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ABSTRAKT
Předkládaná kvalitativní diplomová práce si kladla za cíl prozkoumat proces formování mateřské role u
současných českých matek. Zahraniční studie poskytují poznatky o tomto procesu a o vlivech, které v něm
intervenují, v českém prostředí však relevantní výzkum stále chybí. Cílem práce je tedy také povzbudit
výzkumný zájem o tuto oblast. Práce je opřena o teorii sociálního srovnávání a koncept intenzivního mateřství. Data, která tato práce využívá, byla získána v rámci projektu DOMOV (Děti, otcové a matky o vývoji) prostřednictvím 10 polostrukturovaných rozhovorů s matkami přímo v jejich domácnostech. Rozhovory byly analyzovány pomocí principů zakotvené teorie. Byly identifikovány čtyři centrální kategorie:
Aktivní mateřství, Prostor pro samostatný rozvoj dítěte, Nebýt „pouze“ matkou a Důležitost emocí v rodičovství;
dále celkem 17 vedlejších kategorií, které centrální kategorie ovlivňují a formují. Matky kladou důraz na
aktivitu v mateřské roli, která spočívá ve snaze získávat kvalitní informace o mateřství, prosazovat vlastní
výchovné přístupy a zajímat se o aktuální trendy v mateřství. Vnímají také význam samostatnosti dítěte,
když se jej snaží nepřipoutávat výhradně k sobě a jednají s ním jako s partnerem; zároveň akcentují důležitost nastavení hranic. Ženy se svou identitu snaží chápat šíře, než jen skrze mateřství. Nechtějí se pro mateřství obětovat, navracejí se do zaměstnání, nebo si touží od mateřské role občas odpočinout. Matky přikládají význam emocím, nejen svým, ale i dítěte, a využívají je pro formulaci vlastního výchovného
přístupu. Výstupem práce je teoretický model popisující utváření mateřské role u českých matek. Výsledky
analýzy jsou dále diskutovány vůči dosavadním poznatkům a jsou navrženy možné linie dalšího výzkumu.
Klíčová slova: mateřská role, intenzivní mateřství, mateřský self-esteem, sociální opora v mateřství, sociální srovnávání, zakotvená teorie

The aim of this qualitative thesis is to explore process of mother role formation in Czech mothers. Foreign
studies provide knowledge about this process and about influences that intervene within but relevant research in Czech background is still lacking. Partial aim of this thesis is also to encourage research interest in
this field. The thesis uses social comparison theory and intensive mothering concept. Data used in this thesis were collected through DOMOV research project via 10 semi-structured interviews with mothers in
their homes. The interviews were analyzed with use of grounded theory method. Four central categories
were identified: Active motherhood, Opportunities for independent child development, Not to be “only” mother and
Importance of emotions in parenthood; and 17 subsidiary categories that influence and shape central categories.
Mothers emphasis activity in role of mother that lies in effort to gain quality information about motherhood,
to enforce their own nurturing approach and to be interested in contemporary trends in motherhood. They
also perceive the importance of child autonomy when they try not to bond their child exclusively to them
and they treat their child as a partner; at the same time they accentuate the importance of limits in parenting. Women also try to extend their identity: they do not want to sacrifice themselves for motherhood, they
return to work or they simply need to get some rest from their maternal duties. Emotions, mother´s own
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and child´s, are of great significance for mothers and they use emotions in forming their own parenting
style. Theoretical model describing the shaping of the mother role in Czech mothers is the outcome of this
thesis. The results of analysis are further discussed in the context of previous findings and future research
directions are suggested.
Keywords: role of mother, intensive mothering, maternal self-esteem, social support in motherhood, social
comparison, grounded theory
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ÚVODNÍ KAPITOLY
Mateřská role je komplexním fenoménem, který je utvářen celou řadou vlivů. Přechod k mateřství a rodičovství je zásadní změnou v životě ženy. Existují teorie, které se zabývají procesem dosažení mateřské role.
Například Mercerová (2004) nahlíží tento proces jako kontinuální, pokračující i po narození dítěte, kdy jde
ruku v ruce s jeho vývojem. Nejde tedy o nárazovou událost, v rámci níž by matka dosáhla naplnění mateřské role. Naopak jde o nekončící proces, kdy jsou dosažené pocity kompetence a sebedůvěry u matky
narušovány vývojovými výzvami a nároky reálného života (Mercer, 2004). Přístup k mateřské roli je však
formován ještě před narozením dítěte. Spokojenost s mateřstvím je u prvorodiček zřejmě zvyšována dobrou znalostí úkonů souvisejících s péčí o dítě, u zkušených matek je pozitivní prožívání mateřské role spojeno s mateřskou sebedůvěrou a spokojeností (Nakamura et al., 2015). Lze také očekávat celou řadu individuálních rozdílů.
Předkládaná práce se zabývá právě procesem formování mateřské role a vlivy, které do tohoto procesu
vstupují. V následujících úvodních kapitolách budou představeny koncepty související s formováním mateřské role a také proměnné, jejichž vliv je v tomto procesu vzhledem k dosavadnímu výzkumu předpokládán. Cílem práce je pak vytvořit teoretický rámec tohoto procesu specificky pro české prostředí, neboť
poznatků v této oblasti je stále nedostatek.

Moderní mateřství
Podoba mateřství a jeho ideály se neustále proměňují. Jen za poslední desetiletí došlo k mnoha změnám ve
vnímání toho, jak by měla „dobrá“ matka vypadat. Ještě v 50. letech se od matek v západních společnostech očekávalo, že budou vzdělané, vdané a v domácnosti (Keller, 1994). V následujících dekádách však již
ideální matka zvládala nejen výchovu dítěte a starost o domácnost, ale také zaměstnání. Tento trend na
jednu stranu umožnil ženám budovat kariéru a nebýt „jen“ matkou, na druhou stranu však dal vzniknout
novému mýtu „supermatky“, která na plný úvazek pracuje, ale je také doma dokonalou matkou (Keller,
1994).
Nutností vybrat si mezi péčí o rodinu a kariérou se zabývá tzv. preferenční model Hakimové (2000). Hakimová v tomto modelu popisuje společenské změny, které ženám značně rozšířily repertoár životních
příležitostí, ale zároveň je vztahuje ke konkrétnímu životnímu stylu, které na základě těchto změn ženy
mohou volit: zaměřený na domácnost, zaměřený na práci (ženy, které ho preferují, často zůstávají bezdětné) a adaptivní, v němž žena nemá jasně danou prioritu a kombinuje práci i péči o domácnost. V každém
případě však jde o aktivní volbu žen dle jejich osobních preferencí.
Whelehanová (2012) navrhuje také koncept špatné matky, spíše v souladu s teorií dobré matky, než proti
němu. Co činí matku „špatnou“ závisí podle ní na historickém či ekonomickém kontextu, co se však nemění, jsou intenzivní pocity nedostatečnosti a viny objevující se u matek, které samy sebe vnímají jako „špatné“.
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Moderní mateřství v České republice
V českém prostředí najdeme jen málo výzkumů, které by se zabývaly aktuální podobou mateřství v našich
podmínkách. Dle zjištění kvalitativní studie Nešporové (2015) vysokoškolsky vzdělané matky většinou
plánují skloubit péči o dítě se zaměstnáním, ačkoli dobu těsně po narození dítěte vnímají jako cele vyhrazenou pro péči o dítě. Zajímavé také je, že často se tyto plány rozešly s realitou, když matky do práce
v průběhu mateřské dovolené nenastoupily, ať už z důvodu nedostatku flexibilních pracovních úvazků,
nedostupnosti nemateřské péče o dítě nebo nedůvěry v jinou než mateřskou péči. Dle studie Weidnerové a
Matějů (2015), v níž autorky využily právě model Hakimové (2000), platí, že matky s vyšším vzděláním se
vyznačují vyšší profesně-kariérní orientací a nižším konzervatismem. V tomto výzkumu se individuální
hodnotové postoje matek ukázaly celkově jako mnohem vlivnější při rozhodování mezi péčí o dítě a kariérou, než společenské trendy. Tyto výsledky jsou tedy ve shodě s původním modelem, který říká, že při
rozhodování o dělbě času mezi kariéru a mateřství hrají pro matky hlavní roli jejich osobní postoje, spíše
než společenské tlaky. Jedním z cílů této práce je rozšířit dosavadní poznatky o moderním mateřství
v České republice, zejména v oblasti trendů v mateřství a jejich působení na psychiku a prožívání matek.

Intenzivní mateřství (Intensive mothering)
V zahraničí je oblasti trendů v mateřství věnována větší pozornost, a je díky tomu také lépe prozkoumaná a
popsaná. Z hlediska této práce je třeba zmínit alespoň tzv. intensive mothering. Tento pojem zavádí Haysová
(1996), která jej popisuje jako ideologii, která ženám předepisuje věnovat maximální možné množství času,
energie a peněz do výchovy dítěte. Pokud matky berou přesvědčení spojená s intenzivním mateřstvím
příliš za své, mohou mít vliv na jejich psychickou pohodu. Ve výzkumu Rizzoové, Schiffrinové a Lissové
(2013) se ukázaly esencialismus, přesvědčení o náročnosti rodičovství a zaměřenost na dítě jako postoje
s největším potenciálem pro negativní vliv na prožívání ženy. Například esencialismus, tedy názor, že
matka je schopnějším rodičem a pro výchovu dítěte ta nejsprávnější osoba, je u žen spojen s vyšší úrovní
stresu a naopak nižší úrovní životní spokojenosti, ačkoli není přímým prediktorem deprese (Rizo,
Schiffrin,& Liss, 2013). Fenomén intenzivního mateřství se týká také minoritních skupin – Elliottová,
Powellová a Brentonová (2015) zjistily, že i svobodné afroamerické matky s nízkými příjmy se snaží jeho
kritériím dostát, ačkoliv jejich socioekonomická situace je v naplňování těchto nároků limituje a často i přes
veškerou vlastní snahu nevnímají svoji péči o děti jako dostačující. Je však otázkou, co jiného než esencialismus matkám zbývá, pokud jsou na výchovu dítěte skutečně samy. Když se však Wallsová, Helmsová a
Grzywacz (2016) ptali, do jaké míry tato přesvědčení přijímají zaměstnané matky, zjistili, že ne zcela konzistentně a pouze v některých doménách, např. že matky jsou nakonec vždy nejvíce zodpovědné za výchovu dítěte.
Samotná Haysová (1996) má ambici koncept intenzivního mateřství vztáhnout na celkovou populaci
amerických žen – věnuje pozornost nejen klasické středostavovské bílé matce, ale do svého historickokulturního přehledu vlivů, které vedly k ustanovení ideologie intenzivního mateřství, zahrnuje také situace
v rodinách pracujících žen či v chudých domácnostech. Jako jakákoliv jiná teorie, ani tato nemá stoprocentní platnost, lze polemizovat o tom, jaké matky koncept (ne)přijímají (Walls, Helms, & Grzywacz, 2016),
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nebo z jakých důvodů tak činí (Elliott, Powell, & Brenton, 2015). I po dvaceti letech od jejího vzniku se však
stále těší výzkumnému zájmu a jsou dále rozvíjeny i možnosti měření tohoto konstruktu (Liss, Schiffrin,
Mackintosh, Miles-McLean, & Erchull, 2013). Můžeme tedy předpokládat, že i pro dnešní matky jsou myšlenky intenzivního mateřství jednou z proměnných, které ovlivňují jejich prožívání mateřské role.
Trendů v mateřství existuje podstatně více, v této kapitole nám šlo pouze o zachycení základních myšlenek intenzivního mateřství, především očekávání, že skutečně dobrá matka se cele věnuje svému dítěti.
Tato myšlenka může být skrytě i zjevně přítomna v mnoha dalších trendech, které budeme dále zmiňovat.
Ačkoli v českém prostředí není koncept intensive mothering obecně známý, předpokládáme, že právě skrze
další trendy jsou jeho základní perspektivy přítomny i u nás.

Vliv médií v mateřství
Tak jako všechna historická období, i to současné v sobě nese mnohá specifika, co se týče mateřství. Jedním
z nich je to, že matky dnes nejsou ovlivňovány jen tím, co mohou sledovat ve svém nejbližším okolí nebo
tím, co samy zažily, ale zdrojem informací o mateřství jsou také masová a sociální média. Nutno však dodat, že jsou často také zdrojem stresu a tlaku. Dle Ambrosiniové a Stanghelliniho (2012) se matky „stále
obávají ukázat, jak moc jsou šokovány mateřstvím (…)“ (p. 280). „Dobrá“ matka má totiž těhotenství a
mateřství prožívat jako výhradně pozitivní zkušenost, a i pokud by tomu tak nebylo, rozhodně o tom nemá
mluvit nahlas. Snaha dostát všem nárokům, které dnešní mateřství obnáší, s sebou ovšem nese možná
ohrožení pro psychickou pohodu matky. Matky, které se až příliš identifikují se sociálními reprezentacemi
mateřské role, se častěji cítí nedostačivé a neschopné, kvůli čemuž jsou následně obecně náchylnější
k rozvoji deprese. Ambrosiniová a Stanghellini (2012) zařazují tyto ženy k melancholickému osobnostnímu
typu (typus melancholicus).

Celebrity mothers
Média už téměř tradičně zobrazují určité životní styly jako více žádoucí než jiné a mateřství není výjimkou.
Je tak vytvářen idealizovaný standard, podle něhož může kdokoliv posoudit mateřské schopnosti ostatních
konkrétních žen (Pitt, 2008). Podle Pittové je tento standard založen také na vzoru tzv. celebrity mothers,
tedy na v mnoha ohledech nedostižném modelu pro běžné matky. Těhotné ženy, které vykazují zvýšený
zájem o život těhotných slavných žen, se častěji setkáme s obavou z přibírání na váze, která pak ovlivňuje
celkovou psychickou pohodu ženy (Krisjanous, Richard, & Gazley, 2014). Navíc výsledky této studie podporují existenci vztahu mezi sledováním těhotných celebrit a prenatálním vztahem k dítěti – budoucí matky, které se o těhotné celebrity zajímají více, mívají tuto vazbu narušenou a sníženou (Krisjanous, Richard,
& Gazley, 2014). Ukazuje se tedy, že televize, magazíny, internet, zasahují do života matek a jejich rodin
mnohem hlouběji, než se předpokládalo. Magazíny detailně sledují průběh těhotenství slavných matek,
zaznamenávají jakékoliv změny jejich těla (bump patrol), ale věnují také značnou pozornost tomu, jak následně slavné matky svoje děti vychovávají a věnují se jim, a podle toho je třídí na „dobré“ a „špatné“ (Gentile, 2009). Narušení prenatální citové vazby může mít význam i pro další vývoj vztahu mezi matkou a dítětem. Shaová a Kirkmanová (2009) se zabývaly diskurzem, který převládá v ženských magazínech
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ohledně těhotenství. Zjistily hned několik opakujících se sdělení pro budoucí matky, pro nás jsou nejdůležitější následující: měly by se konzervativně chovat i oblékat a měly by mít partnera. Jejich postava
v těhotenství nemusí odpovídat ideálu štíhlosti, ovšem nadváhu lze omluvit pouze těhotenstvím, ihned po
porodu by se ženy měly vrátit k přísné kontrole svojí váhy (Sha & Kirkman, 2009).

