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Abstrakt

Teoretická část diplomové práce se zabývá osamělým rodičovstvím jako jednou z forem

rodinného uspořádání. Jsou zde popsána specifika neúplných rodin, formy pomoci a problémy

se kterými se mohou tyto rodiny potýkat. V empirické části diplomové práce je nastíněna

narativní výzkumná sonda týkající se analýzy rozhovorů osamělých rodičů. Autorka usiluje o

hledání specifik, odlišností a genderových stereotypů osamělých rodičů (otců a matek), ale i

toho, co mají osamělí rodiče  společného a je dáno jejich životní situací, kdy dlouhodobě

pečují sami o dítě nebo děti.

Abstract

The theoretical part of my disertation deals with a single parents family theme which is one of

possible forms of family adjustement. It describes incomplete families uniques, assistance

forms and difficulties which these families can face up. I have sketched a narrative research

refering to interview analysis with single parents in a empirical part. I attemp to find single

parents specifics, distinctions and gender stereotypes as well as what these parents have in

common and what appears from their life situation if they alone také care of their child or

children in the long term.

Klíčová slova

Osamělé rodičovství

Vztahové otcovství

Gender

Narativní analýza

Key Words

Single parents family

Relation paternity

Gender

Narative analysis
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Několik slov úvodem

K tématu diplomové práce mě inspirovala má současná práce v Diakonii ČCE – SKP v Praze

a především projekt, který jsme zahájili v tomto roce. Jedná se o terénní pomoc ohroženým

rodinám v jejich přirozeném prostředí. Jednou ze skupin a zároveň převažující skupinou, která

může být ohrožena sociálním propadem se všemi důsledky, jsou osamělí rodiče. V současném

pojímání rodiny v naší společnosti se na rodiny osamělých rodičů nahlíží jako na rodiny

neúplné. Tento fakt ovlivňuje nejen rodiče a systém rodiny, ale především děti, které jsou tím

nejcitlivějším a nejkřehčím článkem tohoto systému. Často se však soustřeďuje pozornost

pouze na děti a péči o ně, nikoliv na jejich rodiče. Dle mého názoru pomoc dětem spočívá v

pomoci celé rodině. Aby byla tato pomoc účinná a prospěšná, musí být známo, s jakými

problémy a těžkostmi se neúplné rodiny potýkají.

Teoretická část diplomové práce se zabývá osamělým rodičovstvím jako jednou z forem

rodinného uspořádání. Pokusím se popsat specifika jednotlivých skupin osamělých rodičů a

zobecnit problémy těchto rodin, popřípadě upozornit na rozdíly, které mohou být dány

genderově nebo zcela individuálně v jednotlivých rodinách. Mým cílem není pátrat po tom,

jak dnešní společnost vnímá a přijímá nebo nepřijímá osamělé rodiče. Také se nezaměřuji na

pomoc, kterou těmto rodinám poskytuje stát, pouze se tomuto tématu stručně věnuji v kapitole

osmé. Především mě zajímá, jak se s touto situací jednotliví rodiče vyrovnávají a jak tuto

dvojroli zvládají.

V první kapitole teoretické části diplomové práce vymezím pojem rodina, tak jak je pojímána

obecně.

V druhé kapitole vymezím pojem neúplná rodina, jejiž základní charakteristikou je

nepřítomnost jednoho z partnerů.

Ve třetí kapitole se budu podrobněji zabývat pojmem osamělý rodič. Jde o základní vymezení

tohoto pojmu dle zákona o státní sociální podpoře, ale také o vymezení v širším slova smyslu,

kdy do této kategorie mohou spadat i rodiče, kteří nejsou formálně rozvedeni, ale s partnerem

ve skutečnosti nežijí.

Ve čtvrté kapitole se zamyslím nad rodinnými hodnotami 21. století v porovnání s rodinnými

hodnotami ve 20. století, kdy některé formy rodinných svazků nebyly akceptovány.

V páté kapitole popisuji osamělé rodičovství jako jednu z forem rodinného uspořádání. Krátce

nastíním příčiny vzrůstajícího počtu osamělých rodičů s dětmi.
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V šesté kapitole se zaměřím na specifika rodin s osamělým rodičem. Rozdělím tato specifika

genderově a samostatně se budu zabývat osamělými otci a matkami. Popíšu jednotlivé

skupiny osamělých rodičů podle toho, jakým způsobem k osamění došlo.

Sedmá kapitola nastíní potíže a problémy se kterými se mohou osamělí rodiče potýkat. Jsou to

zejména ekonomické potíže, sociální důsledky osamělého rodičovství a v neposlední řadě

také psychologické aspekty osamělého rodičovství.

V osmé kapitole teoretické části uvedu formy pomoci osamělým rodičům v České republice,

tak jak jsou dány zákony a  sociální politikou státu.

V kapitole deváté se pak zaměřím na situaci osamělých rodičů ve světě.

V kapitole desáté je uvedeno několik výzkumů zabývajících se situací osamělých rodičů.

Empirická část diplomové práce se bude týkat nástinu výzkumné sondy do problematiky

života osamělých rodičů. V této části diplomové práce se budu věnovat narativní analýze

životních příběhů osamělých otců a matek. Jsem si vědoma toho, že zkoumat osamělé rodiče

jako skupinu je náročné, protože jde o skupinu velice různorodou. Každý osamělý rodič je

jedinečný s osobním a individuálním životním příběhem. Rovněž situace, podmínky a

kontexty jejich rodičovství jsou rozdílné. Výzkumnou sondou se snažím poznat jednotlivé

životní příběhy se společným jmenovatelem – osamělým rodičovstvím. Nejde o popis

osamělých rodičů jako homogenní skupiny, přestože některé společné jmenovatele lze v jejich

vyprávění nalézt.

1. Vymezení pojmu rodina

Při snaze o vymezení pojmu rodina jsem zjistila, že toto vymezení není jednoznačné, jak by se

mohlo na první pohled zdát a je mnoho rozdílných pohledů na tento termín. Matoušek1

definuje rodinu v užším pojetí jako skupinu lidí spojenou pouty pokrevního příbuzenství nebo

právních svazků (sňatek, adopce). Dle Hartla2 je rodina skupina spojená manželstvím nebo

pokrevními vztahy a odpovědností a vzájemnou pomocí. Představa monogamní rodiny

tvořené párem muže a ženy a jejich dětmi je v současnosti tvořena pouze z jedné třetiny všech

domácností rodin s dětmi. Ostatní domácnosti jsou tvořeny rodinami neúplnými, doplněnými

nebo jinak pozměněnými3.

1 MATOUŠEK,O.: Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003
2 HARTL, P., HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000
3 MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 1993
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Gjuričová s Kubičkou4 popisují formy rodinného soužití takto: vedle rodin úplných a

neúplných (po rozvodu rodičů, ovdovění, rodina samostatného rodiče) se hovoří ještě o

rodinách nesezdaných, doplněných (novým sňatkem), třígeneračních, ale také nebiologických,

tedy sociálně utvořených (adopce, pěstounský vztah). Mohou to být také rodiny s gay a

lesbickými rodiči a bezdětné rodiny. Nově také rodiny binukleární, kde jsou děti ve střídavé

péči u otce a matky.

V rozhlasové debatě5 na téma rodina se střetlo několik různých názorů odborníků na toto

téma. Klimeš zastává názor, že rodina je pouze soužití dvou jedinců opačného pohlaví a jejich

dětí. Ostatní formy označuje jako rodinné alternativy, které něco podstatného z hlediska

společnosti nenaplňují a tedy nejsou skutečnou rodinou. Možný6 uvádí jako rodinu takovou

skupinu, která má reprodukční charakter. Podle těchto názorů netvoří rodinu manželé, kteří

nemají děti.

Samek7 k pojmu rodina doplňuje sémantický pohled, kde je rodina chápána jako významový

střed v platónském pojetí a různé alternativy jako periferie pojmu. Pokud dochází

k ostrakizování, zpochybňování či potlačování periférie, neprospívá to ani jádru, tj. zdravě

fungující, láskyplné rodině, ať je tvořena jakkoliv.

Pokud se jedná o právní vymezení pojmu rodina v současné novele zákona o rodině8 definice

tohoto základního pojmu chybí, ačkoliv s pojmem rodina zákon v textu dále pracuje. Starší

verze zákona o rodině9  říká: „rodina založená manželstvím je základním článkem naší

společnosti, která všestranně chrání rodinné vztahy“. Nedefinuje a nevymezuje však okruh

osob, které lze za členy rodiny považovat, pouze upravuje vzájemné vztahy v rodině.

Novelou zákona o rodině, která byla přijata v roce 1998, byly tyto úvodní Základní zásady ze

zákona vypuštěny zcela. Tím zmizela i uvedená definice rodiny, ale s pojmem rodina zákon

dále pracuje. Nabízí se otázka, zda vypuštění definice rodiny znamená větší otevřenost a

benevolenci  státu a jeho politiky  i k jiným formám rodinného uspořádání s respektem

k svobodnému rozhodnutí občanů, v jaké formě rodinného soužití chtějí žít nebo jde jen o

souhru náhod. Může to však také znamenat, že hodnota rodiny založená manželstvím, jako

základního článku sociálního celku, je méně ceněná a výchova dětí je pojímána jako důsledek

svobodného rozhodnutí rodičů a jejich preferencí, nikoliv jako činnost prospěšná pro celek.

4 GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J.:Rodinná terapie: systematické a narativní přístupy. Praha: Grada, 2003
5 Český rozhlas:Internetové vysílání /online/.c 2000.datum poslední revize 3.7.2008 /cit.2008-7-3/. Dostupné
z http://www.rozhlas.cz
6 MOŽNÝ,I.: Rodina a společnost. Praha: SLON, 2006
7 SAMEK, T.: Co znamená dnes rodina. Psychologie dnes, 2007, 12, s. 15
8 Zákon č.91/1998 Sb. – novela zákona o rodině
9 Zákon č.94/1963 Sb., Zákon o rodině
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Na druhou stranu je však fakticky státem více chráněna rodina založená sňatkem, například

formou vdovského důchodu, dědictvím, společným jměním manželů apod. Ostatní formy

rodinného uspořádání stát zvlášť nechrání a více záleží v takovém svazku na svědomí,

spolehlivosti a nevypočítavosti ve vztahu k partnerovi a dětem. To však může způsobovat

větší křehkost a zranitelnost takových rodin. Neopominutelná je také skutečnost slábnoucího

vlivu církve, která tradičně pojímala manželství jako základní formu rodinného uspořádání.

Zdá se mi, že současná společnost si rodiny nijak zvlášť necení a neupřednostňuje ji, ať už je

založena manželstvím či jinou formou soužití. Myslím si, že to může souviset s celým

vývojem v postmoderní době, která je charakteristická svým důrazem na výkon, okamžitý

efekt a úspěšnost, což v případě rodiny a výchovy dětí není možné. Je to běh na dlouhou trať

s výsledkem nejistým.

2. Vymezení pojmu neúplná rodina

Pokud tvoří rodinu jeden rodič, který se stará alespoň o jedno dítě, hovoříme o rodině

neúplné. Kovařík10 jí označuje jako „monoparentální rodinu“, která je podle něj spíše jevem

městským.  Popisuje základní rozdělení neúplných rodin podle statusu rodiče:

1. svobodný rodič

2. rozvedený rodič

3. ovdovělý rodič

Neúplný znamená, že někdo chybí, je to určitá ztráta. To může vyvolávat dojem, že taková

rodina je automaticky něčím znevýhodněna, ochuzena. Matějček11 se táže: jak dalece se liší

neúplná rodina, kde například otec fyzicky přítomen není v důsledku úmrtí, rozvodu apod. od

úplné rodiny, kde otec neplní svou funkci a je „nepřítomen“ nebo jen zkomoleně přítomen

psychologicky“. Fyzická nepřítomnost jednoho z partnerů je základní charakteristikou

neúplných rodin, ale záleží také na kontextech, které je spoluvytváří, tj. prarodičích,

ekonomickém zajištění, kulturní tradici rodiny, širších rodinných vazbách, životní orientaci a

prioritách rodiny. Jsou ale také vdané matky ( a odhaduje se, že jejich počet je nemalý), které

se cítí osaměle. Jsou to ženy, které jsou provdány za muže, který v rodině fyzicky přítomen je,

avšak není do chodu rodiny nijak zapojen. Taková rodina se pak do jisté míry stává nefunkční

10 KOVAŘÍK, J.: Současná rodina. Praha: AMRP, 1996, s. 41
11 MATĚJČEK, Z.: Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1986, s. 29
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a de facto lze hovořit o neúplné rodině. Motivem žen pro setrvání v takovém svazku bývá

často finanční zajištení a strach z toho žít sama.

Dalším významným aspektem je příčina neúplnosti rodiny. Další fungování rodiny může

ovlivnit to, zda je příčinou úmrtí, odchod nebo úplná absence partnera. Dle Českého

statistického úřadu12 bylo v roce 2003 v neúplných rodinách v procentuálním zastoupení

15,4% rodin vedených osamělým otcem a 84,6%  vedených osamělou matkou.

2. Vymezení pojmu osamělý rodič

Rodina osamělého rodiče je určitým způsobem jedinečná. Od klasického, tradičního

uspořádání se liší především nedělenou a nedělitelnou zodpovědností naloženou na jednoho

dospělého a částečně přenášenou na dítě. Osamělý rodič se sám stará o rodinu a pečuje o dítě

nebo děti. Musí zajistit ekonomickou stabilitu rodiny, chod domácnosti i výchovu dítěte.

Všechny tyto povinnosti občas nezvládají dva, natož pak, když je na to všechno člověk sám.

Osamělý rodič se mnohdy dostává do časové tísně. Může mít pocit, že nic nestíhá nebo že mu

nezbývá čas na hraní si s dítětem, když musí přednostně zvládat starost o obživu a základní

péči jako vaření, praní, chod domácnosti a pomoc při přípravě do školy. Tento fakt zmínil

také ve výzkumné sondě jeden z tatínků (pan Adam), který pociťuje daleko méně času na hru

a povídání si se svým synem. Někteří autoři poukazují také na nedostatek řádu v domácnosti

osamělého rodiče. Pala13 poznamenává, že málo předvídatelná náplň dne působí na rozvoj

dítěte negativně a že děti potřebují určitý řád. U osamělých rodičů však bývá domácnost často

chaotickým místem.

 Za osamělého rodiče se považuje dle zákona o státní sociální podpoře rodič, který je

svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem (přítelem) nebo v registrovaném

partnerství. Jsou však  osamělí rodiče, kteří podle tohoto vymezení do této skupiny nespadají,

a to rodiče, u nichž nedošlo k rozvodu, ale fakticky žijí osamoceně. Proto je podle Kovaříka14

vhodnější označení pro tuto sociální skupinu rodič, který nežije s partnerem – ať už je

svobodný, rozvedený, ovdovělý, nebo je to rodič, který není formálně rozvedený, ale ve

skutečnosti s partnerem také nežije. Při vymezení pojmu osamělý jsem se zamyslela nad tím,

co tento termín fakticky znamená. Je to něco, co vzbuzuje určitou úzkost, strach, nějakou

12 www.czso.cz
13 PALA, K. Past na rodiče aneb mnoho účtů málo času/ online/. Retrieved November 5, poslední revize
3.5.2007 /cit. 2008-08-15/. Dostupné z http://www.obcinst.cz/clanek.asp?id=554
14 MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KUDYMOVÁ, P.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, s. 43
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nevýhodu. Osamění je ztráta a tedy nějaké mínus, ale existují rodiče, kteří jsou sami s dětmi a

nemusí s takovým označením korespondovat. Nabízí se otázka, zda by nebyl v  takovém

případě vhodnější termín „samostatný rodič“, kde je jasně kladná konotace tohoto slova. Je to

někdo, kdo je kompetentní, ukotvený a schopný „samo – statně“ zvládat nároky rodičovství.

Na druhou stranu se může cítit osamělý ten rodič, který žije s partnerem, má podporu okolí, je

obklopen rodinou a přesto se může vnitřně cítit velmi osamělý. Osamělost je tak více

vyjádřením psychického stavu, jehož hodnota může být velice variabilní dle vnímajícího

subjektu. Nicméně se s termínem osamělý rodič obecně pracuje a proto jej budu používat i

v této práci.

4. Rodinné hodnoty ve 21.století

Nabízí se otázka, zda v dnešní době existuje veličina zvaná „rodinné hodnoty“ a jak by mohla

být definována, když se rodinné vzorce, které fungovaly ještě v polovině 20. století  změnily

natolik, že existuje mnoho forem rodinného uspořádání a jednota nukleární rodiny svázaná

manželstvím partnerů se dávno přežila a to, co by bylo ve 20. století nemyslitelné nebo

odsouzeníhodné se dnes jeví jako zcela legitimní a fungující model. Např. lesbické a gay

páry, které mohou vstupovat do manželství, osamělí rodiče a o rozvodech nemluvě. Gjuričová

s Kubičkou15 uvádí, že ještě v 80. a 90. letech 20. století byly jiné formy rodinného

uspořádání než manželství, prezentovány negativními výrazy: pojmy rozpadlá popřípadě

rozvrácená rodina se používaly poměrně často k označení neúplných rodin po rozvodu. Tím

se udržovalo negativní společenské vnímání i sebepojetí členů rodiny. Být z rozvrácené

rodiny znamenalo nosit „cejch“ jakési závadnosti, v lepším případě podivnosti. Stejně tak

byla hodnocena neprovdaná žena jako neúspěšná, jako ta, která „zůstala na ocet“a pokud se jí

narodilo dítě, bylo hodnocení ještě hanlivější. U mužů tomu tak  nebylo a označení „svobodný

mládenec“ bylo společensky neutrální  až kladné, s vysvětlením, že na ženění není, nebo je

zcela zaměstnán svou prací.

Pokud však posuzujeme „rodinné hodnoty“ jako to, co je součástí obecného konceptu rodiny

a  má sloužit zájmu dětí a jejich spokojenosti, pak rozhodně úplná rodina se dvěma rodiči na

tyto hodnoty nemá monopol. Kvalita rodičovské péče by měla být  považována za důležitější

než struktura rodiny. Vztahuje se k vřelosti vztahu mezi rodičem a dítětem a k ochotě rodičů

15 GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J.: Rodinná terapie: systematické a narativní přístupy. Praha: Grada, 2003, s.
84
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uspokojovat citové potřeby dítěte. Významným prvkem je také radost a potěšení ze

vzájemných vztahů.

V současnosti se ukazuje, že daleko lepší než lpění na tradičních hodnotách, které určovaly

jako jediné vhodné uspořádání úplné rodiny s otcem a matkou jako dostatečnou zárukou

zdravého vývoje dětí s rigidním rozdělením rolí, je princip volného a pružnějšího systému,

kde nejsou role striktně dány a oba rodiče mohou zastávat roli toho druhého stejně dobře, tak

jak to praxe ukazuje. Jde především o dobro dětí a nikoliv o to, zda muž, který umí zapnout

pračku a uvařit večeři je nějaký podivín, který se plete ženám do jejich role.

Existuje však názorová pluralita a je mnoho psychologů a odborníků na rodinnou

problematiku, kteří by s mým názorem nesouhlasili a našli by řadu argumentů pro tradiční

uspořádání rodiny s rozdělením rolí a následného vlivu na vývoj dětí. Přestože z naší evropské

kulturní tradice vychází obecné přesvědčení o rodině jako o základním stavebním kamenu

společnosti a vhodném prostředí pro vývoj a výchovu dětí, je toto přesvědčení spíše

představou a přáním a skutečnost bývá často zcela odlišná.  Mýtus o spořádané rodině v 19. a

20. století byl překonán mnoha případy tzv. manželských trojúhelníků a mimomanželských

vztahů, které jsou hojně popisovány v literatuře té doby.

5. Osamělé rodičovství jako forma rodinného uspořádání

V průběhu posledních 25ti až 30ti let narostl počet neúplných rodin a tento trend směřuje

k dalšímu zvyšování rodin s jedním rodičem. Tento nárůst souvisí se společenským přístupem

k sexu, antikoncepcí, manželstvím, rozvodem a rodinou. Mimo tento trend jsou osamělá

rodičovství, která existovala vždy, a to rodičovství způsobená smrtí jednoho z rodičů.

Nicméně i tady jsou zřejmé změny v rodinném fungování v posledních desetiletích, neboť

širší rodiny dnes v mnoha případech nenahrazují tuto ztrátu a neposkytují přirozenou podporu

vdovcům a vdovám.

„Osamělé rodičovství je jednou z manifestací rapidně se měnící demografie rodiny a

pracovního života v Evropě. Evropané jsou celkově starší, když vstupují do manželství, děti

mají později a mají jich méně než v dřívějších letech. Rozšiřují se počty společně žijících

nesezdaných párů“ jak uvádí Miller16.

16 MILLER, J.: Lone parenthood, In Poverty and Social  Exclusion in Europe. UK 2002, s.79
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Ještě do druhé poloviny 20. století byla žena žijící bez partnera chápána jako ta, která si ho

nedokázala najít a tento fakt byl známkou nedostatečnosti či malé atraktivity a tato žena byla

v zájmu soustrastných pohledů všetečných sousedů. O svobodných matkách se v dobách

socialismu říkalo, že je to „nejhorší, co se může holce stát“ a bylo značkou zkaženého života a

nešťastného osudu. Jak dodává Sobotková17: „Dříve byly svobodné matky odsuzovány,

negativně hodnoceny po morální stránce a jejich děti litovány. Z toho vyplývá dost

znevýhodňující postavení ve společnosti“. Bylo to především proto, že společnost byla málo

tolerantní vůči rozvodům. Podle socialistického hesla: Rodina – základ státu!; se rozvody

příliš nenosily. Společenskopolitický tlak na vytvoření a udržení úplné rodiny byl velký, aniž

by se přihlíželo k tomu, nakolik jsou jednotlivé rodiny funkční a stabilní. Tento poznatek je

patrný také z  interview s paní Věrou, která se rozhodla pro rozvod v dobách hlubokého

socialismu a její výpověď to názorně dokládá.

Od 60. let 20. století je postupně vyrovnáváno postavení otců a matek v rodině. Je dodávána

ochrana matkám v případě rezignace otců na své povinnosti a děti narozené mimo manželství

jsou postaveny na roveň dětem „legitimním“. Osamělé matky se stávají držitelkami

rodičovské autority a nad sociálním otcovstvím získává převahu otcovství biologické, které je

spolehlivě zjistitelné díky novým technikám.

V současné době se obecně ve společnosti hovoří o oslabování funkce a role rodiny. Na tento

fakt reagovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v Národní koncepci rodinné politiky18

z roku 2005, kde jsou popsány důvody, které uvedený stav po roce 1989 zapříčinily a

nastiňuje možnosti řešení. Mezi hlavní důvody oslabování funkce rodiny patří tzv.

protirodinné tlaky, tj. například tlak médií, tlak na konzumní orientaci, flexibilní pracovní síla

a nová rizika, tj. například chudoba a nezaměstnanost. Současně nastaly také postupné změny

v rozdělení rolí muže a ženy v rodině a především oslabení role muže jako živitele a otce.

V důsledku emancipace došlo ke změnám v postavení žen na trhu práce. Tyto změny však

sebou přinesly dilema mnoha žen - matek, jakým způsobem skloubit roli matky a pečovatelky

a vlastní profesní uplatnění. U žen s nižším nebo základním vzděláním je pak problém

jakéhokoliv uplatnění na trhu práce.

Osamělí rodiče, kteří se rozvedli obvykle mívají silné protikladné pocity související

s rozchodem – obecně lze hovořit o smutku a zklamání, někdy dokonce i o zoufalství

z rozpadu vztahu. Rozvod je obtížným obdobím pro každého. Neexistuje žádný rituál, který

17 SOBOTKOVÁ, I. : Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2001, s.170
18 MPSV ČR : Národní koncepce rodinné politiky/online/. c2005.datum poslední revize 15.08.2006/cit.2008 –
06-02/. Dostupné z http://mpsv.cz/tmp/narodni_koncepce.rtf
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by označil konec manželství. Reakce okolí jsou různé: „Dobře si udělal/a, nikdy by si s ní

/ním nebyl/a šťastný/á; neměl/a jsi se rozvádět, byla to chyba; já jsem ti to říkal/a, že se

k sobě nehodíte.

Jak poznamenává Täubner19 pocity matek/otců, kteří se rozvedli a pečují o dítě, jsou odlišné

od pocitů osamělých, většinou matek (otců jen výjimečně), kteří žily vždy samy. Některé své

osamělosti litují, jiné ji vítají, některé žijí v lesbickém vztahu, jiné s matkou nebo oběma

prarodiči, kteří se na péči mohou podílet. Děti z těchto rodin mají často prospěch z péče a

zájmu rozšířené rodiny.

Dle Burghese20 prospívají lépe děti, které žijí s osamělými matkami, ale v láskyplném vztahu,

než děti, které zažily konflikty, násilí nebo chladné a kritické rodiče. Na druhou stranu však

také uvádí, že: „příčiny osamělého rodičovství jsou důležité pro následné fungování takové

rodiny. Například děti, které žijí s jedním rodičem, po smrti druhého, často prospívají stejně

dobře jako děti v úplných rodinách. U dětí svobodných nebo rozvedených matek tomu tak

nebývá“.

Jen zřídka od rodiny odchází žena. Společnost je k odcházejícím ženám méně tolerantní než

k odcházejícím mužům. Odejde-li žena, ocitají se děti ve složitější situaci, protože hlavní

opatrovnicí dětí bývá obvykle matka, která častěji dbá o jejich pocity a naslouchá jim. Takové

děti mohou u otců pocity starostlivosti postrádat. Je to dle mého názoru nejen věc genetiky,

ale také výchovy.

Volba pro osamělé rodičovství se týká především žen-matek, které se rozhodly ještě před

narozením dítěte, že jej chtějí vychovávat samy a partnera mají pouze pro početí potomka

(tzv.biootce). Dále to může být osamělé rodičovství způsobené nechtěným těhotenstvím a

nevůlí partnera zůstat s matkou a dítětem. Žena také může použít těhotenství jako nástroj pro

získání partnera, který to však odmítne. Osamělé rodičovství může vzniknout i chtěným

těhotenstvím, ale matka přesto zůstává sama, protože partner nechce nebo nemůže s novou

rodinou žít. Jako volbu ojedinělou lze označit osamělé rodičovství otce, kdy matka po porodu

dítě opustí a partner si jej ponechá v péči.

19 TÄUBNER, V.: Rodiče v krizi? Neratovice: Petr Šorel, 1993, s. 13,
20 BURGHES, L.: What happens to the children of single parent families. BMJ Journal, UK 1994, s. 28
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6. Specifika jednotlivých rodin s osamělým rodičem

Osamělé matky

Kategorii osamělých matek bychom mohli rozdělit do několika skupin podle toho, jak

k osamělosti došlo. Základní rozdělení osamělých matek podle vzniku osamělého rodičovství

by mohlo vypadat takto: osamělá matka po rozvodu, osamělá matka od narození dítěte, tj.

svobodná matka a vdova. Do skupiny svobodných matek bychom mohli ještě přiřadit i matky,

které nejsou vdané  a dítě adoptovaly, popřípadě přijaly do pěstounské péče.

Vedle toho existují ještě jemnější rozdíly mezi jednotlivými skupinami, jako např. podle

způsobu rozchodu u rozvedených matek, zda se chtěla rozvést matka nebo to pro ni bylo

nečekané a zaskočilo jí to. To pak následně může ovlivňovat její další fungování v neúplné

rodině. Mimo to záleží také na sociálním okolí takové rodiny a jeho podpoře.

Osamělé matky jsou podle Kovaříka21 se svým životem nejméně spokojené. Mezi nejvíce

postrádané hodnoty u nich patří:“ trvalý citový (partnerský) vztah, dobré hmotné podmínky a

dostatek peněz“. To platí především o matkách, které nemají podporu širší rodiny. U

osamělých matek, kde žije ještě někdo další jako prarodiče apod., kteří  poskytují

bezprostřední sociální oporu, snižují pocity osamělosti a vypomáhají s chodem domácnosti a

péčí o děti, je spokojenost mnohem větší. Dá se říci, že ať byly příčiny osamělosti matky

jakékoliv, neměla by na dítě přenášet svá zklamání ze života a měla by naplňovat jeho

vývojové potřeby podle věku dítěte.

Pokusím se popsat jednotlivé skupiny osamělých matek podle příčiny, tak jak jsem je

rozdělila výše:

Osamělé matky po rozvodu

Přestože dle statistik ČSÚ22 od 90. let podíl rozvodů manželství s nezletilými dětmi klesá

(71% v roce 1995  a 60,5% v roce 2006) absolutně to znamená každoroční legislativní rozpad

okolo 20 tisíc rodin s dětmi. V roce 2006 přišlo rozvodem o úplnou rodinu 21 tisíc nezletilých

dětí.

Jedním z nejvážnějších negativních dopadů je omezování styku dítěte s rodičem, kterému

nebylo soudem dítě svěřeno do péče. Pro tento jev se používá termín „syndrom zavrženého

rodiče“. Jev popouzení dítěte proti druhému rodiči je v západní civilizaci univerzálně znám již

21 KOVAŘÍK, J.: Současná rodina.  Praha: AMRP,  1996, s. 41
22 ČSÚ /online/ c 1996, poslední revize 10.12.2007 /cit. 2008 – 07 – 03/. Dostupné z www. czso.cz
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dlouhou dobu, odborně byl však popsán až Američanem R.A. Gardnerem, který si ho v 80.

letech jako první povšiml a popsal další charakteristiky tohoto jevu a jeho důsledků. Nazval je

syndromem zavrženého rodiče, dále jen SZR. Gardner23 prokázal, že dítě závislé na jednom

rodiči a tímto popouzené proti rodiči druhému si začne vyvíjet vlastní dynamiku postojů vůči

tomuto rodiči, kterého nakonec zavrhne. Popouzející, podle Gardnera programující, rodič pak

později už nemusí tyto postoje přímo posilovat (tak jako na začátku), dítě samo všechny své

zkušeností s rodiči dělí do černobílé šablony "hodný rodič - zlý rodič" a samo se snaží zalíbit

tomu, s kým žije, na kom je závislé a koho má tudíž "raději". Kodjoe a Koeppel24 SZR

popisují takto: "o syndromu zavrženého rodiče hovoříme, dojde-li k vypěstování

nekompromisně kladného příklonu dítěte k jednomu - tomu hodnému, milovanému - rodiči a

současně k nekompromisního zavržení druhého rodiče, toho zlého, nenáviděného. Děje se tak

v rámci rodičovských sporů o svěření dítěte nebo o styk s dítětem.".

