý třetí samoživitel, čtvrtina další příjem nepotřebuje. Mezi nepracujícími
samoživiteli má nějaký přivýdělek pětina, tři pětiny rodičů by ale další příjmy podle
svých slov potřebovaly.
Míra zatížení samoživitelů půjčkami není zanedbatelná. Nějakou půjčku nebo
úvěr splácí v současnosti čtyři z deseti samoživitelů. Každý pátý splácí hypotéku nebo
podobný úvěr vázaný na bydlení, častěji mají tyto půjčky rodiny žijící ve vlastních bytech
a domech a rodiny s vyššími příjmy. Naproti tomu pětina samoživitelů splácí různé
spotřebitelské půjčky využívané spíše k vybavení domácnosti, ve vyšší míře je čerpají
rodiny s nízkými příjmy. V poměrně kritické životní situaci se nachází 6 % samoživitelů,
kteří si vzali půjčky za účelem zajištění základních potřeb členů rodiny.
Napjatější rozpočet a pociťované větší těžkosti vyjít s příjmem (ve srovnání
s úplnými rodinami) zhoršují samoživitelům možnosti zajistit svým dětem vhodné
podmínky a uspokojit jejich potřeby. Zaplatit svým dětem vše, co potřebují, nezvládá
každý třetí samoživitel. Vyšší počet dětí, ale i zatížení dalšími výdaji, především těmi
vázanými na bydlení a spojenými se splácením půjček, jsou hlavními faktory, které
možnosti koupit dětem vše, co potřebují, znesnadňují. Podobně jako v úplných rodinách
s dětmi mají samoživitelé relativně největší potíže se zajištěním volnočasových aktivit
dětí, převážně těch jednorázového charakteru. Výrazný vliv na možnosti rodiny finančně
pokrýt potřeby svých dětí mají také výdaje spojené s nákupem dětského oblečení
a obuvi.
Necelá polovina neúplných rodin žije ve vlastním bytě nebo rodinném domě,
ovdovělí samoživitelé až ze tří čtvrtin. Třetina sólo rodičů bydlí v nájemním bytě,
přičemž rodiče, jejichž partnerství skončilo rozchodem, takto bydlí ve více než dvou
pětinách. To může částečně být vyústěním horší bytové situace nesezdaných partnerů,
kteří v porovnání s manželskými páry nevlastní v takové míře byt nebo dům a častěji
žijí v nájmu. Rodiče, kteří se svým partnerem nikdy nežili, přebývají až v pětině případů
v bytě svých rodičů či příbuzných a spíše jen výjimečně ve vlastním domě. Náklady na
bydlení představují pro samoživitele poměrně značnou finanční zátěž, zejména žijí-li
v nájmu. Do celkových obtíží s úhradou nákladů na bydlení se však negativně promítá
také splácení hypotéky apod. V souhrnu ale samoživitelé vlastnící byt, příp. bydlící u
rodičů, hradí náklady na bydlení s relativně nejmenšími těžkostmi.
Třetina samoživitelů považuje svoji domácnost za (spíše) chudou. To je odrazem
horší příjmové úrovně (nízkých příjmů), nižší míry úspor, ale i horší bytové situace
(bydlení v nájemních bytech, větší zatížení náklady na bydlení). Zatímco pravidelně
spořit se daří jen každému sedmému samoživiteli, žádnou finanční rezervu netvoří dvě
pětiny sólo rodičů.
Otázku výživného řeší téměř všichni samoživitelé s výjimkou těch, kteří ovdověli.
Ti, resp. jejich děti, mají ve většině případů nárok na sirotčí důchod, který může
poměrně významně přispět do rodinného rozpočtu. V souhrnu dostávají výživné zhruba
tři čtvrtiny dětí, 61 % pravidelně a ve stanovené výši, 17 % v nižší částce nebo
nepravidelně. Nejčastěji dostávají výživné děti, jejichž rodiče se rozvedli. Na druhou
stranu bez výživného jsou nejčastěji děti, jejichž rodiče spolu nikdy nežili ve společné
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domácnosti. Pokud bylo výživné určeno na základě dohody, častěji bývá placeno
v pravidelných intervalech a ve stanovené výši. Roli hraje také rozvržení péče o děti,
neboť žije-li dítě zhruba půl napůl u každého z rodičů, téměř v polovině případů k placení
výživného nedochází. Vliv má rovněž četnost styku druhého rodiče s dítětem, kdy
udržení pravidelného kontaktu a jejich setkávání se alespoň na několik dní v měsíci
zvyšuje šanci na úspěšné placení výživného.