Ideál fyzického vzhledu matek
Vzhled matek podléhá tlaků okolí, neboť se předpokládá, že těhotenství a mateřství není důvodem pro
menší péči o fyzický zevnějšek. I v této oblasti se projevuje síla sociálních médií. Hicks a Brown (2016) zjistili, že těhotné ženy, které mají Facebook účet jsou více nespokojené se svým vzhledem, než ty, jež jej nemají. Tato nespokojenost byla navíc tím vyšší, čím častěji matky Facebook používaly a porovnávaly svoje tělo
s fotografiemi jiných těhotných žen na této síti. Vzhledem k tomu, kolik uživatelských účtů aktuálně na
Facebooku existuje, a navíc kolik dalších sociálních sítí v současnosti funguje, rozhodně nelze tento vliv
podceňovat.
Starost o fyzický vzhled navíc zasahují i do vztahu mezi matkou a dítětem. Příkladem může být kojení:
Papp (2014) zjistil, že matky, které své děti kojily, vykazují větší citlivost při interakci s dítětem, navíc kojení celkově napomáhá emočnímu vývoji a rozvíjí vztah mezi matkou a dítětem (Mooney, 2010). Brownová,
Ranceová a Warrenová (2015) popisují, že zaobírání se představami o vlastním těle je spojeno s častějším
záměrem používat umělou výživu namísto kojení. Nejen negativní zkušenosti s kojením, jako rozpaky při
kojení na veřejnosti, ale i obava o vlastní vzhled může matky vést k časnému ukončení nebo k úplnému
nezapočetí kojení (Brown, Rance, & Warren, 2015).
Z kvalitativních studií vyplývá, že těhotné ženy bývají nespokojené se svým vzhledem, ovšem prioritou
je pro ně zdraví a správné fungování těla (Watson, Fuller-Tyszkiewicz, Broadbent, & Skouteris, 2015). Těhotenství zde může fungovat jako určitý protektivní faktor – mateřská role má větší hodnotu než fyzický
vzhled (Zaltzman, Falcon, & Harrison, 2015). Lze tedy uvažovat, že pro populaci těhotných žen je body
image méně důležitá než pro netěhotné. Zůstává však otázkou, zda i přes menší význam nejsou nároky na
vzhled pro budoucí matky větší hrozbou než pro ostatní ženy, když přihlédneme k dalším stresorům, které
těhotenství a mateřství provázejí. Ženy totiž často těhotenství vnímají jako období nejistoty, vzhledem ke
svému zdraví i zdraví dítěte, kritickým faktorem bývá také vztah s partnerem, který může být podporou,
ale i stresorem (Stewart, Umar, Gleadow-Ware, Creed, & Bristow, 2014). Zdroje stresu, jako je zneužívání,
násilí, ztráta blízké osoby či ekonomické těžkosti zvyšují riziko předčasného porodu (Marherison-Zilko,
Strutz, Li, & Holzman, 2016), přičemž příslušnost matky k jakékoliv etnické menšině ještě zvyšuje pravděpodobnost výskytu depresivních a úzkostných symptomů a dalších obtíží týkajících se psychického i fyzického zdraví (Robinson, Benzies, Cairns, Fung, & Tough, 2016).
Média mají na představu a hodnocení vlastního fyzického vzhledu taktéž velký vliv. FitzsimmonsCraftová et al. (2015) nechali zkoumané osoby psát deník, do nějž každý z nich několikrát denně zaznamenával svoje myšlenky a emoce týkající se jejich zevnějšku. Ukázalo se, že pokud se v uplynulých hodinách
respondenti zabývali těmito myšlenkami intenzivněji, vykazovali vyšší míru nespokojenosti s vlastním
tělem, která přetrvávala i do dalšího měření této nespokojenosti. Je však otázkou, jestli právě pravidelné
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zápisy do deníku nevyvolaly u zkoumaných osob vyšší tendenci zaobírat se vlastním vzhledem (otázky
pro vyplnění deníku byly směřovány do této oblasti) a následkem toho také vyšší nespokojenost s ním.
Cattarinová, Thompson, Thomasová a Williamsová (2000) nechali respondentky sledovat reklamy,
v nichž vystupovaly modelky reprezentující současný ideál krásy a štíhlosti. Ženy, které obdržely instrukci
soustředit se právě na vzhled modelek, vykázaly v post-testu větší tendenci srovnávat se s modelkami a
skórovaly výše na škále depresivnosti a hněvu. Nicméně i ženy z kontrolních skupin (měly za úkol sledovat videa tak, jako by sledovaly televizi doma, nebo se naopak soustředit na produkty zobrazené
v reklamě) věnovaly větší pozornost modelkám, než jiným objektům, a byly následně schopny vybavit si o
nich více informací (Cattarin et al., 2000). To nasvědčuje tomu, že ať už je instrukce jakákoliv, ženy se více
soustředí na vzhled zobrazených modelek, díky čemuž mohou také snáz tendovat k sociálnímu srovnávání
se všemi jeho důsledky.
Nespokojenost s vlastním tělem se může promítnout také do zdravotního stavu dítěte. Předškolní děti
matek s vyšším skóre nespokojenosti s vlastním tělem měly samy častěji zvýšenou hodnotu BMI (Benton,
Skouteris, & Hayden, 2016). Nespokojenost s fyzickým vzhledem stírá rozdíly mezi prvorodičkami a zkušenými matkami – obě skupiny prožívají pocity nespokojenosti, když jsou konfrontovány se změnami svého těla po těhotenství a porodu. Nashová (2015) nechala ženy prohlížet jejich vlastní fotografie, zaměřené
na oblast břicha a pasu. Zjistila, že ženy toto „nové“ tělo nevnímaly jako sobě vlastní, dokonce se u nich
projevila častá tendence nechat si vyfotit pouze tělo, bez hlavy, a to nejen z obavy z pozdějšího zveřejnění
fotografií, ale také proto, že je v takovém případě snazší tělo na fotografii vnímat jako oddělené, ne sobě
vlastní.
I zde ovšem může samotné mateřství působit jako protektivní faktor. Studie Bojorquez-Chapelové, Unikela, Mendozové a de Lachicové (2013), jíž se zúčastnilo 30 mexických matek, ukázala, že ženy jsou si sice
dobře vědomy existence ideálu tělesného vzhledu, zejména co se týče nároků na štíhlost, na druhou stranu
však vnímaly starost o dítě jako prioritu, která je těmto požadavkům dalece nadřazená. Za zmínku zde stojí
rozdíl mezi mladšími a staršími matkami – mladší ženy častěji hovořily o zdravé stravě a cvičení jako o
součástech životního stylu, který po porodu praktikují. Autoři vysvětlují tyto rozdíly jednak tím, že každá
skupina žen náleží k jiné generaci (a tedy se jich týkají odlišná společenská očekávání), zároveň je ale dle
nich možné, že se jedná o jinou životní etapu u každé ze skupin, tedy že mladší matky možná „dorostou“ do názorů těch starších (Bojorquez-Chapela, Unikel, Mendoza, & de Lachica, 2013).

Weby a blogy o mateřství
Mýtus „dobré“ matky nadále žije a je pevně zakořeněn v povědomí společnosti, tudíž i prostor, který je
vyhrazen pro výměnu rad a podpory mezi rodiči, nakonec sklouzává k protežování této náročné a mnohdy
přehnané představy o mateřství a matkách. Feaseyová (2013) uvádí jako příklad server Mumsnet, tedy
nejpopulárnější webovou stránkou pro rodiče v Británii. Jeho správkyně na tomto webu aktivně podporují
a propagují zásady intenzivního mateřství, udělují rady ohledně vzhledu, ale také pomáhají rozhodnout se,
jaká škola je pro dítě nejlepší, nebo dokonce jak má vypadat správná – a značková – svačina do školy (Feasey, 2013). Tato platforma, místo aby byla kritická k nárokům, které jsou na matky kladeny, spíše napomáhá jejich upevnění a šíření mezi další matky.
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Neměli bychom opomenout také blogy o mateřství. Ty jsou zdrojem spíše neformálních, mnohdy i neověřených informací, přesto mají na matky velký vliv. Komunita blogujících matek (mommybloggers) je dnes
již svébytná, ale nebylo tomu tak vždy. Dokonce i mezi ženami-blogerkami si musely své místo vydobýt,
protože ženy píšící o vědě nebo politice se na ně dívaly takříkajíc svrchu (Friedman, 2013).
Blogy také jedinečným způsobem zachycují diverzitu a různé podoby mateřství, k internetu a potažmo
správě a psaní blogu je dnes poměrně jednoduché se dostat. Pomáhají tak rozbíjet tradiční představu rodiny – možná ne samostatně, ale hromadně, jako celek, posouvají společenské vnímání mateřství, které je
stále velmi normativně chápané (Friedman, 2013). V rámci svého vlastního blogu totiž dostávají slovo i
matky, které v klasických masových médiích nejsou vidět ani slyšet, zejména proto, že patří k některé
z menšinových skupin.
Jak již bylo výše zmíněno, v rámci webových stránek o mateřství mohou vznikat plnohodnotné internetové komunity se všemi příslušnými funkcemi. Těhotné ženy a matky zde sdílejí svoje osobní informace,
pocity, obavy. O tuto komunitu a její podpůrnou funkci její členky taktéž náležitě pečují. Drenteová a Moren-Crossivá (2011), zdokumentovaly případy, kdy po objevení negativního komentáře, který napadá jinou
ženu nebo její výchovné metody, začaly do diskuze vstupovat další matky, nebo dokonce moderátor diskuze, aby zabránili dalšímu rozkladu skupiny. Friedmanová (2013) dále mluví o jakési kolektivní kyborg
matce, která se vynořuje právě z platformy blogů a zobrazuje realitu mateřství v nepřeberném množství
názorů matek, které ale zároveň hledají na internetu právě propojení s komunitou dalších matek. Jednotlivé postoje jsou tak obohaceny o vztah a interakci s dalšími členkami komunity.
Důležitou charakteristikou blogů je jejich dynamičnost a možnost okamžité konverzace nad informacemi
v nich uvedenými (Friedman, 2013). Knihy a časopisy vedle nich působí více než staticky, postrádají možnost přímé reakce na obsah. Matky mohou v prostředí blogů snáze získat pocit, že je jejich problémům a
starostem s mateřstvím nasloucháno a že se o ně někdo autenticky zajímá. Je však otázkou, jaké informace
a z jakých zdrojů zde získávají.

Trendy ve výchově
I po mnoha letech od vzniku konceptu, i dnes k základní orientaci mezi výchovnými styly nejlépe slouží
teorie Baumrindové (1966). Všechny trendy, které budeme níže uvádět, nesou rysy, které bychom podle
Baumrindové (1966) mohli zařadit pod demokratickou výchovu, pro kterou je typický respekt k přáním a
názorům dítěte, spolupráce, snaha dohodnout se a vysvětlit důvody svého (rodičovského) jednání, ale zároveň stanovovat jednoznačná pravidla pro chování. I výzkumy ze zcela odlišného kulturního prostředí
(Kooraneh & Amirsardari, 2015) potvrzují, že rodiče s demokratickým stylem výchovy vykazují rysy jako
vřelost, přátelskost a umožňují dětem projevit vlastní názor. Tento typ výchovy se ukazuje jako funkční i
v pozdějším dětství a adolescenci, kdy pozitivně přispívá k diferenciaci self u dospívajících (Rageliené &
Justickis, 2016).
Je však třeba říci, že toto rozdělení výchovných stylů je pouze obecné a nepostihuje dnešní šíři přístupů
ve výchově. I zde totiž můžeme vysledovat linie různých trendů. Jsou podmíněny zejména historicky a
kulturně, neboť poznatky o vývoji dítěte a o vztahu matka-dítě se neustále vyvíjejí a proměňují. Řada trendů se snaží vycházet i z psychologických poznatků, například tím, že akcentují roli kojení nebo bondingu

Mateřská role v českém prostředí

15

(přiložení dítěte na hruď matky ihned po porodu) ve vztahu matky a dítěte (Volejníčková, 2015). Jednotlivých trendů a dílčích způsobů výchovy je velké množství, které přesahuje limity této práce. Přesto zde
uvádíme alespoň krátký výběr. Výsledná selekce se snaží zrcadlit momentální stav v českém prostředí (dva
z uvedených trendů jsou přímo českého původu), zároveň jsme už v rámci kategorií vynořujících se z dat
mohli zachytit ty trendy, které zaujaly matky právě z našeho vzorku.
Jak jsme uvedli, aktuální trendy se snaží zahrnovat takové způsoby výchovy, které se ve výzkumech
ukazují jako nejvhodnější pro zdravý rozvoj vztahu mezi dítětem a rodičem. Lze tedy říci, že matky následující výše uvedené trendy se snaží pro svoje dítě být tím nejlepším rodičem. Snaha zcela dostát principům
kteréhokoliv trendu však může mít negativní vliv na psychickou pohodu matky, potažmo pak i dítěte.

Nevýchova
Jedním z velmi aktuálních trendů, který oslovuje matky, je původem česká Nevýchova. Autorkou a matkou
zakladatelkou je Kateřina Králová. Cílem Nevýchovy je nastolit mezi rodičem a dítětem partnerský vztah,
v němž se dá domluvit v klidu a bez křiku. Autorka na webových stránkách popisuje přístup rodičepartnera (tzn. toho, který se řídí principy Nevýchovy) k potomkovi výstižným citátem: „Takhle bych to
chtěl(a) já. Jak bys to chtěl(a) ty?“ (Králová, 2016). Podle Kateřiny Králové je navíc podstata Nevýchovy
aplikovatelná nejen i na starší, či téměř dospělé děti, ale také do všech dalších vztahů, včetně partnerského.
Na webu Nevychova.cz nalezneme příběhy rodičů, kteří se Nevýchovou řídí a kterým pomohla, také videoukázky z kurzu. Celý kurz Nevýchovy je však zpoplatněn a uživatel k němu získává přístup až po zaplacení.

Respektující přístup
Mezi rodičovské styly, které se těší poměrně velké a stálé oblibě, patří respektující přístup. Taktéž vznikl
v českém prostředí a ústřední monografie tohoto směru, Respektovat a být respektován poprvé vyšla v roce
2005. Autoři byli pro jeho vytvoření motivováni zejména zkušenostmi z vlastního dětství, ale čerpali také
ze zahraničních zdrojů. I respektující přístup razí zásady partnerského vztahu s dítětem a vzájemnou úctu
ve vztahu rodič-dítě, samotná kniha využívá hojné ilustrace na příkladech z praxe, snaží se rodičům vštípit
funkční komunikační vzorce (Kopřiva, Nováčková, Nevolová, & Kopřivová, 2008). I tento přístup má svou
vlastní webovou stránku: Respektovani.com. Podobně jako u Nevýchovy, i principy respektujícího přístupu by měly dle autorů být použitelné i pro jiné mezilidské vztahy.