Dítě je zde používáno jako nástroj pro pomstu k druhému rodiči. Zavržený rodič má nejen

velmi omezený nebo žádný kontakt se svým dítětem, ale pokud už k takovému setkání dojde,

dítě reaguje na setkání psychosomatickými příznaky. To se pak stane další zbraní pro

zavrhujícího rodiče a zároveň slouží jako omluva a potvrzení správnosti pro odmítání

kontaktu dítěte s druhým rodičem. Rafinovanost a pestrost nástrojů pro odstavení druhého

rodiče je velká. Od nezvedání telefonu a ponechání jen záznamníku, výmluvy, kdykoliv druhý

rodič zavolá s odůvodněním že se dítě právě koupe, učí, jí nebo náhle onemocní v době

plánovaného setkání, až po otevřené verbální nepřátelství a očerňování bývalého partnera

před dítětem. Je to provozováno zejména matkami a namířeno proti otcům. Nejvíce se to

stává v situacích, kdy má žena pocit, že byla opuštěna a „zrazena“ partnerem. Také je to dáno

tím, že matkám je dítě svěřováno do péče v 90% všech případů.

Matka po rozvodu může trpět beznadějí a zoufalstvím, pocity bezmoci a vzteku. To samo o

sobě je velmi zatěžující a náročné a k tomu pečuje o své dítě. Interakce mezi matkou a

dítětem se mohou měnit a postavení dítěte může mít několik podob tak, jak je popisuje

Matoušek25. V případě domluvy mezi rodiči se dítě stýká s oběma a nemusí být loajální pouze

k jednomu. V druhém případě se dítě stává nástrojem msty (popsáno výše jako syndrom

zavrženého rodiče). Dále může být dítě stéblem naděje pro rodiče, který se s rozvodem

nemůže smířit. Kontaktuje při každé příležitosti druhého rodiče pod záminkou řešení otázek

23 GARDNER, R. A.: Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation. Vlastní překlad.The American
Journal of Family Therapy, New York 2002
24 KODJOE, U. O., KOEPPEL, P.: The Parenthal Alienation Syndrome (PAS). Vlastní překlad.  Heidelberg: Der
Amtsvormund 1998
25 MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, s.66-67
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kolem jejich dítěte. V dlouhých debatách, v co nejpříjemnější atmosféře si chce užít

přítomnost bývalého partnera. Dítě může hrát i roli prostředníka, kdy spolu bývalí partneři

nekomunikují a předává vzkazy z jedné strany na druhou. Může být také v roli určitého

informátora, s kým se bývalý partner stýká, co se děje nového a zároveň je dítě instruováno,

co má říci, až se vrátí popř. o čem má mlčet. Dítěti tato role nemusí být příjemná, ale také ji

může využívat ve svůj prospěch. Pokud se rodič dítěti se vším svěřuje, konzultuje s ním svoje

rozhodnutí, stává se z dítěte náhradní partner. Na jednu stranu může blokovat případné

seznámení matky s novým partnerem, na druhou stranu to může matka používat jako důvod,

proč si nikoho nenajde. Posledním typem je dítě zanedbávané. Rodiče jsou natolik pohlceni

svými problémy, případně vyřizováním vzájemných partnerských účtů, že jim na péči o dítě

nezbude čas ani energie.

Osamělé matky od narození dítěte tzv. “svobodné matky“.

Jak uvádí Dudová26 existuje tzv.negativní stereotyp osamělých matek prezentující osamělé

mateřství jako nedostatečně zodpovědné rodičovství. Osamělé matky jsou nezřídka

obviňovány z parazitování na sociálním systému, tak jak je uvedeno například v článku na

internetovém serveru Aktuálně.cz.27, kde byla zveřejněna informace o výzkumu týkajícího se

osamělých matek. V článku se mimo jiné píše, že ženy zůstávají svobodnými matkami proto,

aby získaly sociální dávky.

I život svobodných matek se může výrazně odlišovat. Záleží na okolnostech ještě před

narozením dítěte. Zda se jednalo o chtěné nebo nechtěné těhotenství, jaké je sociální zázemí

svobodné matky, jestli má podporu svých rodičů a přátel, nebo je izolovaná od těchto

kontaktů, jaká je její ekonomická situace. Svobodnou matkou může být čtyřicetiletá vysoce

postavená manažerka, která chce dítě, ale ne manžela. Může si zajistit hlídání dítěte a

ekonomicky rodinu dobře zabezpečit a rodičovství  má dopředu naplánováno. Jiná situace

bude u svobodné matky se základním vzděláním, která nemá zajištěny ani základní podmínky

pro péči o sebe a dítě, nemá kde bydlet a je odkázána na sociální podporu státu. Velkým

rizikem u této skupiny osamělých matek je náhlá nemoc, zranění nebo hospitalizace

v nemocnici. Nezastupitelnost jejich mateřské role může posilovat jejich pocit beznaděje a

frustrace. Dalším typem může být svobodná matka, kde je otec  tzv. rotující. Žije současně se

dvěma partnerkami, nebo spíše s jednou a za druhou dochází a podporuje jí a jejich dítě.

Obvykle svobodné matky nemají více jak jedno dítě.

26 DUDOVÁ, R.: Rodina a rodičovství v individualizované společnosti. Gender rovné příležitosti. Praha 2005,
roč.1, s. 3
27 DESPERÁT, O.: Děti na psí knížku jsou zárodkem sociálních konfliktů/online/.c 1998, poslední revize
3.7.2008 /cit. 2008 – 07-03/. Dostupné z http://aktuálně.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=607642
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Dalším specifikem je, že děti svobodných matek neznají většinou svého otce. Mohou se ale

během života setkat s občasnými „strýčky“, kteří se stýkají s matkou. Většinou tito muži

nemají zájem o dítě, ale pouze o maminku. To dítě spíše znejistí a nevytvoří se pro něj

potřebný pocit jistoty a bezpečí. Matka se může při krachu takovýchto partnerských vztahů

uchylovat k výčitkám typu: „Kdybych tě neměla, bylo by mi lépe“.

Na další aspekt svobodných matek upozorňuje Täubner28 a to, že si matka nic neužila.

Svoboda jí nepřinesla žádný výrazný zisk a snaží se dohnat to, co „promeškala“ péčí o dítě.

Protipólem je pak matka „mučednice“, která se obětovala pro své dítě.

Děti mohou být  silně fixovány  na své matky a především u chlapců to může mít pokračování

až do dospělosti, kdy při nalezení partnerky se z ní a matky stávají sokyně, kde často matka

vítězí, protože nejlépe ví, co jejímu synovi vyhovuje a co potřebuje.

U matek – vdov je situaci odlišná. Stejně jako u otců – vdovců je společenské přijetí těchto

rodin obecně lepší než u jiných forem neúplných rodin. Je jim poskytována jak pomoc státu,

tak vstřícnost ze strany sociálního okolí.

Osamělí otcové

Tak jako tomu bylo u osamělých matek i osamělí otcové se dají rozdělit do několika skupin

podle vzniku osamělého rodičovství: osamělý otec po rozvodu, vdovec a osamělý otec od

narození dítěte popř. v určitém věku po narození dítě. V tomto případě by se dalo použít

označení „svobodný otec“, ale v praxi je takových otců velmi málo a tento termín se neužívá.

Nicméně jeden takový tatínek je součástí empirické části mé práce. Pečuje o syna od 6 měsíců

po jeho narození, kdy jej matka opustila a zároveň nebyla s otcem dítěte oddána.

Osamělí otcové vychovávající své děti se potýkají se stejnými potížemi jako osamělé matky a

asi nejobtížnějším problémem pro ně bývá skloubení práce a péče o děti. Někteří se dokážou

domluvit s příbuznými, přáteli a placenými chůvami. Mohou se rozhodnout vzdát se

zaměstnání, aby se mohli starat o děti, ale toto rozhodnutí může vést k dalším problémům,

zvláště ekonomickým. Důležitou roli zde hrají způsoby navazování přátelství.  Otcové mohou

mít pocit, nebo jim to mohou dávat najevo jiné matky, že si přisvojují tradiční ženskou roli a

v důsledku toho s nimi mohou jednat nepřátelsky. Na druhou stranu osamělý otec snáze získá

novou partnerku než osamělá matka partnera. Je zajímavé, že ani v odborné literatuře,

28 TÄUBNER, V.: Rodiče v krizi? Neratovice: Petr Šorel, 1993
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médiích či literatuře nejsou o osamělých otcích téměř žádné informace. To do velké míry

značí i doposud velmi malou reflexi tohoto fenoménu ve společnosti. Na jednu stranu to může

být dáno daleko menším množstvím osamělých otců, ale také tím, že teprve v posledních

desetiletích se začíná více diskutovat o prosazování práv otců na svěření dítěte do péče po

rozvodu a čím dál více otců také o toto usiluje a přestává akceptovat automatická rozhodnutí

soudu. Je pravdou, že úspěšnost takových snah není zatím vysoká a trend svěřování dětí po

rozvodu do péče matky je stále převládající. Kult mateřství převládal a převládá v naší

společnosti  doposud a otec je stále považován spíše za toho, kdo má především fungovat jako

živitel rodiny. Nicméně jeho role je v životě dítěte nezastupitelná a jak tvrdí Neyrand29 je

postava otce, nebo spíše jeho symbolická představa naprosto nezbytná pro socializaci dítěte,

přetržení pouta s matkou a pro vstup do sociálního „mluvícího“ světa. I psychoanalytická

teorie přiznávala otci zásadní roli, přestože zpočátku jen symbolickou. Nepřítomnost otce

znamená nemožnost vytvoření oidipovské triangulace, tudíž větší pravděpodobnost vzniku

psychických obtíží u dítěte. Děti vychované bez přítomnosti otce byly ve výzkumech

shledány nestabilnější a závislejší na svých matkách.  Otcovství se stává v posledních letech

předmětem zájmu a začíná se hovořit o potřebě rehabilitace otcovských práv. V Americe i

v Evropě vznikají sdružení bojující za práva otců. V České republice je to například sdružení

LOM (Liga otevřených mužů) nebo sdružení K213, které se mediálně zviditelnilo například

blokádou Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Dnes se hovoří o tzv. „vztahovém“

otcovství, které nahrazuje otcovství institucionální, v němž otec představoval autoritu a

zákon. Problém je v tom, že matky často tomuto novému typu otcovství nepřejí v případě

rozvodu či rozpadu partnerského páru. Otcům je omezena ve většině případů možnost

kontaktů s jejich dětmi, jako by jejich společná vztahová minulost neměla žádný význam. Po

rozchodu s partnerkou jsou často nuceni vybrat si mezi dvěma možnostmi: rezignací na

otcovskou roli nebo frustrací. Ve velmi malém množství případů se bývalí partneři dohodnou

na střídavé péči o děti a ve velmi ojedinělých případech je dítě svěřeno do péče otce.

7. Rizika osamělého rodičovství

Na osamělé rodiče lze nahlížet jako na druhořadý a nedokonalý rodinný typ, který reflektuje

sobeckou volbu rodičů proti zájmům dítěte nebo na problém fiskální, kdy neúplná rodina

29 NEYRAND, G.: L´enfant, la mere et la question du pere.Přel. Sebastián Vích. Paris: PUF, 2000
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vyžaduje zvýšenou úroveň veřejných výdajů či jako na problém chudoby, kdy rodiny

s osamělým rodičem nesou zvýšené riziko chudoby a zůstávají chudí po delší čas než jiné

rodiny. Na rodiny osamělých rodičů lze také nahlížet jako na jiný typ rodinného uspořádání,

který nemusí být v poměru k úplné rodině o nic více rizikový a problematický.

Matějček30 vymezuje dvě základní funkce rodiny: zajištění citového zázemí všem svým

členům a přípravu dětí pro život ve společnosti. Obě funkce mohou být ohroženy u osamělých

rodičů nedostatkem času. Důsledkem toho děti získávají méně pozornosti a péče ze strany

rodičů. Zjevným problémem neúplných rodin je fakt, že plnění role dvou rodičů připadá

pouze jednomu z nich. Rodičovská role je komplexní, a proto je absence jednoho z rodičů

komplexním problémem ve smyslu psychologickém, sociálním a ekonomickém.

Sociální důsledky osamělého rodičovství

Rodina jako systém funguje vzájemným ovlivňováním a prolínáním jednotlivých faktorů a

proto jsou děti, které vyrůstají s jedním rodičem, velmi citlivým článkem. Například pokud se

jedná o navázání nového partnerského vztahu, děti jsou velmi často důvodem, proč nakonec

tyto nové vztahy končí. Ať už je důvodem například upřednostnění zájmů dítěte, které se

s novým partnerem nesžilo a vyjadřuje s tímto vztahem nesouhlas nebo volnější partnerské

soužití, kde nový partner s rodinou podniká společné akce, výlety, ale  trvale s ní nebydlí. To

může po určité době znamenat rozpad takového vztahu. Jak k tomu poznamenává Matoušek31,

osamocené rodičovství přináší nejen vážný problém v podobě psychické, případně

ekonomické zátěže, ale také problém společenský ve formě přenosu do další generace.

Zásadním faktorem, ovlivňujícím i ostatní složky fungování rodiny, je ekonomická situace.

Ta je ve většině případů ovlivněna tím, zda je rodič zaměstnán či nikoliv, případně jaký druh

práce vykonává. Osamělí rodiče jsou znevýhodněni zátěží nutnosti skloubit pracovní a

rodinný život. Je rozdíl, zda se jedná o osamělou matku nebo otce. Obecně je situace matek

s dětmi na trhu práce složitější, zvláště pokud jde o matku s nižší nebo žádnou kvalifikací.

Vzhledem k tomu, že osamělými rodiči jsou především ženy, je ekonomické zázemí velké

části neúplných rodin pod velkým tlakem.

Příjem rodiny má vliv na kvalitu zabezpečování každodenních potřeb včetně stravy, na kvalitu

bydlení, v některých případech i zdravotní péče, vzdělání dětí, pocitu uspokojení a

30 MATĚJČEK, Z.: Rodiče a děti. Praha: Avicenum, 1988, s. 65
31 MATOUŠEK, 0.,KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, s.44



22

sebevědomí členů rodiny. Tyto všechny složky uspokojování životních potřeb silně ovlivňují

vývoj dětí v rodině a získání adekvátních vzorců chování pro jejich vlastní budoucí rodiny.

Z uvedeného textu je patrno, že neúplné rodiny jsou sociálním vyloučením ohroženy více než

například rodiny úplné. Nejdůležitějšími faktory v tomto směru jsou nezaměstnanost a špatně

finančně ohodnocené práce, které mají pro rodiče – samoživitele zásadní význam. Osamělý

rodič není v důsledku omezených zdrojů postižen sám, ale jeho situací jsou maximálně

ovlivněny i jeho děti.

Pauline Stoltz32 ve své studii zabývající se osamělými matkami uvádí, že specifické problémy

osamělých rodičů jsou soustředěny kolem tenze mezi prací a rodinným životem, přičemž

materiální chudoba je pociťována podstatně silněji osamělými matkami než otci. Studie uvádí,

že osamělé matky jsou postiženy genderovou diskriminací na trhu práce a následky tohoto

znevýhodnění jsou pro ně citelnější než pro ženy žijící s partnerem. Osamělé matky dle této

studie pracují na plný úvazek častěji než matky vdané, zároveň jsou častěji nezaměstnané než

matky vdané. Matky, které pracují na plný úvazek, trpí nedostatkem času a stresem,

nezaměstnané osamělé matky trpí materiální chudobou a zvýšenou izolací. Podle studie

Singlyho33 se ukazuje, že matky, ačkoliv jsou zaměstnané, jsou svým dětem stále k dispozici

v mnohem větší míře než otcové, a to jak prakticky, kdy je  běžné, že dítě v případě potřeby

telefonuje matce do zaměstnání a matka je mu k dispozici, tak i psychicky. Podle výzkumu,

matky i během práce přemýšlejí o dětech a domácnosti a řeší problémy s nimi spojené. Matky

jsou stále jakoby „v pohotovosti“, připravené neustále odpovídat na nečekané a osobní

požadavky dětí. Automaticky se předpokládá, že žena „obětuje“ svůj čas rodině a ne práci

například přesčas, kdežto u mužů se počítá s vyšším pracovním nasazením. To může ženy –

matky na pracovním trhu značně diskriminovat, neboť nezískají či samy odmítnou vedoucí

post z důvodu rodinných povinností nebo z obavy, že by obě role nezvládly.

Životní úroveň mnoha neúplných rodin se pohybuje na pokraji chudoby, neboť výživné, na

které má rodič nárok od druhého rodiče, nestačí pokrýt všechny nutné náklady. Existují ještě

dva jiné potencionální zdroje, a to podpora ze strany rodiny a přátel a nový vstup do

manželství.

Matoušek34 se zamýšlí nad tím, zda chybějící vzor mužské role u osamělých matek způsobuje

výchovné problémy ve větší míře, než je běžné a poukazuje na to, že významnější příčinou

32 STOLZ, P.: Single Mothers and the Dilemmas of Universal Social Policie. Vlastní překlad. Journal of Social
Policy, roč.26, č.4, str. 425-443
33 SINGLY, F.: Le Soi, le couple et la famille. Přel. Sebastián Vích. Paris: Nathan, 2000, s.173 - 176
34 MATOUŠEK, O.,KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.,: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, s.44
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sociálně patologických jevů u dětí než nepřítomnost otce (chybějící autorita) je špatná

ekonomická situace rodin osamělých matek tak, jak uvádí Radimská35.

Výzkum neúplných rodin v České republice

V srpnu 2004 vydalo MPSV ČR materiál zabývající se současným stavem rodiny a rodinné

politiky v České republice. Tato zpráva uvádí, že oproti roku 1991 došlo v České republice

k nárůstu počtu neúplných rodin se závislými dětmi (343 tisíc v roce 2001 oproti 254 tisícům

v roce 1991). Přibližně dvě třetiny neúplných rodin měly  jedno dítě, tři a více dětí žilo

v necelých 6% neúplných rodin s dětmi.

V roce 2003 byl Sociologickým ústavem AV ČR a společností STEM proveden výzkum

životních podmínek rodin a rodinné politiky36. Výzkum se také věnoval neúplným rodinám

v České republice. Za hlavní specifický a velmi vážný dlouhodobý problém zjištěný

v neúplných rodinách se uvádí financování rodiny v situaci, kdy na jediném člověku

(osamělém rodiči) spočívá tíha financování vícečlenné domácnosti. V neúplných rodinách se

stupňují rizika spojená se ztrátou zaměstnání, problémem bývají neuspořádané vztahy mezi

rodiči dítěte, osamělost s postupujícím věkem způsobuje zvýšenou citlivost na různé

nepříznivé okolnosti a neočekávané události, zvláště při zhoršeném zdravotním stavu.

Osamělost a uzavření se od sebe omezuje společenský život, zhoršuje celkový postoj k životu

a  životní perspektivy. Silně se u neúplných rodin objevují potíže při jednání s úřady,

legislativní podmínky jsou při netradičním rodinném uspořádání nevyhovující a komplikují

každodenní život osamělým rodičům.

Neúplné rodiny subjektivně pociťují vyšší potřebu sociálních dávek a pomoci ze strany státu,

která pramení z pocitu zklamání, nejistoty a nespokojenosti s daným uspořádání života.

Neúplnost rodiny, osamělost a citové strádání považují ženy- osamělé matky dle studie za

větší handicap než otázku financí.

Ekonomické potíže osamělých rodičů

V čele mnoha rodin stojí osamělý rodič, který  zažívá vysokou míru úzkosti, jenž je přímým

důsledkem obtížného přežívání s omezenými zdroji. Osamělý rodič může mít pocit, že je

neúspěšný. Je to pochopitelná reakce na to, že člověk není součástí hlavního proudu současné

společnosti, kde jsou ceněny hodnoty jako vysoký ekonomický statut, úspěšnost, dobré

35 MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, s.66-67
36 HABERLOVÁ, V.: Životní podmínky rodin a rodinná politika. Sociální politika, roč.29, č. 5, 2003
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bydlení, zahraniční rodinné dovolené a dobré finanční zajištění školních i mimoškolních

aktivit dětí. V důsledku toho se může cítit nedoceněný a méněcenný. Pokud neexistuje žádná

podpůrná síť, je pro rodiče za těchto okolností obtížné poskytnout dítěti podněty, finanční

zajištění a čas pro činnosti soustředěné jen na něj. Po roce 1989 se v České republice zcela

změnil systém zájmových aktivit a kroužků pro děti. Pro osamělého rodiče s nedostatečným

finančním zázemím je téměř nemožné zajistit dítěti například výuku hry na hudební nástroj,

sportovní aktivity a jiné kroužky, protože je nemůže zaplatit. Život s rodičem, který se potácí

v úzkostech a depresích a nezvládá těžkou situaci, může pak ohrožovat stabilitu a bezpečí

dítěte.

Chudoba značně přispívá k zátěži rodiny vedené osamělým rodičem. Z chudoby může

pramenit celá řada problémů, jež ovlivňuje péči o děti. Osamělý rodič nedokáže pomáhat

dítěti se školními povinnostmi a poskytovat mu podněty, které by rozšiřovaly jeho obzor.

Nemůže si dovolit zaplatit knihy, školní exkurze nebo doučování, které by dítěti pomohlo.

V důsledku toho dítě ve škole zaostává, nemusí získat potřebnou kvalifikaci pro další

vzdělávání a nakonec musí vzít zavděk nekvalifikovanou prací. Je to transgenerační přenos

nevýhod, který poškozuje děti i rodiče.

Neúplné rodiny s nezaopatřeným dítětem tvoří významnou část rodin nacházející se pod

životním minimem či oscilující pod touto hranicí. Samotný fakt neúplnosti rodiny není

jediným důvodem sociálního oslabení, ale vždy jde o provázanost s dalšími rizikovými

faktory. Míra adaptace rodin na probíhající proměny, např.odchod partnera, je podmíněna

celkovým kapitálem, jímž neúplné rodiny disponují – majetkovým, vzdělanostním, kulturním,

či mírou vzájemné pomoci v rámci širší rodiny.

V důsledku špatné ekonomické situace neúplných rodin lze předpokládat například menší

rozvinutost sféry trávení volného času, neboť to je vázáno na vlastnictví řady předmětů, které

jsou těmto rodinám z finančních důvodů nedostupné. U osamělých rodičů je též

pravděpodobnější, že v chudobě setrvají, přičemž riziko deprivace je zvlášť vysoké u

neúplných rodin s malými dětmi.
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Psychologické aspekty osamělých rodičů

Psychologickými aspekty vztahů v  neúplné rodině se zabývá především Kovařík37, Márová,

Matějček a Radvanová38. Kovařík shrnuje, že neúplná rodina není homogenní kategorií.

Existuje mnoho způsobů konkrétní rodinné formy s různou konstelací, různými znaky vztahů

mezi rodiči a dětmi a mezi rodiči samotnými a různými individuálními lidskými osudy, které

toto soužití ovlivňují. Nelze vycházet ze závěru, že by neúplná rodina tvořila apriorně

patologické prostředí pro vývoj dítěte. Někdy může fungovat mnohem lépe než rodina úplná,

která je nepřiměřeně zatížena hlubokými konflikty a emocionální deprivací. Nicméně pokud

nějaké dítě v jakékoliv sféře dospělého života selže, první, nač se poukazuje je fakt, že

pochází z rozvrácené rodiny vedené jedním rodičem. Na to, že také mnoho vědců, lékařů,

vynikajících sportovců a jiných úspěšných osobností bylo vychováváno jen jedním rodičem,

se už tolik nepoukazuje. Jestli se prostředí neúplné rodiny stane riskantní pro vývoj dítěte,

záleží do velké míry na „kvalitě rodičovství“, na jeho psychosociální dimenzi a přijetí dítěte

rodičem a na existenci vnějších problémů, kterým je rodina nucena čelit. Psychosociální

kvalita rodiče záleží na lidském potenciálu rodiče stejně jako na jeho sociální podpoře, kterou

rodina má nebo nemá možnost obdržet od svého okolí.

Také zde není pouze jednostranná závislost v utváření vztahů ve směru od rodiče k dítěti. Jak

poznamenává Matějček „Dávno byl překonán názor, že výchova je pouhé formování jednoho

(toho mladšího, závislého, bezmocného, pasivního) někým jiným, tj. starším, silnějším,

zkušenějším. Dnes víme, že to není jednostranný vztah, kdy by jeden dával a druhý

poslouchal. Oba dávají a oba jsou obdarováni současně“ 39.

Velmi podstatná pro vztah mezi osamělým rodičem a dítětem je psychická odolnost rodiče,

jeho schopnost zvládat krizové situace a také zázemí, které má. Zátěž, které osamělí rodiče

čelí, je vysoká a může vyvolávat pocity frustrace. Frustrována může být celá řada potřeb. Od

potřeby sebeúcty a seberozvoje až k základním potřebám spánku, uvolnění a relaxace. Může

se také objevit nepřiměřená citová závislost na dítěti způsobená nedostatkem jiných kontaktů

či strachem z navazování nových vztahů. Dlouhodobým monotónním střídáním práce

v zaměstnání a práce doma může u osamělého rodiče vyvolat syndrom vyhoření spojený

s pocity nenaplnění, méněcennosti či bezmoci. Psychiatrické důsledky osamělého rodičovství

jsou relativně málo studovány, přičemž tyto výzkumy se prováděly zejména v USA a v

37 KOVAŘÍK, J.: Skladba rodiny – rodina ze čtyř perspektiv. Praha: VÚPS, 1995
38 MÁROVÁ, Z., MATĚJČEK, Z., RADVANOVÁ, S.: Výchova dětí v neúplné rodině. Praha : SPN, 1975
39 MATĚJČEK, Z.: O rodině vlastní, nevlastní, náhradní. Praha: SPN, 1994, s.17
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Kanadě a objektem tohoto výzkumu byly pouze osamělé matky. Výsledky výzkumu, který

provedl Targosz, Bebbington a Meltzer40 podávají důkazy o tom, že osamělé matky mají nižší

sebehodnocení, sebevědomí, nižší sebedůvěru v praktických dovednostech, méně často se cítí

dobře („lower psychological well being“) a trpí ve větší míře stresem. Autoři nicméně

podotýkají, že hodnocení vlastní životní situace je subjektivní a že  mohly svou situaci

popisovat pod vlivem aktuální nálady, což mohlo do jisté míry výsledky zkreslit.

8. Formy pomoci osamělým rodičům

Rodina s jedním rodičem je v České republice v současnosti jednou ze tří kategorií

domácností s nízkou životní úrovní (další dvě jsou domácnost důchodců a mladé rodiny

s dětmi). Radimská uvádí: „Rodina rozvedené či svobodné matky se závislými dětmi se stává

skupinou významně ohroženou chudobou a nízkou životní úrovní“. Kromě toho jak uvádí

stejná autorka „…patří osamělé matky v České republice ke skupině nejobtížněji, dlouhodobě

(nezaměstnaným) a opakovaně shánějících zaměstnání“41. Z výše uvedeného je tedy patrné,

že rodina osamělé matky (a monoparentální rodina obecně) je extrémně závislá na sociální

pomoci státu. Jaká pomoc se jim dostává ze strany státu?

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Do konce roku 2007 byla zohledněna osamělá zaměstnankyně v případě peněžité pomoci

v mateřství (PPM) prodlouženou dobou poskytování tohoto příspěvku ze standardní doby 28

týdnů na 37 týdnů.. Od začátku roku 2008 je tato doba zkrácena na 28 týdnů.42 Dle vyjádření

MPSV jde o zrovnoprávnění podmínek, neboť tato prodloužená lhůta byla považována za

velmi asociální opatření v neprospěch vdaných matek. Z toho vyjádření  lze usuzovat, že

osamělost matek není nijak zohledňována a podporována.

40 TARGOSZ, S., BEBBINGTON, P., MELTZER, H. Lone Mothers, Social exclusion and Depression
/online/.c2003, poslední revize 20.1.2004 /cit.2008-12-08/. Dostupné
z http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract;jseeionid=7401E35DC1FAD0526E
41 RADIMSKÁ, R.: Rozvedené a svobodné matky v České republice. Gender, rovné příležitosti,  2003, 22, 8,
s.11-14
42 Zákon č.88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti
z nemocenského pojištění
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Podpora při ošetřování člena rodiny (POČR)

Doba POČR činí standardně nejdéle 9 kalendářních dnů, ale u osamělých zaměstnanců činí 16

kalendářních dnů, jestliže mají v péči dítě, které neukončilo povinnou školní docházku.43

Sociální příplatek

Výše sociálního příplatku se zvyšuje v případě osamělého rodiče a osamělého rodiče

dlouhodobě těžce zdravotně postiženého44. Jeho výše se odvíjí od hodnocení více kritérií,

které musí žadatel splňovat, aby měl na tento příplatek nárok.

Rodičovský příspěvek

Zde není zohledněno, zda se jedná o osamělého rodiče nebo ne.