Soudy (při svém prvním rozhodnutí) stanovily v roce 2018 průměrné výživné ve
výši 3 200 Kč, je-li povinnou osobou otec, resp. 1 600 Kč, má-li výživné platit matka.
Děti rodičů dotázaných v provedeném výběrovém šetření dostávají výživné nejčastěji
ve výši 3 000 Kč, což byla současně i mediánová a průměrná hodnota. Muži platí
v průměru vyšší částky, avšak nikoli dvojnásobné, jak je tomu podle statistik
Ministerstva spravedlnosti. S počtem dětí v rodině se částka placeného výživného na
jedno dítě snižuje.
Přibližně pětina dětí výživné nedostává vůbec. Druhý rodič ho zpravidla odmítá
platit (29 %), ale až čtvrtina rodičů (26 %) se takto dohodla a další pětina (21 %) uvedla
jiné okolnosti stojící v pozadí: např. neuvedení otce v rodném listě, úmrtí druhého
rodiče, rodič ve výkonu trestu, ale i střídavá péče, při které výživné není stanoveno,
resp. si jej rodiče vzájemně neplatí. Chybějící příjem jako hlavní důvod, proč povinný
rodič neplatí výživné, se dotýká 13 % dětí, které výživné nedostávají. Vymoci dlužné
výživné se snaží zhruba třetina rodičů, jejichž dítěti není výživné povinným rodičem
hrazeno.
Zálohované výživné, které by stát vyplácel v případě, kdy povinný rodič výživné
neplatí, má podporu až tří čtvrtin dotázaných samoživitelů, více mezi ženami a u rodičů
s nižším socioekonomickým statusem. Poměrně jednoznačná podpora tomuto nástroji
však slábne v komparaci se zlepšením podmínek, které by přiměly přímo povinného
rodiče, aby výživné platil. S tím, že by stát měl donutit povinného rodiče platit výživné,
výhradně souhlasí až 30 % sólo rodičů, naopak výlučně pro zálohované výživné je 24 %.
Ostatní se více či méně přiklánějí k oběma variantám.
Bez ohledu na placení výživného přispívá zhruba polovina „druhých“ rodičů svým
dětem i jinak, přičemž pětina v dostatečné míře, tři desetiny by se dle slov respondentů
mohly podílet i více. Pokud tito rodiče platí výživné pravidelně a ve stanovené výši,
podílejí se na financování potřeb svých dětí častěji i jinak. Rovněž střídá-li dítě poměrně
rovnoměrně bydliště svých rodičů, je finanční spoluúčast druhého rodiče častější. Tyto
finance pak ulehčují dotázanému rodiči zajištění všeho potřebného pro své děti.
Zaměříme-li se na postavení samoživitelů na trhu práce, pak zhruba osm desetin
dotázaných sólo rodičů bylo zaměstnaných, vyšší míra zaměstnanosti je mezi muži.
Ženy samoživitelky obvykle vykazují ve srovnání s ženami žijícími s partnerem o něco
vyšší míru ekonomické aktivity, ale v tom i vyšší nezaměstnanost. Tento rozdíl se
v poslední době snižuje. Rozdíly v socioekonomickém postavení mezi samoživiteli
a samoživitelkami odrážejí obecné genderové rozdíly, pramenící z toho, že ekonomickou
aktivitu žen snižuje péče o nejmenší děti.
Ekonomická aktivita samoživitelek, stejně jako většiny matek, rapidně vzrůstá
po dosažení tří let nejmladšího dítěte. V období nároku na rodičovskou dovolenou (do 3
let dítěte) ji podle našich dat čerpá 56 % žen. Pokud jsou nejmladšímu dítěti dva roky
nebo méně, jsou na rodičovské dovolené téměř všechny ženy. Čerpání rodičovské
dovolené muži je obecně téměř zanedbatelné a samoživitelé jen v malé míře pečují o
děti příslušného věku.
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Naprostá většina sólo rodičů v našem souboru pracuje na plný úvazek (86 %),
obdobně muži jako ženy. Pokud ženy pracují na zkrácený úvazek, bývá to většinou
minimálně úvazek poloviční a jsou to především matky předškolních dětí.
Názory na situaci samoživitelů na pracovištích a na to, do jaké míry přístup
zaměstnavatelů umožňuje zaměstnávání v rovnoprávných a pro zaměstnané rodiče
přijatelných či výhodných podmínkách, jsou v obecné rovině převážně kritické. Např.
mírně nadpoloviční je souhlas s tím, že ve společnosti přetrvávají předsudky vůči