Kojení a nošení
Kojení a nošení nelze označit čistě za trendy, nebyly vyvinuty za účelem zkvalitnění mateřství, ale jedná se
o přirozenou součást rodičovského chování. Vykazují však rysy trendů v tom, že do značné míry podléhají
dobovým a místním zvyklostem. Například ve Spojených státech byla umělá výživa ve 40. a 50. letech, i
v následujících dekádách v podstatě normou, pokud rodina nežila v chudobě a nemohla si dovolit modernější prostředky péče o dítě (Mooney, 2010). Ani v dnešní době není postoj ke kojení jednoznačný, zejména
co se týče kojení na veřejnosti. Ženy kojící na veřejnosti bývají vnímány jako neatraktivní, špatné matky, či
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dokonce exhibicionistky, zatímco kojení v domácím prostředí je považováno za žádoucí a správný způsob
krmení dítěte (Grant, 2016). Dnes už je kojení široce přijímáno jako nejlepší volba pro výživu dítěte: ukazují
se jeho pozitivní účinky na kognitivní vývoj (Kramer at al., 2008) a celkově je jeho složení považováno za
ideální pro prospívání dítěte (Mooney, 2010), přesto ženy často potřebují velkou podporu pro kojení na
veřejnosti (Leahy-Warren, Creedon, O´Mahony, & Mulcahy, 2016).
Podobně také nošení dítěte ještě v polovině minulého století nepatřilo do repertoáru běžného rodičovského chování. Předpokládalo se totiž, že zvedání a chování dítěte bez konkrétního důvodu v dítěti povzbudí zbytečnou potřebu pozornosti dospělého (Mooney, 2010). Brzy se však začaly objevovat důkazy, že
nošení nejen, že dítěti neškodí, ale naopak mu prospívá. Výsledky experimentální studie Anisfeldové,
Casperové, Nozyceové a Cunninghama (1990) ukázaly, že děti, které byly nošeny v šátku a zažívaly více
fyzického kontaktu s matkou, vykazovaly ve 13 měsících mnohem bezpečnější citovou vazbu (testováno
pomocí Strange Situation Test), než děti, které byly nošeny v nosítku. Nošení má pro dítě i fyziologické
přínosy – při nošení v náručí se dítěti rychle snižuje srdeční tep, uklidňuje se a zmenšuje se intenzita pláče
(Esposito, Setoh, Yoshida, & Kuroda, 2015).

Mateřský self-esteem
Self-esteem je vědomím vlastní hodnoty, přesvědčení, zda jsme dobří, či špatní, hodnotní, nebo bezcenní
nebo někde mezi těmito póly (Funder, 2016). Má tři základní komponenty – vlastní hodnota, sebehodnocení a kompetence. Kompetence v tomto případě odráží fakt, že self-esteem je propojen a odráží se v chování,
které je efektivní a úspěšné. Vědomí vlastní hodnoty je spojeno obecně se sebedůvěrou – tedy důvěrou ve
vlastní schopnost efektivně dosahovat svých cílů a v to, že dokážeme utvářet svůj život (Kast, 2012). Pozitivní self-esteem bývá spojen se strukturovaným, jasně vymezeným sebepojetím, které je relativně konzistentní a stabilní (Výrost a Slaměník, 2008). Ideální self-esteem se však nerovná automaticky co nejvyšší.
Příliš vysoké self-esteem může také znamenat neschopnost rozpoznat, jak člověka vnímají ostatní lidé
(Funder, 2016). Navíc hraje roli i stabilita sebehodnocení – nestabilní self-esteem se ukázal být nebezpečnější, než nízký (Kernis, Lakey, & Heppner, 2008).
Mateřský self-esteem je tomu obecnému v mnohém podobný, avšak koncentruje se zejména na subjektivně vnímané mateřské schopnosti a hodnoty. Význam mateřského self-esteemu můžeme posuzovat také
dle toho, jak dlouho je již na tuto psychologickou proměnnou soustředěn výzkumný zájem. Již Sheaová
(1982) předpokládá, že velké množství faktorů ovlivňujících prožívání mateřství je mediováno právě skrze
mateřský self-esteem a právě mateřský self-esteem je zastřešuje.
Mateřský self-esteem je určující pro psychickou pohodu matky i povahu vztahu s dítětem. Nižší mateřský self-esteem v kombinaci s větším množstvím každodenních stresorů vedou k časté expresi vzteku ve
vztahu k dítěti (Lutenbacher, 2002). Farrowová a Blissettová (2007) zjistily, že mateřský self-esteem je již
před narozením dítěte významně ovlivněn negativními jádrovými přesvědčeními matky o vlastních
schopnostech. Ženy, které mají narušená přesvědčení o vlastní autonomii a výkonu, zažívají pocity selhání,
závislosti či nekompetentnosti – kvůli tomu jsou více než jiné matky přesvědčeny o tom, že nebudou
schopny vykonávat rodičovskou roli kompetentně a úspěšně (Farrow & Blissett, 2007). Oproti tomu vyšší
mateřský self-esteem je spojen s akceptací dítěte a méně kontrolující výchovou (Taylor, Roberts, & Jacobson,
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1997). Méně kontrolující a citlivější rodičovství pak bývá propojeno s menším množstvím problémů
v chování dítěte (Bugental & Johnston, 2000).
Farrowová a Blissetová (2007) považují mateřský self-esteem za poměrně stabilní rys: celých 42 % této
psychologické charakteristiky matky v 1 roce dítěte je vysvětleno kombinací již prenatálního mateřského
self-esteemu, psychopatologií matky, jejími jádrovými přesvědčeními a méně sociabilním temperamentem
dítěte. Nicméně úroveň a stabilita mateřského self-esteemu se jinde ukázaly jako zcela vzájemně nezávislé
proměnné (Franck et al., 2016). Nemůžeme tedy mateřský self-esteem vnímat jako neměnnou charakteristiku, která by v případě vysoké hodnoty působila pro matku protektivně. Bleidornová et al. (2016) porovnávali globální self-esteem bezdětných žen a matek, kterým se narodilo první dítě. Zjistili, že v období kolem
narození dítěte mají matky výrazně – až o 3 t-skóry – vyšší self-esteem než bezdětné matky. Bohužel tento
stav dlouho nevydržel: v prvním roce života dítěte se self-esteem matek začal „náhle“ snižovat, navíc se
tento stav neupravoval ani v dalších letech. U bezdětných žen žádné změny v self-esteemu nebyly zaznamenány (Bleidorn et al., 2016).
Jakým způsobem je vlastně formován samotný mateřský self-esteem? Může být ovlivněn celou řadou
proměnných. Jak bylo zmíněno výše, již před narozením dítěte si matka formuje vlastní představu o tom,
jak se jí bude dařit zvládat mateřskou roli. Samotný porod je také určující zkušeností – matky jej totiž vnímají jako odraz svých mateřských schopností (Reisz, Jacobvitz, & George, 2015). Subjektivně pozitivní zkušenost z porodu byla spojena s vyšším celkovým mateřským self-esteemem. Potvrzuje to také výzkum
O´Reilly, Choby, Séjourné a Callahan (2014), v němž ženy, které porodily císařským řezem, měly nižší pocit
kontroly a významně níže pak skórovaly na škále měřící mateřský self-esteem.

Self-esteem, deprese, úzkost
Self-esteem je propojen s celou řadou dalších psychologických proměnných. V souvislosti s mateřstvím se
nejčastěji zmiňuje deprese a úzkostnost. Hallová, Kotch, Brownová a Rayensová (1996) uvádějí, že matky
s nižším self-esteemem jsou až 39x náchylnější k symptomům poporodní deprese. V tomto výzkumu byl
však brán v potaz globální, nikoli mateřský self-esteem. V některých výzkumech se ukázalo, že pro náchylnost k depresi je zásadnější globální, než doménově specifický self-esteem (Orth, Robins, Widaman, &
Conger, 2014), nicméně v této práci se budeme orientovat spíše na mateřský self-esteem, kterému je
v posledních letech věnována čím dál větší výzkumná pozornost a prokazuje tak svoji svébytnost a specificitu.
Ukázalo se však také, že spíše než úroveň self-esteemu je prediktorem deprese spíše jeho nestabilita
(Franck et al., 2016). Podle Bleidornové et al. (2016) má self-esteem relativně stabilní povahu, ovšem je
ovlivněn vývojovými změnami a přechodovými obdobími, jako je právě přechod k rodičovství.
Lee a Koo (2015) považují self-esteem ve vztahu k depresi u čerstvých matek spíše za mediátor, než prediktor, ovšem za mediátor velmi významný. Předpokládají, že self-esteem je formován na podkladu attachmentového stylu a na něj navázaného sebepojetí. Následně pak nízký self-esteem zprostředkovává vztah
mezi vyhýbavým či úzkostným typem citové vazby a depresivními symptomy (Lee & Koo, 2015).
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Sociální srovnávání
Teorie sociálního srovnávání vychází z předpokladu, že lidé mají přirozenou tendenci hodnotit svoje
schopnosti na základě srovnání s ostatními, a to i v situacích, kdy nejsou dostupné objektivní informace
(Festinger, 1954). Podle Gibbonse a Buunka (1999) existují v podstatě tři motivy vedoucí k sociálnímu srovnávání: evaluace, tedy snaha zjistit informace o sobě a svých schopnostech, zdokonalení, které navazuje na
sebehodnocení, a posílení týkající se zejména self-esteemu a self-konceptu. V původní Festingerově teorii
byla tedy hlavní motivací pro srovnávání snaha o sebeposouzení a evaluace, v následujících dekádách však
byly jeho myšlenky rozšířeny i na další oblasti. Můžeme tedy uvažovat, že proces evaluace a srovnávání
směrem nahoru (upward social comparison) vede u žen také k návazným akcím za účelem zlepšení vlastních
schopností – nejen že srovnávají svoje mateřské schopnosti se vzory zobrazenými v médiích, ale aktivně se
taktéž snaží jim vyrovnat.
Tendence k sociálnímu srovnávání je univerzální, ale lidé se liší v míře orientace na sociální srovnávání.
Gibbons a Buunk (1999) uvádějí, že jedinci, kteří jsou vysoce orientováni na sociální srovnávání, jsou charakterističtí buď introspektivní orientací a citlivostí na chování druhých, anebo jsou nejistí sami sebou a
chtějí tuto nejistotu redukovat. Navíc nezáleží jen na stabilních interindividuálních rozdílech, ale také na
situačních faktorech. Například aktuální distress vede k sociálnímu srovnávání směrem dolů (downward
social comparison) v důsledku snahy o sebeposílení, ať už se jedná o situaci diagnózy závažného onemocnění
nebo o experimentálně navozený distress (Aspinwall, 1997). Zdravotní sestry, u nichž byla zjištěna velká
míra vyhoření, se v procesu srovnávání vyhýbaly úspěšnějším druhým (Buunk, Schaufeli, & Ybema, 1994).
Srovnávání opačným směrem, tedy nahoru, však také může přinášet benefity. Experiment Neugebauerové, Raye a Sassenbergové (2016) prozkoumával souvislosti sociálního srovnávání a přehledu o znalostech
komunikačního partnera. Ukázalo se, že pokud si je méně informovaný partner vědom rozsahu znalostí
druhého, umožňuje mu to lépe strukturovat svoje požadavky na získání informací a zároveň to zvyšuje
jeho závazek pro tuto aktivitu. Jak jsme popsali výše, i matky vyhledávají ověřené poznatky o mateřství
v komunitách – reálných i na internetu, kde často oceňují právě rozsah dostupných informací. Je tedy možné, že už samotný pohyb v takové komunitě vede u matek k účinnějšímu získávání odpovědí na svoje dotazy a ke zvýšení aktivity při hledání informací. Johnsonová a Stapel (2010) demonstrovali, že sociální
srovnávání směrem nahoru nemusí vést automaticky k návazným akcím pro zlepšení v doméně, v níž se
člověk srovnává s druhými. V jejich výzkumu toto srovnání naopak vedlo k omezení snah o dosažení daného specifického cíle, zkoumané osoby však svou pozornost přesunuly na nadřazenou oblast, v tomto
případě z verbálních dovedností na celkovou školní úspěšnost (Johnson & Stapel, 2010). Je otázkou, zda se
tento princip uplatňuje také u matek, například zda subjektivně vnímaná neúspěšnost v konkrétní doméně
péče o dítě vede ke zvýšení snahy být dobrou matkou.

Vliv médií na sociální srovnávání
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Teorie sociálního srovnávání vznikla již před více než šedesáti lety, rozhodně však není teorií vyprázdněnou nebo mrtvou. Naopak, neustále je pomocí výzkumných důkazů rozšiřována o další a další témata, jako
například srovnávání v rámci organizace a posuzování kariérního úspěchu nebo na procesy v blízkých
vztazích (Buunk & Gibbons, 2007). V našem případě rozhodně stojí za zmínku použití teorie pro vysvětlení
vlivu srovnávání s modelkami v médiích a jeho dopadu hodnocení vlastního vzhledu a těla (Fardouly,
Diedrichs, Vartanian, & Halliwell, 2015), neboť i na těhotné ženy a matky se vztahují rozličná kritéria ohledně fyzického zevnějšku. „Supermatka“ musí totiž při všech svých povinnostech také dobře vypadat.
Teorie sociálního srovnávání dříve předpokládala, že se srovnáváme pouze vzhledem k tzv. significant
others – tedy s těmi, které považujeme za sobě podobné nebo za zosobnění cílů, kterých chceme dosáhnout
(Hayes, 1993), a pokud je druhý příliš odlišný od nás samotných, máme tendenci srovnání neprovádět (Festinger, 1954). Ukázalo se však, že se lidé srovnávají (i když méně často) i s nepodobnými druhými (Gilbert,
Giesler, & Morris, 1995). To by mohlo vysvětlovat, proč jsou celebrity jako vzor pro matky přesto tolik lákavé a snaží se je následovat. Z podstaty tohoto srovnání je však zřejmé, že se často jedná pro běžnou matku o zcela nedostižný model. Jaký vliv má pak toto srovnání na její prožívání a self-esteem?
Internet a sociální sítě mají právě skrze sociální srovnávání vliv na self-esteem. Vogelová, Rose, Okdie,
Eckles a Franz (2015) porovnávali roli orientace na sociální srovnávání pro účinek médií na self-esteem a
další psychologické charakteristiky. Ukázalo se, že uživatelé Facebooku s vysokou orientací na sociální
srovnávání vykazují nižší self-esteem, než uživatelé, kteří na škále sociálního srovnávání skórovali nízko.
Záleželo však také na tom, zda se respondenti dívali na svůj vlastní, nebo na cizí účet – pokud sledovali cizí
profil, měli tak možnost dostat se do srovnávací situace, což podpořilo vliv na jejich self-esteem (Vogel et
al., 2015). Sociální sítě tedy mají vliv na self-esteem jedince i samy o sobě, tendence k sociálnímu srovnávání však může působit jako účinný moderátor.
Výsledky metaanalytické studie Myersové a Crowtherové (2009) ukázaly, že sociální srovnávání má
značný vliv na nespokojenost s vlastním vzhledem. Tento účinek se ukázal být větší v případě žen
v mladém věku. Autorky jej vysvětlují tím, že ženy jsou vystaveny intenzivnějšímu tlaku, co se týče jejich
vzhledu, a zároveň mají tendenci spíše k srovnávání směrem nahoru než dolů.