Vysílání na pracovní cestu, přeložení

Osamělí zaměstnanci pečující o děti ve věku do 15 let smějí být vysíláni na pracovní cestu

mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem, přeložit je může

zaměstnavatel jen na jejich žádost.45

Jsou případy, kdy státní politika osamělé rodiče vůbec nezohledňuje nebo jsou pro ně zákony

nevyhovující nebo nesplňují účel, pro který byly stanoveny. Například Zákon o pomoci v

hmotné nouzi znevýhodňuje osamělé rodiče v posuzování nároku na příspěvek v hmotné

nouzi. V zákoně se přímo stanoví, že osamělí rodiče, kteří společně užívají byt se svými

rodiči se posuzují i s dítětem společně s rodiči. Výjimka je v tomto případě pouze za

předpokladu, pokud jsou jeden nebo oba rodiče starobní důchodci, osamělý rodič je pak

posuzován samostatně. Toto je dle orientačního šetření na jednotlivých úřadech, které

provedlo MPSV v roce 2007 nesprávné a úředníci se shodují, že osamělí rodiče by měli být

vždy posuzováni samostatně46.

43 Zákon č. 54/1956 Sb., O nemocenském pojištění zaměstnanců
44 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře
45 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
46 www.mpsv.cz/tmp/hmotna_nouze/Metodicke_pokyny/Vyhodnoceni_orientacniho_setreni.rtf.
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Kromě těchto cílených aktivit sociální politiky státu, které jsou ukotveny v zákonech, existují

ještě sociální služby, které slouží k podpoře rodin a tedy i rodin neúplných. Například:

poradenské služby pro rodiny, pečovatelské služby, služby rané péče, sociálně aktivizační

služby v rodinách apod. Pokud se dostane osamělý rodič do velmi tíživé situace, může využít

různé telefonické linky krizové intervence, navštívit krizové centrum nebo využít možnost

azylového ubytování pro rodiče s dětmi. Pomoc státu hodnotí někteří osamělí rodiče (v mé

výzkumné sondě především matky) jako nedostatečnou. I díky tomu se mnoho osamělých

rodičů neobejde bez podpory své rodiny (nejčastěji rodičů) a pokud tuto podporu nemají,

prožívají svojí situaci ještě tíživější a obtížnější.

9. Situace osamělých rodičů ve světě

V počtech neúplných rodin existují rozdíly mezi jednotlivými evropskými regiony. K zemím

s nejvyšším počtem neúplných rodin patří Velká Británie, Švédsko a obecně státy na severu

Evropy, s výjimkou Irska. Naopak nejnižší frekvence osamělého rodičovství je na jihu

Evropy, v zemích jako Španělsko a Portugalsko.

Ve státech, kde je neúplným rodinám poskytována ze strany státu široká podpora, mají

osamělí rodiče menší motivaci uzavírat manželství či sdílet společnou domácnost s druhem

nebo družkou, přestože by jinak takový postup možná zvolili. V tomto směru se každý stát

řídí vlastními prioritami a jim také přizpůsobuje svoje postupy. Stát tak může svojí politikou

ovlivňovat tento trend, ale pouze do určité míry. Vliv mají i kulturní tradice jednotlivých

států, které se udržují v systému rodiny po staletí a jsou stále pevně danými nepsanými

pravidly, jak rodiny mají fungovat a přenášejí se transgeneračně. V jižanských zemích je tato

tradice stále velmi silná a institut rodiny a manželství je zde velmi považovaný a společensky

ceněný. Také ve společnostech, kde má výrazně dominantní postavení muž a žena je mu zcela

podřízena (např. v některých muslimských zemích) je osamělých matek velmi málo. Je tomu

proto, že sňatky bývají domluveny dopředu, neprovdaná dívka se stává hanbou rodiny a

soulož mimo manželství se často tvrdě trestá. Dojde-li k rozvodu, děti jsou svěřeny do péče

otce, který se rychle znovu ožení47. Jiná situace je v Indii, kde bylo běžné, že vdovy se

nechávaly upálit s mrtvým manželem. Od tohoto zvyku (satí = ctnostná žena) se upustilo a byl

i oficiálně zakázán, nicméně v některých oblastech Indie jsou údajně vdovy upalovány

47 NEŠPOROVÁ, O. Rodina a rodičovství v křesťanství a Islámu /online/. c2005, poslední revize 23.11.2007
/cit. 2008-08-16/. Dostupné z http://genderonline.cz/view.php?cisloclanku=205120101
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dodnes. Osamělé rodičovství bychom také nenašli u tzv. přírodních národů, kde se uplatňuje

jakýsi druh kolektivního mateřství, kde jsou děti vychovávány celým kmenem.

10. Dosavadní výzkumy zabývající se situací osamělých rodičů

V roce 2002 byl uskutečněn rozsáhlý výzkum48 zabývající se sociálním vyloučením v Evropě

prostřednictvím srovnání údajů ze šesti evropských zemí – Velké Británie, Německa,

Rakouska, Norska, Portugalska a Řecka. Součástí této studie bylo i zkoumání situace

osamělých rodičů. Z této studie vyplývá, že u osamělých rodičů se závislými dětmi ve všech

těchto zemích existuje vyšší riziko chudoby než u jakéhokoliv jiného rodinného typu.

S výjimkou Portugalska a Řecka je též vysoká pravděpodobnost relativní deprivace těchto

rodin zejména v oblasti zdrojů na obstarání potřeb rodiny v porovnání s jinými typy

domácností. Vyšší pravděpodobnost deprivace existuje především u osamělých rodičů

s mladšími dětmi.

Podobný výzkum49 byl proveden též v roce 2003, kdy byla ve všech těchto zemích kromě

Norska zkoumána dynamika sociálního vyloučení. Výsledkem bylo podobné zjištění,  že u

rodin osamělých rodičů existuje vyšší pravděpodobnost setrvání v chudobě než je národní

průměr v těchto zemích. V Německu a Velké Británii byla tato pravděpodobnost třikrát vyšší

než národní průměr.

Za nejlepší ochranu před chudobou je považována stabilní práce nebo alespoň možnost

pracovat. Podpora zaměstnanosti je tak jeden z velmi účinných  nástrojů boje proti sociálnímu

vyloučení neúplných rodin. U osamělých rodičů mladších 25 let je pravděpodobnost, že jsou

zaměstnáni mnohem nižší než u osamělých rodičů starších. Lze to vysvětlit tím, že u

osamělého rodiče, který se vrací do již rozběhnuté kariéry, je mnohem snažší se vrátit, než u

rodičů mladšího věku, kteří by s kariérou teprve chtěli začít.

Další výzkumy zejména ve Spojených státech amerických se týkaly problematiky osamělých

rodičů (zejména osamělých matek) ve vztahu k budoucnosti jejich dětí, k jejich výsledkům ve

škole, možnostem vzdělávání a získání dobrého zaměstnání. V roce 1992 byl proveden

výzkum, který měl odpovědět na základní otázku, zda děti, které vyrůstají pouze s jedním

rodičem mají horší školní výsledky, horší vzdělání, jsou více ohroženi nezaměstnaností a

48 BARNES, M., HEADY, Ch., MIDDLETON, S., MILLER, J., PAPADOPOULOS, F., KOOM, G.,
TSAKLOGLOU, P.: Poverty  and Social Exclusion in Europe. Vlastní překlad. UK 2002
49 APOSPORI, E., Miller, J.: The dynamic of social exclusion in Europe. Vlastní překlad. UK 2003



30

dříve zakládají rodinu ve srovnání s dětmi, které žijí v úplné rodině. Bylo zjištěno, že děti

osamělých rodičů dvakrát více častěji nedokončí střední školu, častěji mají dítě před

dvacátým rokem věku, více času tráví nečinností a poflakováním a nechodí do školy ani do

zaměstnání. Nicméně se nepotvrdilo, že by důvodem školního selhávání, nezaměstnanosti a

mladistvé delikvence bylo osamělé rodičovství. Osamělé rodičovství může pouze zvyšovat

rizika negativních dopadů na děti těchto rodičů, ale přímá souvislost se nepotvrdila. Vyrůstání

pouze s jedním rodičem je pouze jedním z faktorů, které ovlivňují budoucí život těchto dětí.

Mnoho dětí vyrůstajících v neúplné rodině je ve svém životě úspěšných a nejsou ohroženy

negativními jevy. Při výzkumu se objevil problém neochoty osamělých rodičů sdělovat potíže

a problémy, které mají se svými dětmi. Důvodem byla obava ze stigmatizace osamělých

rodičů a jejich dětí. Otevřeně hovořit o tomto fenoménu se jeví jako nezbytné, protože

v současnosti se v USA rodí každé třetí dítě neprovdané matce. Jestliže jsou tyto děti více

ohroženy sociálním vyloučením, chudobou a selháváním ve škole i v osobním životě, je nutné

znát predispozice a faktory, které tyto negativní jevy mohou způsobovat50.

V České republice mnoho výzkumů zaměřených cíleně na osamělé rodiče  není. Většinou

jsou neúplné rodiny, či osamělí rodiče s dětmi zmíněny pouze okrajově v rámci výzkumů

zaměřených na nízkopříjmové skupiny obyvatel.

50 McLANAHAN, S., SANDEFUR, G.: Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps. Harvard
University Press, 1994
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Empirická část

1. Kvalitativní výzkumná sonda do života osamělých rodičů

Několik slov úvodem k empirickému výzkumu

Cílem kvalitativní výzkumné sondy do života osamělých rodičů ( 5 osamělých otců a 4

osamělé matky) bylo zmapovat, jak osamělí rodiče prožívají rodičovskou roli, jakým

způsobem se s touto rolí vyrovnávají, jaké vnímají nevýhody, popřípadě, zda existují i nějaké

výhody osamělého rodičovství. Zajímalo mě, co vnímají jako podstatné a důležité, co by

chtěli případně změnit. Z jednotlivých rozhovorů bylo patrné, jaká je jejich celková životní

spokojenost v situaci, kdy dlouhodobě pečují sami o dítě/děti.

Metody získávání dat

V této kvalitativní výzkumné sondě byla použita metoda získávání dat pomocí rozhovoru.

Z hlediska cílů výzkumu se jako nejvýhodnější výzkumná metoda jevil rozhovor pomocí

návodu čili polostrukturované interview51. Při tomto typu rozhovoru se vytváří určité schéma,

či spíše okruhy témat a otázek, které je potřeba v rámci interview probrat. To zajišťuje, že se

dostane na všechna pro tazatele důležitá témata. Zároveň se nechává prostor i respondentovi,

což zaručuje, že není opomenuto něco důležitého z jeho života. Během rozhovorů jsem dbala

na navázání takového kontaktu s respondenty, který jim umožňoval prožívat dostatečnou míru

pocitu bezpečí. Respondenti byli ujištěni, že v rámci rozhovoru budou dodržovány etické

zásady vedení rozhovoru a že respondent má možnost kdykoliv odmítnout odpověď. Veškeré

osobní údaje byly pozměněny, aby nebyla možná identifikace respondentů.

Sestavila jsem a poznamenala tyto okruhy otázek, které byly každému respondentovi

položeny:

1) Jaké jsou nevýhody osamělého rodičovství?

2) Co je dobré na tom, být jako rodič sám, jaké to má výhody?

3) Co jste se musel/a naučit nového?

51 MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006
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4) Co bylo nebo je pro vás nejdůležitější?

5) Co byste chtěl/a na současné situaci změnit? Co jste chtěl/a na své situaci změnit? (pozn.

otázku jsem upravila s ohledem na situaci, kdy již byly děti dospělé v případě p. Josefa, p.

Věry a p. Ireny)

6) Je nebo byl důležitý názor vašeho dítěte při výběru nového partnera/nové partnerky?

7) Vnímáte nebo vnímal/a jste podporu vašeho okolí?

8) Jak to máte s volným časem, můžete se věnovat osobním koníčkům a zájmům?

9) Znáte jiné osamělé tatínky/maminky? Uvítal/a byste kdybyste se mohli/y scházet, podnikat

    společně akce?

10) Jaké máte plány do budoucna ? Co chcete, aby vaše dítě/vaše děti  dělalo/y v budoucnu?

11) Došlo u vás ke změně ekonomické situace vaší rodiny?

12) Je ještě něco, na co jsem se zapomněla zeptat?

Metody zpracování a analýzy dat

Data získaná od respondentů, byla nejdříve zaznamenávána formou audiozáznamu. Data takto

získaná byla dále upravovaná tak, aby mohla být prováděna jejich analýza. To znamená, že

audiozáznam byl přepsán do podoby textu, proběhla tzv. transkripce52. Transkripce byla

doslovná s tím, že text nebyl nijak upravován a slova nebyla dávána do spisovných tvarů

češtiny, ale ponechána tak, jak byla řečena.

Další fází bylo kódování dat. Jednotlivé segmenty textu byly přiřazeny k jednotlivým

výzkumným otázkám. Při samotné analýze bylo použito více postupů  či metod. Snahou bylo

dát získaným údajům určitý smysl, přičemž byl použit způsob spíše analytický, než

holistický53.

Jednotlivé případy byly posuzovány nejprve samostatně, poté byly metodou zachycení vzorců

vyhledávány určité opakující se vzorce a to v transkribovaných rozhovorech všech

respondentů, jak žen, tak mužů. Byla prováděna komparace  mezi 5 muži a 4 ženami a to

obou pohlaví dohromady. Dále byla použita metoda prostého výčtu, kdy se zjišťovalo, jak

často se určitý jev vyskytl. Byly také hledány vztahy mezi jednotlivými kategoriemi s cílem

pochopit zkoumané fenomény. Pokusila jsem se nahlížet na jednotlivé příběhy

52 MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006
53 HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005
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z fenomenologického pohledu, který se zaměřuje na odkrývání rúzných rovin významů, které

lidi sobě i prostředí dávají.

Metody výběru výzkumného souboru

Metody výběru výzkumného souboru byly podřízeny cílům výzkumu a to tak, aby bylo ve

vztahu ke zkoumanému problému dosaženo alespoň částečné saturace dat. Při hledání

respondentů jsem narazila na problém, že osamělých mužů, kteří sami pečují o dítě nebo děti,

je velmi málo. Často si během krátké doby najdou novou partnerku a vytvoří rodinu úplnou.

Pro svou práci jsem hledala jen takové osamělé otce, kteří se starají o děti sami, bez stálé

partnerky a dlouhodobě.  Zvolila jsem proto metodu záměrného (účelového) výběru.

Dotazovala jsem se přátel a známých, dva otce jsem vyhledala pomocí Seznamky, v rubrice

„On s dětmi“. Nakonec jsem rozhovor učinila s jedním z nich.

Konečný soubor tedy tvořilo 5 otců ve věkovém rozpětí 37 – 53 let a 4 matky ve věkovém

rozpětí 41 – 56 let. Zajímalo mě, jak dlouho o dítě/děti pečují, jak došlo k tomu, že se stali

osamělými rodiči, věk dětí a od jakého věku se o ně starají sami. Pro záměr mé výzkumné

sondy bylo důležité, aby osamělí rodiče vychovávali dítě/děti sami, proto se základním

kritériem výběru výzkumného souboru stali pouze takoví rodiče, kteří pečují nebo pečovali o

dítě/děti bez přítomnosti partnera. Toto kritérium splňovalo všech 9 respondentů. Na úvod

jednotlivých rozhovorů jsem se rozhodla zařadit stručnou charakteristiku jednotlivých případů

z důvodu uvedení do problematiky a k získání obecné představy situace každého z účastníků

výzkumu.

Průběh rozhovorů

Před osobním setkáním jsem všechny oslovené kontaktovala telefonicky. Kromě 2 žen, jsem

ani jednoho potencionálního respondenta osobně neznala. Již v telefonickém hovoru jsem jim

vysvětlila účel výzkumu, seznámila jsem je s předpokládaným průběhem a domluvila jsem si

s nimi osobní schůzku. Pouze v případě jednoho muže proběhla počáteční komunikace

prostřednictvím e-mailu (viz. Seznamka). Určili jsme si místo a čas setkání a předem jsem se

jich dotázala, zda jim nebude vadit, že k zaznamenání rozhovoru bude použit diktafon.

Všichni respondenti s tímto souhlasili a místo setkání bylo vybráno tak, aby nedocházelo k

vyrušování z okolí. Z toho důvodu nebylo možné setkání např. v kavárně, protože je zde
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hlasitá hudba a není možné zajistit dostatečné soukromí pro interview. Sami respondenti

velmi ochotně nabízeli místa, kde by mohl rozhovor proběhnout. Bylo to například

v konzultovně Akademie věd ČR, v čajovně, v domácnosti, v autě apod.

Délka rozhovoru nebyla předem pevně stanovena a jednotlivé rozhovory trvaly v rozpětí od

půl hodiny po hodinu a půl.

Věrohodnost (kredibilita) výzkumné sondy

Opírám se o hermeneuticko-narativní pojettí obecné roviny validity výzkumu, jež pro mě

mimo jiné představuje i východisko metodologického ukotvení práce. Věrohodnost výzkumu

je u kvalitativních metod v prvé řadě zajišťována podrobným popisem postupu výzkumu, kdy

má čtenář možnost vlastní korekce a zpětné vazby. Narativní výzkum je založen na analýze

textu. Pro možnost posouzení adekvátnosti postupu této analýzy a závěrů z ní plynoucích

uvádím doslovné a úplné přepisy vyprávění.

Vzcházím z předpokladu, že respondenti jsou v kvalitativním slova smyslu reprezentanty –

„nositeli významu“, zkušenosti skupiny lidí „podobného osudu“. Je nutné poznamenat, že

„pravda“ (či výzkumná zjištění) pramenící z narativního výzkumu, je „pravdou“

konstruovanou. Jde o „pravdu lokální“, protože výchozí i výsledné texty jsou konstruovány

v určitém specifickém kontextu. Vladimír Chrz podotýká, že v narativní metafoře je pro

výzkumníka vzorem, skrze který lze pohlížet na zkoumanou skutečnost, tzv. dobrý příběh. A

dodává, že kritérium dobrého příběhu můžeme vztáhnout i na výzkum samotný; platnost

výsledků zjištění pak může být posuzována podle důvěryhodnosti a přesvědčivosti zjištění.

(Chrz, Čermák, 2002). Dále k tomu Vladimír Chrt poznamenává: „Narativní výzkum

(především jeho výsledná presentace textu) by měl přesvědčovat tím, čím nám jakožto lidským

bytostem naše zkušenost a ná život dávají smysl, tedy svojí koherencí a směřováním, celkovou

podobou a tvarem, kontextem, dynamikou, časovým a prostorovým rozvržením, dialogičností

či dramatičností“54. Pokud tvoříme narativní výzkum, je nutné si být vědom skutečnosti, že

výsledná lokální pravda, tzv. dobrý příběh tak, jak je konstruován, vychází do velké míry

z osobnosti a určitého „světonázoru“ výzkumníka. Je pravděpodobné, že závěry učiněné

pomocí narativní analýzy textů nebudou vnímány jako dobrý a uvěřitelný příběh lidmi, kteří

mají světonázor naprosto odlišný.

54 CHRZ, V.: Možnosti narativního přístupu k autobiografickému rozhovoru/online/.c2006, poslední revize
12.09.2006 / cit. 2008-08-05/. Dostupné z http://www.psu.cz
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2. Analýza životních příběhů

pan Miroslav

Panu Miroslavovi je 53 let a má 1 syna, kterému je  13 let.

Má středoškolské vzdělání. Je automechanik. Syna vychovává sám, je to „osamělý otec“,

partnerka je opustila a odstěhovala se do zahraničí, když bylo synovi 6 měsíců. Nebyli

manželé. Pan Miroslav bydlí v malé vesnici v rodinném domě, který zdědil po rodičích. Do té

doby bydlel se synem v Praze, v bytě na sídlišti. Od mala vede syna ke sportu. Od 5 let hraje

hokej za jeden pražský klub, od 12 let se syn věnuje motokrosu. V poslední době se více

specializuje na „freeride“ motokros. Následkem čehož měl již 3 zlomeniny v posledním roce.

Otec syna v jeho aktivitách podporuje, jezdí s ním na závody a připravuje mu motorku. Při

našem setkání působil dojmem vyrovnaného spokojeného muže, který si své osamělé

rodičovství užívá a nevidí v něm žádný problém. Žije s ním trvale sám, bez partnerky,

s matkou syna se vůbec nestýkají, matka ani na syna nepřispívá.

Rozhovor byl pořízen v autě. Délka rozhovoru byla kolem 70 minut.

1)Jaké jsou  nevýhody osamělého rodičovství?

Tomu Mírovi chybí máma vlastně jako taková, já v podstatě ňáký partnerky svým způsobem

měl, teda a mě to v podstatě až tak nezasáhlo, čili jediná ta duševní nevýhoda, že neměl tu

mámu, ale von se s tím, sám v sobě, to má vyrovnaný, on to má, protože on ve školce a všude,

to bylo takový zvláštní, jsem ho vodil všude sám a tak dále a my museli mezi těma dětma, já

jsem musel vždycky za učitelkami a říct jim, že jsme teda sami. Mírova verze, kdy von s ní

celej život proplouval a má ji je, že maminka je v Německu, to vám řekne i dneska, prostě

jako 13 letý kluk a i to řek jako 3 letý, že maminku má v Německu s tím vlastně žije, tím to

má vyřešený i pro to okolí a s tím už vlastně to on jako dítě dál nemusí nikterak rozvádět.

Když někdo tomu nerozumí, tak se pak zeptá mě a já mu to pak dovysvětlím.

2) Co je dobré na tom, být jako rodič sám, jaké to má výhody?

Výhody, já myslím, že záleží na typu člověka, já si myslím, že já s ním mám jako ohromnej

vztah, že možná v normální rodině ten táta nemá ani ten prostor, být s tím dítětem, já jsem

chlap teda, ale myslím si, že jsem pro něj i ta ženská. Míra je dítě, který jede ve 13 letech na

hory a on se loučí s tatínkem pusou, jako to ani holky neudělaj, jo nebo třeba učitelky se nad

tím pozastavujou, prostě Míra jde spát a lehne si ke mně do postele, asi v tom hledá tu jistotu.

I když odchází do školy loučí se pusou, úplně to bere jako automaticky, vůbec se nestydí za
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to, dát tátovi pusu, ani  na veřejnosti. Slovo tatínek je úplně normální.To když slyší od kluků

nějaký vošklivý slovo, tak se normálně pozastavuje. To je vlastně taky výhoda, že já jsem si

užíval Míru a Míra si užívá mě. Ale musí se vyrovnat s tím, že…(pomlka) já se mu snažím

dát obojí i mámu i tátu.

3) Co jste se musel naučit nového?

Já si myslím, že ne až tak moc, já jsem, musím bohužel říct, že měl úplně zlatý rodiče, že

vlastně v tý době, když já jsem s Mírou zůstal sám nebo byl sám v tom, tak vlastně moji

rodiče,  Mírova babička nám udělala takovou tu, jak já říkám, tu ženskou, ve smyslu uvaření

vomáčky, zaštupování punčocháčků, a takdál. Oni voba umřeli naši teda v krátký době po

sobě, v Mírovejch 5 letech a do tý doby v podstatě takovou tu tudletu starost, i když já jsem se

vlastně taky naučil všechno, a co jsem nevěděl, třeba kaši a tydlety, takže moje máma mi

pomohla. My jsme vlastně bydleli tady v Praze a naši jsou tady kousek za Prahou a my jsme

vlastně s Mírou pendlovali, já jsem tomu říkal, podle počasí. Prostě bylo ošklivo, jeli jsme do

Prahy a využívali divadýlek, pohádek a já nevím co všeho, a když bylo hezky, tak jsme zase

byli prostě venku, protože tam, to je příroda a my jsme vlastně pendlovali. Když jsme jeli do

Prahy tak jsme jeli nafasovaný vod babičky s vomáčkama. My jsme absolutně samostatný, ale

nevařím vomáčky, ani jsem se to nenaučil, ani nemám důvod. Jednak dřív jsme to měli jako

všechny ostatní jídla kromě vomáček. To jsme měli teda vod babičky, jinak takový nějaký

praní a to, mi přijde úplně automatický, to není ani, my přijedeme dneska ze závodů a

sundáme to všechno, prostě to všechno dáme do pračky, vypereme, snažíme se šikovně věšet,

abychom nemuseli žehlit, kupovat hodně bavlněný trička, aby se nemuchlaly a tak dále, čili

všechno tak průběžně se člověk naučí.

4) Co bylo nebo je pro vás nejdůležitější?

No Míra, myslím si, aby to nevypadalo, všechno absolutně zvládáme. Abychom to dotáhli,

takovou tu pubertu, tam jako trošku klackovatí. Já si myslím, že je to správný kluk a hlavně je

bezproblémovej, když některý jeho vrstevníci slyším jak mluvěj, cíga a tak dále, tak to teda

Míra nemá, díky tomu našemu sportu nebo spíše v jeho sportu na to nemá čas ani chuť. Chci

to dotáhnout, abych si mohl jednou říct, že je prostě pořádnej člověk, von říká “tatínku chtěl

bych bejt jako ty“. Tak doufám, že to tak bude.

5) Co byste chtěl na současné situaci změnit?
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Od začátku jsme nebyli jako kompletní rodina, to prostě nešlo. To jsme překlenuli hned ze

začátku, já bych na tom neměnil nic. Mě v podstatě nechybí nic, akorát to Mírovo, to bohužel,

to je jeho úděl, že musel to, ten život, to mládí, dětství prožít takhle bez tý mámy. To kdyby

se bývalo dalo změnit, tak ano, ale pak, když to bylo takhle, tak já jsem se to nesnažil změnit

nějakou náhradní maminkou nebo něco, protože jsem si myslel, on má tu svoji maminku,

nikdy se mu to netříštilo i když se kolem nás nějaký maminky pohybovaly.

Když vidím obráceně, ženy mají děti a příjde tam mužskej a ony ty děti nutí řikat jim tatínek a

on je tam jeden tatínek, druhej tatínek, tohle Míra neprošel, protože nikdy, on má pořád do

dneška řekne on má maminku a kdo se pohyboval kolem nás, to prostě je nazýval jménem

nebo teta. Hlavně když byl malej, každej byl pro něj teta, když jsem se potkal se známou, tak

to byla teta. No nepřišlo mi, že bych to změnil, že by byl někdo v životě a asi by to měl

zpřeházenější, když maj ty děti náhradní rodiče, třeba jestli je to pro to dítě přínosem, možná

ekonomicky, ale pro nás ne. Myslím, že není důvod na tom něco měnit, v jedný době proběhl

ten můj vztah. Míra, jak je jinak naprosto v pohodě, trošku žárlil, protože mu někdo bral toho

jeho tatínka. Já mu říkal „klíňák“, protože Míra se vzbudil a my měli někdy přes víkend

návštěvu a to 100% přišel a mezi nás jako klín a samozřejmě se přitulil ke mně, že si jako

hlídal toho svýho tatínka.

6) Je nebo byl důležitý názor vašeho dítěte při výběru nové partnerky?

No my jsme ani nevybírali. Určitě jsme nestrádali, ale v našem životě v podstatě není trvale

někdo, že by s námi po celou dobu žil. Von vlastně neměl co hodnotit, protože jsme partnerku

až vyloženě nehledali. Měl jsem nějakej vztah, známou s holčičkou. To bylo o tom, že jsme se

přátelili, podnikali jsme spolu divadýlka, do zoo, na parník, ale nikdy jsme spolu

nesoubydleli.To jsme měli trošku zablokovaný, že my jsme měli známost, ale věděli jsme obě

strany, že to jako není do života, prostě tam nebyl ani prostor, bylo by to hloupý a netaktní.

7) Vnímáte nebo vnímal/a jste podporu vašeho okolí?

Co se týče toho nejbližšího okolí, to naše rodina, všichni, moji rodiče, to byla naprostá

podpora. On to Míra hodně oplakával jako dítě, když rodiče zemřeli. Bylo to vůbec pozitivní,

kdo mohl, tak nám pomohl. To si pamatuju, že pro maminky to byla rarita, trošku jsme byli

dáváni za vzor jejich manželům a partnerům. Domlouvali jsme takový party s dětma na Slávii

na koupališti. Na hory jsme dokonce jeli společně, ale prostě všechny maminky a jeden

tatínek. Co se týká sociálky, tak tam jsem neměl žádný problém, vždycky to bylo naprosto

v pohodě, voni nás navštěvovali dost často, dívali se do lednice, jestli tam máme ty jogurty,
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jestli je všechno v pohodě. Nikdy u nás nic nenašli, pouze 2 věci: jednou nebyl Míra ideálně

přikšírovanej a jednou mi vytkla, že nemám přikrytou lahvičku s dudlíkem. Ale brali nás

v pohodě. Mě hodně pomáhala maminka. Já si myslím, že se člověk přizpůsobí, to je asi

příroda. Když musí, já nevím, kdybych na to nebyl sám, jestli bych měl takový přístup, ale

když jsem věděl, že jsem byl rodič na plný úvazek a on se v noci zavrněl, a já jsem k němu

musel vstát, že jo. A přitom si myslím, že jsem měl předtím problém, aby mě vzbudil budík

do práce, ale když se Míra pohnul, už jsem stál u postýlky. Měl jsem takovej ten mateřskej

instinkt. Možná by to někdo nezvládl, já nevím, nedělalo mi to problém. Všechno jsem tomu

podřídil. V podstatě jsem  byl nucenej použít mateřskou dovolenou. Pak už jsem to musel

řešit, Míra do školky a tak. Když jsem tomu přizpůsobil celej život, tak jsem tomu přizpůsobil

všechno i dále.

8) Jak to máte s volným časem, můžete se věnovat osobním koníčkům a zájmům?

Náš život je o sportu. Já to beru, že to je i moje vyžití. Na Slavii hrál 5 let hokej, kde prostě

byly 3 x tejdně tréninky. Byla tam skupinka rodičů, která byla na všechny tréninky a ty 2

hodiny jsme tam byli spolu. Když byl Míra na hřišti, pro mě to bylo vyžití. I dneska ty

aktivity co máme, Mírovi aktivity mě naplňujou. Když jedeme na závody, já si to užívám.