samoživitelům, zejména to tak cítí lidé s nižším vzděláním. Ještě více rodičů sdílí názor,
že přístup zaměstnavatelů k osamělým rodičům je nedůvěřivý.
Vlastní zkušenosti sólo rodičů s přístupem zaměstnavatelů jsou příznivější.
Nicméně jen čtvrtina rodičů hodnotí zaměstnavatele jako převážně vstřícné, tedy
zohledňující postavení svého zaměstnance/kyně jako samoživitele/ky. Nejčastěji se ale
vyskytuje hodnocení, že zaměstnavatel takového zaměstnance nijak nezvýhodňuje, ale
ani k němu nepřistupuje odlišně než k ostatním v negativním slova smyslu. Podle desetiny dotázaných rodičů zaměstnavatelé zneužívají nevýhodného postavení samoživitelů.
Navzdory tomu, že samoživitelé a samoživitelky mají ztížené podmínky pro
skloubení pracovních a rodinných rolí, více než polovina (obdobně jako ve výzkumech
v jiných typech rodin) zde neshledává větší problémy. Ženy však narážejí na problémy
častěji než muži.
Spokojenost s časem věnovaným základním činnostem rodiče je nejnižší v
případě času na děti a času na vlastní záliby apod. (50 %, resp. 32 %). Vyšší a téměř
shodná je spokojenost sólo rodičů s množstvím času věnovaném zaměstnání a péči o
domácnost. Časově zvládnout všechny povinnosti je pro sólo rodiče náročné
a neodpovídá jejich představám a přáním. Výdělečné aktivity za účelem zajištění financí
pro rodinu jsou vnímány jako příliš vyčerpávající, zabírající čas, který by rodiče raději
věnovali jiným oblastem. Především si přejí větší prostor pro výchovu dětí a rodinné
aktivity. Tíživě je pociťován deficit času na vlastní záliby a seberealizaci. Ani prostor pro
péči o domácnost není třetinou rodičů vnímán jako dostatečný.
V principu platí, že vyšší spokojenost s intenzitou výdělečné činnosti se pojí s
vyšší spokojeností s časem věnovaným dětem. V tomto smyslu vnímanou úspěšnost
kombinování práce a rodiny vyjádřily tři pětiny sólo rodičů. Vysokou nespokojenost
s časem, který mají k dispozici pro své děti, deklarují ti rodiče, kteří se cítí příliš vytíženi
svým zaměstnáním. Přirozenými diferenciačními faktory spokojenosti jsou počet a věk
dětí. S věkem dětí (nejmladšího dítěte) roste nespokojenost. Čím starší jsou děti, tím
větší je rodiči vnímaný deficit času nebo příležitostí, příp. zájmu dětí, pro společné
činnosti.
Podstatná část, zhruba třetina, sólo rodičů je podle svých deklarací na
zabezpečení základních funkcí rodiny skutečně sama. Nejvíce je samoživiteli využívána
pomoc jejich matky, příp. otce. Rodičovská pomoc je samoživitelům poskytována
zejména v podobě finanční (36 %), nejméně častá je u rutinní péče o domácnost.
Emocionální a morální podporu samoživitelé přijímají daleko více od nerodinných osob,
zejména přátel a známých (33 %).
Nejvyšší rozsah péče od rodiny dostávají mladé, svobodné samoživitelky,
s nejmladšími dětmi a zejména ve smíšené rodině. Častěji je pomoc poskytována také
rodičům zaměstnaným v manuálních profesích, tedy zřejmě mj. s méně flexibilní
pracovní dobou. Synergický vliv na rozsah pomoci má intenzita její potřeby a příznivé
okolnosti pro její poskytování. Neformální pomoc s péčí o děti je sólo rodiči vnímána
jako velmi důležitá. Téměř třetina rodičů by se bez ní podle vlastních deklarací těžko
obešla.
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V hodnotové rovině představují rodiče samoživitelé a samoživitelky ne příliš
diferencovanou skupinu. Mezi všemi rodiči zcela převažuje preference tří hodnot –
rodiny (stejně jako i celkově ve společnosti zcela primární), práce a peněz, k nimž se
volněji připojuje vzdělání. Rodina jako hlavní hodnota tvoří trojjediný element spolu s
„penězi“ (umožňují plnit rodinné funkce) a „prací“ (jako hodnotou i nástrojem peníze
získat). Vysoce také ceněné vzdělání je zřejmě chápáno různými způsoby, jednak jako
sociální kapitál a jednak jako důležitá složka výchovy a socializace dětí. Na rozdíl od