Mateřství a sociální srovnávání
Chaeová (2015) předpokládá, že sociálnímu srovnávání snadněji podléhají prvorodičky, neboť ještě nemají
vytvořený vlastní přístup k mateřství a mateřskou identitu vůbec. Výzkumy tento předpoklad potvrzují –
nejaktivnější skupinou vyhledávačů na internetu jsou mladé bílé matky ze střední třídy (Plantin & Daneback, 2009). Nejčastěji pak vyhledávají informace týkající se zdraví a je pro ně typický vyšší příjem, vyšší
vzdělání a lepší zdravotní stav. Vystavení médiím a jejich častější užívání je pak spojeno s vyšší tendencí k
sociálnímu srovnávání (Chae, 2015). Za povšimnutí stojí také fakt, že v této studii se matky-celebrity ukázaly být modelem významným především pro zaměstnané matky. Vzhledem k tomu, že ideální matka se
zvládá naplno věnovat také kariéře, lze předpokládat, že mezi zaměstnanými matkami je více těch, které se
snaží tomuto ideálu dostát v plné míře.
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Sociální opora v mateřství
Haslamová, Pakenham a Smithová (2006) demonstrovali význam sociální opory pro psychickou pohodu
matky. Zjistili totiž, že vysoká úroveň této podpory se u matek projevila v podobě vysokého self-efficacy, a
následně také nižší pravděpodobnosti výskytu depresivních symptomů. Neméně zajímavé také je, kam se
v tomto případě matky obracely pro podporu a pomoc – mnohem častěji to byli jejich rodiče, než partneři
(Haslam, Pakenham, & Smith, 2006). I partneři však dokážou matkám poskytovat adekvátní podporu
v emocionální oblasti, ale i co se týče informací, často množství opory dokonce převyšovalo očekávání žen
(Gebuza, Kaźmierczak, Mieczkowska, Gierszewska, & Banaszkiewicz, 2016).
I ženy, které mají stabilní zázemí a jejichž těhotenství je minimálně rizikové, potřebují podporu (Teeffelen, Nieuwenhuijze, & Korstjens, 2011). Kromě neformální opory v partnerovi a rodině zdůrazňovaly
ženy také potřebu profesionální péče, informace k fyzickým i psychickým změnám, které se s přechodem
k rodičovství pojí, ale také pomoc s interpretací informací o mateřství, s jejichž nepřeberným množstvím se
současné matky potýkají.
Podporu pro tato zjištění poskytuje také studie Kimové, Connollyové a Tamimové (2014). V ní se ukázalo,
že matky, které, nezávisle na jejich věku, získávaly minimální nebo žádnou sociální oporu, byly až pětkrát
více ohroženy rozvojem poporodní deprese. Jinde zase výsledky naznačují, že sociální opora je spíše protektivním faktorem proti působení stresu, ale zdá se, že i sama o sobě snižuje riziko poporodní deprese
(Reid & Taylor, 2015). Sociální opora je protektivním faktorem také vůči úzkostným symptomům – čím
vyšší je úroveň sociální podpory, tím nižší je výskyt úzkostných příznaků (Duman & Kocak, 2013). Autoři
dále upozorňují, že důležitá je také kvalita vztahu jako takového, méně harmonický partnerský vztah totiž
vede ke zvýšení úrovně úzkosti.
Sociální opora má značný vliv na self-esteem, globální i mateřský. Matky s vyšší emocionální podporou
partnera a nejbližší rodiny mají také vyšší self-esteem (Koniak-Griffin, 1998). U self-efficacy se projevila
také kulturní podmíněnost. V Číně, kde se od ženy očekává plná zodpovědnost za dítě od jeho početí, přes
porod, až po výchovu, zatímco muž se soustředí na práci a kariéru, matky vykazovaly vyšší rodičovské
self-efficacy, než tomu bylo u bílých matek v západních společnostech (Gao, Sun, & Chan, 2014).
Sociální podpora se však může míjet s potřebami matek nebo může narážet na tradice a kulturu. Právě
výzkum Gao, Sun a Chan (2014) v čínském prostředí ukázal, že ženy-prvorodičky často získávají tradiční
podporu od svých tchyní, samy však upřednostňují „západní“ styl života, a proto matkami subjektivně
vnímaná podpora po porodu klesá. Není tedy důležité jen množství získávané opory, ale taktéž její relevantnost z pohledu matky.
Efekt sociální opory však může být i jiný, než bychom možná intuitivně očekávali. Burke a Perndorferová (2016) srovnávali působení sociální podpory související, resp. nesouvisející s mateřstvím, tedy zda byla
pomoc blízkých odpovědí na potřebu či problém spojený s mateřstvím, nebo naopak s jakoukoliv jinou
oblastí. Ukázalo se, že paradoxně podpora v mateřských povinnostech vedla u matek ke zvýšenému prožívání distresu, a potažmo také ke zvýšení rizika poporodní deprese. Autoři to vysvětlují tím, že právě pomoc druhých v oblasti vlastního mateřství je pro matky zásahem do autonomie, více pak pochybují o
vlastních schopnostech a jsou v mateřské roli méně spokojené (Burke & Perndorfer, 2016). Do jisté míry
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tento výzkum ukazuje i u dnešních matek převládá přesvědčení, že mateřské povinnosti by měly zvládat
především samy, a pokud to nezvládají, je to příznakem jejich selhání.
V rámci této práce považuji za užitečné zmínit také propojení sociální podpory a médií. Těhotné ženy a
matky dnes již totiž nezískávají podporu pouze z bezprostředního okolí, ale také z internetových stránek a
blogů zaměřených na rodičovství. V tomto prostředí jsou uživatelky-ženy v naprosté převaze nad uživateli-muži a často se zde objevují prohlášení, že partner vlastně v mateřství příliš velkou oporou stejně není
(Brady, 2011). Matky tak v komentářích uvádí, že existuje pouze malý rozdíl mezi prožíváním mateřství
s partnerem a bez něj. Komentáře na blozích a v diskuzích u internetových článků však obecně bývají méně
formální a nemusí nutně odrážet skutečné prožívání komentujících.

Shrnutí a výzkumné otázky
Představa ideálního mateřství se neustále proměňuje (Keller, 1994) a v českém prostředí existuje poměrně
málo výzkumů, které by tento vývoj reflektovaly. Velmi vlivným trendem posledních let je tzv. intensive
mothering (Hays, 1996), který vzešel z prostředí Spojených států. Zajímá nás, zda některé z jeho rysů zachytíme také v českém prostředí, nicméně zároveň předpokládáme, že nalezneme i odlišnosti a specifika. Na
základě toho formulujeme hlavní výzkumnou otázku:
HVO: Jakým způsobem si české matky utvářejí vlastní přístup k mateřské roli a jaké vlivy v tomto procesu
působí?
I mateřství je sociální rolí, s níž je spojen předpoklad naplnění určitých očekávání. V současné realitě tato
očekávání nevychází jen z rodiny či nejbližšího okolí, ale jsou vytvářena také médii a sociálními sítěmi.
Matky jsou tak každodenně konfrontovány s jen těžko dosažitelným ideálem, který představují slavné
matky, přičemž podlehnutí tomuto srovnání může mít negativní dopady na psychiku žen (Krisjanous,
Richard, & Gazley, 2014; Sha & Kirkman, 2009). Média kladou nároky také na fyzický vzhled těhotných žen
(Hicks & Brown, 2016), zároveň však těhotenství v tomto ohledu může působit i jako protektivní faktor –
aspekt zdravého průběhu těhotenství je nadřazen požadavkům na vzhled (Bojorquez-Chapela, Unikel,
Mendoza, & de Lachica, 2013). Nejnovější poznatky z oblasti teorie sociálního srovnávání ukazují, že lidé
mají tendenci srovnávat se i s velmi odlišnými druhými (Gilbert, Giesler, & Morris, 1995), tedy že se při
srovnávání nevyhýbají ani téměř nereálným ideálům. Tyto nereálné ideály bývají často zobrazovány prostřednictvím masových médií a sociálních sítí. Lidé, kteří jsou uživateli sociálních sítí a zároveň vykazují
vysokou úroveň orientace na sociální srovnávání, mívají nižší self-esteem (Vogel, Rose, Okdie, Eckles, &
Franz, 2015). Sociálnímu srovnávání snadněji podléhají matky-prvorodičky, které ještě v mateřské roli nepociťují dostatečnou jistotu (Chae, 2015). Zajímá nás tedy také, zda se matky srovnávají s ideály prezentovanými v médiích.
VVO1: Jakou roli hraje pro matky fyzický vzhled? Srovnávají se s ideály prezentovanými v médiích?
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Média, zejména internet, hrají důležitou roli také jako zdroj informací. Často se však jedná o informace
propagující ideál mateřství pro mnohé ženy nedosažitelný (Feasey, 2013). Weby a blogy o mateřství nesou
výhodu v tom, že umožňují volný projev i matkám, které běžně v masových médiích zobrazovány nejsou
(Friedman, 2013), mohou však zprostředkovávat neověřené nebo zavádějící informace.
VVO2: Jakou roli hraje pro matky internet jako zdroj informací?
V průběhu mateřství ženy oceňují dostupnost sociální podpory (Haslam, Pakenham, & Smith, 2006) a netýká se to jen žen z rizikových skupin (Teeffelen, Nieuwenhuijze, & Korstjens, 2011). Nejčastěji jsou zdůrazňovány pozitivní dopady sociální podpory (Koniak-Griffin, 1998; Kim, Connolly, & Tamim, 2014; Duman & Kocak, 2013), ale zdá se, že může působit i negativně (Burke & Perndorfer, 2016). Zajímá nás, zda
sociální opora hraje roli i v životě matek z našeho vzorku. Klademe si také za cíl prostřednictvím individuálních rozhovorů lépe prozkoumat významy a účely, které sociální podpora matkám plní.
VVO3: Jaký význam přisuzují matky sociální opoře?
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METODA
Výzkumný soubor
Tato práce je založena na datech získaných v projektu "Yummy mummy" ideál a skutečnost: Od rozdílů v osobnosti matek a způsobu péče o děti k batolecímu vývoji a citové vazbě. Popisné charakteristiky matek (Tabulka 1)
pak pocházejí z longitudinálního výzkumu DOMOV – Děti, otcové a matky o vývoji, který je realizován
v rámci Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně a který projekt „Yummy mummy“ zastřešuje a sdílí s ním respondentky. Matky poskytly souhlas
s výzkumem a s jeho jednotlivými částmi výzkumnému týmu projektu DOMOV. Výzkum začíná již ve
třetím trimestru těhotenství a trvá do tří let věku dítěte. Výzkum je aktuálně v běhu a tato práce čerpá z dat
získaných z rozhovorů, které byly pořízeny s matkami, jejichž děti byly v dané chvíli 13 – 16 měsíců staré,
pro každou matku ze vzorku platí, že se jedná o její první a jediné dítě. Matky, jež poskytly rozhovor, participují na výzkumu od jeho počátku, kdy poskytly souhlas s výzkumem. S výzkumným týmem tak již
byly v kontaktu, avšak pouze elektronicky, jednalo se tedy o první osobní setkání.
Jména respondentek byla z etických důvodů pro účely této práce změněna. Průměrný věk matek
v našem vzorku byl 28,3 let (min. 21 let, max. 36 let), všechny byly se svými dětmi v dané chvíli na rodičovské dovolené. Kromě Lucie a Zuzany všechny žijí v domácnosti se svým partnerem, který zároveň byl biologickým otcem jejich dítěte.
V průběhu výzkumu DOMOV matky také vyplňovaly self-reportové dotazníky, které dokreslují jejich
přístup a prožívání mateřství. Pro potřeby této práce připojujeme výsledky těch dotazníků, které souvisejí
s tématem práce (Tabulka 1). Konkrétně se jedná o Maternal Self-Report Inventory (MSRI), sloužící
k zachycení mateřského self-esteemu, Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7) pro posouzení míry
úzkosti a Patient Health Questionnaire (PHQ-9), který hodnotí závažnost depresivních symptomů. Uvádíme hrubé skóry jednotlivých respondentek, ale také střední hodnoty pro celkový výzkumný soubor.
Všechny uvedené dotazníky matky vyplňovaly ve 3 měsících věku dítěte, Barbora, Jana a Tereza je (z
vlastního rozhodnutí) nevyplnily.
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TABULKA 1
Popisné charakteristiky respondentek
Respondentka

MSRI

GAD-7

PHQ-9

Zuzana

103

14

7

Marie

116

5

7

Lucie

108

10

0

Ivana

94

4

3

Kristýna

77

11

9

Kateřina

92

16

8

Lenka

112

4

3

Min

92

4

0

Max

116

16

9

M

100

9

5

Me

103

10

7

Tvorba dat
Data pro tuto práci byla získána z rozhovorů provedených v rámci výše zmíněného projektu „Yummy mummy“. Rozhovory byly nahrávány na videokameru a byly součástí dvou až tříhodinové návštěvy výzkumnic v rodině, která se skládala z dalších aktivit matky s dítětem (volná hra, strukturovaná hra, vyplňování
dotazníku, sledování pohádky), které byly taktéž audiovizuálně zaznamenávány. Celkem se jedná o 10
polostrukturovaných rozhovorů na téma mateřství. Matky reagovaly různě dlouhými odpověďmi, vždy
jim byl ponechán prostor pro vlastní vyjádření, v každém rozhovoru byly použity všechny otázky. Struktura rozhovoru je k nalezení v přílohách (Příloha č. 1). Rozhovory (jako i celá návštěva) byly vedeny vždy
některou z výzkumnic, autorka této práce tedy prováděla analýzu již nahraných rozhovorů. Autorka tvořila výzkumnou podporu při některých domácích návštěvách, přímo u rozhovoru však nikdy neseděla (věnovala se hře s dítětem, aby matka mohla v klidu odpovídat na otázky výzkumnice).