9) Znáte jiné osamělé tatínky. Uvítal byste kdybyste se mohli scházet, podnikat

    společně akce?

Právě, že vůbec ne, myslím nikdy jsem za celou dobu nepřišel s někým takovým do styku,

s těma maminkami to teda jo. Pro mě se strašně změnilo, když jsem zůstal s Mírou sám. Já

jsem tomu všechno podřídil, pro mě se změnilo i okolí i kamarádi. Dejme tomu mezi 30 – 40

jsem hrál tenis prostě stylem, že jsme chodili parta takovejch lidí, podnikatelů. Pak pro mě

vznikla nová situace, já jsem si myslel, že to půjde, tak jsem tam jel s Mírou s kočárkem, ale

to jsem byl jenom párkrát, protože to nejde. Hráli jsme a já jsem musel Mírovi podat dudlíka a

už to narušovalo. Já jsme vlastně zjistil, že to nejde, tyhle aktivity a vypustil jsem je a

soustředil jsem se vyloženě jenom na něj a pak jsem ztratil všechny kontakty, kamarády, né

úplně ztratil, ale stal jsem se pro ně jako nevyrovnaný partner.

Teď už jezdíme na vodu s Mírou. My jsme spolu, já říkám, 25 hodin a 8 dní v týdnu. Já jsem

nechtěl to nějak zabezpečovat, čili jsem radši trávil veškerý čas s ním, čili jsem ztratil takový

to svý, to mi jako vůbec nevadí, musel jsem si najít nový, přizpůsobit jako s dětma. I to bylo

přirozenější. Když jsme jeli na hory, byl tam taky tatínek s dětma, ale byli to z rodiny, jako že

ten táta vzal dítě, ale takhle osamocenej jako já jsem s nikým nepřišel do styku.
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10) Jaké máte plány do budoucna. Co chcete, aby vaše dítě/vaše děti  dělalo/y v budoucnu?

Dneska už ty kluci nepudou na vojnu, takže do vojny je to pořád jako jenom Míra, takže až

pude do světa, až mě nebude potřebovat, tak já vím, že jsem v podstatě ve 40 letech se

ukázalo, že jsem potřeboval svoje rodiče, čili až mě nebude úplně potřebovat nebo na mě

nebude odkázanej, bude samostatnej, tak pak…, to neplánuju. V každým případě mi to bude

chybět. Už dneska vlastně vidím, že mi to chybí, když Míra není, když von jede na hory na

tejden se školou, tak pro mě to není vysvobození, pro mě to je, mě se po něm stejská a já

nevím, já prostě ráno nemám komu udělat tu snídani, vzbudit a tak. Takže já neplánuju co

bude, ale samozřejmě až to příjde, tak to budu muset vyřešit. Ale bude mít rodinu, děti, zas

budu dělat dědečka takovýho, jak jsem mu dělal tatínka.

Míra je 13 letý dítě bez vyhraněného názoru. Jak mě vychovali moje rodiče, voni byli taková

stará škola a vono se to v dnešní době už tak jako nedá. Chci ho vychovat k tomu, aby právě

všechny ty hodnoty měl. Teď jsme teda na tý vesnici, takže to jsou dneska hodnoty do

nějakých nákupních středisek. Všechno aktivně. K tomu ho teda vedu. Pro něj je sport číslo

jedna a dneska říká, že se bude živit hokejem nebo motokrosem. Ono to není ale reálný, bude

to jako ve výsledku jinak. Čili dneska žije v tom, že jako bude slavnej hokejista nebo

závodník. Ale vono to není zatím tak vyhraněný. Na študie to taky není. Von to třeba má na

papíře napsaný. Učitelka mu napsala: „Míra je abnormálně inteligentní, ale to co umí,

nedokáže  nebo nemá chuť prodat“. Dneska ho hodnotěj tak, že je chytrej, bystrej, ale nechce.

Takže von je takovej trojkař. Von nebude na studia, ale budu se snažit, aby nějakým

způsobem, určitě bude automechanik, aby si mohl opravovat motorku.

11) Došlo u vás ke změně ekonomické situace vaší rodiny?

Podařilo se mi to zabezpečit tak, že Míra neví, co je družina, když šel ze školy, já už jsem na

něj čekal před školou. Pak jsme jeli na trénink a na takový věci, bylo to jako v normální

rodině, že by byl na něčem bitej, jako že bych mu řekl, Míro to nemůžem. My jsme to

všechno přizpůsobili. My jsem se snažili, aby Míra nebyl v ničem proti ostatním dětem

pozadu. My jsme měli všechno, Míra vždycky všechno měl. Jezdil k moři, na hory. Prostě

všechno, kola a tak. Nestrádal, ale rozhodně to nebylo, že by byl rozmazlenej, ale když měl

věk na kolo, měl kolo. On teda sportoval od 5 let. Takže se to všechno prolínalo s tím

sportem.
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12) Je ještě něco na co jsem se zapomněla zeptat?

Asi, když to přijde, nesmí člověk přemejšlet jestli to chce nebo nechce, prostě musí chtít. Já to

beru, že to bylo jako procházka růžovým sadem. Nevím co bude dál, ale vůbec nějaký

strádání nebo něco, právě naopak. Mě to vnitřně naplňuje, to co člověk dělá, to co tomu

obětuje. Já jsem na to hrdej a jsme naprosto v pohodě. Jenom mám strach, abych nebyl

nemocnej, to teda nevím, co by bylo. Musím ještě vydržet, než bude samostatnej, tak mám

strach, aby se mi něco nestalo.
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pan Adam

Panu Adamovi je 37 let má 1 syna, kterému je  10 let.

Má vysokoškolské vzdělání. Je vědecký pracovník – biochemik.  Je 2 roky vdovec. O syna od

té doby pečuje sám za podpory rodiny. Bydlí spolu v bytě. Pan Adam má v současnosti

přítelkyni, která s nimi trvale nežije a chodí k nim pouze na návštěvy. Rád by vytvořil úplnou

rodinu, ale jak sám uvedl „ partnerka se do toho zrovna nehrne“. Starost o domácnost a péče o

syna je tak pouze na panu Adamovi. S ohledem na relativně krátkou dobu po ovdovnění, bylo

patrné, že je tato situace pro oba velmi náročná a zejména na panu Adamovi leží největší díl

povinností a starostí.

Rozhovor byl pořízen v konzultovně Akademie věd a trval 50 minut.

1) Jaké jsou  nevýhody osamělého rodičovství?

Dítě dostává vědomosti a schopnosti jednoho člověka, každý je dobrej v něčem jiným, v tom

se to ztrácí, musí přijít nějaký trauma u toho dítěte, když jeden chybí, nejen u něj hmatatelně,

ale taky skrytě. Všechny domácí práce dělám sám,  normálně je to rozdělený a o to víc má

můj syn pocit, že si s ním nehraju, ale jen píšeme úkoly. Zkrátka se někdy musí uklidit a

vyprat  a času je hrozně málo.

2) Co je dobré na tom být jako rodič sám, jaké to má výhody?

Člověk má víc klidu, když je sám, může si čas rozvrhnout  sám, jak chce. Začal jsem vztah,

ale je to jiný vztah, prožívám ho tak jinak. Přítelkyně je o 10 let mladší, moc se do pečování

nehrne.

3) Co jste se musel naučit nového?

Asi nic. Teda možná musím uklízet a někdy vařit. To dělala manželka. Ale musím to zvládat,

aby syn neměl pocit, že něco chybí.

4) Co bylo nebo je pro vás nejdůležitější?

No určitě syn a abych to zvládnul. Je na mě hodně fixovanej. Bylo to pro něj těžký.

5) Co byste chtěl na současné situaci změnit?

Vrátit se to nedá. Bylo to těžký, ale musíme se s tím nějak vyrovnat. Automaticky to beru, že

jsem na to sám, že to musím zvládnout. Moje přítelkyně je mladší o 10 let a vona se do toho
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moc nehrne, kdybych měl ideální partnerku, tak jo, to bych uvažoval o společném životě, ale

teď si nedovedu představit, že bysme měli dítě. Já si myslím, že vona na to nemá, není na to

zodpovědná, připravená, neumím si to představit. A je to otázka, jak bych to všechno

zvládnul, moje priorita teď je, abych to zvládnul, aby bylo všechno v pořádku. Kdyby měl

sourozence, asi by to všechno zvládal mnohem líp, když je  jich více. Bůh ví ale, jak by to

bral, už jenom ta energie, kterou dávám do jednoho dítěte, už si nedovedu představit, starat se

ještě o další dítě.

6) Je nebo byl důležitý názor vašeho dítěte při výběru nové partnerky?

Před rokem nastala situace, kdy viděl, že někoho mám, nereagoval dobře, ale když viděl, že

v tuhle chvíli nechcem dítě, stačilo mu to, aby přítelkyni přijal. Je rád, když je nás doma víc,

ale přítelkyně u nás nežije, jen u nás občas přespává, třeba o víkendu.

7) Vnímáte nebo vnímal/a jste podporu vašeho okolí?

Mám velkou pomoc v rodině, bez nich by to nebylo možný, ani s úřady nemám problém, jsou

vstřícní, jen jednou jsem měl negativní zkušenost, když jsem si šel pro novou občanku, ta pani

se začala vyptávat, proč a na co zemřela manželka a to mi bylo hodně nepříjemný.

Jsou situace, kdy je problém, že nemá maminku. Jednou ve škole, když četli článek o

mamince, musel utéct ze třídy, ale učitelka byla v pohodě, zavolala mě.

Syn si začal stejskat asi po ¾ roce, co manželka umřela, do tý doby jakoby chránil mě a byl

mi oporou a držel se. Asi rok jsme chodili do Motola, je tam Centrum rodičovský terapie.

Tam jsme docházeli na individuální terapii. Asi rok, nejdřív to bylo častěji, postupně se

interval snižoval, asi jednou za měsíc až dva. Teď se synovi blbě usíná, musel jsem to

konzultovat. Když jsem u něj, pustím mu pohádku. Těžce by nesl, kdyby  se se mnou něco

stalo. Přemýšlím, co by s ním bylo, například už nejedu na vodě nebezpečněj jez. Nedávno mi

řekl, že mu z 90% nahrazuju mámu. Částečně se ze mě stává ženská. Je fajn pocit, že to

člověk zvládá, že to funguje, to člověka uspokojí, ale bylo by fajn, kdybychom žili jako

rodina. Jinak mám zázemí úžasný. Naštěstí nemám ekonomické problémy. I v práci mám

výborného šéfa, kterej mě vyhoví, musím jen chválit. Syn, když  má psychický problémy, tak

to můžu řešit. Na jednu stranu je bezva, když se dá volat kdykoliv, ale někdy je to

vyčerpávající, když syn volá třeba 10x. Ve škole volal každou přestávku, když jsem se ozval,

copak je?  odpověděl: „Ty žiješ, to je dobře“. Občas je mu ve škole blbě. Když volá on, je to

pohodě, ale občas volá i učitelka, že tam nechce bejt, že to tam psychicky nevydrží. Bral

antidepresiva, je to asi 2 měsíce. Zašli jsme na psychiatrii. To se stává, že je to opožděná

reakce, že čeká, až to unese rodič. Když viděl, že někoho mám, to přispělo k tomu, že měl
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potíže ve škole, že to nevydrží a chtěl pryč. Se školou měl problémy nejvíc v loňském roce.

Začátkem tohohle školního roku už je to pohodě. Občas nechce být v družině, některý

družinářky jsou hrozný. Navíc je dyslektik a dysgrafik, mám s tím víc práce, je to často

bohužel na celý večer, je co dělat. Hrozně škrábe, někdy si špatně poznačí úkol. Není

nezodpovědný, je jen nepozorný. Teď jsme objednaný na alternativní terapii. Je dost

negativistickej. Třeba přestal chodit do skautu, protože ho to nebavilo, že tam jsou blbý hry a

že to dělat nebude. Chodí do tancování, na keramiku, zpívání ho nebavilo, rád by chodil na

fotbal, ale je už asi dost pozdě začínat. Rád bych ho vedl ke sportu.

8) Jak to máte s volným časem, můžete se věnovat osobním koníčkům a zájmům?

Moc mi pomáhají prarodiče - tchán, tchýně, táta, máma, já toho využívám, bez nich bych si to

nedokázal představit, 1-2 tejdně jdu večer někam sám, jdu si zahrát volejbal, teď jsme byli

s přítelkyní v tanečních, ale volnej čas si musím udělat tak, abych moh bejt co nejlepším

rodičem. Musím si dávat na sebe větší pozor, kdybych umřel já, umřel by i von. Už se

nepouštím do nějakých nebezpečnějších akcí, jako sjíždění vody apod.

Volnej čas jsem měl teď tejden. Teď si myslím, že to bude 14 dní. Je to složitější, má to

složitější. I když je u rodičů, často mi volá, chce se ujistit, že jsem v pořádku.

9) Znáte jiné osamělé tatínky. Uvítal byste kdybyste se mohli scházet, podnikat

    společně akce?

Asi bych nevyhledal skupinu, která by na tom byla podobně, ani by mě to nenapadlo. Jedna

kamarádka je rozvedená, má 3 děti, mailem si vždycky postěžujem, jak je to těžký, to zvládat.

To je pro mě důkaz, že to  musím zvládnout, že to  má někdo eště těžší. Kdybych byl na

nějakém setkání s jinýma osamělýma tatínkama, asi by mi to nepřišlo úplně normální a taky si

myslím, že to nemám zapotřebí.

10) Jaké máte plány do budoucna. Co chcete, aby vaše dítě/vaše děti  dělalo/y v budoucnu?

Von by chtěl bejt fotbalovej brankář, má rád katalogy, kde si prohlíží, co si koupí, až bude

nejlepším brankářem na světě. Přivedl jsem ho na trénink, ale byli tam kluci, co tam choděj už

2 roky a viděl, že je pozadu. Uvažuju o florbalu, chci, aby pravidelně něco dělal, i nějaký

cviky, řekli mu to na tancování, co má cvičit, rád bych ho přived k nějakýmu sportu.
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11) Došlo u vás ke změně ekonomické situace vaší rodiny?

Ne. Ekonomický problémy nemáme. Já mám dobrou práci, mám podporu rodiny, nic nám

nechybí.

12) Je ještě něco na co jsem se zapomněla zeptat?

Na prvním místě je syn a dlouho dlouho nic. Trošku víc si užívám života, víc si vážím

volnýho času.

Je to pro mě velká zodpovědnost. Vím, že má jenom mě, že mu musím dát do života co můžu.

Všechno se to hrozně rychle změnilo, najednou jsem musel zastávat spoustu věcí, když už

byla manželka nemocná. Strašně těžce se mi říká něco, že je špatně. Nemyslím si, že bych ho

rozmazloval, ale je to jinak. Já to chápu, má jenom mě, má o mě strach.
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pan Vladimír

Panu Vladimírovi je 49 let. Má dva syny ve věku 19  a 10 let.

Má středoškolské vzdělání. Podniká v dopravě a realitách. Je  5 let po rozchodu s partnerkou.

Nebyli však manželé. Do loňského roku bydlel se syny v rodinném domě za Prahou, ale

vzhledem ke sportovním aktivitám mladšího syna a velkému časovému zatížení se

přestěhoval do Prahy a bydlí s nimi společně v pronajatém bytě. S bývalou partnerkou se

stýká občas. Při rozhovoru bylo patrné, že mu tato situace, kdy je péče o děti a domácnost

nejvíce na něm, nevyhovuje. Zastává tradiční rozdělení mužských a ženských rolí a jak sám

říká „ženské práce“ ho nebaví a neumí je. V rozhovoru sice připustil možnost, že by si našel

novou partnerku, ale zároveň uvedl, že by záleželo na názoru mladšího syna a ten by byl pro

něj rozhodující. Jinak působil klidným, vyrovnaným dojmem a bylo vidět, že zejména

sportovní aktivity mladšího syna si užívá a věnuje jim hodně času.

Rozhovor byl pořízen ve voze a trval 50 minut.

1) Jaké jsou  nevýhody osamělého rodičovství?

No člověk je na všechno sám. Dokonce se nemá ani s kým poradit, když potřebuje. Je to velká

zátěž, když ty děti nemaj nikoho jiného než vás, když se vám něco stane, nemaj kam jít.

Časově, že to je, že to špatně zvládám.

2) Co je dobré na tom být jako rodič sám, jaké to má výhody?

Si myslím, že výhoda není žádná. Nevidím v tom žádnou výhodu, když je na to člověk sám.

3) Co jste se musel naučit nového?

Dávat prádlo do pračky, dělat ráno snídani, a spoustu jiných věcí, ani si nevzpomínám, to

přišlo tak pozvolna.

4) Co bylo nebo je pro vás nejdůležitější?

No asi děti a abych to všechno zvládnul.

5) Co byste chtěl na současné situaci změnit?

Situaci změnit? Asi si najít partnerku, nic jiného asi by v této situaci nešlo dělat.  Ale problém

je v tom, najít si partnerku v tomhle věku bez dětí, to asi taky nelze, když má děti, to máte

zátěž úplně stejnou to si nepomůžete, spíš naopak, je to neřešitelná situace.



46

6) Je nebo byl důležitý názor vašeho dítěte při výběru nové partnerky?

Jednoznačně. Názor dětí, by byl důležitý. Asi by to mělo být důležitý vzhledem k věku

jednoho, asi když jsou pak starší, tak už to není tak důležitý. Když je synovi kolem deseti let,

tak je to složitý. Akceptoval bych názor mýho syna, kdyby nechtěl novou partnerku a byl by

rozchod.

7) Vnímáte nebo vnímal jste podporu svého okolí?

Je to pomoc, která by byla i v jiných situacích, ale musím si v tom pomoct sám.

8) Jak to máte s volným časem, můžete se věnovat osobním koníčkům a zájmům?

Tak koníčky, ty si musím udělat z toho co musím dělat. Chodit do práce, z toho si udělat

koníčka, z toho, že se věnujete dětem, tak z toho si musíte udělat koníčka. A vlastně ani

náladu nemáte protože se furt věnujete jiným věcem než sám sobě. Mám potíže i

v domácnosti, jsem na to sám, taky mě to nebaví, to vaření to je taky tragédie, furt něco

vymejšlet, co vařit, musím to řešit dost často těstovinami. Myslím si, že tak se dva o to maj

podělit.

9) Znáte jiné osamělé tatínky. Uvítal byste kdybyste se mohli scházet, podnikat

    společně akce?

To sice nějaký znám, ale informace nepotřebuju, to by bylo jako vzájemný brečení, to

k ničemu není, člověk si musí ňákou cestu najít sám a přizpůsobit jí to, že má ňákou cestu

nemusí být pro druhého, může být úplně špatná.

10) Jaké máte plány do budoucna. Co chcete, aby vaše dítě/vaše děti  dělalo/y v budoucnu?

Vychovat děti, dělat co je bude bavit, ňáký velký plány nemám. Směřuju k tomu, aby z dítěte

něco bylo, ale jestli to bude sportovec nebo učitel matematiky je jedno, aby dělal to, co ho

baví.

11) Došlo u vás ke změně ekonomické situace vaší rodiny?

Ne. Já to zvládám v pohodě. Děti maj všechno co potřebujou. Ten mladší hodně sportuje, tak

ho podporuju, starší studuje.

12) Je ještě něco na co jsem se zapomněla zeptat?

Napadlo mě, že by to bylo jednodušší,nestarat se o děti, ale určitě by to nebylo lepší. Člověk

má radost, když se jim něco povede a když se jim povede víc než vám, mám radost ještě větší.
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No já si myslím, že už člověka změní to, že má ty děti, to už člověka změní. Jinak přemejšlí,

je možná úzkostlivější, a teď to změnilo úplně všechno, nemá čas na sebe, všechno se motá

kolem dětí. Když ale mají děti koníčky, je to radost, moc je to baví je to radost.
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pan Petr

Panu Petrovi je 51 let. Má 4 děti. Dvě dcery  ve věku 23  a 20 let a dva syny ve věku 17  a 9

let.

Má vysokoškolské vzdělání. Je  inženýr elektro. Je  3 roky vdovec. Bydlí s dětmi v řadovém

rodinném domě. Od smrti manželky nepracuje a stará se o děti a o domácnost. Tak, jak sám

uvedl, zejména kvůli dětem, které to velmi těžce nesly a proto jim chtěl vytvořit bezpečný

domov a být jim k dispozici. Během rozhovoru byl málomluvný, pořád kouřil, mezi

jednotlivými položenými otázkami dělal dlouhé pauzy. Zdálo se mi, že není zvyklý o svém

osobním životě mluvit a tak, jak mi po ukončení rozhovoru řekl, nebýt toho, že setkání

domluvila jeho blízká příbuzná, nikdy by nikomu žádný rozhovor neposkytl. Ačkoliv bere

svou situaci tak, jak ji život přinesl a musel se přizpůsobit, z jeho rozhovoru bylo patrné, že

mu to nevyhovuje,  pociťuje ztrátu manželky a zázemí, které jim vytvářela.

Rozhovor byl pořízen v rodinném domě v 10,00 hodin dopoledne a trval 80 minut.

1) Jaké jsou  nevýhody osamělého rodičovství

No chybí tam partnerka. Ve starosti o děti to ani nevnímám, já nevím, musel jsem se

přizpůsobit, já jsem přizpůsobivej. Děti na to byly připravený, tak normálně to funguje. Chybí

mi partnerka na to, aby mi řekla, že se musí něco udělat, takhle se k tomu nedokopu. Nebaví

mě to, a taky si říkám proč. Ve škole se mě paní učitelka ptala, co má dělat, když bude nějakej

článek o rodičích nebo o mamince, ale co by měla dělat, tak to je.

Ale jinak nemám nic konkrétně co by mě vadilo, musím se přizpůsobit, je to na mě. Kdybych

nad tím měl pořád dumat, tak bych se zbláznil. A v domácnosti to nějak tak  funguje.

Vařím, to už sem vařil i dřív, občas uvařej holky nebo něco upečou, udělaj palačinky. Jsou

ženský, tak se musej starat, Je to vlastně 3 roky, tak to není tak dlouho, co manželka zemřela.

Největší starost mám o Lukáška, tomu bylo 6. Hodně se zapojily holky, prostě musely.

2) Co je dobré na tom být jako rodič sám, jaké to má výhody?

Výhodu? Nepracuju. Ale jinak to nemá žádnou výhodu, žádnou v tom nevidím, nevím.

3) Co jste se musel naučit nového?

Uklízet, jsem bordelář. Moje děti jsou bordeláři po mě. Ale jinak to zvládám, tak jak to přijde.

Bydlíme všichni pohromadě, ale ta nejstarší už tam jenom tak prochází občas. Občas se

objeví, přijede na víkend. A aktuálně mám největší starost o Lukáše a Dominika (pozn. 17

let), ten už jenom potřebuje peníze, i když chodí na brigády, bohužel na úkor školy. Děti byly
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vedený k samostatnosti vždycky. Lukáš ve škole chodí na kroužky, na fotbal a teď jsme o

prázdninách začali hrát tenis.

4) Co bylo nebo je pro vás nejdůležitější?

No pro mě je důležitej každej den. Já to nesnáším, takovýhle ty psychologický  kecy: „Jaké

jsou vaše životní cíle“. No co asi, umřít ne…smích.

Nevim, kariéra to není, na to kašlu, mám jiné priority. Dřív jsem vydělával peníze, ale peníze

nejsou tak důležitý. Ze začátku jsem přes den dělal ve Wurthu, odpoledne jsem učil

v autoškole a pak v noci třeba rozvážel noviny. Ale k čemu, ty hodnoty jsou někde jinde.

5) Co byste chtěl na současné situaci změnit?

No nic. Vrátit se to nedá, že jo. Chybí tam partnerka, no. Zatím, ale nikoho nehledám. Že

bych projížděl inzeráty, to ne. No a Lukáš ten by žárlil určitě, ten by nechtěl. Takže by bylo

důležitý co by na to řekl Lukáš. Von by se musel přizpůsobovat. No, ale kdyby nechtěl, tak

bych ho tak dlouho zpracovával, až bych ho zpracoval, jako ve všem (smích).

6) Je nebo byl  důležitý názor vašich  dětí  při výběru nové partnerky?

Ne. Názor dětí pro mě není důležitý. Děti mi nemaj do toho co kecat. Děti jsou prostě pro mě

v tuhle chvíli vedlejší. Když si vyberu partnerku o který vim, že je pro mě ta pravá, tak si

udělám stejně co chci. Děti vyrostou, vodejdou, partnerka doufám ne. Zdá se mi, že je

důležitější pro tu partnerku, aby jí děti neodradily, protože názory mejch dětí budou vždycky

spíš negativní. Já jim taky nemluvim do výběru partnera.

7) Vnímáte nebo vnímal jste podporu svého okolí?

Pomáhaj mi holky, ty už jsou velký. Ale jinak nepotřebuju. Tak 2 možná 3 měsíce po smrti

ženy, za mnou chodili lidi a ptali se, jestli něco nepotřebuju. Někdy mi chybí se s tím podělit,

když je toho na mě moc. Ale nikomu bych si neřek. Já jsem uzavřenější to jo. A nikdy bych si

o pomoc neřek. A s úřadama nebo sociálkou nikdy nic. Nikdo se mě na nic neptal, já sem teda

rád. To bych je asi vyrazil, do toho bych si nenechal kecat. Ty by se měli starat, když něco

neklape. Mám holky, jsme velká rodina. Ve škole je to taky v pohodě. Ale když začal Lukáš

chodit do školy, tak 2 měsíce utíkal. Vůbec tam nechtěl bejt. Ne, že by se mu tam nelíbilo, ale

byl prostě zafixovanej na mě. I když teď už jde někam i sám, třeba nakoupit. Vlastně i teď,

měl jet s Luckou (pozn.starší dcera) na 14 dní na kola, ale řekl mi, že si to rozmyslel, že mu

stačí tejden, tak ho tam ve čtvrtek vezu. A jinak chce bejt se mnou. Je citlivej, je víc fixovanej
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na mě, než dřív. Zabral místo po mamince v posteli a spí se mnou.  Má teď slíbenej mobil,

protože by měl jezdit sám do školy, což je docela složitý (pozn. dojíždí z okraj.části Prahy do

centra). Já jsem je doteďka vozil k metru a pak už jezdili s Dominikem sami. A už se naučil,

že vystoupí o stanici dřív než Dominik a jde do školy.

8) Jak to máte s volným časem, můžete se věnovat osobním koníčkům a zájmům?

Měl jsem určitě víc volnýho času dřív. Člověk musí dělat za dva. Ještě k tomu barák, pes,

auto, zahrada, všecko je na mě. Ale čas si udělám, když chci hrát tenis, tak jdu hrát tenis.

Když chci jet na lyže, tak vemu Lukáše a jedem na lyže. Podřizuju to jemu, ale nevidím v tom

problém. Času je míň, ale tím, že nepracuju tak je to lepší. Kdybych musel ještě do práce, tak

nevím.

9) Znáte jiné osamělé tatínky. Uvítal byste kdybyste se mohli scházet, podnikat

    společně akce?

Ne, vůbec, to bych nehledal. K ničemu by mi to nebylo, možná tak osamělý matky, ale…

(smích). Osamělý otce určitě ne.

10) Jaké máte plány do budoucna. Co chcete, aby vaše dítě/vaše děti  dělalo/y v budoucnu?

No já žádný plány nemám, neplánuju. Žiju teď a tady. Nechávám to tak, jak to plyne. Já

absolutně nechávám tomu volnej průběh. Ať si děti dělaj, co chtěj.

11) Došlo u vás ke změně ekonomické situace vaší rodiny?

No jasně, byli jsme na to 2  a teď je to na mě, ale mám vlastně příjmy od policie (pozn. tzv.

odchodné – dále jsem se nedotazovala) a důchod sirotčí a vdovský. Taky přispívaj holky, ty

už vydělávaj. Jinak to zvládáme, kdyby nebyla hypotéka. Ale asi bych začal chodit do práce,

kdybych měl finanční problém a hodně by mě to tížilo. Teď je všechno dražší.

12) Je ještě něco na co jsem se zapomněla zeptat?

Já nevím, já to neumím takhle říct, asi sem míň nezodpovědnej…smích. Ale jinak se chovám

pořád stejně. Jezdím rychle autem, někdy i 180, na lyžích jezdim pořád stejně, takže se akorát

bojim, abych si nerozbil hubu. Ale jinak je to furt stejný, nejsem víc vopatrnej. Mám větší

zodpovědnost, aby se Lukáš učil, chodil do školy, to jo, ale v tomlectom, jinak ne.

Člověk si zvykne i na svou smrt, když se to tak řekne. Jo zvládám to, ale říkám si, že by to

všechno fungovalo daleko líp, kdyby tam byla partnerka, jenže pro ty děti…, ne vlastně pro tu
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partnerku by to bylo hrozný. Už vidím holky, jak koukaj skrz prsty. Dominikovi by to bylo

šuma fuk a ten nejmenší, ten by žárlil. Ale zase jenom se někde stýkat, to by bylo takový

polovičatý. Na dálku to nevydrží. Prostě se do toho musí praštit. Vztah na dálku, to je tak půl

roku a konec. Ale sám bych neuměl bejt. Neřeším co bude za 10 let, když nevím, co bude

zejtra.
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pan Josef

Panu Josefovi je 49 let. Má jednoho syna, kterému je 23 let. Ve vlastní péči jej má od 7 let

jeho věku po rozvodu s manželkou, kdy mu byl syn svěřen do péče.

Má středoškolské vzdělání. Je voják z povolání. Pan Josef mluvil rychle až překotně, působil

ale uvolněným dojmem, byl vstřícný a otevřený. Vzhledem k tomu, že syn má již vlastní

rodinu, rozhovor byl spíše pohledem do minulosti. V současnosti žije pan Josef s přítelkyní,

se kterou se seznámil před 3 lety. Se synem a jeho rodinou se pravidelně stýká a mají velmi

hezké vztahy.