zjištění v jiných výzkumech rodičů je sólo rodiči rodina vnímána nejen ve zmíněném
kontextu práce a peněz, ale také v kontextu sociálních kontaktů a volného času. Může
to znamenat nejen potřebu vnější pomoci, ale také větší otevřenost neúplných rodin
mimorodinným kontaktům, z důvodu osamělosti nebo jako kompenzace deficitu v
partnerských vztazích.
Zásadně odlišný názor mají sólo rodiče proti jiným rodičům na roli manželství,
a podobně je tomu s požadavkem soužití dětí s oběma rodiči. Přikládají jim
(deklaratorně) menší váhu. Nicméně i samoživitelé a samoživitelky sdílí význam domova
s oběma rodiči a oceňují pozitiva manželství.
Vnímání pečovatelských kompetencí otců je mezi muži a ženami významně
odlišné, což má jistě dopad na péči a výchovu dětí sólo rodičů a řešení porozvodové
situace. Otcovské kompetence lépe hodnotí muži, rodiče vzdělanější a rodiče starších
dětí.
V obecné hodnotové a postojové rovině nebyly shledány odlišné přístupy
k rodině, partnerství a rodičovství u sólo rodičů od jiných rodičů. Predispozice k plnění
hlavních rodinných funkcí jsou z tohoto hlediska obdobné jako u párů žijících společně,
včetně toho, že jsou individuálně různorodé. Lze předpokládat, že pro sólo rodiče je
většinou zajištění péče a výchovy dětí zásadním cílem i v případě, že se jejich partnerství
či manželství rozpadne, příp. vůbec (de facto) nevznikne.
Sólo rodiče ve svých výpovědích vyjadřují vysokou míru důvěry v autonomii
rodiny, závisející však v nějaké míře na společenské podpoře. V postojích nevyjadřují
pocit větší závislosti na státu než rodiče z jiných typů rodin dotazovaní v jiných
šetřeních, přestože objektivně jsou sólo rodiče na vnější pomoci závislejší.
Podporu autonomii rodiny deklarují spíše lidé na vyšších profesních úrovních,
lidé vzdělanější a také majetnější. Také spíše ti, kteří pracují, oproti lidem z různých
důvodů ekonomicky neaktivním. Lidé v převážně manuálních profesích, s nižším
vzděláním a méně majetní však nedeklarují větší roli státu v zajišťování potřeb rodin,
ale rovnocennou roli státu i rodiny.
V představách o žádoucím zacílení rodinné politiky dominují tři témata - slaďování
rodiny a zaměstnání, zajištění pracovních podmínek vstřícných potřebám rodičů a snížení
finanční náročnosti péče o děti. Zaznívá v nich také potřeba více času na socializační,
relaxační a rozvojové rodinné aktivity.
Pokud sólo rodiče hodnotí pomoc, které se od státu dostalo jejich vlastní rodině,
vyjadřují převážně nespokojenost s finanční podporou jak ve formě dávek, tak v
daňových úlevách. Vnímají totiž svoji příjmovou úroveň jako problémovější oproti
představitelům jiných typů rodin a mnohé se ztotožňují s nízkopříjmovými rodinami,
jimž má být v rodinné politice, podle jejich názoru, věnována zvýšená pozornost. S
rodinnými dávkami jsou méně než jiní spokojeni lidé hodnotící svou domácnost jako
chudou a lidé, kteří častěji od státu očekávají podporu rodin. Obvykle jsou to ti, kteří
jsou na ní objektivně v této oblasti více závislí, tzn. rodiče nepracující či rodiče s velmi
malými dětmi.
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Poznatky z realizovaného kvalitativního šetření výše uvedené závěry potvrzují.
Mezi respondenty navrhovanými opatřeními na podporu neúplných rodin ze strany
společnosti se pak objevovaly konkrétní náměty na hlubší systémové změny, jakož i na
podporu samoživitelů v případě problémů či k usnadnění zvládání každodenních nároků
a těžkostí. Navrhované nástroje se týkají jak vlastního rodinného života a podpory plnění
rodičovských rolí, tak podpory sladění rodiny a zaměstnání, zejména zpřístupnění jeho
rodinně vstřícných forem. Jako stěžejní se jeví problémy finanční, ale je za tím skryto,
že jde o nástroj řešení nejen materiálních stránek rodinného života, ale i výchovných či
dalších.
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výběr