Reflexe pozice výzkumnice
Vzhledem k tomu, že pro tuto práci byly využity již existující nahrávky rozhovorů, odpadá obava, že by
autorka práce při sběru dat podléhala jakýmkoliv zkreslením. Práce je tím sice ochuzena o přímý kontakt
s respondentkami, nicméně atmosféra rozhovoru je alespoň částečně zachycena na videonahrávkách,
z nichž autorka rozhovory přepisovala. Je také třeba zmínit, že dvou až tříhodinová návštěva přímo
v rodině je jednoznačně zásahem do běžného chodu rodiny. Stejně tak i fakt, že dotazy ohledně mateřské
role matkám kladla výzkumnice-psycholožka, mohl zkreslit výpovědi matek, což je nutno reflektovat i
přesto, že autorka sama rozhovory nevedla.
Pozici výzkumníka je však třeba vnímat i z hlediska analýzy dat, do níž mohou vstupovat autorovy názory či předsudky. Autorka sama prozatím nemá vlastní zkušenost s mateřstvím, proto není zasažena ná-
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roky a očekáváními, které se s mateřskou rolí pojí, ani s případným vyrovnáváním se s nimi, proto mohla
k výpovědím matek přistupovat nezaujatě a bez hodnocení. Je však třeba mít na paměti, že každý člověk si
představu o dobrém, respektive špatném mateřství vytváří i ze zkušeností z vlastního dětství a později pak
i z blízkého okolí. Může se zdát, že mateřství není nijak kontroverzním tématem, většinou však až při setkání s odlišným náhledem na ně zjistíme, co je pro nás v rámci mateřské role přijatelné, a co naopak striktně odmítáme. Zároveň již v průběhu vzniku a přepisu rozhovorů se autorka zabývala četbou a shrnutím
relevantních poznatků v dané oblasti, což mohlo ovlivnit její přístup k problematice.

Analýza dat
Vzhledem k povaze dat byla zvolena kvalitativní metodologie jejich analýzy. Dle Creswella (2013) patří
mezi nejdůležitější rysy kvalitativního výzkumu to, že probíhá v přirozeném prostředí respondentů, vznikající teorie je průběžně porovnávána s dalšími daty, témata se vynořují průběžně a plán výzkumu se
pružně mění a cílem je pak vytvořit komplexní obraz zkoumaného problému. Tato práce se snaží těmto
náležitostem dostát. Všechny rozhovory proběhly v domácím prostředí účastnic výzkumu. Data byla sesbírána v průběhu přibližně dvou měsíců, což umožňovalo jejich interpretaci a souběžné srovnání
s přibývajícími daty, na základě čehož byla upravována i vznikající teorie. Hendl (2016) přirovnává práci
kvalitativního výzkumníka k činnosti detektiva, který vyhledává a analyzuje veškeré informace, které mohou přispět k osvětlení dané výzkumné oblasti. Cílem této práce je podobným způsobem přispět
k rozšíření ucelených poznatků o prožívání matek a jejich postojích k mateřství v českém prostředí, neboť
jak jsme ilustrovali v úvodu, těchto znalostí je prozatím velmi málo. Závěry této práce mohou sloužit i jako
základ pro další výzkum tak, jak výše popisuje např. Silverman (1993).
Zakotvená teorie. Pro analýzu našich dat jsme využili principů zakotvené teorie (ačkoli vzhledem k povaze
sesbíraných dat nebylo možné její postup dodržet zcela, viz níže). Pro tu jsou typické tři stupně kódování:
otevřené, axiální a selektivní (Hendl, 2016). První úroveň začíná u celkem konkrétního kódování vztaženého ke konkrétním datům, ale už zde dochází k postupné abstrakci a dimenzionalizaci. Na úrovni axiálního
kódování se výzkumník soustředí na hledání vztahů mezi kategoriemi a jejich propojení. Při selektivním
kódování již vybíráme centrální kategorie a témata, vedlejší témata integrujeme do vznikajícího modelu.
Charmazová (2014) hovoří o minimálně dvou stupních kódování, počáteční a zaměřené (initial a focused). I
v jejím pojetí je však počáteční kódování velmi konkrétní, blízké datům. Stejně tak v této práci byly
v prvotní fázi kódování použity kódy vztažené k daným datům a při jejich tvorbě byl použit jazyk blízký
respondentům. V zaměřené či selektivní fázi už jsme se soustředili více na významné či časté kódy, díky
nimž bylo možné data roztřídit, integrovat, organizovat (dle Charmaz, 2014). V obou případech je však
možné, ne-li přímo žádoucí, volně mezi úrovněmi přecházet, nejedná se o přesně strukturovaný předpis.
Jak říká i jeden z otců zakladatelů zakotvené teorie Anselm Strauss, pro výzkumníka je zásadní zůstat
v interakci s daty a neustále provádět srovnání dat mezi sebou navzájem, i dat vůči teoretické základně
(Corbin & Strauss, 2015).
Podobně jako v dalších kvalitativních metodách analýzy dat se i zde uplatňuje princip teoretické saturace.
Ta označuje okamžik, kdy už další data nepřinášejí nové kódy a témata a teorie se zdá být nasycena (Hendl,
2016). Jak však upozorňuje Charmazová (2014), teoretická saturace není synonymem pro „nic nového se
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neděje“. Podobnost dat, příběhů a vzorců v nich je logická – snažíme se přece propátrat dané téma. Jde
spíše o analytickou preciznost a ustanovení abstraktních teoretických vztahů tak, aby teorie mohla být považována za kompletní (Charmaz, 2014). Podle Corbinové a Strausse (2015) je saturace úzce spojena
s teoretickým vzorkováním, které probíhá právě do chvíle nasycení teorie a znamená, že vznikající koncepty zpětně ovlivňují sběr dat, protože právě na základě vynořující se teorie se výzkumník rozhoduje,
v jakých populacích či místech existuje maximální pravděpodobnost výskytu dalších konceptů. Jak však
autoři sami upozorňují, pro výzkumníka je nemožné získávat data od kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv chtějí.
Těmto limitům je možno vzdorovat budováním citlivosti k datům, díky níž pravděpodobněji nepřehlédneme přítomnost konceptů v již sesbíraných datech. Právě toto omezení se týká i této práce. Vzhledem
k tomu, že použitá data byla součástí širšího projektu, který měl předem danou strukturu, nebylo již bohužel možné vracet se k respondentkám a pokládat jim doplňující dotazy. Tento nedostatek se snažíme alespoň částečně kompenzovat tím, že byla data i vznikající kategorie v průběhu pravidelně revidována, čímž
byla zvyšována zmiňovaná citlivost k datům umožňující důkladnější identifikaci konceptů vynořujících se
z nich.

Postup analýzy
1) Přepis rozhovorů. Za počáteční fázi analýzy lze považovat již samotný přepis rozhovorů, který autorka prováděla. Vzhledem k tomu, že autorka neprováděla rozhovory sama, o to důležitější se jevilo důkladně se s jejich podobou seznámit. Výhodou bylo, že v tomto případě nebyl k dispozici
jen zvukový záznam, ale audiovizuální nahrávka, autorce to totiž umožnilo autorce lépe porozumět celkové atmosféře interview. Ještě před samotným přepisem autorka všechny rozhovory
zhlédla, aby dobře rozuměla jejich kontextu a aby se naladila na způsob vyjadřování jednotlivých
respondentek, což pak přepis značně zjednodušilo. Původní přepis se snaží zaznamenat je co
nejpřesněji, tedy včetně opakovaných slov či neverbálních projevů, jako je smích nebo odmlky.
„…jsem na to líná nebo já nevim (smích). To je ten línej rodič, takový to někde…jako moc to dítě nesnažit se
sama zabavovat, ať se zabaví samo, že jako…jako…“ (Jana)
(přemýšlí) „Nevím, já si myslím, že má všechno.“ (Lucie)
Přepisy rozhovorů autorka dvakrát zpětně pročetla. Již v této fázi si dělala poznámky (memos)
k textu, zaznamenávala svoje prvotní dojmy, k nimž je pak možné se v průběhu analýzy vracet.
Pro tento účel si zajistila také tištěnou podobu rozhovorů, díky níž bylo vepisování poznámek
snadnější.
2) Otevřené kódování. V této fázi již byly vytvářeny konkrétní kódy, které prozatím zůstávaly v těsném
kontaktu s daty a využívaly také jazyka respondentů. Pro každý rozhovor vzniklo cca 100 kódů,
které byly postupně slučovány do kategorií, případně byly z analýzy vyloučeny, pokud se ukázaly
jako marginální či výrazně nesouvisející s dalšími tématy rozhovoru. Ukázka prvotního kódování
je k nalezení v přílohách (Příloha 2), stejně jako výběr kódů včetně poznámek (Příloha 3). Už v této
fázi docházelo k abstrakci kódů do kategorií a jejich deskripci.
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3) Revize kategorií. Otevřené kódování probíhalo při současném přepisu dalších rozhovorů, aby bylo
průběžně možné porovnávat vynořující se kategorie s novými daty. Některé kategorie tak byly
průběžně rozšiřovány o údaje z dalších výpovědí, jinde docházelo naopak k větší specifikaci. Například původní kategorie Ztráty v mateřství byla přeformulována na Izolaci v mateřství, neboť se
ukázalo, že právě ta je z pohledu matek stěžejní. Dalším příkladem jsou pak kategorie Spokojenost
v mateřství nebo Výchovný přístup, které postupně rozpadly do dalších specifičtějších kategorií. Příklady původních kategorií jsou uloženy mezi přílohami (Příloha 4).
4) Axiální kódování. V této fázi již byly všechny rozhovory okódovány a zaměřili jsme se již na větší
abstrakci kódů a témat. Cílem této fáze bylo hledat vztahy a vlivy mezi jednotlivými kategoriemi a
propojovat je do jednotného modelu. Jako nejúčinnější se zde ukázal postup tužka-papír, kdy si autorka sepsala názvy jednotlivých kategorií, rozstříhala je a za pomoci existujících popisů kategorií
mezi nimi hledala vztahy. Právě v této fázi došlo například ke zjištění, že subjektivně vnímaná výlučnost mateřské role ovlivňuje tendenci matky prosazovat svoje výchovné postoje apod.
5) Selektivní kódování. Na základě předchozích fází analýzy již byly jednotlivé kategorie provázány a
byly postupně vysvětlovány vztahy mezi nimi. Ve fázi selektivního kódování tak již byly zvoleny
čtyři centrální kategorie, které se zdály být v centru výpovědí matek a k nimž se většina dalších
odpovědí vztahovala. Z těch pak byly identifikovány vedlejší kategorie, které ovlivňují a utvářejí
kategorie centrální.
6) Tvorba výzkumné zprávy. I při sepisování výzkumného reportu byla data nadále živá a docházelo
ještě ke specifikaci některých kategorií. Zároveň byly výsledky vztahovány úžeji k původním výzkumným otázkám.
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VÝSLEDKY
Na úvod výsledkové části si dovolujeme uvést teoretický model (Obrázek 1), který na základě analýzy
vznikl a který popisuje proces formování mateřské role platný pro naše respondentky. Celá následná sekce
Výsledky je pak věnována popisu jednotlivých kategorií a vztahů mezi nimi.
OBRÁZEK 1
Model utváření přístupu k mateřství. Ve středu (červeně) jsou vyznačeny centrální kategorie, dalšími barvami pak
vedlejší kategorie, které ovlivňují danou centrální kategorii.
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Centrální kategorie 1: Aktivní mateřství
Téma aktivní matky prostupovalo téměř všemi rozhovory. Ukázalo se, že pro matky je důležité nenechat se
v otázkách mateřství pasivně táhnout názory rodiny, okolí nebo autorit, ale naopak se v mateřské roli chovat proaktivně – získávat informace, hájit svoje názory na výchovu, sledovat aktuální trendy. U Ivany můžeme sledovat kombinaci všeho: získává si vlastní informace (ačkoliv o jejich podloženosti můžeme spekulovat), zajímá ji, co se aktuálně na poli mateřství děje a nebojí se svoje názory prosazovat ani navzdory
lékařskému názoru:
„…anebo třeba to očkování, to je teďkom diskutovaný jakože šíleně, (…) dítě se prostě podle mýho názoru má očkovat,
jo, to ale, nedávám jí třeba všechna očkování, který jsou, prostě abych do ní nacpala chemii, ty nutný a který mně
přijdou vlastně jakože dobrý, že by ji mohly pomoct, tak jí nechám, ale vyloženě všechny, o kterých vím, nebo mně je
nabídne doktorka, tak to klidně ještě přehodnotím, projdu si třeba ty internetový diskuze, vytáhnu si z toho nějakej ten
svůj názor, co si myslím, že by bylo asi dobrý, mrknu se třeba na nějaký rady nějakých odborníků.“ (Ivana)
Zdá se, že právě díky svojí vlastní aktivitě pak matky výchovné výsledky považují za svůj úspěch, na
nějž mohou být hrdé, jak říká například Ivana: „… sama mám dobrej pocit, že jsem něco udělala, (…) že ji třeba
naučím, tak jako to, z toho mám fakt dobrej pocit…“
Pro matky je důležité nejen být dítěti nablízku a uspokojovat jeho potřeby, ale mají pocit, že dobrá matka
by měla jít ještě o něco dále – rozvíjet potenciál svého dítěte v maximální možné míře, snažit se být ve vývoji napřed. Často mají okolo sebe vzory v podobě kamarádek či známých, které je inspirují a s nimiž se
srovnávají. Zdá se tedy, že matky se častěji srovnávají směrem nahoru a dle jejich výpovědí často toto
srovnání vede i k aktivní snaze o vlastní zlepšení, respektive o dosažení podobných cílů.
„Velkou inspirací pro mě byla kamarádka, která mě právě k existenci tady těch výchovných směrů navedla. (…) určitě
byla tím hlavním impulzem, protože u ní jsem viděla, že i ty jiný výchovný směry, než znám ze svýho dětství, tak že
fungujou.“ (Marie)
Aktivitu matky pak můžeme sledovat hned v několika směrech. Každá matka zdůrazňovala jiné oblasti,
v níž by ideální matka měla aktivní přístup projevovat. U všech matek se však tato aktivita týkala přístupu
nebo vztahu k dítěti, pouze výjimečně jsme se mohli setkat také s požadavkem na vzhled matky, nejvýrazněji u Lucie. Pro jiné matky však dle jejich výpovědí vzhled nehraje roli.
„Tak já si myslím, že by měla bejt trošku udržovaná a měla by jako furt na sebe dbát, ne jakože máma, nebudu se prostě nevím, česat, malovat nebo udržovat, prostě měla by si jako dopřát občas si myslím…aby jako vypadalo jako že je
hezká máma taky.“ (Lucie)
•