Rozhovor byl pořízen v bytě kolem 19,00 hodin a trval 90 minut.

1) Jaké jsou  nevýhody osamělého rodičovství?

Je daleko míň času. Když to vezmete jako úplná rodina, otec matka, tak se ten čas nějak

rozdělí. Ale říkám u mě jako největší nevýhoda byl čas.Protože to znamenalo ráno, výjimku

ze zaměstnání, abych ho mohl vodvízt do školy po oběde dřív domů, naložit domů, že jo,

začít vařit, něco připravit, do školy připravovat a to říkám,zmizelo hodně mejch věcí a zálib,

to všechno muselo zmizet. Časově to bylo hodně náročný.

2) Co je dobré na tom být jako rodič sám, jaké to má výhody?

No já nevím, asi to, že syn byl u mě. Člověk má takový sebevědomí, povýšení, že se o něj

starám nebo tak. Například rodičovské sdružení, že jo, 38 matek a jeden otec. Tak sem tam

byl takovej uťápnutej. No říkám zase výhody, když třeba učitelka řekla ve 2. třídě, kdyby byly

všechny děti připravený jako tady syn pana Josefa, když to takhle řeknu,tak to bych byla

spokojená. To sem měl ramena, že jsem nemohl k tramvaji, že jo. Když 38 matek koukalo, že

by takovýho chlapa chtěla mít doma, jo. Když to má potom člověk žít takovej život, ono je to

náročný. Nemáte čas, čas, čas, čas, no furt nebyl čas. Nechtěl jsem, abych ho nějak ošulil, že

jo. To je zase matka která neustále vyhrožovala sociálkou a takovýhle. I když třeba tu pani

jsem znal, potkal jsem jí a vona na mě, heleďte se, jako něco se bude dít, nesmíš prostě

nikam. Nesmíš na pivo, nesmíš prostě nikam. To by byl konec. Za sebe říkám, to bylo já

nevím, těch 12 let prostě,než mu bylo 17 - 18 to bylo nic, to nebylo žádný zájezdy. Měl jsem

sehnanou práci v Německu u kamaráda, byl jsem tam tři dni, jako se podívat a říkám, hele

nemůžu. Kvůli tady tomu prostě nemůžu. Všechno jsem tomu podřídil. Vono vás to donutí, že

jo, kdyby to byla rozvedená matka, kdyby chodilo děcko do školy špinavý nebo nepřipravený,

tak řeknou, je to s odpuštěním cuchta, že jo, ale je to máma, no. Jako kdybych zase to vzal na

sebe, že von žije s otcem a nemá úkol napsaný, tak to by bylo tady po Táboře pozdvižení.
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Nebo kdyby přišel špinavej. Byl jsem hodně na očích, sledovanej. Mám tady hromadu

známejch po Táboře, takže je to takový náročný, to bylo, no. Všechno jsem podřídil tý péči vo

něj. Takhle, nechtěl jsem, aby mi někdo řek, jako vychovává ho špatně, nevěnuje se mu.

Říkám už to bylo takový to, svědomí, nepovolit i za cenu toho, že třeba všichni známí šli na

pivo. Někdo zazvonil, jdeme na pivo a já řekl nemůžu, no tak, šel jsem třeba prát nebo

takovýhle, jo.

3) Co jste se musel naučit nového?

No nového skoro všechno. Protože chlap přišel z práce, ahoj, jo a ženská tam někde kuchtila.

No musel jsem se naučit jako vařit, no. To mě bavilo. Vaření to mě bavilo. Praní do dát do

pračky, to jo. Musel jsem se naučit třídit prádlo, jako když bylo všechno modrý, jo, ale jinak

nevím. Uklízet že jo. Mejt vokna.  Aby mě neviděli kamarádi z bytovky.  To jsem dělal za

šera, v neděli v sedm večer, když jsem věděl, že jsou lidi po vejletech nebo někde na pivu. To

vás ale dožene, ty povinnosti, k tomu, že vůbec nemáte čas. Jako vylehávat u televize, to

vůbec neexistovalo. Prostě skončil jsem v jedenáct hodin, že se podívám na televizi. Nikdy

jsem se nekoukl. Byl to kolotoč pořád dokola. Ráno v šest vstávat, připravit to, na půl sedmou

do školky nebo do školy, nebo do družiny. Do práce od sedmi, rychle a do půl čtvrtý do

družiny rychle, pak na nákupy. Zabere to jednou tolik  času než dvoum lidem a vytíží vás to

úplně. A ženská by si s tím poradila jinak, dvakrát rychleji. Uklizíno má dřív, uvaříno má dřív

a pak má víc času, ale chlap to má těžší.

4) Co bylo nebo je pro vás nejdůležitější?

Dneska už mám vnuka, syn má děcko, takže se starám i o vnuka, ale ta ho ještě snad ani

neviděla. No s tím nic nenadělám, ale jako jinak v pohodě. Dneska má dobrou práci, jo.

Vydělá dokonce víc než já, takže dobrý, no.

5) Co jste chtěl na své situaci změnit?

(pozn. vzhledem k tomu, že syn pana Josefa je již dospělý, otázka byla upravena a týkala se

minulosti)

No přemejšlel jsem, co by bylo, kdyby se se mnou něco stalo. Měl jsem rodiče a taky tchán

jako, ty by se o něj postarali. Měl jsem tu jistotu, že bude o něj postaráno. Když to skončilo u

soudu tím, že vona řekla, ať si ho nechá, tak to bylo na mě. Už byla v tý době těhotná a chtěla,

abych jí podepsal papír, že nejsem otcem toho dítěte. Tak jsem byl rád, jak to dopadlo. I za

cenu toho, že to pro mě bylo náročnější. Bylo to deset let života, vlastně, to bylo jenom
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věnování se jemu. Aby měl kapesník, aby něco nezapomněl do školy. Aby za mnou někdo

nepřišel a neřekl mi, hele tvůj kluk neměl tamlecto, nebo něco zapomněl, popral se. Když to

udělá dítě z úplný rodiny, tak se to bere úplně jinak. Kdyby to udělal můj, tak řeknou: Hele

nestačí na to, nezvládá to, nevychovává ho dobře. No kdybych byl s bejvalou manželkou, tak

bych se mu taky asi nikdy tak nevěnoval. Tolik času bych s ním nestrávil, ale jsem hrozně

rád, že to tak bylo. Opravdu velmi rád. To byl počinek jako dobrej. Nejlepších deset let bych

možná proseděl u televize. Nebo bych taky cestoval.

6) Je nebo byl důležitý názor vašeho dítěte při výběru nové partnerky?

No já nevím, ale nikdy už se asi neožením. V době, kdy jsem se o něj staral, v tý době 10 let

jsem partnerku nesháněl určitě. Jako myslím na ženění. A chtít jako děcka, to ne. Navíc syn si

taťku bránil. Byla tam přítelkyně, ale jako syn hodně žárlil na taťku. Už u rozvodového řízení

bylo napsáno, že je hodně fixovaný na otce. Jako matku nepotřeboval skoro. Vždycky se vším

chodil za mnou. Já nevím, když bylo něco potřeba, něco se dělo, nikdy nešel za ní. Vždycky

řekl mě, tati já potřebuji odvízt támhle, potřebuju na výlet. Do dneška je to tak. Byla to velká

zodpovědnost, nesmíte udělat chybu. Aby si člověk jednou neřekl, nezvládáš to nebo tak.

Nebyla to žádná pohoda jako u televize. Byla to velká starost. Když jsem řekl, budeš v sedm

doma a nebyl, tak jsem lítal kolem baráku. Kdyby byla máma, tak to nechám bejt.

7) Vnímáte nebo vnímal jste podporu svého okolí?

Taky jsem měl podporu nejbližšího okolí, to jo, to sem měl. Třeba jako matky rodiče, jako,

otec jako řek, že je pro něj mrtvá, osm let nebo já nevím jak dlouho spolu nemluvili, jo, než

vlastně se narodilo další děcko, pak teprve to zkousnul a třeba u soudu, u .rozvodu, tam taky

jako, docela se jako zachoval férově, no. Tchán byl dobrej. Teď už se moc nestýkáme, ale

když byl syn malej, tak jsme za nima pravidelně jezdili. Voni ho taky hlídali, že jo.

Ale jinak, že by za mnou někdo přišel, jestli něco nepotřebuju, tak to ne. Akorát jsem potkal

tady tu pani z úřadu a jako vona mi říká, volala vaše bejvalá, musíme jít k vám na kontrolu,

ale nechte jí bejt, vona se vycuká. Možná ve škole kluka kontrolovali, jo, jestli je všechno

v pohodě. No von se taky kluk stýkal se svojí maminkou, to bylo zkraje jednou za 14 dní. Ale

pak už to nebylo tak často, protože vona měla jako svoje, takže pak už ne, nebo málo. A třeba

dneska už zase ne. Ve škole to bylo v pohodě, nebyly problémy, školu vychodil.
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8) Jak to máte s volným časem, můžete se věnovat osobním koníčkům a zájmům?

No to bylo špatné, já nevím, když se jezdilo k dědovi, tady nahoru do jedný vesnice. Tam maj

takovej baráček, tam jsme jezdili.

9) Znáte jiné osamělé tatínky. Uvítal byste kdybyste se mohli scházet, podnikat

    společně akce?

O žádným osamělým tatínkovi nevím. Já jsem tady na Táborsku byl myslím první, komu bylo

svěřeno dítě do vlastní péče. Tady ty soudy fungovaly jinak. I když se máma o dítě nestará,

tak ho dostane. Takže jsem žádného jiného neznal. Možná, že by to nebylo špatný vědět, že je

na tom někdo podobně jako já.

10) Jaké máte plány do budoucna. Co chcete, aby vaše dítě/vaše děti  dělalo/y v budoucnu?

No plány jako ňáký moc nemám. Abysme byli zdraví a tak. A kluk, tak ten se učil , já nevím,

truhlářem. Chtěl jít dál jako na nějakej restaurátorském dvouletej ten, ale pak si chtěl

vydělávat peníze. Teď vydělává víc než já.

11) Došlo u vás ke změně ekonomické situace vaší rodiny?

Ekonomický problém jsem neměl. Manželka mi nic sice neplatila, jako nějaké výživné, i když

to měla stanovený soudem. Já jsem to nechal. Finančně mi vypomáhali moji rodiče, ti se

starali. Přivezli nějaký nákup a tak. Ale ve dvou se to lépe táhne i finančně, samozřejmě.

Kdybych byl ženská, tak bych měl asi větší problém, protože vydělávaj míň. Mě výživný 350

korun nevytrhlo, tak jsem to neřešil. V životě jsem je po dobu 10 let neviděl. Vždycky řekla,

že mu něco koupí.

12) Je ještě něco na co jsem se zapomněla zeptat?

Asi ne. Někdy mi z toho bylo smutno, ale jak říkám, vidíte jak příjde ze školy bez nějakého

problému. Večer, když jde spát, tak je klídek. Vona si ho bejvalá ze začátku brala na víkend

jednou za 14 dní, ale spíš to dělala kvůli lidem. Já jsem se snažil jí vyhovět ve všem. Třeba

půl roku neměla zájem ho vidět, tak jsem to nechal bejt.
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paní Věra

Paní Věře je 55 let. Má vysokoškolské vzdělání. Je lékařkou. Má jednu dceru ve věku 25 let.

S dcerou byla od 3 let věku sama. Je rozvedená.

Při rozhovoru byla patrná kontrola toho, co říká, několikrát si vyžádala vypnutí diktafonu, aby

si odpověďi mohla rozmyslet, mluvila dlouze, občas její vyprávění zabíhalo mimo položenou

otázku. V současnosti žije paní Věra střídavě v Čechách a ve Švýcarsku, kam se její dcera

vdala a má malou 6 měsíční dceru, s péčí o ní  jí pomáhá. Stále má svou lékařskou praxi.

Rozhovor se konal v čajovně odpoledne v 17,00 hodin a trval 90 minut.

1) Jaké jsou  nevýhody osamělého rodičovství?

Ono je nevýhoda osamělého rozvedeného člověka v dobách, kdy já jsem dospěla k rozvodu,

tak byly potíže hlavně materiální v tom smyslu, že nebylo možné si pořídit půjčku, protože

museli být dva ručitelé a pro ženu bylo strašně nepříjemný najednou žádat někoho o půjčku,

protože vždycky to byl manželský pár a ta role byla velmi nepříjemná dokonce mi jedna

známá vyčetla, že se jejímu manželovi líbím a že proto mi půjde ručit. To bylo trošku

potupné. Jinak si myslím, že můj pohled není úplně objektivní z jednoho prostého důvodu, že

v době rozvodu už jsem pracovala jako praktický lékař a dostala jsem se na místo svého

trvalého působení, na obvod, což byla práce dost zavazující a v té době, to znamená po roce

1982, poskytující určitý společenský standard, který zavazoval v tom smyslu, že to co bylo za

dveřmi domova nebylo  na ulici a nebylo v práci. Pochodovaly mi tam manželky postižené

stejným způsobem, jako jsem byla já s tím, že já si nemohla dovolit subjektivně reagovat

stejně jako oni. Takže i tenkrát jsem si uvědomovala, že možná v mnohém je ta moje profese

pomocná, protože když to nešlo tak to nešlo. Člověk to vydržel. Problém byl můj subjektivní,

protože můj sen byla rodina. Byla jsem závislá na té představě i tak jsme vyrůstali a  měla

jsem bezvadné rodiče i sourozence, i když já jsem byla poslední dítě s odstupem deseti roků,

tím víc jsem byla na tu rodinu vázaná, na ten celek a vůbec jsem si nedovedla představit, že

bych nepokračovala svůj život s dětma a s rodinou. A bylo to pro mě naprosto neuvěřitelné,

naprosto zdrcující, jak žít dál. Takže si vzpomínám, že když jsem šla k rozvodové paní,

právničce, všechno jsme sepsali a ona se mě zeptala: „vy ho máte ještě ráda“. Já jsem říkala,

já ho ráda mám, ale žít se takhle nedá. Ona říkala: „hm, já nezastupuji předem prohrané

rozvody, až si to pořádně rozmyslíte, tak přijďte“. Za půl roku jsem tam byla znova a vydržela

jsem dalších 12 stání, které nebyly příjemné. Už jsem nechtěla snášet takový ten zvláštní

způsob ponižování a vydírání, kdy ta žena je opravdu na muže odkázána. Jednak jsme bydleli

v domě s jeho maminkou a ke starým lidem jsem vždycky měla úctu, protože jsem vyrůstala
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se staršími rodiči a babičkou, navíc jsem o ně pečovala v práci a tak jsem nedokázala

nepomoct i jí, kdežto manžel odešel, přišel, kdy se mu zlíbilo. Neměla jsem stejnej volnej

prostor, nemohla jsem si nikdy dovolit to, co on udělal, protože, když ne babička, tak dítě a to

nešlo. To bylo až do té míry, že když jsem se zeptala, mám odpolední ordinaci, můžeš

vyzdvihnout malou z jeslí. Neozval se a já musela prosit někoho, aby dojel do vedlejšího

města pro ní. Prostě se to nedalo vydržet todlento. A ta žena, která pečuje o malé dítě je

vydíratelná. To si myslím, že je největší handicap. Může všecko ustát. Může k tomu zaujmout

svůj postoj podle financí, inteligence, zaměstnání, ale jednu věc nemůže změnit, je

vydíratelná. Pamatuji si na okamžik, kdy jsem si uvědomila, že já ve svých pětatřiceti letech,

že předpokládám, že v klidu dovychovám nějak dítě, v životě už se nebudu bavit se žádným

mužem, ani jsem nevěděla vo čem. Prostě bylo to absurdní, nechovala jsem se tak, byla jsem

myslím celkem působila vyrovnaně, soběstačně, přesto jsem byla psychicky tak vyčerpaná

nebo dotlačená tím vyčerpávajícím vztahem do naprosté tzv. larvované deprese, když jsem si

to uvědomila. Má představa , byla jsem naprosto spokojená, bylo mi pětatřicet, vychovám

dítě, mám práci a tím můj život končí a co bych chtěla víc. Takže to je další nevýhoda

svobodný matky, která dospěla ke svobodě toho rozhodnutí. Nevýhoda tohohle postavení je

samozřejmě v rozhodování, zastupování vod drobností po společenštější věci, což byly různé

třídní schůzky apod. Nijak jsem se moc diskriminovaná necítila ani jsem to nevnímala,

protože když je člověk profesně potřebnej, tak se trošku filtruje ten vztah a postoj vůči němu.

Přesto se objevila děsivá realita , když mě tajemnice městského úřadu, když mi řekla, přišel

na vás dotaz ze sociální péče, tak jsem uvedla, že dítě chodí čisté, ve vypraných šatečkách,

vyžehlené. To byla právnička a já jsem byla místní lékař. Připadala jsem si jak totální idiot.

Vznikl ten dotaz proto, protože jsem tenkrát uvedla, že manžel neplatí alimenty, takže byla na

něj uvalena exekuce a v rámci toho jsme dospěli k takovému dotazu a já jsem jen koukala, že

veřejnost pokud se má nějak vyjádřit, věřím, že vůči mužovi by hledala možná mírnější

způsob. Vůči ženě nekompromisně a hloupě. Někoho jiného by to mohlo dost pokořit, já to

pokládala za blbost a odložila jsem to ad akta. takže tím já tolik společensky netrpěla a

naštěstí jsem měla v mém okruhu manželské páry, fungující, přátelské a často se také

kolegyním lékařkám stalo, že byly rozvedené, takže jsme se scházely na sportovních akcích.

znamenalo to, že člověk byl odkázaný  na to, že musí vydělat, že musí být soběstačný i to co

se týkalo orientace ve společnosti, v autě, dopravě, prostě být možná co nejvíc samostatný. Je

to otázka taky psychiky ale i finanční a času.
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2) Co je dobré na tom být jako rodič sám, jaké to má výhody?

No jako cokoliv co děláte sami, že si o tom rozhodnete a sami si to uděláte. To je tak

vždycky. Vzhledem k tomu, že šla jsem na obvod, protože mi to umožňovalo víc času a dítě

jsem vychovávala v trabantu na zadním sedadle. Když jsme jezdily po návštěvách byla se

mnou a nemusela jsem jí nechávat nikde po večerech, po lidech a tak. Měli jsme kvalitní,

prima známí, takže postupně jsme se dostávaly do příjemnejch tematickejch celků, jako

trilobity, to vyplynulo z pánskejch znalostí a zálib a moje dcera Verunka byla odjakživa

introvert, tak významnej a tenhleten soujediný svazek, kdy my jsme si každá jsme byla

povahově protilehlý, ale velmi na sobě závislý nebo velmi dobře se odečítající. A nedostatek

toho času a nutnost všechno zajistit možná vedla k nedostatečně rozvíjené komunikaci. Ona je

introvert, kterej neměl potřebu mluvit, jevila se nesoběstačně. Protože ale byla svým

způsobem  taky svérázná, takže dlouho jsme bojovaly různě ve školách, kde měli tendenci si

ji přivlastňovat a v okamžiku, kdy se nepodřídila, tak se vše zvrátilo v určitej aspekt, který

hrál více roli toho, že má jen jednoho rodiče, že já mám povolání jaký mám, že se to svezlo

k takový, ať si nemyslí, když tvoje maminka je doktorka. To byla hloupost a hrozně

nespravedlivý a tyhle věci se řešily neskutečně těžce. Musel to člověk spolknout a to bylo až

do gymnaziálních let. Problémy růstu může mít každej, to ona měla minimálně, problém se

svou povahou, ne že by se chovala nějak špatně a byla introvert. Je nutné mít takový

nadnáhled, žena v těhle věcech myslí vždycky dál. Ten chlap je na tom jinak, s ním se nedá

tak dobře vorat  a má lehčí takovouhle situaci a to je potřeba a tohle chybí a to v tom vztahu

není a já už můžu mluvit i o vztahu matka dítě do té další budoucnosti, že v podstatě to dítě

nedostalo vzorec manželského života a sáhla po partnerovi s velkým věkovým rozdílem

(pozn. věkový rozdíl 43 let).

3) Co jste se musela naučit nového?

Já bych řekla nejstrašnější bylo vydržet to. Například všechny úřední akce jsem musela

absolvovat s dítětem. I když moje nervy byly napnutý do maxima, tak jsem to nemohla

ventilovat tomu dítěti. Takže sebou skládanku, a vona byla taková, že jí to bavilo, že si s tim

hrála. A todle byly momenty, který jsem těžce nesla. Stokrát se mi chtělo brečet, ale musela

jsem to vydržet před tím dítětem. A třídní schůzky nebyly vo moc příjemnější. Já jsem to

nesla dost těžce i časově to stihnout. Člověk nechtěl handicapovat svoje dítě, tak utíkal

z ordinace, na poslední chvíli. Hloupě jsem si někdy připadala.
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4) Co bylo nebo je pro vás nejdůležitější?

Pro mě byla priorita dítě, jednoznačně. To prostě byla alfa omega, která vstoupila do mého

života. Bylo mi 30 let, když se narodila, takže já jsem neměla vůbec problém přijmout

jakoukoliv nesnáz a ani na vteřinu jsem si vnitřně nepomyslela, že bez dítěte by to bylo

jednodušší. I když ty platy jsme měli špatný, přece jenom se dalo nějak vyjít. Nakonec jsem

sehnala i byt. Já jsem tři měsíce bydlela u kamarádky, protože doma to byl teror. Když manžel

odešel z pracovny, já jsem si teprve mohla lehnout. Bydlely jsme v provizorních podmínkách,

vločky nám střechou padaly do ešusu, polívala jsem jí hrnečkem. Ještě štěstí, že se nepřišlo na

to, že nemáme ani sociální zařízení. Prostě nechá se hodně z té situace vytěžit. Pokud to

člověk chce zvládnout, hodně se nakloní do role matka – dítě a trošku je tam popřené to hezké

období ženy, že prostě je ženou, která má nárok na to se okrášlit, udělat krásné prostředí, líbit

se. Být příjemná. A z druhé strany chyběla ta věc, hele tatínek má něco, tak mu di popřát a

tatínek řekne, hele maminka má něco. Todleto naše soužití znamenalo, že jsem musela

zastávat určité role a vymýšlet fígle. Třeba sem posílala Verunce dopísek, že skřítek Maravér,

že má rád Veroniku, že jí něco vzkazuje, protože jsem měla pocit a to bylo hodně nepříjemný,

že tomu dítěti něco chybí, že se mu stejská, což nebyla pravda. Nebyl to stesk po otci, ale

cosi, cosi co hledalo a co jsem neuměla doplnit, i když znovu říkám, měly jsme široký

sortiment sportu, plavání, lyžování, ven chození, psi, já nevím co všechno jsme poznaly, ale

není to příjemný, protože někdy ten vynucenej klid manželskýho života, ten chlap bejvá

lenivější nebo má rád svou chvilku klidu by přinesl klid i té ženě. To my jsme v podstatě tak

úplně neměly.

5) Co jste chtěla na své situaci změnit?

Jednak jsme měli mnoholetého přítele, osm deset roků, ale nebyl to úplně vyrovnaný vztah,

aby mohl vstoupit jednoznačně do role toho nového životního partnerského. Pak to úplně

padlo. Já jsem zůstala úplně stejná. Takže to nebylo tak úplně z mojí strany. Tak kolem těch

pětačtyřiceti let, úžasné období, kdy to dítě v pubertě, ale poměrně velké a měla jsem pocit

úžasné touhy, radosti a síly na vztah. Problematika tohodhle věku je, že na závěr člověk zjistí,

že se potkává právě s muži, kteří nemají vyřešený svůj život. Takže jsem potom pochopila, že

sice ten člověk je sám, ale manželka bydlí někde v Jižních Čechách a řeší si nějakej svůj

problém, kdy on ani tu hloubku problému nevidí. A do toho já jsem nikdy nevstupovala. Bylo

to hrozně těžký emočně se s tím vyrovnat. To jsem měla úžasný pocit, že to změním, ale pak

to nešlo. Měla jsem málo přátel početně, ale kvalitní lidi kolem sebe. Kdybych si mohla

vybrat, tak bych si vybrala partnerském život, kterej má své mínusy a plusy, protože takovou
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tu sílu celku ze dvou odlišněj částí stáhnout dohromady, že je v tom přínos a smysl. To cejtim

já podvědomě, že se mi to nepodařilo a to je taková má odpověď na feminismus, protože tam

si myslim, že je takovej nadsmysl existenciálního života a nevytíží to prosperita ani jednoho

ani druhého pohlaví. Tohle je důležitý.

6) Je nebo byl důležitý názor vašeho dítěte při výběru nového partnera?

Veronika do těchto vztahů moc nevstupovala, ona dlouho krystalizovala, až do svých dvaceti

pěti let. Měla jsem přítele, který byl velmi galantní a doprovodil mě například na ples

gymnázia, protože bych byla absolutně vyřízená. Náročnost tohohle postavení rozvedená

matka a dítě zaplatíte časem. A jestliže nemáte tolik času, nemáte tolik známejch, přátel. To

se nese ruku v ruce. Je problém někdy se zúčastnit něčeho rodinného, že když se jdete bavit

jenom s manželkou, může být votrávenej mužskej, s mužským jsem si netroufla nic.

7) Vnímáte nebo vnímala  jste podporu svého okolí?

Co se týkalo mých vlastních příbuzných a maminky, tak ta mi pomáhala fyzicky, což bylo

strašně fajn, protože musím říct, že jediný klidný pocit, kdy jsem byla schopna zapomenout,

že  mám dítě, když byla u mé maminky. Jinak s táborama tenkrát jsme byly jednou a

neukázalo se to nijak  přínosný a potom už nikdy nebyla na těch táborech. A todle je taky

veliký problém vytížit volný čas dítěte o prázdninách. Prázdniny pro mě byla fobie, noční

můra, protože nemůže být dítě příliš handicapovaný vůči svému okolí a todlento dokázat

zvládnout bylo těžký, Teď jsou možná jiný parametry, v oblíkání a tak. Já jsem neměla pocit,

že by to dítě mělo ňákej handicap. Je to nesmírně těžký, aby dítě oproti svým vrstevníkům

nebo kolektivu, v kterym se pohybuje nebylo handicapováno tím jednostraným vztahem.

8) Jak jste to měla  s volným časem, mohla jste se věnovat osobním koníčkům a zájmům?

Moje zájmy byly minimální, protože udržet práci v té době bylo náročný, strašně návštěv.

Bylo to opravdu nesmírně náročný, myslím, že jsem přechodně i kouřila. Zpočátku jsem to

přijala tak, že já budu pracovat jako lékař a pomáhat hezky ve svém zaměstnání a vychovám

dítě, zaplaťpánbůh  jsme sehnaly byt. Ňáký koruny, když byly. Když jsme se rozvedli, tak já

jsem nedostala ani žehlící prkno, protože mi manžel řek, že se zlomilo. Ale odvezla jsem

akorát bytovou stěnu, kterou jsem si zaplatila před manželstvím. Všechno se muselo splácet.

To bylo strašně nepříjemný věci, ale v okolí byla určitá společenská vyrovnanost. My jsme

hledaly v té době upřímnost, rovnost. Z toho plynulo i určitý pocit pro to dítě, já jsem se

necítila v tomhletom úplně špatně. Byla to vyčerpávající role a na to, že jsem úplně
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zapomněla na mou ženskou roli, přišel člověk až, když mé dítě se osamostatnilo stylem, že

odešlo, vdala se, začíná mít své dítě. Když se pátravě člověk zahleděl do zrcadla, uvědomil si

nejen, že vzhled, ale s podivem ten absolutní elán, který míval není nevyčerpatelnej. Tím

pádem už nemá pro sebe takový šance. Musí si to přebrat a udělat nějak jinak, ten tok je tak

přirozenej. Teď z tohohle pohledu ve srovnání třeba s některými, kterým fungovalo

manželství, obrovský handicap v určité jejich pokračující niti jejich života. Což je strašně

pěkný taková ta rodová posloupnost, která se vytrhá takovým tím samostatným bydlením.

Toto není možné udržet, už jenom z finančních důvodů. My jsme bydlely v bytě, eště malym,

že nepřicházelo v úvahu, aby v něm někdo mohl pokračovat. A musely se i likvidovat věci

vzpomínkový. Má to ořezaný průsečík života. Ten rozdíl v takové košatosti rodových vztahů,

které se už vytrácejí.

I když osten vůči tomu manželovi pořád zůstal, ale moje zásada, že si to nebudu vyřizovat

přes dítě. Tomu dítěti jsem toho otce přivedla já. Spočátku jsem se snažila ji všelijak

motivovat, říkala jsem jí, tatínek to s dětma neumí, je hrozně šikovnej a chytrej, tak s ním

třeba fotografuj a podobně. Pak jsem po zkušenostech přestala motivovat svoje dítě, ale nikdy

jsem jí nemotivovala proti. V okamžiku, kdy bylo Veronice osmnáct let, já měla hrůzu ze

všech soudů, a musela by chodit k soudům sama, tak ze mě jako když spadne závaží a

nechtěli jsme od něj nic. Byla jsem na tom finančně líp. Samozřejmě bydlely jsme pořád v 1 +

1, což bylo mínus. Všude si hrály děti na zahradách a k nám pochopitelně nikdo nechodil.

9) Znáte jiné osamělé maminky. Uvítala byste, kdybyste se mohly scházet, podnikat společné

akce

Vůbec mě to nenapadlo. V té době to nebyla vyčleněná skupina. Vzájemně jsme se neznaly.