publikace

Samoživitelé 2019

Komplexní výzkum o situaci
rodin a seniorů

sólo rodiče žijící bez
partnera se svými
nezaopatřenými dětmi po
dobu delší než jeden rok
(podrobněji viz kapitola
3.1)

Vícedětné rodiny
2018

Komplexní výzkum o situaci
rodin a seniorů

rodiče z úplných a
neúplných rodin se 3 a více
nezaopatřenými dětmi

Kuchařová
a kol., 2019b

Rekonstituované
rodiny 2018

Komplexní výzkum o situaci
rodin a seniorů

rodiče žijící s partnerem,
z rodin, kde alespoň jedno
nezaopatřené dítě bylo
nevlastní jednoho z rodičů

Paloncyová
a kol., 2019

Finanční podpora
rodin s dětmi 2018

Hodnocení působení daňového
zvýhodnění na dítě a přídavku
na dítě na sociálně-ekonomickou
situaci rodin s dětmi

rodiče z úplných a
neúplných rodin s dětmi ve
věku do 26 let

Höhne a kol.,
2019

Rodiny ve střední
fázi 2016

Rodiny ve střední fázi
rodinného cyklu

rodiče z úplných a
neúplných rodin
s nejmladším dítětem ve
věku 7-19 let

Kuchařová
a kol., 2018

Příjmy a výdaje
rodin s dětmi 2015

Rodiny s dětmi v ČR Sociodemografická a příjmová
analýza

rodiče z úplných a
neúplných rodin s 1 nebo 2
dětmi ve věku do 15 let

Kuchařová
a kol., 2016

Rodina, zaměstnání, vzdělání

v rámci série sond byly
jednou z cílových skupin
sólo matky žijící v čistých
domácnostech s alespoň
jedním dítětem ve věku 412 let