Orientace na výkon

Matky zdůrazňovaly, že se pro své děti snaží dělat to nejlepší, což samo o sobě není příliš překvapivé zjištění. Často se však snažily vývoj urychlit, posunout, zlepšit, jako by být dobrou matkou v sobě zahrnovalo
nutnost být vždy o krok napřed. Tyto snahy typicky vycházely spíše z potřeby matky, než dítěte nebo tlaku
okolí, nejčastěji za nimi stály vlastní pocity nedostačivosti či obavy, zda dělá dost, případně touha akcelerovat vývoj dítěte. Zpětně pak úspěšná snaha působí i na jejich sebehodnocení v roli matky.
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„Já mám občas, a to se jakože vždycky zarazím, že mám občas pocit, že na ni málo mluvím, že bych ji mohla častějc
dávat na nočník a že bysme si mohly jakože víc hrát, (…) třeba teďkom jsem se jakože konečně naučila, že si v autě
povídáme hodně, já jsem prostě doteďka byla zvyklá v autě mlčet, a když je ona zticha, tak já kolikrát se zamejšlím nad
tím, jedu támhle, (…), a už konečně jsem se naučila, že na ni mluvím prostě, učíme se nový slova a takovýdle věci
jo…“ (Ivana)
„Znakuje se s batolaty, zatím to je tak jako v plenkách, bych řekla, úplně se to, není to rozšířený, ale mně to přišlo
zajímavý, že se s tím dítětem domluvíte dřív, než začne mluvit, takže jsem si něco našla na internetu. (…) Babičky
úplně nechápou, nebo nechtějí podporovat to, co dělám, protože za nich to bylo jinak.“ (Kristýna)
„… sama mám dobrej pocit, že jsem něco udělala, (…) že ji třeba naučím, tak jako to, z toho mám fakt dobrej pocit…“ (Ivana)
„Já vím určitě, že některý maminky jako tady v tomhle, jakože se snaží co nejvíc těm dětem ty vědomosti a to, jako aby
byly bystřejší a chytřejší…“ (Zuzana)
„…já se jí věnuju, učím ji jako různý věci, ale třeba bych se jí mohla věnovat třeba ještě víc, (…) občas mám v ruce
telefon a ona si hraje a třeba to bych se jí mohla zrovna věnovat…“ (Lucie)
•

Stát si za svým

Matky, které v mateřské roli jednají jakkoliv netradičně, dle svých slov často musí čelit otázkám či nepříjemným reakcím okolí. Za důležité v takových případech považovaly nepodlehnout a neslevit ze svých
požadavků. Pokud je matka subjektivně přesvědčena, že jedná správně a ve prospěch svého dítěte, tlak
okolí, které požaduje od matky chování jiné, ji spíše nepřesvědčí, a je jedno zda se jedná o blízkou rodinu,
nebo třeba lékaře. V některých případech se také zdá, že právě vzepření se požadavkům okolí – pokud
úspěšně vede k vytyčeným cílům – utvrzuje matky v tom, že jedině ony vědí, co jejich dítě potřebuje.
U matek se ukázala důvěra ve vlastní mateřské schopnosti a ve vlastní kompetentnost. Ačkoliv vnímají
svoje nedostatky, jsou přesvědčeny, že jsou dobrými matkami. Z rozhovorů totiž také vyplývá, že matky
samy sebe příliš nesrovnávají s reprezentacemi mateřské role v médiích a například tzv. celebrity mothers
nepovažují za svoje vzory. Lze tedy uvažovat o tom, že právě nesrovnávání s nesplnitelným ideálem může
být jedním ze zdrojů pro pozitivní sebehodnocení.
„(…) já už mám tolik nálepek, že bych je ani nedokázala spočítat (…) největší střety, který já zažívám, že prostě kojit
dýl jak, a teď každej má ten svůj názor (…) a taky vám řeknou, teďka nosíte a za deset let to bude jinak, no ale já teď
dělám pro svoje dítě to nejlepší.“ (Kristýna)
„Že se jako i zajímá nějakým způsobem, že se nenechá zmanipulovat reklamou, (…) nenechá se manipulovat lékaři a
zjišťuje si informace a práva, který má, (…) Ale neznamená to, že když se bojí o to dítě, tak se nenechá zmanipulovat,
ale že prostě se snaží (…) chápu, že je to rozhodně těžký se nenechat manipulovat tou reklamou.“ (Jana)
„Třeba takový to ještě kojení, (…) tak jak on potřebuje, společný spaní v posteli, takový ty úplně normální přirozený
věci, pro mě teda přirozený, potom třeba pro někoho už je moc i látkový plíny, který se používaly.“ (Barbora)
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„Snažila jsem se kojit co nejvíc, i když to na začátku nešlo a spoustu, pediatr a podobně, tak se na to vykašlete, dejte
sunar a to, tak to mi šlo tak proti srsti, když prostě to jde, takže tím jsem se řídila, že prostě to jde, že to dítě ví, co
potřebuje, a že to časem půjde.“ (Kristýna)
„(…) občas tam bývá u babičky, tak ta má taky svoje tohle, (…) ale já se stejně nenechám, si to stejně odkejvu a pak
jim, pak si to stejně udělám podle sebe.“ (Tereza)
o

Výlučnost mateřské role

Matky prožívaly mateřskou roli jako unikátní, matka podle nich naplňuje potřeby dítěte takovým způsobem, jakým to žádný jiný člověk nedokáže. Také vztah k dítěti je výlučný, odlišný například od otcovské
role. Právě toto přesvědčení je jedním ze zdrojů, který matkám umožňuje stát si za svými názory ohledně
mateřství.
„U otce je to jinak, ale u matky je to prostě ta bezpodmínečná láska.“ (Jana)
„Já se nejvíc jistá cítím v tom, že vím, co potřebuje, že ať mně prostě řeknou všechny babičky, tetičky všechno možný,
že ona chce teď jíst, tak já vím, kdy chce jíst, protože ona mi to řekne nebo ukáže mně.“ (Kristýna)
„Švagrová, ta by zas prostě tolik nemusela pracovat, ale ona prostě pracuje od rána do večera, a jí vlastně ty děti hlídá
ta tchyně, (…) a ono to je třeba i vidět na těch dětech, že oni jsou radši tou babičkou, (…) to je pro mě -.takový jakože
nepochopitelný, že když třeba dítě řekne, že za mámou nejde a že jde radši za babičkou, když tam máma je, to se mně
třeba nelíbí, mě by to strašně mrzelo…“ (Ivana)
„…jiný člověk by ji nedokázal nakrmit, jo a já prostě už vím, jakoby jak na ni a to, že třeba když blbě fakt jí a třeba ji
bolí zuby, tak já prostě vím jak na ni, a nakrmím ji…“ (Lucie)
•

Být vzorem za všech okolností

Mateřství je zlomem v životě ženy. Matky pociťují zodpovědnost za výchovu dítěte, kvůli níž se jejich dosavadní zvyklosti musí měnit. Změny zasahují celou řadu životních aspektů, matky však reflektují i fakt, že
dítě získává vzor přímo v jejich chování, které se proto s příchodem dítěte musí přizpůsobit. Dle respondentek je třeba mít neustále na mysli, že dítě vychováváme v každém okamžiku, ne jen tehdy, když udělujeme tresty nebo pochvaly.
„I ten vzor, ano, když dávám špatný vzor, tak není to prostě jen moje věc, když už mám dítě… do dítěte si můžu dělat, co chci, ale potom prostě už bych měla být vzorem pro svoje dítě (…)“ (Kristýna)
„… ona je taková, že já jí třeba něco nedovolím, nebo řeknu ne to nesmíš, vynadám jí, ale jako netrestám ji nebo to a
ona hned prostě den po tom ona mi nadává, prostě opakuje mě, ona se mě snaží napodobit, (…) a to si nejsem jistá,
jestli to je správný, jestli to dělám dobře…“ (Lucie)
Některé matky zmiňovaly také partnerský vztah s otcem dítěte, který pro dítě také slouží jako výchovný
vzor. Zdůrazňovaly, že děti se učí nápodobou nejen ze vztahu s matkou, ale také z ostatních vztahů, které
zažívá kolem sebe. Zásadní se to zdá být zejména pro Barboru:
„(…) že je asi docela důležitý jako být dobrá máma znamená taky být ve spokojeném vztahu s tím otcem toho dítěte.“
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„(…) ale u toho partnera si říkám, že na tom bych měla zapracovat, (…) že to dítě se vlastně učí ještě právě hodně
z komunikace jako nás dospělých, že…takže já můžu být na něho respektující a já nevím, co všechno, a pak když přijde
manžel domů, když to přeženu, a já ho hnedka zdrbu za dveřma, že si nevyzul boty, že tak jako asi potom, kde je ten
respekt, no…takže jako snažit se to zahrnout do každodenní…do každodenního života a do všech vztahů, nejenom
k tomu dítěti, taky.“
Ale podobné názory můžeme nalézt i například u Lucie:
„…špatná matka může bejt i jako, že má špatný partnery jo…(…) znám takový případy jakože maj špatnýho partnera
a jako to prostředí není pro to dítě úplně vhodný (…) A jako oni v tom nechaj to dítě prostě vyrůstat, i když věděj, že
to není dobrý, to si myslím, že jako je taky špatný.“
•

Získávat podložené informace o mateřství

V dnešní době není problémem nalézt informace o mateřství, jako zorientovat se v nich. Matky často pociťují nejistotu v tom, zda v rodičovské roli jednají správně. Snaží se tedy získávat informace nějakým způsobem prověřené. Zdroji této verifikace je literatura, internet, ale také komunita dalších matek. Ukazuje se, že
současné ženy umějí informace vyhledat a získat, k větší sebejistotě v mateřské roli to však nutně nevede.
Podloženost informací je v tomto případě subjektivní – nemusí se nutně jednat o schválení autoritou, ve
většině případů matkám k ověření stačí doporučení jiných matek.
„Ideální máma by věděla, jakou výchovu chce mít, měla by o tom všechno přečtený (…) ona by byla taková wikipedie
(…) musela by mít hrozně moc znalostí, který podle mě jako nejsou reálný pojmout „(…) Prostě mít rádce, ať v těch
vědomostech nebo v reálných lidech, prostě nebýt na to sama, asi.“ (Kristýna)
„(…) a že mi to přijde, že ta komunita těch lidí je taková...fajn, jako dobrý.“ (Jana)
„Jako třeba sem tam jsou i ty pochybnosti třeba s tím očkováním, ale to jsou fakt zase takový krátkodobý, chvilkový
momenty, kdy člověk potom si stejně ty informace nastuduje nebo s někým se spojí a zase se tak jako dostanu do pohody.“ (Barbora)
„…máme diskuzi s těma vlastně maminkama na internetu, (…) tak třeba někdy si něco vezmu, ale jako nejsem takovej
ten extrém, jenom podle jako měřítek.“ (Lenka)
„Já už když jsem byla těhotná, (…) já jsem našla portál emimino, ale tam jako opravdu je milion diskuzí, na všechny
možné témata opravdu, (…) a tak jakože hodně si tam čtu ty diskuze, a co mě třeba jakože zajímalo, nějakej problém,
jako už i o tom očkování, o tom stravování, já nevím třeba přecházení z kojení na pevnou stravu, (…) prostě našla
jsem tam všechno.“ (Ivana)
Právě na tomto místě bychom rádi zmínili, že matky o internetu uvažovaly jako o zdroji informací, nikoliv jako o platformě, prostřednictvím které by se srovnávaly s jinými matkami, ať už slavnými či běžnými,
alespoň tato informace od žádné matky nezazněla.
•

Intuitivní výběr z trendů

Matky z našeho vzorku často hovořily o intuitivní výchově, což ilustruje např. jedna z odpovědí Kristýny:
„Vychovávám ji tak, jak to cítím.“ Ve většině případů se následně ukázalo, že matky jsou ovlivněny součas-
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nými trendy ve výchově, ale pouze tam, kde tyto trendy do určité míry nasedají na jejich osobní preference
a postoje. Na otázku, proč ji oslovil ten který trend, tak Jana odpovídá: „Že to je právě takový přirozený, (…),
mně to přišlo hrozně logický.“
Matky tak většinou trendy reflektovaly a znaly, i když se jich zrovna nedržely, zdá se tedy, že přehled o
současné situaci mají. V určitém rozsahu podle nich i jednaly a vychovávaly svoje dítě, zároveň si ale uvědomovaly nutnost nepodléhat jim úplně. Z konkrétního trendu proto například přejaly jen určitou část,
která vyhovovala jejich osobním postojům a názorům, jiné trendy odmítaly zcela.
Barboru oslovil trend respektujícího rodičovství, protože odpovídá tomu, jak chce vychovávat svého syna:
„Mně asi přijde, že (…) aby byl spokojenej, aby měl nějaký to zdravý sebevědomí, aby si dokázal prosadit svůj názor,
(…) aby se dokázal domluvit s ostatníma, já si myslím, že to všechno splňuje tady ten přístup, takže proto.“
Pro Kristýnu je zase nošení dítěte logickým doplněním jejího životního stylu:
„To nošení ani tak nebyl trend, (…) ale prostě bylo to vyloženě jako z nutnosti, že jsme věděli, že nebudeme chtít sedět
doma, ale chceme jít prostě do lesa a podobně, i když máme terénní kočárek, tak jsme prostě věděli, že to budeme chtít
využívat, takže se hledala ta cesta a tu jsme našli.“
„Asi intuice, co mi přišlo přirozeného, (…) a pak jsem si něco přečetla, a to jsem jako napasovala, ty svoje pocity
k nějakému směru, takže spíš to bylo jakoby moje vnímání.“ (Kateřina)
„Nevýchova, to jsme tak víceméně aplikovali, tak sem tam se na nějaký video podívám, do kurzu přihlášená nejsem.“ (Barbora)
„…jsem už během těhotenství zjišťovala zhruba, jaký výchovný směry můžou k čemu vést, protože když jsem viděla
páry, který se nějakým výchovným směrem řídily, tak mi přišly, že jsou s tím dítětem víc v pohodě, než lidi, který
tomu nechávají průběh odkoukaný od rodičů.“ (Marie)
•