A v rámci těch malejch měst to ani nešlo. Na nás ukazovali jako na bílou vránu. S osamělejma

matkami jsem se setkávala, ale jako s pacienty a to byl úplně jiný vztah.  Pár jich bylo, že

jsme si to mohly říct na rovinu, jakej je problém, což bylo hrozně fajn. Na malym městě je ale

problém, že je snadno zneužitelnej člověk. Například, když je někdo pomluví. Když člověk

připustí nějaký problémy, může se to obrátit proti němu, ale taková možnost komunikovat je

fajn, ale má to určité problémy, pokud by to měla být vyčleněná skupina, začnou se na ně lidi

dívat z patra. Spíš vidím výhodu v tom, když je možnost odložit dítě na půl dne někam  a

matka si může odpočinout. Ale to dřív nebylo. Díky povaze Veroniky jsem to všechno

zvládala.
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10) Jaké máte plány do budoucna. Co chcete, aby vaše dítě/vaše děti  dělalo/y v budoucnu?

No, vzhledem k tomu, že Verunka je vdaná, žije ve Švýcarsku, teď se jí narodilo dítě, tak už

moc já neplánuju, už si ten život plánuje sama.

11) Došlo u vás ke změně ekonomické situace vaší rodiny?

Já jsem to nesrovnávala. Byly dokonce roztomilý situace, kdy jsme si šli koupit první

mikrovlnku a řikaly jsme si, že si o nás budou myslet, že jsme blázni, protože jsme to skládaly

různě z korun a pětikorun. Nepociťovala jsem nějakou nouzi. To, co jsme jako potřebovaly, to

jsme měly. Dokonce Verunka dost tenkrát měla zájem balet, taneční škola a to jsme si mohly

dovolit. Dost věcí jsem dostávala od známech. Jezdily jsme na lyže, sestřenice dělala trenéra,

takže vzala dítě na prázdniny, takže jsem svým způsobem neměla potřebu sténat a naříkat.

Ani Verunka, když jsem se snažila něco propátrat z jejího dětství si vůbec nepamatuje. Prostě

opravdu žila ve svým světě, já jsem strašně ráda, že jsem tam nezasela nenávist vůči

partnerovi, protože to je trest pro to dítě ne pro toho partnera. To je nechutnost.

12) Je ještě něco na co jsem se zapomněla zeptat?

Byla tam určitě větší opatrnost a odpovědnost. Bylo to naprosto strašný, protože jsem neměla

žádné zázemí. Když jsem byla krátce v nemocnici, myslím, že přijela maminka. To mě

mnohokrát napadlo, co by se stalo a to je tak neřešitelný, že výsledkem toho bylo, že už jsem

další dítě neměla. To jsem si nedokázala představit. A to jsem si vůbec nedokázala představit,

jak bych to všechno zařídila a když jsme čekali dítě, tak se málem zabila Veronika na koni a

poté následoval potrat v šestém týdnu. A to byl určitý zlom a pak už jsme nezaložili žádnou

rodinu a to je  strašný problém. Jinak bysme měli dvě až tři děti a žili jsme v rodině, ale to

nešlo.
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paní Martina

Paní Martině je 41 let. Má nedokončené vysokoškolské vzdělání. Jak sama uvedla, chyběli jí

pouze státnice. Bohužel je to již 10 let a studium není možné dokončit. Má jednoho syna ve

věku 3 roky. Od narození se o něj stará sama. Otce syna neuvedla do rodného listu dítěte.

Otec na syna nepřispívá ani se s nimi stýká. Paní Martina v současnosti žije se synem

v azylovém domě, poté co opustila byt, kde žila se svou matkou, která je dle sdělení paní

Martiny psychicky nemocná a nedalo se tam vydržet. Svou situaci velmi špatně snáší, což

bylo patrné i z rozhovoru. Má velké ekonomické problémy, ale věří, že s pomocí sociálních

pracovnic azylového domu se jí podaří najít zaměstnání a byt.

Paní Martina byla v době rozhovoru nemocná. Brala antibiotika. Několikrát jsme musely

rozhovor přerušit pro záchvaty kašle, byla neklidná, občas začala vzlykat.

Rozhovor se uskutečnil v pokoji paní Martiny v Olivově léčebně v 15,00 hodin odpoledne, se

synem je zde na 6 týdenním pobytu, syn trpí astmatem.

1) Jaké jsou  nevýhody osamělého rodičovství?

Největší nevýhody bych řekla, že jsou především dvě. Jedna je časová vytíženost a druhá je

ekonomická záležitost. To samo o sobě mluví o všem, že jo. No musím to tak říct, současná

vláda nám trošičku podtrhla nohy ten čtvrtej rok, protože jako předtím to byl dejme tomu

7600  a k tomu ještě rodičovský příspěvek a teďko nám daly 3600 příspěvku a problém je

vlastně ten, že to nedává ani životní minimum a to životní minimum je na dva lidi 4400

korun. A z toho musíte platit výživu dítěte, oblečení, drogerii. Nevejde se do toho samozřejmě

oprava ledničky. Já tohleto nemám zatím ani peníze na to, ale tak jak jsme se bavily i na úřadě

na takové věci to prostě nestačí. A i to přežití je takový všelijaký. Protože, když jsem byla

ještě těhotná, tak jsem jako měla životní minimum a žila jsem ze 2 tisíc měsíčně. A skončila

jsem na těžký anémii, já jsem vlastně trpěla podvýživou a prostě museli mi dát půl litru krve,

protože jsem byla slabá, bez podpory a neměla jsem ani kam jít. Doma jsem to měla hodně

problematický, matka je psychicky nemocná, i když to na ní není vidět, je sběratelka, takže

doma je to samé odpadky. Žily jsme na skládce, to bylo hrozný. No prostě jde o to, že se

člověk musí o všecko postarat sám, když je na to sám, no a ten stát, je to pro osamělí rodiče

nápor a ještě k tomu, když ten čtvrtek rok ukrojili. Je to problém, i když mám nějaké vzdělání,

tak jsem předem varovaná, že budu mít problém se sháněním zaměstnání a s časovou

flexibilitou, že je to problematický, že asi budu muset vzít na čas místo uklízečky nebo

prodavačky. Já bych chtěla dělat administrativu, teď jsem si udělala dvouměsíční kurs práce

na počítači. Snažím se jak můžu s tím dítětem být a starat se o něj, ale je to náročný a nemám
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vlastně příležitost si potom ani vydělat. Je to složitý, musím se doprošovat o příspěvek na

bydlení, musím dokládat ňáký dokumenty. Už jsem si jako zvykla, ale není to příjemný,

samozřejmě. Je to pod důstojnost člověka, protože já si nepřipadám jako ňákej asociální

bezdomovec, ale jako žena, která má malý dítě a je na to sama a i když má ňáký vzdělání,

schopnosti, tak prostě se ocitá v situaci, kdy vlastně nemá ani vlastní bydlení a jedinej, kdo jí

chce trochu pomoct a to jenom odsud pocud je moje matka, která mě dostala do toho azylu.

Takže je to trošku na hlavu, ale je to tak, no.

2) Co je dobré na tom být jako rodič sám, jaké to má výhody?

Výhody jsou možná právě takový bejt sama, že člověk nemusí být večer v pozoru připraven,

prostě manželovi večeře a milá a ťuťu ňuňu a být hlavně doma, že se nikde neflákat, pokud

možno a když u kamarádky nebo tak, prostě hodně to opovídat, aby manžel nežárlil a nebyly

problémy. Je to větší svoboda a flexibilita časová, která stejně není moc, ale kdyby člověk

moh, ale to dítě vás sváže víc než partner. Pokud je malý, tak určitě, že i kočár je problém,

nemůžete například do lesa a tak. Nemůžu si pustit ani nahlas písničku, protože mě to

uvolňovalo, protože to dítěti vadilo. Ta výhoda je opravdu, že se můžu rozhodovat, kdy

budeme jíst, kdy půjdeme nakoupit, jaký program si uděláme. No, ale jinak v tom moc výhod

nevidím.

3) Co jste se musela naučit nového?

Asi větší samostatnost, než byla dřív. Větší zodpovědnost. Větší sebezapření. Vojenskej

režim, protože když chodíte do práce, tak přijdete domu, klasicky padla, nohy na stůl, kafíčko

a klid, pohoda. Jenomže dneska už opravdu vím, co to je, jako když žena má druhou šichtu.

Právě s tím manželem je to ještě víc zatěžující, dokud von nepochopí, že mateřská dovolená,

není dovolená, ale vopravdu něco strašného. Kór, když nemáte auto a taháte nákupy v MHD a

sotva se držíte, nervy, dítě vám tam padá.

4) Co bylo nebo je pro vás nejdůležitější?

No tak kromě toho, aby dítě bylo zdravý a já asi taky, protože toho mám dost, velký problémy

i asi v rámci toho azylového domu. Tak samozřejmě to zdraví a to bydlení. Mít vlastní

bydlení. A samozřejmě ňáký možnosti financí, aby ten člověk nežil jako bezdomovec a dalo

se to nějak zařídit. Kdyby to šlo eště dál, tak by bylo prioritou práce, která by mě

uspokojovala, školka, která by nebyla dvě hodiny cesty tam a zpátky, protože máme

alergickou školku. No aby se to prostě skloubilo, ta práce, to dítě aby bylo v pohodě, no a
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potom eště, kdybychom měly možnost cestovat. A v podstatě bych byla takhle spokojená. A

do tý přírody.

5) Co byste chtěla na současné situaci změnit?

No samozřejmě to naše zázemí, protože mi nepatří ani postel, že člověk je vlastně úplně

bezprizorní. Je to takový pro to dítě, když třeba tady byl několik dnů, a říkal mami já chci do

domečku (pozn.azyl) a když je v domečku, říká, mami já chci k babičce. Takže to bydlení a

taky, abych se dala psychicky do pořádku. Třeba stresem sem si vyvolala trvale sníženou

imunitu a měla jsem zánět štítný žlázy a stupňuje se mi to. Teď mám třetí antibiotika během

čtvrt roku. Já jsem prostě dřív byla úplně jiná. Můj životní styl a představy byly jiné. Byla

jsem taková radostná ze života, víc jsem vyhledávala i to partnerství, lásku a teď je člověk, že

po tom porodu a během těhotenství, kdy jsem neviděla budoucnost, tak jsem vlastně ani

nemyslela na dítě. Já jsem vlastně nemohla v těhotenství pořádně jíst. Dostávala jsem ty

transfůze. A já mám teď pocit, že už nemůžu mít radost ze života a že prostě jen přežívám (p.

Martina začala vzlykat). Prostě je to tak. Ani to dítě mě neuspokojí, protože jak je furt člověk

ve stresu, pořád prostě jede a jede. Nemám žádnej osobní život. Já už to vlastně ani nedovedu.

Já jsem si za ty tři roky tak odvykla, že už je ze mě taková mašina, která jede. Už je mi i

jedno, jestli ten byt bude nebo ne, ale když nebude, tak já se fakt psychicky složim. Chodim

k psycholožce a ta mi řekla, že se diví, že jsem se ještě nesložila. Já to držím kvůli dítěti a furt

si dělám naději, že budeme bydlet. Vlastně to všechno začalo hroutit už od rozvodu. A bylo to

tím, že jsem musela jít bydlet k mý matce. Mě vůbec nedošlo, že když jsem ve státním bytě,

který vlastní dekret manžel, mám pak nárok na bydlení. Manžel mi pořád říkal, že jsem tam

jen na návštěvě a když jsem se přestěhovala, tak to bylo stokrát horší.  Jeden pokoj sem dala

trochu do pucu, ale pořád to bylo tak, že mě to psychicky složilo. Dělala jsem jógu a byla

jsem nabitá energií a říkala jsem si, že to zvládnu, ale to disharmonický prostředí se mi

nabalovalo na auru. Tam jsem začala ztrácet sílu a vůbec chuť do života a pak nechtěný ne

vlastně nečekaný těhotenství, ten vztah, kdy dítě nemá uvedeného otce. Mrzí mě to, je to

problém a nemůžu to teď řešit, to je další věc. To mě vpodstatě vodrovnalo psychicky. Říkala

jsem si, že do tohohle mám přivézt to dítě. Bylo mi 38  a moje přesvědčení je vybudovaný

tak, že bych ho nedala pryč. A jak jsem dělala tu jógu, tak jsem si řekla, že se tomu

odevzdám. Vůbec jsem nemyslela na ekonomické záležitosti, ale prostě jsem chtěla tomu

takhle uniknout a tak to dopadlo. A díky tomu všemu se teď takhle vzpamatovávám.
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6) Je nebo byl důležitý názor vašeho dítěte při výběru nového partnera?

No nemám teď náladu přemýšlet o nějakym partnerovi, třeba do budoucna, ale teď ne. I když

mi nějaký maminky řikaly, že sehnaly někoho přes internet, tak to není jednoduchý. Bude

záležet, co to bude za člověka, jak se se mnou dá do souladu a to dítě, jestli bude žárlivej, to

prostě nevim. Já bych dopředu řekla, že by problémy byly, protože on je hodně závislej. Jako

on dělá, jako že nic, ale musí mě mít pořád u sebe. Má rád pocit toho zázemí.

7) Vnímáte nebo vnímala  jste podporu svého okolí?

Právě, že to není nikdo. Trošičku matka, což je ten paradox, protože na jednu stranu jí to

člověk nemůže odpustit, ale když je nemocná, tak já to musím překousnout, protože nemám,

kdo by syna vyvenčil, občas nám něco koupí, banán nebo něco. Je to strašně divná situace, ale

myslím si, že nejsem jediná, že je i spousta manželství, která fungují tak různě, že se třeba

nenáviděj a jsou spolu. Jinak co se týká úřadů, tam jsou ochotní a vstřícní, nedělali žádný

problémy, že by mi nevyhověli. Ale ten stát to udělal tak, že místo, abych dostala přidáno,

Tak naopak vlastně postupně se to snižuje. Oni to strašně škrtali. Příplatek ještě snížili. Já

jsem měla 800  a najednou mi to spadlo na 380 korun. A ještě teda moje snaha byla vydělat si

eště nějakou korunu tím, že jsem dělala měsíc službu v azyláči. A vydělala jsem si 500 korun

a v tu ránu mi sociální snížili natrvalo asi o 30 korun. To je opravdu antimotivační.

8) Jak  to máte  s volným časem, můžete se věnovat osobním koníčkům a zájmům?

Můj velký zájem byl určitá oblast hudby. Kdy jsem relaxovala, že jsem se úplně uvolnila a

dělala jsem i jógu. To hodně uvolňuje, jako kus hadru. Prostě poslouchat tu hudbu nebo

jenom ticho, jo. Vědět, že kolem mě se nic nehejbe. S tím dítětem je člověk permanentně

v stresu, kterej není schopnej trvale jako zvládat, že vlastně i když udělám během dne něco,

jako se dívám z okna, tak chce hned taky. Já nemůžu ani marodit, protože v tu ránu je na mě,

že jo, skáká po mě a občas je ta žena úplně grogy. Prostě psychicky nadoraz. Stojí to hodně

sebezapření a můžu říct, že jiný koníček v současný době než koukat tzv. na televizi do blba

nemám. Večer padnete, to dítě kolikrát eště nespí a vy prostě jen tak posloucháte, co má za

problém někdo jinej v tý televizi. No a, že bych si četla knížky, to neexistuje, časopis si přečtu

jednou do měsíce, občas si potichu pustim radio a někdy na to nemám ani náladu. No a na

procházky, že chodíme. Ale všechno s nim, má tři roky a musím fungovat i za toho otce. Ta

babička tak jednou do týdne trošku jenom odpoledne pohlídá, ale to dítě je náročný moc. Není

jako hyperaktivní, ale je úpornej a mazlivej.
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9) Znáte jiné osamělé maminky, uvítala byste, kdybyste se mohly scházet, podnikat společné

akce

No tady v Olivově jsem se sznámila s jednou osamělou maminkou a už se domlouváme, že se

pojede za mnou podívat do azylu, jak bydlím v 7 metrech čtverečních. No a já se přijedu

podívat za ní do Kladna. A ještě na kurzu, který jsem dělala jsem se seznámila s jednou

mamčou, která má mulata – holčičku dvouletou, no a už se domlouváme, jak se sejdeme,

mailujeme si. Má být nějaký africký den, tak se tam sejdeme. I když každá z nás ten život

prožívá trošku jinak, popovídáme si a to je docela dobrý. No asi za první republiky bych asi

chodila kanálama, protože sice jsem byla vdaná, ale dítě mám jako rozvedená, bez otce. Tam

by to byl asi problém, protože bych měla veřejného parchanta, že jo. Ale dneska,

zaplaťpánbůh za to, už to není takovej problém. A už se nikdo moc nepídí a i když to řeknu,

tak to není ostuda, spíš naopak spoustu lidí má pochopení.

10) Jaké máte plány do budoucna. Co chcete, aby vaše dítě/vaše děti  dělalo/y v budoucnu?

Já jsem taková atypická. Já nemůžu nic plánovat, protože nevím, co bude za měsíc. Já nevim,

jestli seženu práci, nevím, kde budu bydlet. Jestli mi daj byt nebo mě daj na Čerňák (pozn.

azyl na Černém Mostě). Já prostě nemůžu plánovat nic. Chtěla bych, aby dítě chodilo někam

cvičit, ale nemůžu ani plánovat, kam bych ho dala cvičit. Nemůžu dělat vůbec nic. Takže

výhledově, jenom tak představa, abych měla práci, která by mě nevysilovala, protože když

vás něco nebaví, tak vždycky u toho strádáte. Abych to zvládla i s tou dopravou. Furt se to

točí kolem tohodle běžnýho života. Nejvíc by mě bavilo bydlet celoročně u moře, mít tam

notebook, dělat přes notebook a koukat do dálky, ale to s dítětem není realizovatelný. To

moře je jako rovina, prostě je hladký, nikde žádnej problém.To dítě ale teď je malý a vůbec si

to nedovedu představit, kdo by ho tam učil. Von potřebuje taky nějakou společnost. Prostě já

bych byla klidně vo samotě a poslouchala to moře, když bych potřebovala, pustila bych si

nahlas hudbu. Měla bych internet, povídala bych si s lidma a měla bych klid. No to ale nejde.

Co se týká syna, chtěla bych, aby studoval. Já jsem taky studovala, akorát, že nemám státnice

z rodinných důvodů. Takže mi poslali výpis, jaký roky, co jsem udělala, ale nemůžu si to

dodělat. Je to škoda, chybí mi jenom ten papír.

11) Došlo u vás ke změně ekonomické situace vaší rodiny?

Ty politici přemejšlej opravdu zajímavě. Voni furt podpora rodiny, ale když je matka na

mateřský, tak má 3800 plus nějaký příplatky a nějakej sociální doplatek nebo na bydlení a furt

se musí doprošovat. Tak zapomínaj, že třeba když jsem teď marodila s dítětem, tak mě to
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stálo 2000.  A nebejt toho, že jsem chodila na kurz, kde jsme měli placený obědy, tak bych asi

opravdu, já bych asi nejedla a dítě by jedlo asi trochu, protože já vlastně jsem dala poplatky za

pohotovosti, léky, antibiotika. Syn je alergik, má často laryngitidy.

12) Je ještě něco na co jsem se zapomněla zeptat?

No asi ne, ale ukážu vám fotky, jak se člověk může změnit vlivem okolností. Když je člověk

sám, nezdědil peníze, tak prostě je to obtížný. Já když jsem byla dva tejdny v azyláči, tak jsem

byla psychicky úplně hotová. Dítě jsem chtěla dát do adopce a prostě vodejít. Přestat jíst a

vodejít. Já jsem furt brečela a volala jsem psycholožce. Dostala mě z toho a vod tý doby to šlo

zase nahoru. Opravdu, když máma je schopna uvažovat o tom, že dá pryč dítě aže pak bude

líp (pláč) tak to je vrchol. V životě jsem netušila, že je to možný. Ale když nebude ten byt, tak

se mnou je konec, protože je to zásadní. A někdo na úřadě mi řikal, že v Německu i obyčejná

uklízečka je schopná si zaplatit nájem. Já jsem taková atypická matka. Já jsem si prošla

takovejma stresama. Co se se mnou tak nějak stalo, už jsem byla připravená vodejít. Já prostě

jsem hrozně zodpovědná a chci, aby všechno bylo v souladu a aby úředníci byli v souladu.

Možná jsem tím až ujetá, prostě mě de tak vo to, abych neudělala chybu, že prostě si

nepřipouštím, že mám v sobě nějaký problémy. A jednou za čas se mi stane, že chci vod

všeho utýct. Vopustit i to dítě a prostě nebejt (pláč). Mě se to stalo i tady, že prostě do mě šili,

že si neuvědomuju, že všechno dělám špatně. Já jsem prostě řekla, tak si to dítě nechte, dala

jsem mu facku a vodešla jsem sem do pokoje a tady jsem se zavřela a brečela. A právě, že pak

mi eště řeknou, aha, ty seš sama, prostě ten chlap a sex, že to nemám.

Po rozhovoru mi přišli od paní Martiny ještě 3 sms krátce po sobě jako doplnění.

1) text první sms: Ještě jsem vám chtěla říct, že mi pomáhají sociální pracovnice azyl,

paní Jany a že kromě hudby byly mými zájmy i cvičení při hudbě, tanec, cestování,

alternativní medicína a léčitelství, jóga, astrologie, numerologie, sociologie života a

sociologie života ve vztahu k náboženství a kvantová fyzika.

2) text druhé sms: A ještě docela dost mě brala bytová architektura, pejskaření,

akvaristika, pěstování květin. A ještě poznámka – to náboženství ve vztahu ke kvantové

fyzice se týká mého sledování pozvolné církví a integrace vědeckých poznatků do

svého náboženského učení, neb i Ježíš Kristus údajně řekl – netoliko jen víra, ale i

vědení (poznání) je naše spasení…a kvantová fyzika dá za čas mnohé odpovědi na

zákulisí tzv. božího světa a pak teprve je větší šance na jednotnost víry v Boha bez

mnoha náboženských metafor a zkomolených představ, co je Bůh. A snad ubyde i
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válek. Právě kvantová fyzika má velkou šanci pohnout lidskými dějinami ve vztahu

k tématu hmoty, energie, informace + Boha a jeho večnosti, univerzálnosti,

všecnoucnosti a vševědoucnosti + věčného superorgazmu atd. Tak snad se dočkáme.

3) text třetí sms: Víte v čem nakonec tkví veškerá moudrost poznání? Že vím, že nic

nevím…(i když vlastně tam hluboko uvnitř už vím). A když člověk zažije stav nestav při

tantrajóze, kdy je mu skvěle, ale mizí polarita pro rozlišení nahoře-dole, Boha a

Ďábla, černé a bílé, pravdy a lži, pak jakékoliv komplimenty mu připadají neosobní,

jako ze jde o někoho jiného, komu se to říká. Ale zároveň ví, že jde o něj. Já tomu

říkám, že za člověka to moudré mluví to boží v nás, takže to byla lichotka Bohu a ne

mě. Bůh je stav absolutního klidu a blaha v nás, kdy se nechce ani mluvit, ale jen být

tam. Takže toužím být raději kus těžkého hadru tady (stav uvolnění fyzického těla), ale

s lehkou duší a myslí tam, ale místo toho musím dnes a denně a roky řešit za co dítku

koupím jídlo, oblečení atd.

Domnívám se, že pro paní Martinu bylo nějak osobně důležité mi ještě zaslat tyto sms zprávy.

Tak, jak sama sdělila i ve svém vyprávění, nachází se ve velmi složitém životním období.

Hledání Boha může pro ni znamenat určité východisko v tom, že část svých problémů  na něj

přenáší. Bůh pro ni může znamenat klid, útěchu, určitý pocit jistoty.
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paní Alena

Paní Aleně je 47 let. Má středoškolské vzdělání. Dceři je  8 let. Od narození se o ní stará

sama. Žije po celou dobu bez partnera. Otec dcery se s nimi pravidelně stýká, ale o dceru dle

sdělení paní Aleny zájem nemá. Alimenty platí pravidelně. Paní Alena budila dojem

energické, spokojené ženy, na otázky odpovídala klidně, vstřícně a bylo patrné, že péči o

dceru zvládá bez vážnějších potíží. Má stálé zaměstnání, bydlí s dcerou v bytě v osobním

vlastnictví.

Rozhovor byl pořízen v kavárně v 21,00 hodin večer a trval 80 minut.

1) Jaké jsou  nevýhody osamělého rodičovství?

Všechno to stojí jenom na mě. Když se mě zeptá na cokoliv, když vonemocnim, tak pořád

musím myslet na to, že tam ten prcek je a že musím fungovat. Když se chtěla naučit jezdit na

kole a já jsem si v tý době zlomila nohu, tak to bylo trošku komplikovaný, protože tatínek

vlastně nefunguje. Že já musím fungovat i když mám čtyřicítky horečky. Já jsem s ní úplně od

narození, takže jsem zůstala na všechno sama. Pořád  musím myslet na to, že ta holka není

kam dát. Musím prostě fungovat, i když mám vysoký horečky nebo když mě chytly záda.

Když ležela v nemocnici, chodila jsem za ní jenom já. Zařídit operaci a tak. Nikdo mě

nepodržel. Když jsem se rozhodla, že si jí nechám, že to mimčo bude, tak v tom okamžiku

jsem vůbec neuvažovala co bude dál. Naštěstí jsem měla příbuzenstvo okolo, který mi

pomohlo. Tu roli tatínka tam vlastně zahrál její strejda, muž od mý ségry.

2) Co je dobré na tom být jako rodič sám, jaké to má výhody?

No když si chci udělat hezkej den, tak nemusim koukat na to, aby zrovna byla doma večeře

nebo aby bylo vyžehlený prádlo nebo vypraný prádlo, jestli máme utřenej prach. Uděláme si

ten den, jak chceme a tamto odsuneme na jindy. Nikdo mi do toho nekecá.

3) Co jste se musela naučit nového?

Vzhledem k tomu, že jsem z početný rodiny, tak jsem všechno zvládala bez problémů. Navíc

doma jsem byla nejstarší a musela jsem se starat o sourozence, takže mě už nic nepřekvapilo.

Nějak jsem na všechno byla připravená. Jenom někdy se člověk vzbudí hrůzou, co by se stalo,

kdybych onemocněla, aby nezůstala úplně sama.
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4) Co bylo nebo je pro vás nejdůležitější?

Aby nebyla vůči svým spolužákům v nějaké nevýhodě. Aby tam nebyly nějaký hodně velký

rozdíly. Oni říkají, že dělají s tatínkem tohle a támhle. A maminka nastoupí a dělám věci,

který bych v životě neudělala. Dcera si to s tatínkem vyřešila po svým. Ve škole říká, že

tatínek má tolik práce, že nemá na nic čas. Sama si to tak nějak uspořádala v tý hlavičce, ale

potom občas přijde a zeptá se: „proč s náma tatínek nebydlí“. Takže v tomhle věku jí jako

řikám, že tatínek má jiný starosti, že má svůj byt, že se musí o něj starat. A vona to docela

chápe. A von se nechová tak, aby jí zrovna von chyběl.

5) Co byste chtěla na současné situaci změnit?

No teď už sem v takovym stadiu, že asi bych nic neměnila. No možná později bych nějakého

partnera chtěla, ale vadilo by mi, kdyby se dceři na něm něco nelíbilo. Nevím, jestli bych ale

chtěla vztah, kdy bychom bydleli spolu. Spíš když tak přítel, ale asi né bydlet dohromady

v jedný domácnosti.

6) Je nebo byl důležitý názor vašeho dítěte při výběru nového partnera?

Jo.To by bylo pro mě bylo důležitý, co by řekla holka, na to bych asi dala. Protože i naše

máma na to dala, když jsme byly malí a řekla: „když budete chtít, může u nás strejda zůstat“.

Už je dost stará, aby si rozhodla jestli chce a asi bych na její názor dala. A jinak bych už do

toho asi nešla.

7) Vnímáte nebo vnímala  jste podporu svého okolí?

Hlavně moje rodina. Ty mi pomáhali a hodně hlídali. Hlavně, když  jsem po roce musela

nastoupit do práce, tak mi povinně hlídali. Když potřebuju, tak pohlídaj i teď, pokud to jde.

Bez tý podpory rodiny bych nemohla dělat práci, kterou dělám vlstně těch x let. Jednou

jedinkrát jsem šla za úřednicí s tím, že potřebuju pomoc, ale tam to bylo katastrofální,

votočila jsem se a radši jsem šla do práce. Když se mě úřednice zeptala, co po ní vůbec chci.

Seděla tam, jedla svačinu a evidentně jsem jí obtěžovala. Takže jsem odešla a radši jsem si šla

vyřizovat práci. Žila jsem tekrát jen z mateřský, to tenkrát dělalo asi dva a půl tisíce a pět tisíc

mě stál jenom byt. Já vlastně vod nikoho ani  nic nechci, od narození holky jsem byla na

všechno připravená.
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8) Jak  to máte  s volným časem, můžete se věnovat osobním koníčkům a zájmům?

Všechny moje koníčky šli stranou, protože všechen volný čas, který máme a můžeme bejt

spolu, se týká jí. Jdeme ven, vona si vezme kolo nebo si jdeme někam sednout, na dort. Nebo

jedeme do aquaparku, do zoo nebo někam na výlet. Všechny koníčky přizpůsobuju jí. Taky

chodíme do Národní galerie, když jsou tam takový pořady pro děti a tak. Asi bych neuměla

říct, že máma nemůže, že jde někam jinam.

9) Znáte jiné osamělé maminky, uvítala byste, kdybyste se mohly scházet, podnikat společné

akce?

No protože chodím pořád do práce, tak na to nemám čas. Když jsem byla s holkou doma, tak

možná jo, ale teď jsem ráda, že jí stihnu vyzvednout z družiny, udělat úkoly, večeři. Stýkali

jsme se spíše se známejma, který měli stejně starý děti, na písku, na hřišti, ve Stromovce a

tak.

10) Jaké máte plány do budoucna. Co chcete, aby vaše dítě/vaše děti  dělalo/y v budoucnu?