Kuchařová, 2008

Rodina,
zaměstnání,
vzdělání 2006

Neúplné rodiny.
Paloncyová
a kol.
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Výtahy z oponentských posudků
Eliška Kodyšová. Ph.D.
Autorky pečlivě uvádějí deskriptivní statistiky jednotlivých zkoumaných témat nejen pro
celý soubor, ale i pro jeho významné podskupiny (rodiče po rozvodu, po rozchodu, bez
soužití, muži, ženy, dle vzdělání aj.). Zajímavé by mohlo být i meziregionální srovnání.
Jednotlivá témata jsou vždy uvozena a komentována s využitím stávajících zjištění.
V některých případech provádějí autorky hlubší analýzy (např. faktorování jednotlivých
uváděných příčin rozvodu, nebo logistickou regresi faktorů ovlivňujících možnost rodiny
zaplatit všechny výdaje). Tyto souvislosti by bylo zajímavé vidět i napříč jednotlivými
tématy (např. jak obtíže slaďovat práci s rodinou souvisí s tím, jak rodina hodnotí své
příjmy) - tyto vztahy jsou do jisté míry potvrzeny v kvalitativní části, ale pro další
argumentaci na politické úrovni by bylo dobré mít tyto vztahy kvantifikované. Kvalitativní
část zase dává nahlédnout do života sólo rodičů ve vší spletitosti. Uvedené příběhy,
jakkoli mohou znít extrémně, jsou v této skupině poměrně obvyklé a ukazují na křehkost
zdánlivé životní stability.
Závěry jsou zpracovány pečlivě a autorky vymezují platnost uváděných zjištění ve shodě
s rámcem výzkumu. Postulují také hypotézy, které by bylo možné zkoumat v dalších
studiích (např. srovnání pohledu sólo rodičů a jejich bývalých partnerů na spolupráci při
výchově dítěte).
Výsledky jsou velmi dobře využitelné pro odbornou veřejnost a instituce, které pracují
s neúplnými rodinami. Zejména popis situace a pohledu otců samoživitelů je cenným
příspěvkem k poznání situace a potřeb této skupiny. Kvalitativní výzkum zase dává
kontext a relevanci kvantitativním datům a pomáhá všem, kdo pracují nebo chtějí pracovat s touto cílovou skupinou, pochopit blíže její potíže. Potvrzení údajů o příjmové,
dluhové a bytové situaci sólo rodičů (včetně okolností souvisejících s placením
výživného) a souvislosti stavu bezprostředně po rozchodu/ rozvodu a v dlouhodobém
horizontu může posloužit pro tvorbu sociálních a bytových politik cílených na tuto
skupinu. Cenná jsou i data o zaměstnání a WLB sólo rodičů, která potvrzují starší zjištění
i empirická pozorování, i nutnost zpřístupnit flexibilní pracovní režimy více zaměstnancům zejména ze skupiny samoživitelů.

Mgr. Iveta Novotná
Ve výzkumu se pracuje se statistickými daty z posledního sčítání lidu, domů a bytů z
roku 2011, dále s daty z výběrového šetření SILC z roku 2018, s dotazníky
a hloubkovými rozhovory. Všechny statistické údaje, výstupy z šetření a data jsou vždy
řádně popsána. Výstupy z šetření a dotazníků jsou přehledné a ponechané citace z
hloubkových rozhovorů vhodně dotvářejí výstupy z ostatních zjištěných dat.
V závěru jsou vytyčeny veškeré důležité informace, kterými se studie zaobírá. Vždy je
popsáno to nejdůležitější zjištění v dané otázce. Je velmi přehledný, srozumitelný a z
pohledu praxe, který osobně s neúplnými rodinami mám, musím výsledek zcela potvrdit.
Publikace je vhodným podkladem pro budování kvalitní rodinné politiky i politiky zaměstnanosti. Na základě výstupů je možné směřovat pomoc a podporu pro samoživitele tak,
aby byla cílená a skutečně nápomocná. Na základě zjištěných infromací je možné
stanovit plán postupných kroků k podpoře a prevenci rodin s následnou podporou tak,
aby neúpnné rodiny mohly co nejlépe pečovat o sebe sama.
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