Vymezení vůči starší generaci

Respondentky si uvědomují, že přístup k mateřství a rodičovství se v průběhu času mění, a co se běžně
uplatňovalo v minulosti, dnes už nemusí platit. Většina z dotazovaných se snaží tento vývoj reflektovat ve
svém vlastním mateřství.
„Trendy jsou pořád nový, což je na tom hrozně zajímavý a obvykle prosazuje se to, co aktuálně funguje, takže matky,
co vychovávaly před deseti lety novorozence, vám budou tvrdit něco jinýho, než je teď.“ (Kristýna)
Ve většině případů matky aktuální přístupy považují za správné, respektive správnější, než způsob výchovy, který prosazovala generace jejich rodičů, i když někdy, především v počátcích mateřství, mají tendenci mu podlehnout.
„… až postupem času jsem se k tomu dopracovala, (…) trošku mě to mrzí teda, že to nebylo hnedka od začátku, protože jsem dbala na takovou tu výchovu, že jsem poslechla tchyni a mamku a takhle, takže do kočárku s dudlem, ale pak
dítě si stejně řeklo, co chtělo, (…) takže prostě nenechám ho řvát v kočáru, takže jsem ho nosila na rukách, že jo, a pak
jsem se dostala k šátkování, nosítku…“ (Kateřina)
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„(…) ta věta, na kterou já jsem fakt alergická takový to, ale my jsme to taky přežili, nebo za nás se to dělalo takhle. Jo,
třeba posazování dítěte v půl roku, v půl roce musí dítě sedět, ale my jsme to taky přežili, ale vy jim řeknete, ale my
jsme to nepřežili, jo, třicet procent mý generace má skoliózu, kyfózu nebo lordózu, je to následek pasivního posazování
(…)“ (Kristýna)
„…protože vlastně my jsme vyrostli na tom, že nás fakt odložili do jesliček, že jo, takže fakt hodně výlety s ňou venku,
nebýt, aby nebyla zavřená doma…“ (Lenka)
„(…) takže ono se to tak láme kolem těch šedesáti, ta generace, a starší v pohodě a mladší bejvá jako, že si ho rozmazlím to dítě a že ho budu nosit…jako oni právě zase byli vychovávaní to dítě nechat vyplakat, jako protože oni museli do
práce, oni museli to děcko dát, je to jiný prostě, že teď se to fakt láme ta generace (…)“ (Jana)
„třeba máma mi říká, neměla bys ji nechat vztekat, bude vzteklá, ale jakože já to beru, buď bude třeba vzteklá, anebo
bude jako rozmazlená, že jí všechno dám (…) já to dělám prostě tak, že ji radši nechám vyvztekat, než abych jí to dala.
Oni by to dělali naopak, oni by to dělali tak, že by jí to dali, aby byl klid, naši.“ (Lucie)

Centrální kategorie 2: Prostor pro samostatný rozvoj
dítěte
Matky samy sebe nepovažují za jediný hnací motor vývoje dítěte, ale naopak se mu snaží poskytovat prostor, v němž dítě může fungovat také samostatně. Snaží se nepřipoutávat dítě výhradně k sobě, ale spíše
být bezpečnou základnou pro dítě při objevování vlastních schopností. Matky předpokládají, že dítě díky
tomu v přiměřeném rozsahu přijme zodpovědnost samo za sebe, zároveň mu to umožní rozvíjet se směrem,
který samo preferuje. Pouze u Zuzany můžeme sledovat také pochybnost, zda tímto způsobem naopak
dceru nezanedbává.
„Na hřišti já si čtu a on ať si hraje (…) vidím, že on si vyleze tam, kam si troufne, a když se něco děje, tak zasáhnu.
(…) ať je sám za sebe, myslím si, že je zodpovědnej, že to dítě není sebevrah (,,,)“ (Jana)
„(…) poskytuju mu opravdu takovej ten bezpečnej prostor, ve kterým on se může rozvíjet, podporovat ho v tom, v čem
on se rozvíjet chce.“ (Barbora)
„Jinak jako ji spíš vedu k takový tý samostatnosti, ať si hraje prostě sama a my pak jakože taky spolu něco děláme, (…)
a jako spíš jí dovoluju věci, ať jako ne vyloženě si natluče, ale ať si zkouší prostě všechno…“ (Ivana)
„(…) knížku si s ní prohlídnu, když chce, nebo si postavíme něco, ale ona je většinou tak samostatná, že fakt si vyhraje
krásně sama…Takže někdy mám pocit, že ji zanedbávám trošku v tomto, ale myslím, že ona tím nijak netrpí (…)
Jakože kdyby za mnou furt chodila a něco chtěla, tak to beru zas jinak.“ (Zuzana)
V rozhovorech jsme nalezli několik zdrojů, či myšlenkových základen, které matky vedly k uvažování o
nutnosti prostoru pro samostatný rozvoj, týkaly se zejména postoje k dítěti a jeho schopnostem, ale také
celkového náhledu na nejlepší možný způsob výchovy.
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Dítě jako partner

Matky spontánně hovořily o vztahu k dítěti jako o partnerství. Konkrétní představy o tomto typu vztahu
byly individuální, daly se však vystopovat společné rysy, které zmiňovala většina respondentek. Zejména
se jednalo o potřebu naslouchat dítěti a nechápat pozici rodiče jako nadřazenou.
„Pro mě důležitý bod ve výchově je to, že dítě není idiot (smích) a že prostě je v podstatě jako člověk, který prostě funguje jako člověk, jenom ještě nemá tolik zkušeností jako dospělý.“ (Kristýna)
„V každým momentě si snažit uvědomit, že to dítě opravdu je ten partner, třeba přesto, že některý věci neumí, tak se
to prostě od mě učí, tak i tak k němu přistupovat rovnocenně, a ne jako nadřazeně, to znamená ne jako ty to neumíš, a
ty seš nešika.“ (Barbora)
„Jo a je to taky jako partnerství, není tam jako nějakej pocit moci, (…) určitě, pro to dítě by měla bejt autorita, jako
nějaká úměrná, ale ne protože ho, jako to dítě, mlátí a protože „jsem to tak řekl, tak to tak bude“, (…) to spíš tak nějak
nechávám plynout…“ (Jana)
Z partnerství s dítětem vyplývá také respekt k jeho potřebám – matky, které prosazují respekt k dítěti, si
zakládají také na partnerství s dítětem a naopak. Zdá se, že tento respekt je součástí partnerského vztahu,
jedním z jeho rysů, proto je zahrnujeme do společné kategorie. Některé respondentky vycházejí i
z literatury (kniha Respektovat a být respektován, viz výše), každá však respekt definuje individuálně. Pro
Barboru je důležitý respekt k potřebám dítěte, nesnaží se prosazovat jen ty svoje:
„(…) respektovat to, co on zrovna třeba dělat chce, a snažit se to skloubit s tím, co teda zrovna chci zase dělat já,
abysme teda byli v spokojení rámci možností oba.“
„…ale kolikrát to dítě už má svoji osobnost a už to nejde tak jednoduše, že si řekneme, něco se naučíme, budeš dělat to
a to, a ona si řekne, ne.“ (Zuzana)
„Zaujalo mě na tom, že to nejde takovou tou autoritativní cestou, že prostě řeknu „seď“ a budu se snažit, aby to dítě
opravdu sedělo, třeba násilím, ale že se snažím hledat důvody, proč nechce sedět, když ten důvod najdu, tak jsem
schopná se s tím dítětem domluvit, (…) S tím dítětem prostě najít odpověď na ty jeho potřeby a skloubit to dohromady
zase s jeho potřebami…že třeba když spěcháme, tak teď fakt nebudeme číst knížku.“ (Marie)
•

Nepřipoutávat dítě

Matky zdůrazňovaly, že pro dobrý rozvoj dítěte je nezbytné nepřipoutávat jej výhradně k sobě a že bezvýhradná láska nerovná se láska „opičí“ (Jana). Matky se snaží dítě „nezneschopňovat“ svojí láskou, ale naopak jej vyslat v přiměřeném rozsahu do světa, aby nebylo závislé pouze na nich. Matky se tím snaží docílit
toho, aby se dítě postupně stávalo samostatným a nezávislým člověkem. Zároveň ale přiznávaly, že ne
vždy se jim daří toto předsevzetí naplnit, protože je pro ně těžké dítě svěřit někomu jinému, byť se jedná o
rodinu.
„(…) ho obejme, když to dítě se vzteká, ale jako neutěšuje ho stylem (…) „ty jsi chudáček“ nebo „tobě někdo pomoh,
tak ty jsi chudáček“, ale jenom ho obejme a je tady, a v klidu, aby se to dítě taky uklidnilo, a když se uklidní, tak prostě
jako ho poslat dál, (…) není to takový to uňuchňám tě.“ (Jana)
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„Takže si třeba myslím, že dobrá máma by dala syna v tenhle moment už na hlídání té babičce, a já tam s tím mám
blok (…). Já prostě mám strach jim ho jako nechat samotnýho a toto jsou věci, který já nemám srovnaný.“ (Barbora)
•

Nutnost hranic ve výchově

I přesto, že matky často vyzdvihovaly výhody vedení dítěte k samostatnosti, uvědomovaly si také nutnost
tomuto vývoji nastavovat hranice. Jedná se o proces, který prostor pro samostatnost spíše doplňuje, než
aby fungoval přímo proti němu. Matky se lišily v míře subjektivní důležitosti hranic, ale pro všechny tvořily nedílnou součást vztahu k dítěti. Například pro Terezu jsou hranice motivem, který se vine celým jejím
výchovným přístupem, a celkově bychom jej mohli přiřadit spíše k autoritářské výchově (Baumrind, 1966):
„Hlavně aby poslouchala, aby si nedělala, co chtěla…nějaký režim taky…“ Podobně uvažuje i Lucie, i když občas
cítí, že v nastavení hranic není tak důsledná, jak by chtěla:
„…já se snažím být jako…jako rázná, jo, aby jako nebyla taková jako rozjívená a snažím se ji jako nerozmazlovat, jako
občas jako malinko, ale jsem proti tomu, nechci, aby byla takovej typ.“
„… vždycky jako rodič je kamarád, ale odsud posud, nejsu kamarádka, su prostě ten rodič…teďka třeba hodně vidím i
na hřišti, že ty děti fakt neposlouchaj rodiče, kousaj je, bijou je, a ty rodiče u nich stojí a vykládají, nesmíš, nesmíš…“ (Lenka)
Nastavení hranic je velmi individuální a každá matka cítí potřebu jejich nastavení v jiné oblasti:
„Špatná máma třeba by pro mě byla, kdybych ji třeba nechala mlátit psa a kočku, tamhle kamaráda, (…) jakože dělat
prostě špatný věci, jako který se vlastně jakože nesmí, to si myslím teda, že je špatná máma, která s tím nic neudělá…“ (Ivana)
„…když jsou jako děti jako třeba v koutku, hrajou si a teď prostě to její dítě ublíží druhýmu dítěti, tak si myslím, že
dobrá máma by prostě zakročila, (…) ne jakože mávnout rukou a to je jedno, to se mi jako nelíbí, jsem se s tím i jako
setkala.“ (Lucie)
Naopak Jana má podle svého názoru s nastavením hranic problém:
„(…) asi nevychovávám, že vlastně je to takový trošku jako dříví v lese, ale že se snažím jako ty mantinely dávat, ale
že je asi nemám tak pevný.“
A kupříkladu Barbora se snaží hranice nenastavovat, respektive je nastavuje příkladem svého chování,
ani sama nemá pocit, že by jí chyběly.
„Já ho prostě jakoby nechávám, akorát ho třeba usměrňuju, snažím se mu spíš jít příkladem, jako ukázat mu, co třeba
dělám já, on třeba se může inspirovat.“

Centrální kategorie 3: Nebýt „pouze“ matkou
Přes dominanci kategorie „aktivní mateřství“, která vykazuje rysy intenzivního mateřství, se v rozhovorech
setkáváme také s touhou neredukovat svůj život pouze na mateřskou roli. Někdy se projevovala spíše nesměle, jako by i samotné matky zvažovaly, zda ji mohou projevit – zda přece jen nemají být výhradně matkou. Jindy byla poměrně otevřená, když například některé matky nastoupily na částečný úvazek do za-
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městnání, čímž tuto touhu „zveřejnily“. Všechny matky se však shodly, že dobré mateřství není založeno
na obětování se matky, z něhož nakonec nemůže profitovat ani dítě.
Matky pravděpodobně touží definovat svoji identitu šíře než výhradně mateřstvím. Například pro Barboru je aktuálně důležité pracovat na partnerském vztahu, nezapomíná tedy ani na roli manželky a širší
začlenění v rámci rodiny:
„To je opravdu ta komunikace s partnerem, (…) že tam jsou ještě mezery, který se, na kterých se dá pracovat, ten
vztah s partnerem a vztah s jeho rodinou.“
•

Mateřství není oběť

Všechny ženy pociťovaly v souvislosti s příchodem mateřství nutnost změnit či omezit svoje životní návyky, v některých případech však hovořily i o sebezapření či obětování se, respektive o tom, že takový extrém
již není vhodný. Můžeme však usuzovat, že téma oběti stále faktorem, který ovlivňuje reprezentaci dobré
matky, neboť respondentky o něm mluvily spontánně, měly potřebu se proti němu vymezit.
„Nemít pocit, že se obětuju, protože některý matky maj pocit, že jsem tady a obětuju se, tak ne (…) stejně se jako člověk obětuje, ale (…) spíš tady bejt.“ (Jana)
„Ona prostě je fakt schopná u ní sedět a budou tam skládat tu skládačku do tý doby, co to malou baví a (…) a už prostě sebe vlastně úplně popřela, tím je pro mě jakože z toho ženskýho hlediska to je špatný, ale prostě z toho mateřskýho
je pro mě prostě ona máma no.“ (Kristýna)
„Myslím si, že takový to obětování se, v uvozovkách, kdy je spokojený jenom dítě, a ne matka, to taky není dobře, protože potom nemůže být spokojený ani to dítě.“ (Marie)
•

Úleva od mateřských povinností

Tato kategorie ve výpovědích zaznívala spíše nesměle, pro matky zřejmě není snadné reflektovat náročnost
mateřské role a touhu se od nich občas oprostit. Zmiňovaly ji především v souvislosti se sociální oporou,
která jim to umožňuje, respektive s jejím chyběním – v odpovědích jsme zaznamenali obě dvě dimenze.
Z našich výsledků vyplývá, že sociální opora je pro matky možností si prostě občas odpočinout od mateřských povinností. Dočasná úleva od mateřských povinností je matkami oceňována, protože jim umožňuje
načerpat síly a vracet se k dítěti odpočatá a spokojenější.
„(…) že jsem na to sama, když prostě partner chodí dlouho do práce, tak jsem na to prostě sama…vlastně my nemáme
babičky tady (…)“ (Jana)
„(…) ale většinou se to snažíme i s mužem, i třeba s tou mou mámou zařídit fakt tak, abych si i mohla taky odpočinout.“ (Barbora)
„A potom taky jsou situace (…) kdy už toho mám prostě jako dost a potřebuju jako vypnout hlavu, tak třeba u toho
jídla já mám vedle puštěnej notebook a pustím si tam třeba já nevím pár minut nějakýho seriálu, že jako přepnu tu
pozornost z ní, když jako vím, že je v sedačce, má před sebou to jídlo a něco si tam žužlá, takže jako prostě koukám na
nějakou pitomost.“ (Marie)
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Mateřství versus zaměstnání