Vím, že bych chtěla, aby studovala. Aby šla na vysokou školu. Buď doktorka nebo

veterinářka. Budu jí v tom podporovat. Kdybych se měla teďka rozhodnout, tak bych nikdy

neměnila. I když jsem si tím trošku zkomplikovala život. Ale to by mi asi chybělo, kdybych

přišla o její první úsměv, první kroky. Máme kde bydlet, mám dobrou práci, kde mi vychází

vedoucí vstříc. Nežijeme sice s tatínkem mý dcery, přestože jsme spolu plánovali budoucnost.

On byl dlouho mým kamarádem, pak jsme spolu začali chodit. A po pěti letech známosti jsem

mu řekla, že bych chtěla mimčo. Ale já tomu moc nerozumím, když jsem mu řekla, že čekám

mimčo, tak mi řekl, že se na to necejtí a že už jsme starý. Jako že by si myslel, že není jeho,

tak to ne. Von věděl, že je jeho, ale prostě už dítě nechtěl. Vona vo něm hrozně hezky mluví i

před dětma ve škole, že tatínek natočil pohádku, že dělal titulky k nějakému filmu. Ale pořád

tam zůstává ten problém, že s náma není, takže ona si ho takhle idealizuje. Občas si taky

zapláče, že je jí smutno, že není s náma.

11) Došlo u vás ke změně ekonomické situace vaší rodiny?

Peníze jsou velkej problém. Kdybychom byli dva, tak by to šlo daleko líp. Je to pár měsíců,

co jsem řešila, jestli jí budu moc zaplatit školu v přírodě. Dostávám od něj čistě jen alimenty.

Ale nic navíc, když potřebuju na tábor nebo na něco, tak to mi nedá. Uvažuju teď i o navýšení

alimentů, když vlastně se holka narodila, měl ještě dvě děti ve vlastní péči, ale tenkrát já jsem

měla větší příjem než von. Ale teď už jsou ty děti velký, takže platí jenom na moji holku.
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Chodí za ní jednou měsíčně, tak jak má určeno soudem. Ale vlastně se s ním vůbec nebaví,

baví se jenom se mnou, nemá vo ní vůbec zájem. Přitom moje holka ho má jako modlu.

Vždycky jí něco slíbí, ale nikdo to nedodrží. Slíbil jí nový kolo a holka se mě ptá: „maminko,

kdy mi tatínek přinese to kolo“.  Už je to dva roky. Není na něj vůbec spolehnutí. Ani se

nenabídl, když ležela v nemocnici, třeba převízt domu. To díte jako kdyby neexistovalo.

12) Je ještě něco na co jsem se zapomněla zeptat?

No hodně přemejšlim, že mám dítě a kdyby  se mnou něco stalo, co by bylo. Mám nějaké

zdravotní problémy se srdcem, tak je to pro mě těžký. Ale mám ségru a vim, že by se o ní

postarala.

Taky jí vedu hodně k samostatnosti. Kdyby se nejde bože něco se mnou stalo, ví, kde mám

prášky, kam má zavolat do nemocnice, jít k sousedům a tak. Asi po ní chci někdy víc, než

může zvládnout.
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paní Irena

Paní Ireně je 56 let. Má středoškolské vzdělání. Má jednu  dceru ve věku 22 let. Od 2 let věku

s ní žije sama. Je rozvedená. S dcerou žije v družstevním bytě 1+1 velmi malých rozměrů.

Otec se s dcerou pravidelně nestýká, ale alimenty platí ve výši 2000 korun měsíčně. Paní

Irenu nejvíce trápí její ekonomická situace, která je ještě složitější díky dlouhodobé nemoci

její dcery. Platby za léky, podpůrné prostředky a rehabilitace velmi zatěžují jejich rodinný

rozpočet. Dcera studuje vysokou školu, ale kvůli své nemoci nemůže chodit na brigády nebo

si najít nějaké zaměstnání a tak finančně přispívat. Paní Irena žije s dcerou sama, partnera

nemá a žádného ani nehledá, přestože přiznává, že na určité činnosti a práce jako opravy

v domácnosti by byl partner dobrý.

Paní Irena mluvila pomalu a rozvážně.

Rozhovor byl pořízen v kanceláři v 15,00 hodin a trval 60 minut.

1) Jaké jsou  nevýhody osamělého rodičovství?

No, že je člověk na všecko sám. A vlastně musí všechno řešit, jako jak technické věci,

zařizování a finanční věci.

2) Co je dobré na tom být jako rodič sám, jaké to má výhody?

No výhodu to má takovou, že vám do toho nikdo nemluví. Člověk si vlastně o všem

rozhoduje sám a že vás ničím neštve, nemá jiné názory, prostě se o ničem nepřete. Na druhou

stranu se nemáte s kým poradit. To je zase ta nevýhoda.

3) Co jste se musela naučit nového?

No člověk si musí zařizovat věci sám. Já jsem vždycky tohle mi trochu vadilo, protože nejsem

vůbec technickej typ a vždycky jsem musela různý lidi žádat o pomoc a že třeba jsem měla

jednu známou, jejíž manžel byl hrozně hodnej, takže ten v bytě zařídil různý věci a to bylo

pro mě ohromně přínosný, protože bych si asi neuměla vůbec poradit sama a taky na ty

technický záležitosti je také potřeba finanční prostředky. Protože jsem neměla peníze, tak to

pro mě bylo hrozně důležitý.

4) Co bylo nebo je pro vás nejdůležitější?.

No nejdůležitější vlastně v současné době je, že bych potřebovala, aby byla zdravější. Není na

tom dobře. To je vlastně to, co se prolíná, že ona byla vždycky od malička nemocná a kolem

toho byly hrozné starosti. A když jsem na to byla sama a k tomu jsem chodila do zaměstnání a
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potřebovala jse být v zaměstnání a babička ta nechtěla hlídat, protože tvrdila, že maminky

jsou nejlepší, ale já jsem potřebovala chodit do práce. Tak to bylo jako pro mě vždycky

taková starost a umístit jí někam na tábor byl problém, protože ona jezdit nechtěla nebo do

ozdravovny, což nesla hrozně těžce. Nebo se mi jednou podařilo na Mořského koníka, jenže

tam měli špatné počasí a ona celou dobu vlastně tam psychicky trpěla, že je tam sama a

vlastně nikdy se nesžila. Potom mi to vyčítala, ale já jsem potřebovala být chvíli sama a dělat

si svoje věci, protože je tam pořád ten kolotoč – připravit něco ráno, jít do zaměstnání, aby to

dítě obstálo v té škole, odpoledne jako jít dřív domů, než bych třeba chtěla. Později bych

potřebovala a te´d najednou do toho ta její nemoc, tak to mě vždycky nejvíc vadilo. Jinak

bych to zvládala daleko líp. To se vlastně prolíná a že vlastně jsem neměla zázemí, někoho,

kdo by to se mnou řešil, jedině moje sestra. To bylo ale jenom na dálku, vždycky po telefonu,

ale neměla jsem podporu ze strany partnera ani té jeho maminky. To mi vždycky vadilo. S tí

souviselo to, že dcera byla na mě víc fixovaná a tím vlastně vždycky hůř snášela to odloučení,

víc než ty ostatní děti. Když někam odjížděla a potom, když se vrátila, tak trvalo vlastně asi

měsíc, než se z toho dostala psychicky a mělo to na ní následky, nejen psychické, ale přími na

to zdraví. A byla pak nemocnější nebo měla různé psychosomatické potíže, které měla. Vona

vždycky byla dobře vychovaná, měla takové ty návyky, chování.To jí ale ubližovalo

v kolektivu, protože ty děti právě, vono jim to bylo všechno jedno a tím vona vlastně potom

měla vždycky problémy, aby tam zapadla, protože voni jí vždycky vyřazovaly. Jedině v té

škole, tam se snažila zapadnout, ale nebylo to to její, co by si jako převzala, jenom, že se o to

snažila, aby s těmi dětmi byla zadobře.

5) Co byste chtěla na současné situaci změnit?

Chtěla bych, ale potřebovala bych na to peníze. Jako abych mohla, ty peníze byly vlastně

omezením jako vždycky. Že bych jako nemusela pořád myslet na to, mohu a nemohu, co si

mohu koupit. Měla bych asi lepší byt, lepší vybavení. Chodila bych do nějakých kurzů, což

bych ráda. Dceru bych někam posílala taky. Jako muže to už si nenajdu, to už je prostě to.

Dříve jsem ale jako, abych se s někým někde potkala, to vůbec nepřicházelo v úvahu, protože

to bylo jenom ze zaměstnání domů a nebo, když byla dcera menší do družiny. Takže vlastně

pořád to byl takový ten koloběh, ze kterýho nebyla možnost vybočit, protože jsem neměla to

hlídání. A navíc partnera si najít, kterého bych akceptovala A změnit jako, aby člověk měl to

finanční zázemí. Tam cítím to odlehčení, že bych mohla třeba koupit té dceři léky, mohla

bych já nevím, něco relaxačního. Nějaké masáže, někam chodit na něco, co by jí udělalo

dobře. Mohla bych s ní jet k moři, kde bychom si odpočinuly víc od těch starostí a tak.
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6) Je nebo byl důležitý názor vašeho dítěte při výběru nového partnera?

V podstatě, kdyby byl nějaký strašný, tak bych ho nechtěla a ni dcera, ale kdyby byl přívětivý,

inteligentní, tak by ho dcera asi  akceptovala taky. Je to takové to vzájemné ovlivňování. Ale

bylo by to podle situace, já nevím.

7) Vnímáte nebo vnímala  jste podporu svého okolí?

Úřady byly příšerné. Jenom, když si vzpomenu, když byla dcera malá a byla jsem na tom

sociálně velmi špatně, tak vlastně na sociálním úřadu, to bylo strašné, takže jsem si řekla, že

již nikdy. jedině, když jsme tam chodily jako pro přídavky na děti, tak na to vyřizování byla

příjemná, poradila nám, ale co se týkalo sociálních dávek, to bylo mnohem horší. Když byla

malá, tak tam bylo jako na základě nemoci jsem dostávala na ní nějaké dávky, tak to bylo

nějak i něco poradila, ta byla docela slušná. Spíše jsem ale vnímala nazájem ze strany úřadů,

přestože věděli, že je dcera nemocná a že se o ni slušně starám, tak to byla hrůza.

Ve škole to bylo v pohodě. Lenka se dobře učila, takže třídní ji měli rádi, tam jako nebyl

problém, spíš jako, že spolužáci ji nebrali. Protože ona byla hodně mírná, takže někteří ty

spolužáci jako byli hodně zlí a měla tam nějaké problémy. Bylo tam, že se jí nějak posmívali

a ona se neuměla bránit, tak jsem to řešila s třídní. Z toho měla pak taky psychický následek.

Ona vždycky byla hodná, mírná a dobře se učila. To vadilo těm ostřejším jako spíš děvčatům.

Na kluky si nikdy nestěžovala. No moc ale jinak podporu nemám. Mám sice sestru, ale ta si

žije svým vlastním životem, ta se mnou probere jen zdravotní věci, protože je lékařka, ale

jinak je veškerá tíha jenom na mě a někdy je to na mě moc. Někdy si řeknu, že se to tak nějak

zvládne, ale někdy jsem z toho špatná, protože nevím.

8) Jak  to máte  s volným časem, můžete se věnovat osobním koníčkům a zájmům?

Koníčkům jsem se nějak moc věnovat nemohla. Když byl nějaký volný čas, tak jsme šli třeba

do lesoparku a tam jsme něco hrály nebo jsem se s ní učila nebo nějaké hry doma nebo jsme o

něčem diskutovaly, protože jsem vždycky chtěla od malička, aby se rozvíjela. Takže dřív

jsem třeba četla knížky, ale teď jedině tak nějaké odborné, co souvisí s mou prací a jedině co

mě vždycky bavilo, ale neměla jsem na to čas, bylo sledování baletů, hudba. Hudba taková,

jako koncerty vážné, ale takové té populární, lehčí melodické skladby. To mě vždycky jako

povznášelo. I dřív jsem si zpívala, teď už vůbec ne. Mám ráda i opery, které ale dcera ne,

takže ty nenavštěvuju, taky lístky jsou tam hodně drahé, takže chodím na balety. Baví mě i o

tom psát. Dřív jsem si doma psala i nějaké povídky, ale nikdy jsem to nikam nedala. Všechno

se to ale vyhodilo.
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9) Znáte jiné osamělé maminky, uvítala byste, kdybyste se mohly scházet, podnikat společné

akce?

Určitě ne, o to bych zájem rozhodně neměla. Protože já v tomhle problém nevidim. Já mám

spíš svoje kamarádky, jako to je pro mě důležitější a ani na to nemám čas a zájem taky ne.

10) Jaké máte plány do budoucna. Co chcete, aby vaše dítě/vaše děti  dělalo/y v budoucnu?

Plány se nezměnily. Chtěla bych, aby vystudovala vysokou školu a aby byla na tom líp

zdravotně, aby mohla pracovat. Ale nechala jsem tomu volnej průběh a nesnažila jsem se jí

omezovat. Já taky abych mohla pracovat co nejdelší dobu, abychom se nějak uživily. Jinak

jako zjišťuju, že mi chybí cizí jazyky, že bych potřebovala chodit někam na jazykový kurz.

To je takový můj handicap, že angličtinu to umím jen pár slovíček a němčinu tak do tý bych

se možná dostala, ale bych musela zopakovat. To mám pocit, že bych hodně potřebovala. Pak

taky asi druhé zaměstnání, abychom vycházely líp finančně. Bavilo mě dělat uvaděčku

v divadle, ale tam jsou potřeba jazyky, to je podmínkou.

11) Došlo u vás ke změně ekonomické situace vaší rodiny?

Naše ekonomická situace je velmi špatná. Pokud nemá člověk širší podporu rodiny nebo

pokud bývalý manžel na to jako neposkytuje vyšší výživné tak, aby ta rodina byla alespoň

slušně zabezpečena, tak je určitě to problém. Kdo je asi průbojnější, tak získá finančně lepší

zaměstnání, ale to já jsem nikdy nebyla a taky mě hodně svazovala ta nemoc mé dcery.

Nemožnost, že mi bude někdo hlídat. Neměla jsem možnost se více rozvíjet. Bývalý manžel

nás nikdy moc nepodporoval.

12) Je ještě něco na co jsem se zapomněla zeptat?

No je to mnohem větší zátěž, protože byla velmi často nemocná a je to mnohem větší zátěž ve

srovnání se zdravými dětmi. To se nedá vůbec srovnat. Pořád se to točí kolem toho jednoho,

finance a zdraví. Hlavně teda to zdraví, tím souvisí to, že by mohla chodit na brigády a

všechno by bylo lepší. Jsem vlastně pořád omezovaná.
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3. Analýza a interpretace dat

Pomocí metody otevřeného kódování jsem vytvořila 10 hlavních kategorií sloužících pro

analýzu záznamu. Poté jsem využila tzv. konceptualizace údajů  tj. “proces, kdy přecházíme

z deskriptivní roviny do roviny hledání a nacházení toho, co je skryto za prostou deskripcí“

Miovský55.

Respondenti výzkumu, osamělí rodiče tvoří velice různorodou skupinu. Jsou zde otcové a

matky patřící do různých společenských tříd, žijících v rozdílných socioekonomických

podmínkách, s rozdílným vzděláním a rodinným zázemím. Liší se důvody a příčinami, za

kterých se stali osamělými rodiči. Rozdílné jsou životní situace, v nichž se nacházejí, stejně

jako způsoby, jimiž se s nimi vyrovnávají. Každý příběh je jedinečný, přesto je možné najít

některé rysy shodné či podobné.

Nevýhody osamělého rodičovství

Jaké jsou nevýhody osamělého rodičovství? Tuto otázku jsou položila všem respondentům

výzkumné sondy jako první. Všichni odpovídali velmi pohotově a bez velkého rozmýšlení.

Šest z devíti respondentů odpovědělo shodně, že největší nevýhodu osamělého rodičovství

vidí v tom, že jsou na všechno sami.

Partnerku postrádali zejména vdovci a to, nejen ve vztahu k sobě, ale také ke svému dítěti

nebo dětem. Můžeme se domnívat, že u vdovců byla ztráta partnerky reflektována jako

bolestná proto, že ke ztrátě manželky a matky došlo pod vlivem tragických životních

okolností. Zřejmě šlo též o partnerky milované, se kterými se muži pravděpodobně přáli

zůstat (na rozdíl od mužů rozvedených).

 Pan Adam k nevýhodám osamělého rodičovství podotýká: „Dítě dostává vědomosti a

schopnosti jednoho člověka, každý je dobrej v něčem jiným, v tom se to ztrácí, musí přijít

nějaký trauma u toho dítěte, když jeden chybí“. Reflektuje tak chybění či ztrátu plurality a

domnívá se, že tato ztráta poznamenává nějakým způsobem i děti.

Pan Petr zmiňuje chybění partnerky ve svém vyprávění několikrát. Pan Miroslav více než

absenci partnerky pro sebe  vnímá, že synovi chybí maminka a to pociťuje jako největší

okolností. Pan Josef největší nevýhodu vidí v nedostatku času a paní Věra a Martina za

největší nevýhodu považují nedostatek peněz. Respondenti často zmiňují, že pro něj je (či

55 MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada 2006, s. 228
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bylo) velmi problematické vykonávání domácích prací. Respondentky se oproti tomu často

zmiňují o finančních otázkách provozu domácnosti.

Co je dobré na tom, být jako rodič sám

Osamělé matky

Paterson zpochybňuje zažitý stereotyp o osamělých matkách jako o neúspěšných, nešťastných

a nevyrovnaných bytostech, které těžce snášejí osamělý život s dítětem a poukazuje na

výzkumy, které byly provedeny v 90. letech ve Spojených státech amerických. Z těchto

výzkumů vyplynulo, že: „…tyto ženy jsou více nezávislé, méně stresovány manželstvím

(zejména jeho sexuální stránkou), jsou volné k rozvíjení nových cest, které ženám

v dlouhodobých vztazích nejsou tak dostupné, jsou méně dotčeny  genderovými očekáváními

na roli ženy – matky a užívají si bohatší emocionální a osobní život“56. Ani jedna ze čtyř žen

z mého výzkumu neodpovídá  poznatku Patersona, že by si více užívaly osobního života a že

by jejich život byl emocionálně bohatší. Nevím, zda je to dáno kulturními rozdíly mezi

Evropou a USA, nebo velmi malým vzorkem osamělých matek, kde vlivem náhody ani jedna

respondentka nevypovídala v tomto duchu.

I když malé náznaky určitých výhod života bez partnera ženy uváděly a to zejména v otázce

možnosti svobodně se rozhodovat, co budou dělat, bez  ohledu na přání a názory partnera.

Paní Věra uvedla: „cokoliv děláte sami, že si o tom rozhodnete sami a sami si to uděláte“.

V podobném duchu odpovídaly i ostatní matky. Paní Alena řekla:“…nemusím koukat na to,

aby byla doma večeře nebo aby bylo vyžehlený prádlo…nikdo nám do toho nekecá“. Paní

Martina ze své zkušenosti z manželství řekla: „…že člověk nemusí být večer v pozoru

připraven, prostě manželovi večeře a milá ťutu ňuňu a být hlavně doma, že se nikde

neflákat…aby manžel nežárlil“. Zde paní Martina reflektuje právě Patersonem zmiňované

genderové stereotypy týkající se role ženy a matky.

Podle mého názoru však z výpovědí respondentek nevyplynulo, že by byly zvlášť spokojené a

cenily si toho, že jsou sami s dítětem.

Už E. H. Erikson spojoval identitu ženy s biologickými pochody jejího těla, avšak

zdůrazňoval, že: „…ideálně by žena měla využít své biologicky dané dispozice a také

možnosti, které jí společnost nabízí…což může vyvolat řadu konfliktů“57. Jinými slovy řečeno,

role matky může, ale také nemusí ženu naplňovat. Své mateřství nemusí prožívat šťastně a

56 PATERSON, W. A. : Unbroken Homes. Single-Parent Mothers Tell Their Stories. Vlastní překlad. The
Haworth Press, Inc. New York 2001, s.76
57 BARTLOVÁ, P.: Aspekty identity matky. Prožívání po narození prvního dítěte. Diplomová práce. Brno:
Masarykova univerzita, 2005. 87 s. Vedoucí: Mgr. Eva Pavlíková
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spokojeně. To se také ukázalo v rozhovoru s paní Martinou, která se subjektivně necítí šťastná

a v minulosti prožívala vnitřní boj, zda dítě dát k adopci či si jej ponechat: „po tom porodu a

během těhotenství, kdy jsem neviděla budoucnost, tak jsem vlastně nemyslela na dítě. Já mám

teď pocit, že už nemůžu mít radost ze života a že prostě jen přežívám. Ani to dítě mě

neuspokojí, protože jak je furt člověk ve stresu, pořád prostě jede a jede. Nemám žádnej

osobní život. Už je ze mě taková mašina, která jede…byla jsem úplně psychicky hotová. Dítě

jsem chtěla dát do adopce a prostě vodejít. Přestat jíst a vodejít…jednou za čas se mi stane,

že chci vod všeho utýct…já jsem prostě řekla, tak si to dítě nechte, dala jsem mu facku a

vodešla jsem do pokoje a tady jsem se zavřela a brečela“.

U paní Martiny jsem vnímala velkou zátěž, kterou pro ni představuje péče o dítě a mizivou

podporu blízkého okolí s vážnými ekonomickými problémy, které u ní vyvolávají na jedné

straně silné pocity frustrace, stresu a nepohody a na druhou stranu silné pocity viny:

“Opravdu, když máma je schopna uvažovat o tom, že dá pryč dítě a že pak bude líp, tak to je

vrchol. V životě jsem netušila, že je to možný“. U paní Martiny byla patrná velká emoční

rozkolísanost a emoční ambivalence vůči dítěti. Také několikrát zmínila zdravotní problémy

své a svého dítěte, které jsou chronického rázu. Syn trpí astmatem ona sama má nemocnou

štítnou žlázu, časté záněty a laryngitidy. Zmiňuje též synovu velkou emoční závislost, říká že

na ní syn „visí“. Zde se můžeme pouze domnívat, že psychosomatické onemocnění astmatem

zřejmě souvisí s fungováním celého systému rodiny – s matčiným depresivním prožíváním a

emoční ambivalencí vůči synovi, s „dusivou“ tíhou rodinné situace.

Paní Martina má pocit, že sama nemůže nic ovlivnit -  jakoby nebyla aktérem svého života,

ale pasivní obětí okolností. Tento přístup nese rysy tzv. naučené bezmocnosti, které se u paní

Martiny prolínají celým příběhem. U paní Ireny bylo velkým problémem onemocnění dcery,

které se stalo ústředním tématem jejího vyprávění: „Nejdůležitější vlastně v současné době je,

že bych potřebovala, aby byla zdravější. Není na tom dobře. To je vlastně to, co se prolíná, že

ona byla vždycky od malička nemocná a kolem toho byly hrozné starosti“.

Kromě přirozených biologických předpokladů pro mateřství pak u osamělých matek záleží na

tom, za jakých podmínek se osamělými staly. Pokud se žena sama pro osamělé rodičovství

rozhodne, je možné předpokládat alespoň částečnou připravenost na přijetí této role. Tak

tomu bylo u paní Aleny, která se s faktem, že partner další dítě nechtěl, vyrovnala: „Když

jsem mu řekla, že čekám mimčo, tak mi řekl, že se na to necejtí a že už jsme starý. Kdybych se

měla teďka rozhodnout, tak bych nikdy neměnila… máme kde bydlet, mám dobrou práci“.

Pokud žena s touto možností nepočítala a je jí zaskočená, může tím být její život a péče o dítě
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velmi ovlivněn. Jak poznamenává Paterson58, tyto ženy se náhle ocitají v situaci, kdy musí

samostatně rozhodovat o svém i potomkově životě, vystupovat a jednat v soukromé i veřejné

sféře jenom samy za sebe. Získávají tím jistou autonomii, ale doléhá na ně také větší

zodpovědnost, kterou nyní nemohou dělit mezi sebe a partnera. Mohou též pociťovat ztrátu či

chybění opory, kterou mohly případně nalézt u partnera.

Paní Věra – opustila sen o tradiční úplné rodině jako základu svého života, i když čas od času

ještě propadala jeho kouzlu a chtěla žít v novém partnerském vztahu. Nicméně ve skutečnosti

se zaměřila na nové vztahy a svou pozici v novém uspořádání bez manžela. Tuto strategii

nazývá Baková59 „rodina spoléhající se sama na sebe“. Ženy jednající v rámci této strategie se

snaží o co největší rozšíření rodinného prostoru. Navazují a upevňují sociální vztahy, zapojují

další dospělé, rozšiřují hranice sociálního světa sobě i dětem. Stejnou strategii také uplatňují

osamělí tatínkové, se kterými jsem pořídila rozhovor.

Vztahy s otci dětí jsou u žen neutrální až pozitivní ( p.Věra, p. Alena).

Na druhou stranu jsou osamělé matky, které se s touto rolí nemohou smířit či ztotožnit. Často

se chtějí brzy znovu vdát a vytvořit opět rodinný model otec a matka. U těchto matek je vztah

k bývalému partnerovi problematický nebo žádný. Přestože paní Irena a paní Martina vztah

s otci dětí neudržují, nekomunikují s nimi, touhu po novém partnerovi nepociťují a  zůstávají

s dítětem samy.

Osamělí otcové

Z rozhovorů s pěti osamělými tatínky vyplynulo, že péče o děti je vnitřně velmi naplňovala a

uspokojovala a zvládali ji možná mnohem lépe než dotazované matky. Pan Miroslav

v rozhovoru říká: „ když jsem věděl, že jsem rodič na plný úvazek a on se v noci zavrněl a já

jsem k němu musel vstát. A přitom si myslím, že jsem měl předtím problém, aby mě vzbudil

budík do práce, ale když se Míra pohnul, už jsem stál u postýlky. Měl jsem takovej ten

mateřskej instinkt“. Zde se ukazuje, že zřejmě tak úplně neplatí teze některých odborníků,

kteří říkají, že o dítě se nejlépe postará matka a že „mateřský instinkt“, jak to nazývá i tatínek

sám, mají pouze ženy, které dítě odnosí a porodí.

Také se zdá, že u všech otců, které jsem zpovídala, je patrná větší vyrovnanost s tím, že se

budou o dítě nebo děti starat sami. Berou svůj „úděl“ méně úkorně než ženy (zde by se dalo

možná dokonce říci, že svou situaci chápou jako „úkol“ nikoliv „úděl“. U vdovců je situaci

58 PATERSON, W. A. : Unbroken Homes. Single-Parent Mothers Tell Their Stories.Vlastní překlad. The
Haworth Press, Inc. New York 2001, s.76
59 Bak, M. Section on Constructions of Parenthood in Everyday Life /online/ c2004, poslední revize 2.5.2007
/cit. 2008- 12-07/. Dostupné z http:// skk.uio.no/Arkiv/motherhood/bak_030521.html
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trochu jiná, ti byli před novou situaci postaveni ne z vlastního rozhodnutí a také, jak pan Petr,

tak pan Adam zmiňují touhu po partnerce a potřebu  partnerky daleko více než ostatní muži.

Co by na to řeklo okolí

Někteří respondenti zmínili okolnost, která pro ně byla pro ně důležitá v péči o dítě a to, jak

se na ně dívá okolí. Také aktivity týkající se péče o dítě, například úkoly, příprava  do školy

apod., byly často motivovány snahou vyhnout se možnému kritickému pohledu okolí. Postoj:

„Nesmíš udělat to nebo ono, co by na to řekli lidi“ je velmi častý a hluboko zakořeněný

v mnoha lidech,  je dána výchovou od dětství a předávána transgeneračně. U pan Miroslava

byla reflexe názorů okolíto nejvíce patrná v promluvě týkající se  vztahu k matce syna, která

je opustila 6 měsíců po jeho narození. Pan Miroslav říká: „Mírova verze je, že maminku má

v Německu, s tím to má vyřešený i pro okolí. Když tomu někdo nerozumí, tak já mu to pak

dovysvětlím“. Pan Josef ve svém vyprávění tento motiv zmínil několikrát: „Vono vás to

donutí, že jo, kdyby to byla rozvedená matka, kdyby chodilo děcko do školy špinavý nebo

nepřipravený, tak řeknou, je to s odpuštěním cuchta, že jo, ale je to máma…že von žije

s otcem a nemá úkol napsaný, tak to by bylo tady po Táboře pozdvižení. Nebo kdyby přišel

špinavej. Byl jsem hodně na očích, sledovanej. Mám tady hromadu známejch po Táboře, takže

je to takový náročný. Takhle, nechtěl jsem, aby mi někdo řek, jako vychovává ho špatně,

nevěnuje se mu“. U pana Josefa to mohlo dle mého názoru souviset s tím, že mu dítě bylo

svěřeno do péče po rozvodu. Sám zmínil, že byl v té době v kraji jediný, kdo jako otec po

rozvodu vychovával dítě. Bývalá žena bydlela ve stejném městě a mohl pociťovat ohrožení

z její strany, že by mu dítě chtěla vzít. Také to uvedl v rozhovoru, že bývalá žena volala na

„sociálku“, aby zkontrolovali, jak se stará o dítě. To mohlo být silným motivem, pro větší

kontrolu před okolím.

Volný čas, prostor pro osobní koníčky a zájmy

Všichni respondenti se shodli na tom, že trpí nedostatkem času, popřípadě, že se museli vzdát

svých zájmů a koníčků. Pan Miroslav přestal hrát tenis a vše podřídil sportovním aktivitám

svého syna: „ Mírovi aktivity mě naplňujou. Když jedeme na závody, já si to užívám“. Pan

Vladimír poznamenává: „Tak koníčky si musím udělat z toho, co musím dělat. Chodit do

práce, z toho si udělat koníčka, z toho, že se věnujete dětem…“.

Někteří jsou ale schopni se nadále věnovat i svým koníčkům a zájmům, jako například pan

Petr, který hraje tenis a lyžuje. Pan Adam  nadále hraje 1-2 týdně volejbal, s přítelkyní byl v

tanečních, ale jak poznamenává: „…volnej čas si musím udělat tak, abych moh bejt co
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nejlepším rodičem“. Většinou se ale snaží vlastní aktivity skloubit dohromady s aktivitami

svých dětí. Navíc pokud mají v péči syna, směřují tyto aktivity více do sportovních činností,

což je jim bližší a osobně je to uspokojuje.  Vzhledem k tomu, že ani jeden osamělý tatínek

neměl v péči dceru (kromě pana Petra, ale ve věku 23  a 20 let, které jsou již samostatné)

nelze zjistit, jak by to bylo v takovém případě. Jakým způsobem by byly směřovány aktivity

dcer, zda by  se více zaměřovaly na sport nebo zda by otcové byli schopni se věnovat i

„holčičím“ aktivitám jako jsou tanečky, balet, výtvarné aktivity apod.

U osamělých maminek se opět projevovala větší nespokojenost s tím, že nemají čas na svoje

zájmy. Shodně uvádějí, že své koníčky musely opustit a věnovat volný čas dětem. V případě

paní Ireny se s dcerou shodují na stejném zájmu a tím je balet. Paní Martina se v době před

narozením syna věnovala mnoha zájmům a aktivitám. V současnosti, jak sama říká: „ Stojí to

hodně sebezapření a můžu říct, že jiný koníček v současný době než koukat tzv. na televizi do

blba nemám“.

Společnost jiných osamělých rodičů

Dle Murrayové60 společnost a komunikace s jinými osamělými rodiči může být prostředníkem

potvrzení vlastních emocí, které mohou umožnit nalezení do určité míry dostatečně

uspokojující odpovědi na svoje vlastní problémy. Partnetrem v tomto dialogu nemusí být

nutně profesionál. Matějček61 v tomto kontextu poukazuje na význam svépomocných skupin.

Sdílení zde má jiný kontext než v rozhovoru s odborníky, snáze dochází k porozumění na

emocionální úrovni a ke sdílení prožitků, které Matějček62 řadí mezi „nejúčinnější

psychoterapeutické mechanismy“.

Respondenti, kteří mi poskytli rozhovor, by však ani v jednom případě takové společenství

nevyhledali. Nedomnívali se, že by jim to bylo k něčemu prospěšné. Pouze jedna osamělá

matka, paní Martina by takovou možnost uvítala. Osamělí otcové shodně uváděli, že je to

vůbec nenapadlo a že žádné jiné osamělé tatínky neznají nebo je nevyhledávají. Z odpovědí

lze usuzovat, že osamělí rodiče se spíše snaží co nejvíce včlenit do společenství úplných

rodin, aby se péče o děti a chod domácnosti  co nejvíce přiblížil normálním poměrům.

Zdá se, že zde se teorie úplně míjí s praxí, ale s ohledem na velmi malý počet respondentů

nelze nevyvedené skutečnosti zobecnit na celou populaci osamělých rodičů.

60 MURRAY, M.A. : Needs of parents of children. In Blacher, J., American Association of Infant Health
Washington DC, 2002
61 MATĚJČEK, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených. Jinočany: H &H, 2001
62 MATĚJČEK, Z.: Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN, 1992
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Zvládání rodičovské dvojrole

Otcové vnímali zvládání domácích prací a péči o domácnost jako velmi náročné aktivity.

Mohlo by jít o fungování genderových stereotypů. Tyto činnosti považují muži za typicky

„ženské“, sami ze svých rodin nebyli zvyklí takové činnosti vykonávat a také neočekávali, že

je budou potřebovat v budoucnosti. Pokud mají podporu okolí, jako je rodina např. v případě

pana Miroslava to byla maminka, která jim vařila, v případě pana Adama rodiče a tchýně

s tchánem, podělí se s nimi o tyto činnosti. U pana Petra to byly dcery, na které přenesl část

povinností v domácnosti -  praní a žehlení. Sám k tomu říká: „jsou ženský, tak se musej

starat“.

Přestože mají osamělí otcové problém se zvládáním domácích prací, ani v jednom případě

nevedou své syny k tomu (nebo se o tom alespoň v rozhovoru nezmínili), aby se uměli o

domácnost postarat. Mohou také zažívat pocity určité nepatřičnosti nebo se za to stydět, jako

např. pan Josef, který popisuje postup při mytí oken následovně: „ aby me neviděli kamarádi

z bytovky. To jsem dělal za šera, v neděli v sedm večer, když jsem věděl, že jsou lidi po

vejletech nebo někde na pivu“.

Pan Miroslav žije se  synem po dobu 13 let (téměř od jeho narození) a musel zvládat

veškerou péči sám, je pro něj přirozené zastávat obě role automaticky. Také, jak dále uvádí:

„jinak  takový to praní a to, mi přijde úplně automatický, prostě to všechno dáme do pračky,

vypereme, snažíme se šikovně věšet, abychom nemuseli žehlit…čili všechno tak průběžně se

člověk naučí“. Tatínkové, kteří pečovali o své dítě od jeho raného dětství a dlouhodobě, jsou

daleko více smíření i s různými domácími pracemi. Tatínkové, kteří pečují o děti kratší dobu,

tj. pan Adam, pan Petr a pan Vladimír (od 2 –do 5 let) shodně uvádějí, že je to nebaví, jde  pro

ně o nutné zlo a snaží se nějakým způsobem vykonávání domácích prací zjednodušit.

Například pan Vladimír uvádí: „Mám potíže v domácnosti. Jsem na to sám a taky mě to

nebaví, to vaření, to je taky tragédie, furt něco vymejšlet, co vařit, musím to řešit dost často

těstovinami“. Zde je nutné podotknout, že se nemůžeme domnívat, že ženy-respondentky

domácí práce vyloženě baví. Pouze se o tomto tématu nezmiňují tak často jako muži. Možná

proto, že domácí práce chápou jako svůj „úděl“.

Kromě péče o domácnost, se kterou se všichni otcové nějakým způsobem vyrovnali, byť

každý trochu jinak, vnímají, že nezastávají pouze roli otce – muže, ale že fungují také v roli

matky – ženy. Nemají problém spojit tyto dvě role dohromady. Pan Miroslav v rozhovoru

uvedl, že: „já s ním mám jako ohromnej vztah, že možná v normální rodině ten táta nemá ani

ten prostor, být s tím dítětem, já jsem teda chlap, ale myslím si, že jsem pro něj i ta ženská

Podobně se vyjadřuje i pan Adam: „Nedávno mi řekl, že mu z 90 % nahrazuju mámu.
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Částečně se ze mne stává ženská. Je fajn pocit, že to člověk zvládá, že to funguje, to člověka

uspokojí, ale bylo by fajn, kdybychom žili jako rodina.

Z osamělých matek však ani jedna neuvedla, že by zastávala i roli otce. Paní Alena to

například řeší takto: “Tu roli tatínka tam vlastně zahrál strejda, muž od mý ségry“. U

ostatních osamělých maminek bylo téma chybění otce a mužské role zmíněno pouze okrajově.

Paní Věra se snažila zpočátku zachovávat zdání fungujícího tatínka: „ říkala jsem jí, tatínek je

hrozně šikovnej a chytrej, tak s ním třeba fotografuj“. Po opakujících se nezdarech

v interakcích mezi otcem a dcerou tyto snahy opustila, což komentovala slovy: „ Pak jsem po

zkušenostech přestala motivovat svoje dítě, ale nikdy jsem jí nemotivovala proti“.

Zvládání péče o domácnost je tradičně chápáno jako „ženská doména“ – předpokládá se, že

ženy tzv. domácí práce ovládají a jsou k nim vedeny od útlého věku. Respondentky výzkumu

však nebyly spokojeny s tím, jak péči o domácnost zvládají. Jednalo se spíše o pocity

nedostatku času. Ženám vadilo, že nezvládnou všechno udělat pořádně a nejlíp.

Tento jev, který popsal Ellis63, se u žen  vyskytuje velmi často. Bývají v zajetí iracionálních

přesvědčení  a naléhavých požadavků, vyjadřovaných obvykle slovy: musím, měl bych, mám,

jenž pak mohou vyústit v nesprávné nebo dysfunkční důsledky. To je někdy označováno také

termínem „musturbační myšlení“ (poznámka: tento termín používal např. doc. Břicháček).

Důsledkem je pak  například zažívaná sebelítost plynoucí z přesvědčení, že svět je

nespravedlivý, pocity viny z porušování pravidel obecné morálky  nebo pocit marnosti při

životních změnách. U osamělých matek to může být pocit z určitého selhání, z výběru

špatného partnera, nedostačného zvládání obou rolí, jak matky tak otce. V důsledku to může

znamenat jejich menší uspokojení z takového způsobu života. Tyto pocity se nejvýrazněji

projevovaly u paní Martiny a paní Ireny. Mohlo by jít o syndrom vyhoření- dlouhodobé

monotónní střídání zaměstnání a péče o dítě a domácnost (například u paní Ireny).

Pokud jde o péči o děti a jejich přípravu do školy, všichni tatínkové  vnímají tyto činnosti jako

svou prioritu. Zejména ve vztahu ke školním povinnostem jsou velmi pečliví a důslední,

například pan Josef uvedl: „…například rodičovské sdružení…učitelka řekla, kdyby byly

všechny děti připravený jako tady pana Josefa, tak to bych byla spokojená“. I ostatní

tatínkové zmiňují přípravu do školy jako velmi důležitou.

Z jednotlivých rozhovorů se zdá, že naopak dětem osamělých rodičů se dostává více péče a

pozornosti, než mnoho dětem z úplných rodin. Jakoby chybění jednoho z rodičů více

vychýlilo přirozenou rovnováhu do polohy daleko intenzivnější starosti a péče o dítě.

63 PROCHASKA, J. O., NORCROSS, J.C.: Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 1999, s. 263
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Důvodem může být snaha o zajištění pocitu bezpečí pro dítě. Nejvíce je to patrné u dětí, které

ztratily maminku.  Např. pan Petr řekl: „…když začal Lukáš chodit do školy, tak 2 měsíce

utíkal…byl prostě fixovanej na mě. Zabral místo po mamince v posteli a spí se mnou“. Téma

větší fixace dítěte na osamělého rodiče je reflektováno všemi respondenty. U pana Miroslava

se zdá, že vzájemná provázanost otce a syna je velmi silná. Během rozhovoru nebylo zcela

zřetelné, zda hovoří o sobě nebo o synovi nebo spíše o obou jako o jedné jednotce.

U matek jsem tento jev příliš nezaregistrovala. Pouze u paní Věry, která se snažila dceři

poskytovat pocit bezpečí a lásky pomocí dopisů, které dceři posílala jako skřítek Maravér se

vzkazy, že skřítek má Veroniku rád apod. Dle jejích slov se snažila dceři nahradit chybějícího

tatínka.

Navázání nového partnerského vztahu

Ani jeden osamělý rodič, který mi poskytl rozhovor nenavázal nový dlouhodobý partnerský

nebo trvalý vztah. Pan Miroslav: „když  to bylo takhle, tak já jsem se to nesnažil změnit

nějakou náhradní maminkou…no nepřišlo mi, že bych to změnil, že by byl někdo v životě a asi

by to měl zpřeházenější“.

Až na pana Petra, který sdělil: „Děti mi nemaj do toho co kecat. Když si vyberu partnerku o

který vim, že je pro mě ta pravá, tak si udělám stejně co chci“. Jinak všichni rodiče uváděli,

že názor dětí by pro ně  byl při výběru partnera důležitý. Pan Vladimír uvedl, že pokud by

mladší syn nesouhlasil, partnerský vztah by ukončil. Na druhou stranu by nechtěl ani jeden

muž zůstat sám, až děti odejdou. Přestože osamělí otcové udržovali nebo udržují vztahy se

ženami, nikdy se k nim natrvalo partnerka nenastěhovala. U pana Adama občas přítelkyně

přespává, ale zmínil problém se synem, který to nezvládal dobře. U vdovců byla touha po

partnerce daleko větší. Může to souviset s tím, že nemají špatnou zkušenost z rozvodem nebo

partnerským rozchodem. U ostatní rodičů se zdálo, že nechtějí měnit zaběhnutý způsob

života.

Téma hodnot

V otázce hodnot bylo ústředním tématem všech respondentů-mužů jednoznačně strach o sebe

a obava o dítě/děti. Více vnímali, že je na nich odpovědnost i za dítě. Pokládali si otázku, co

by bylo, kdyby se jim něco stalo?

V souvislosti s tím bylo důležité, jaké mají  osamělí rodiče zázemí. Pokud měl rodič podporu

širší rodiny, tuto otázku vztahoval spíše k případnému zabezpečení dítěte, kdyby se mu něco

stalo. Paní Alena, která má zdravotní problémy se srdcem, to reflektovala takto: „ No hodně
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přemejšlim, že mám dítě a kdyby se mnou něco stalo, co by bylo. Ale mám ségru a vim, že by

se o ní postarala“.

U rodičů, kteří neměli dostatečné zázemí, bylo chybění jistoty v otázce zabezpečení dětí,

velkým problémem. Paní Věra se obávala o to, co by bylo s její dcerou, pokud by se jí něco

stalo: „to bylo strašný, protože jsem neměla žádný zázemí…to mě mnohokrát napadlo, co by

se stalo a to je tak neřešitelný“.

Pan Miroslav se obává hlavně o své zdraví: „aby ještě vydržel, než bude syn samostatný a

dokáže se o sebe postarat“. Pan Adam, který je 2 roky vdovec, a syn je na něj velmi fixovaný

vnímá odpovědnost za sebe a za dítě takto: „Musím si dávat na sebe větší pozor, kdybych

umřel já, umřel by i von“.

V rozhovorech paní Martiny ani paní Ireny jsem tuto obavu nenašla. Pokusila jsem se

zamyslet nad tím, proč tomu tak je, když obě respondentky nemají žádné stabilní zázemí širší

rodiny a děti jsou na ně zcela odkázány. Je možné, že tuo úzkost právě proto vytěsnily a

nechtějí si ji připouštět.

Ekonomická situace rodin s osamělým rodičem

Materiální chudoba či ekonomické potíže jsou jako problém silněji pociťovány osamělými

matkami než otci. Ani u jednoho otce, přestože jeden přestal úplně pracovat, druhý docházel

do zaměstnání pouze na zkrácený úvazek nedošlo k výraznému ekonomickému propadu.

Pouze pan Petr zmínil, že pociťuje změnu oproti situaci kdy měli v rodině dva příjmy.

Osamělé matky zmiňovaly špatnou finanční situaci jako velmi zatěžující. Z respondetek má

největší ekonomické problémy paní Martina, která žije v azylovém domě a je odkázána pouze

na sociální podporu státu.

Se zhoršenou materiální spokojeností  může souviset menší osobní spokojenost respondentek.

Pomoc státu  hodnotí jako nedostatečnou nebo špatnou  především osamělé matky. Nejvíce

paní Martina, která je na ni zcela závislá.  Dále paní Irena, která vydává větší finanční částky

za léky pro dceru a v současném systému zdravotnictví se to pro ni stává čím dál větším

problémem.

S ekonomickým zázemím může souviset také počet dětí v rodinách. Všechny 4 osamělé

matky, které mi poskytly rozhovor, mají pouze jedno dítě.  U osamělých otců je to různé, pan

Petr má 4 děti. Je vdovec a nepředpokládal, že zůstane sám, také je katolík a vždy si přál

velkou rodinu. Pan Vladimír má 2 děti. Ostatní měli po jednom dítěti. U osamělých otců je

počet „dán“ spíše náhodou a životními okolnostmi, než plánovanou volbou.
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Celková spokojenost osamělých rodičů

Ze srovnání osamělých otců a matek se zdá, že osamělí otcové jsou daleko spokojenější se

svým životem a péčí o rodinu. Dle jejich vyprávění je péče o děti naplňuje, např. u pana

Miroslava a pana Petra  se stala tím nejdůležitějším čemu podřídili svůj osobní i profesní

život. Dalo by se zde hovořit o fenoménu tzv. vztahového otcovství, které nahrazuje otcovství

institucionální, v němž otec představoval autoritu a zákon. Muži-respondenti se k otcovství

vztahují jiným způsobem. Chtějí se více zapojit do péče o děti, hrají si s nimi, podřizují jim

svůj osobní čas a koníčky, aktivity si plánují podle dětí a tato péče je velmi uspokojuje. Pan

Vladimír říká: „Člověk má radost, když se jim něco povede a když se jim povede víc než vám,

mám radost ještě větší. Když mají děti koníčky, je to radost“.

U mužů se obecně méně očekává, že se dokážou sami postarat o rodinu. Kromě praktické

péče o děti se tento předpoklad týká zejména „péče emocionální“ - citového zázemí a pocitu

bezpečí.  Zdá se, že respondenti-otcové jsou „na sebe hrdí“. Pozitivní sebehodnocení a

sebedůvěru čerpají zřejmě z pocitu, že zvládli něco, co se od nich neočekávalo, něco

„nesamozřejmého“. To může být zdrojem jejich větší spokojenosti a celkové životní pohody.

Mohou si také více všímat pozitivní odezvy od dětí, mohou být na sebe pyšní, že zvládli něco,

co se automaticky očekává od žen. Také mohou mít daleko pozitivnější odezvy od svého

okolí. U vdovců ale u i ostatních osamělých tatínků může být sebevědomí posilováno

sympatizujícími reakcemi z okolí, kde lidé v případě vdovců spoluprožívají a soucítí s jejich

osudem, u opuštěných otců pak obdivují jejich odvahu a přístup a o to více zavrhují matky

jejich dětí, pokud je opustily.

Na rozdíl od osamělých otců nebyla zřejmě ani jedna osamělá matka, která mi poskytla

rozhovor se svým životem spokojená. Paní Věra a paní Alena nevyjadřovaly přímo

nespokojenost nebo pocity nějakého selhání, ale nevyjadřovaly se pozitivně jako osamělí

tatínkové. Paní Věra reflektovala pocity rozvedené ženy takto: „…protože můj sen byla

rodina…byla jsem na na tu rodinu vázaná, na ten celek a vůbec jsem si nedovedla představit,

že bych nepokračovala svůj život s dětma a rodinou. A bylo to pro mě naprosto neuvěřitelné,

naprosto zdrcující, jak žít dál“. Paní Alena již v době těhotenství věděla, že otec dítěte s nimi

nechce žít a jak uvedla: „ Já vlastně vod nikoho ani nic nechci, od narození holky jsem byla

na všechno připravená“. Dále z jejího vyprávění bylo patrné, že je zvyklá se o všechno starat

sama a že se jí to celkem daří. Pro paní Martinu a paní Irenu byla největší zátěží kromě

ekonomických problémů také nemoc dětí. To vnímaly obě jako velký problém, který

zasahoval do dalších činností rodiny.
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Závěrečné shrnutí narativních analýz jednotlivých příběhů

Jsem si vědoma, že výzkumný vzorek je příliš malý a zjištění podobností nebo shodných věcí

neznamená žádnou příčinnou souvislost a jde spíše o „náhodné spojení“. Faktory, které se

z výzkumu jeví jako ty, které by mohly hrát určitou roli v tom,  jak fungují rodiny s jedním

rodičem jsou tyto: ekonomická situace, hodnotový systém, nové partnerské vztahy, zvládání

rodičovské dvojrole a genderové stereotypy, společnost jiných osamělých rodičů, volný čas,

prostor pro osobní koníčky a zájmy, důležitost sociálního okolí a jeho očekávání, celková

spokojenost . V jednotlivých životních příbězích jsem si všímala, co je  odlišné a  co mají tyto

rodiny společného a to z pohledu genderových stereotypů. V jednotlivých příbězích jsem se

nesnažila nalézat jen problémy a těžkosti, byť se v mnoha příbězích prolínaly jako určující

prvek, ale má snaha byla také zjistit, co je dobrého na tom, být jako rodič sám a jaké to může

mít výhody. V hodnotovém žebříčku má většina osamělých rodičů na prvním místě péči o

dítě, přejí si, aby ji zvládali ku prospěchu dítěte a mnoho z nich tuto péči uvádělo nejen jako

povinnost, ale jako něco, co je vnitřně velmi naplňovalo a uspokojovalo.

Provedená výzkumná sonda nedává jasné odpovědi na to, jak univerzálně fungují rodiny

s jedním rodičem, ale poodhalila některé skutečnosti, které mohou být přínosné a možná i

překvapivé a odporující některým teoriím a výzkumům, které se tomuto typu rodinného

uspořádání věnovaly. Například se nepotvrdilo, že by osamělé matky z výzkumného vzorku

upřednostňovaly osobní svobodu a nezávislost a že by jejich život byl emocionálně bohatší

bez partnera. Také se ukázalo, že společnost jiných osamělých rodičů by nevyhledal, kromě

jedné respondentky, nikdo. Spíše se snaží fungovat jako rodiny úplné, aby možné nevýhody

co nejvíce eliminovali a nebylo jejich rodinné uspořádání stigmatizováno. Jako zajímavý se

jeví fakt, že přestože je obecně uznávána mateřská péče, jako něco přirozeného a

samozřejmého, z mé výzkumné sondy vyplynul překvapivý závěr, že osamělí otcové zvládali

péči o děti daleko lépe a byli se svým životem mnohem více spokojeni. To může mít několik

příčin. V prvé řadě je dán malým výběrovým vzorkem otců, ale také jejich možnou

sebestylizací při poskytování interview ženě. Může to být dáno i tím, že pokud už se stali

osamělými otci, příliš nepřemýšlí, co by bylo, kdyby… ale berou situaci tak, jak je a snaží se

ji pragmaticky řešit. Našli v péči o dítě nový způsob seberealizace a obohacení osobního

života. U osamělých matek byla patrná tendence k sebelítosti, jaký k nim byl osud

nespravedlivý, jak nejsou naplňovány jejich sny a představy apod. Jedna z respondentek

přímo uvedla, že dítě pociťuje jako „životní zátěž“, která ji velmi komplikuje život. To může

být do určité míry dáno tím, že ani jedna z matek z výzkumu, neprožívala své mateřství jako
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„svobodnou volbu“. Ekonomické faktory hrály u všech osamělých matek zásadní význam a

byly také pociťovány jako největší problém. Může to souviset i s otázkou: nakolik je možné

pro osamělou matku získat dobré zaměstnání, aniž by tím utrpěla její rodina a nakolik jsou

zaměstnavatelé ochotní toto místo osamělé matce nabídnout? Ženy se tak ocitají

v začarovaném kruhu nemožnosti zlepšit svou finanční situaci a zároveň dobře pečovat o dítě.

Jsou odkázáni na sociální podporu státu, která není dostatečná nebo musí využívat podporu

širší rodiny. Pokud takové zázemí nemají, jsou dlouhodobě frustrovány nemožností

uspokojivě řešit svou ekonomickou situaci. Pokusila jsem se zaměřit na srovnání výhod a

nevýhod osamělého rodičovství. Ze vzájemného porovnání je patrné, že nevýhody výrazně

převyšují výhody. Pokud už byly nějaké výhody zmíněny, týkaly se pouze určité svobody

v rozvržení času a někteří rodiče dokonce nenašli výhodu žádnou.

Diskuse

Při analýze životních příběhů osamělých rodičů jsem se zaměřila zejména na to, co je pro

respondenty důležité, jaké jsou jejich hodnoty, jakým způsobem se změnil jejich dosavadní

život, jak důležitá je  ekonomická situace, jaká je jejich celková spokojenost s prožívaným

životem. Narativní analýza poukazuje na řadu odlišných horizontů, v nichž se mohou

odehrávat životní příběhy osamělých rodičů. Lze sledovat odlišné kontexty a smysly, ale i

společné fenomény, problémy, hodnotové orientace a vztahy k okolnímu světu, které je

spoluvytváří. Lze vnímat také spojnice podobných osudů, které předurčují podobné nebo

shodné řešení problémů či vnímání podobných priorit.

Ráda bych upozornila na to, že uvedené analýzy příběhů osamělých rodičů je nutno chápat

jako konstrukty. Během analýzy narážíme na problém předporozumění, ale i na to, co sděleno

nebylo, co bylo zapomenuto. Svou roli hraje i osoba „zúčastněného výzkumníka“, ke které

zaujímají respondenti určitý postoj a vztah, který může následně ovlivnit způsob a obsah

výpovědi. Analýza textu promluv může být  do určité míry ovlivněna tím, jakým způsobem je

příběh vyprávěn. Také verbální zdatnost respondentů může ovlivnit i čtenáře, který začně

s určitým příběhem sympatizovat více a s některým méně.

Narativní analýza může být přínosná tehdy, pokud se snažíme nahlédnout na příběh očima

vypravěče. Zároveň bychom se měli vzdát jakéhokoliv hodnotícího měřítka. Základem by

mělo být tázání po tom, co je pro vypravěče podstatné, jaké významy přisuzuje různým

událostem a situacím. Teprve v tomto bytostném tázání po smyslu můžeme poodhalit něco
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z vyprávěného příběhu a nalézat v něm jedinečný smysl, který se ukazuje hlavnímu hrdinovi

příběhu. Je zřejmé, že nalézání společných fenoménů v příbězích osamělých rodičů není

snadné a častokrát není možné vůbec. Pokud jde o individuální příběh, jako takový se vymyká

zobecnění.

Vzhledem k velikosti vzorku respondentů nelze zobecnit výzkumné závěry na celou populaci

osamělých rodičů. Narativní analýzu nastíněnou v diplomové práci považuji spíše za

výzkumnou sondu, která mapuje určitý terén. Užitím narativní analýzy jsem s pokusila

poodhalit některé důležité skutečnosti, které nám umožňují nahlédnout do života osamělých

rodičů. Přestože záznamy vyprávění nejsou obsáhlé, umožňují hledání nových interpretací.

Závěr

V první kapitole teoretické části diplomové práce jsem se zabývala vymezením pojmu rodina.

Přestože jde o termín obecně známý, při jeho vymezení jsem narazila na mnoho rozdílných

pohledů na instituci rodiny. Nově vznikající formy rodinného uspořádání rozšiřují tento

termín mimo tradiční vymezení, která za rodinu považují pár muže a ženy a jejich děti.

Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na vymezení pojmu neúplné rodiny, jehož základní

charakteristikou je fyzická nepřítomnost jednoho z partnerů.

Třetí kapitola teoretické části diplomové práce je věnována osamělým rodičům. Je zde

popsáno, jak se rodinné hodnoty měnily v čase a jak byly pojímány v minulosti a nyní.

Čtvrtá kapitola je zamyšlením nad rodinnými hodnotami 21. století. Je zde popsáno, jak se

rodinné hodnoty měnily v čase a jak byly pojímány v minulosti a jak jsou pojímány nyní. To,

co bylo ještě v polovině 20. století nemyslitelné nebo odsouzeníhodné se dnes jeví jako zcela

legitimní a fungující model.

Pátá kapitola je věnována fenoménu osamělého rodičovství jako jedné z forem rodinného

uspořádání. Jsou zde uvedeny důvody, proč vzniká stále více rodin s jedním rodičem a různé

formy osamělého rodičovství, jak vznikají, jaké mohou být důvody osamělého rodičovství.

Šestá kapitola pojednává dva typy rodin s osamělým rodičem – rodiny s  osamělými matkami

a s osamělými otci. Dále jsou zde popsána specifika těchto rodin. Část kapitoly je věnována

„syndromu zavrženého rodiče“.

V sedmé kapitole jsou rozděleny základní skupiny rizik osamělého rodičovství: sociální

důsledky, ekonomické potíže a psychologické aspekty. Tato rizika se vzájemně prolínají a

ovlivňují fungování rodiny s osamělým rodičem.

Osmá kapitola pojednává o možných formách pomoci osamělým rodičům.
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Devátá kapitola se zabývá situací osamělých rodičů ve světě. Jsou zde popsány rozdíly mezi

jednotlivými evropskými regiony.

V desáté kapitole jsou stručně popsány některé výzkumy zabývající se situací osamělých

rodičů. Nejvíce výzkumů na toto téma bylo provedeno ve Spojených státech amerických a

Kanadě. Vzhledem ke kulturním odlišnostem proti evropským poměrům, které vycházejí ze

židovsko - křesťanských kořenů, nelze výsledky těchto výzkumů zobecňovat i na naše

poměry. Ukázalo se, že výzkumů na téma osamělého rodičovství není mnoho. V České

republice jsou to spíše výzkumy osamělých matek ve vztahu k sociálně ekonomickým

podmínkám, nikoliv například ve vztahu k výchově a budoucnosti jejich dětí. Výzkum

osamělých otců jsem v literatuře, na internetu ani v odborných knihovnách nenašla, ale jistě

by bylo přínosné tento fenomén, který má svá specifika, zkoumat a popsat.

První kapitola empirické části obsahuje nástin narativního přístupu k analýze životních

příběhů osamělých rodičů. Kapitola se zabývápředevším metodologickým ukotvením

výzkumné sondy.

Ve druhé kapitole empirické části diplomové práce jsou uvedeny životní příběhy osamělých

otců a matek, kteří dlouhodobě pečují o děti sami.

Ve třetí kapitole následuje pokus o narativní analýzu a interpretaci získaných dat.

Závěr empirické části diplomové tvoří pokus o celkové shrnutí narativních analýz

jednotlivých příběhů.

Ukazuje se, že analýzu lze uplatnit i na poměrně malém výzkumném vzorku; jako metoda se

zdá být nosnou, přinášející důležité poznatky. Jako každá vědecká metoda má určitá omezení,

protože je zaměřena na analýzu textu. Na konci empirické části je připojena i stručná diskuse

k poznatkům ukazujícím se v narativním výzkumu.
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