Některé matky mluvily o potřebě věnovat se svojí kariéře i v průběhu mateřské dovolené. Pokud matky
hovořily přímo o tom, že již na částečný úvazek pracují, nevedly je k tomu finanční důvody, jako spíše
snaha neredukovat svoje povinnosti pouze na ty s mateřstvím spojené. Zmiňovaly také, že jim práce chybí,
protože je naplňovala a bavila, byla součástí jejich identity.
„(…) a tím, že jsem workoholik, tak mi chybí práce, takže snažím se dělat hodně moc věcí kolem včetně práce, ale není
to to, že bych dělala něco soustavně, jsem před tím byla prostě zvyklá být dlouho v práci a věnovat tomu opravdu
spoustu času, a teď tohle mi chybí.“ (Kristýna)
„(…) navíc jsem byla zvyklá hrozně jako přemýšlet, práce taková jako fakt na myšlení (…) tak to jsem obrečela několikrát jako s manželem (…), a tak jsme prostě najeli na nějaký ten režim a teď chodím na ten jeden den do práce, takže si
myslím, že je to ideální (…), s tím že jako nevypadnu z kolektivu (…)“ (Kateřina)
Právě v této kategorii se názory matek asi nejvíce rozcházely. Některé matky totiž naopak brojily proti
návratu do práce dříve, než je nutné. V porovnání s realitou zaměstnaných matek v našem vzorku, které
k návratu do práce nepřiměla ekonomická situace, je pro matky plně na mateřské dovolené jedním z mála
relevantních důvodů k návratu do práce právě finanční tíseň. Spíše výjimečně se pak objevil i názor, že
pokud by matka bez práce byla nespokojená, měla by se k ní vrátit, protože její nespokojenost by mohla mít
negativní vliv také na dítě.
„…někdo prostě má tu kariéru, tak prostě v půl roce musí dát to dítě, aby se z něho nezbláznila, aby mohla zase večer,
až přijde z tý práce, odpočatou mámu, (…) dobrá máma by měla s tím dítětem minimálně do dvou let bejt doma, ale
zase aby nebyla…ale zas aby ta matka nebyla vyšťavená a aby „neobětovala“, prostě tak to nějak vyvážit.“ (Lenka)
Nejčastějším argumentem bylo, že nic, ani práce, by nemělo mít přednost před dítětem, to by mělo být za
všech okolností na prvním místě. Zaznívaly však i názory, že matka by si měla mateřství „užít“ a do práce
nespěchat. Ukazuje se tak, že za proklamovaným zájmem dítěte je také snaha o naplnění matčiných potřeb,
které jsou v úzkém spojení.
„Máme vlastně teďka nejbližší kamarádku, má jako fakt rozjetou kariéru a to honem rychle, jako nechci kojit a tohle,
ani náhodou, což je zase prostě další pro mě strašný mínus…“ (Lenka)
„Třeba odsuzuju to, že třeba jdou brzo do práce, jako ano, na druhou stranu někdy je k tomu vedou nějaké ty finanční
důvody, ale když je k tomu nevedou prostě finanční důvody, tak jakože, že nechávaj ty děti prostě klidně celej tejden
v nějakým tom zařízení nebo někde, jako to se mně třeba nelíbí.“ (Ivana)
„…ale jako chápu to, že i ta máma, která prostě se ve dvou měsících sbalí a jde do práce, tak si myslím, (…) že je to
brzo, jakože chápu, že někdo musí jít vydělávat, ale aby prostě to dítě nevrazila na celej den chůvě.“ (Jana)
•

Izolace v mateřství

Většina respondentek je v mateřské roli víceméně spokojená, ovšem uvědomují si i to, co jim mateřství
vzalo nebo v čem je omezilo. Nejvíce zmiňovaná byla izolace. Matky ji popisovaly jednak jako fyzickou
nemožnost či neschopnost trávit čas jinak než s dítětem, dokud je malé, ale také abstraktněji, jako odříznutí
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od věcí a zájmů, které dříve dělaly rády a které jim chybí. Tuto kategorii tedy chápeme spíše jako izolaci od
původního způsobu života, která je z velké části nevratná.
„A taky izolace, to mě na mateřství teda zlobí, (…) i když chodím mezi lidi, pořád to prostě není to, že máte ten stabilní kolektiv kolem sebe.“ (Kristýna)
„…ale bylo to jako náročné prostě, jak jsem byla fakt zvyklá v práci, s lidma denně, a teď zavřená s tím dítětem, které
na mně viselo a bylo prostě, a nemohla jsem nikam…“ (Kateřina)
„(…) že nedokážu plánovat a že nedokážu přijít nikam včas (smích), to mně jako na mateřství vadí, že já jsem dřív
byla dochvilná a teď prostě s dítětem to nenaplánujete.“ (Kristýna)
„(…) takový to, že už člověk nikdy nebude sám (…) je to hezký, ale občas už je toho moc.“ (Jana)
„Nemám jako vůbec čas na sebe, (…) a já si myslím, že jsem ještě dost mladá na to, abych občas mohla někam zajít, a
nemůžu, (…) takže bych radši třeba někdy měla třeba ne ani jako den, třeba dvě hodiny pro sebe, že bych třeba šla
někam a…takže to mi trošku vadí.“ (Lucie)
„…kdyby teda tady se mnou doma někdo byl, tak by to mohlo bejt prostě jednodušší, když jsem s ní doma, než manžel
přijde z práce, tak být tady ve dvou, byť teda občas jdeme ven nebo jedem na nákup, tak je to takový občas náročný.“ (Marie)
„jediný, co mně je třeba jako vyloženě líto, že třeba nemám tolik času na toho psa, že abych jako ještě vychovávala
ji.“ (Ivana)
V rozhovorech bylo patrné, že ztráty spojené s mateřstvím se častěji vynořily v průběhu rozhovoru, než
po přímé otázce, případně respondentky následně mírnily jejich rozsah. Na otázku, zda je něco co jí na
mateřství vadí, Barbora odpovídá:
„Jako je, ale jsou to spíš momentální stavy, dlouhodobě tam nic takovýho není, já jsem naprosto spokojená, a když ne,
tak se snažím to zařídit tak, abych jako spokojená byla a (…) rozhodla jsem se mít dítě, takže beru to i s těmi klady, i
s těmi zápory.“
„Lituju toho, že nemám tolik času pro sebe, ale je to, je to daný tím, že zase mám čas s ní, takže je to lítost?“ (Kristýna)

Centrální kategorie 4: Důležitost emocí v rodičovství
Pro matky se jako důležitá ukázala role emocí, ale nejen ve vztahu k dítěti, kde bychom ji přirozeně čekali,
ale také při nastavování výchovného přístupu. Ve výchově akcentovaly roli subjektivního emočního prožívání, vzpomínaly, jak se ony samy jako děti cítily a jak by chtěly, respektive nechtěly, aby se cítily jejich děti.
Zdůrazňovaly také nutnost dobrého porozumění emocím dítěte i svým vlastním, což jim pomáhá při překonávání obtížných vývojových situacích.
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Akceptace a porozumění emocím

Dle matek z našeho vzorku je třeba, aby matka přijímala emoční projevy dítěte, nejčastěji se jednalo o pláč
či vztek dítěte, které byly chápány jako subjektivně obtížné situace. Respondentky popisovaly, že se tyto
projevy snaží nebagatelizovat, ani okamžitě utišit, ale spíše se je pokouší chápat jako komunikaci dítěte a
pátrají po tom, co chce dítě touto komunikací sdělit, tedy jaké pocity a potřeby se za ní skrývají. Všechny
děti se aktuálně nacházejí v batolecím období, pro které jsou právě hněvivé a vzdorující reakce typické.
Z odpovědí však není zřejmé, zda jsou si matky vědomy tohoto vývojového faktu, spíše se zdá, že matky
takto činí z vlastní potřeby akceptovat dítě včetně jeho negativních projevů. Ilustrovat to můžeme nejlépe
na příkladu Barbory:
„Když se to dítě vzteká, což je normální, (…) ta máma se nesnaží okamžitě odvést tu pozornost nebo to popřít, že se
vzteká, nebo mu to zakazovat, anebo mu třeba ještě přidat na zadek, ale je to právě fakt takový to jakože to přijme (…)
ho uznat se vším všudy, i s těma pocitama.“
„Třeba okamžitě takovýto „ty jsi škaredá holčička“, když něco udělá, co se mi nelíbí, že. (…) Já se tohle snažím (nesrozumitelné) třeba i své mámě, (…), hnedka hodnej chlapeček a pak je zase zlej chlapeček a toto prostě se fakt snažím
nedělat, protože furt je to ten stejnej chlapeček, kterýho mám ráda, akorát holt prostě někdy se chová tak, jak se mi to
nelíbí, což mám samozřejmě právo říct, mám se právo i zlobit (…), ale určitě mu třeba nechci říkat, jakože je to zlobivej chlapeček, (…) a že ho nemám ráda.“
Matky navíc tento postoj praktikují i samy u sebe. I ony více přemýšlejí nad svými emocemi, proč se cítí,
jak se cítí, a snaží se vysvětlovat svoje pocity a jednání i svým dětem. Opět se to týká spíše negativních
emocí, které matky prožívají, například pocitů selhání. Zdá se tedy, že pro matky je důležitější být pro dítě
srozumitelná a zároveň nepopírat svoje emoce, než si navenek zachovávat stálé pozitivní ladění. Nemůžeme tedy zaměňovat s volným projevem emocí bez jakékoliv regulace, jedná se spíše o snahu nesnižovat
hodnotu svého ani prožívání dítěte.
„(…) já mu třeba řeknu, že se zlobím, že jsem nevyspalá, (…) že jako proto jsem protivná, že to není jako že jsem na
něj hnusná a co se děje, „nic“ (…) ty emoce nějak popsat, jako ví, že se zlobím, ale proč se zlobím… Že to taky třeba
nezvládám (…)“ (Jana)
•

Emoční stopa vlastního dětství

Matky často reflektovaly vlastní dětství. Nesoustředily se však jen na způsoby, jakými je rodiče vychovávali, vzpomínaly spíše na to, jak se ony samy jako děti cítily a na základě toho volily, co z původní výchovy
převezmou, a co naopak napodobit nechtějí. Volba se tedy neorientuje ani tak podle výsledků výchovy,
jako spíše dle vlastních pocitů v pozici dítěte. Považujeme za zajímavé, že zde matky tolik nezohledňují
osobnost vlastního dítěte, ale spíše to, jak by chtěly být vychovávány ony samy.
„No asi to vychází i ze zkušenosti vlastní, protože člověk si pamatuje třeba, jak se cítil jako to dítě, jako já jsem neměla
nějaký vyloženě autoritativní rodiče, to ne, ale člověk si uvědomuje, co mu asi chybělo v tom dětství a co by víc potřeboval, takže prostě že o tom přemýšlí, když má pak svoje dítě, tak hledá nějaký asi cesty, kterýma by se třeba mohl těm
chybám právě vyhnout, který sám zažil.“ (Barbora)
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„(…) druhá věc, jak si to pamatujeme, jako tak jak nás jako rodiče, a teď máme rozhodnutí, buď se, to budem dělat
jinak, anebo to budem dělat tak, jak si to jako po první pamatujeme…“ (Jana)
„(…) protože jsem sama cholerik, byla jsem vychovaná cholerikem, tak se snažím vychovávat opačným směrem.“ (Kristýna)
„(…) mě maminka uspávala, ale třeba partnera ne, a je vidět, (…) že on nechápe, že já uspávám, a jako pak člověk
z toho může mít problém se spánkem celej život prostě, že on že spával sám (…)“ (Jana)
•

Očekávání versus těžkosti reality

Pro matky se zdá být složité především počáteční fáze mateřství. Jedná se o zcela novou životní roli, na niž
si matky určitou dobu zvykají. V odpovědích objevila tendence reflektovat úvodní negativa s dovětkem, že
nyní už pominula a situace je ustálená. Opět se zde setkáváme s tendencí nepřiznávat naplno nelehkou
realitu mateřství, v tomto případě negativních emocí, které se matky snaží nepřipouštět.
„Na začátku to bylo těžké, to jsem se tam úplně nenašla, já jsem neměla dceru u sebe po porodu, protože jsme měly
těžký porod, (…) takže jsem si prošla i nějakou poporodní depresí a tak a aktuálně je to super. (…) už si rozumíme, už
si s ní i dá domluvit, jako první rok byl fakt těžkej.“ (Kristýna)
„Jsem nevěděla, že to bude tak těžké, jsem myslela, že to bude jednodušší.“ (Zuzana)
„To bylo hrozné no, to jsem jako chvilkami, ne úplně litovala, že prostě jako člověk (nesrozumitelné), ale to byly spíš
jako takové žerty, jako odreagování mysli, že jo, od té situace prostě, jak se z toho nezbláznit, ale bylo to jako náročné
(…). Ono to asi půl roku trvalo, než jsem si to, a od té doby dobrý.“ (Kateřina)
„…třeba ze začátku to nebylo lehký, protože ona prostě blbě jedla, nepila ode mě, (…) byli jsme po nemocnicích, (…)
takže to bylo takový jako složitý (…) to mě jako úplně ubíjelo, že to bylo takový jako, jako to no, špatný. A teďka taky
jako je větší a dá se s ní dělat víc věcí, tak to je zábavnější no, je to lepší.“ (Lucie).

Shrnutí výsledků
Jádrem vytvořené teorie se staly čtyři centrální kategorie: Aktivní mateřství, Prostor pro samostatný vývoj dítěte,
Důležitost emocí v rodičovství a Nebýt pouze matkou. Za centrální byly zvoleny proto, že se k nim v průběhu
rozhovorů přirozeně stáčelo velké množství odpovědí, které tyto kategorie nejen vyplňovaly, ale také formovaly. Jedná se o kategorie, které jsou předkládány tak, jak se přirozeně vynořovaly z dat; právě těm jsme
se snažili zůstat co nejblíže.
V samotném ohnisku našeho zájmu pak stojí Aktivní mateřství, které je utvářeno hned několika dalšími
vlivy. Jeho hlavním rysem je snaha matek utvářet si mateřskou roli po svém. Nejde však o uzavřenost
okolním vlivům, právě naopak – matky aktivně shánějí informace, samostatně si je ověřují, nebojí se je obhajovat před okolím. Inspirují se také aktuálními trendy, jejichž teze se snaží převádět do praxe. Právě víra
ve vlastní kompetence a schopnost dosahovat vytyčených cílů je jednou z důležitých charakteristik selfesteemu (Kast, 2012), v tomto případě mateřského. Například by se mohlo zdát, že aplikace trendů ve výchově odporuje vysokému self-esteemu, nicméně v případě našich respondentek se ukázalo, že tato aplikace zdaleka není automatická či nekritická, ale naopak vyžaduje aktivitu v celé řadě ohledů. Proto vzniká
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předpoklad, že naopak následování trendů může být odrazem vysokého self-esteemu – matky si dostatečně věří na to, aby mohly trend správně následovat, a zároveň se jej nebojí přizpůsobovat svým potřebám.
V rámci této práce nebylo možné získat údaje o stabilitě mateřského self-esteemu, nicméně i ta může být
důležitou proměnnou (Bleidorn et al., 2016). Self-esteem může být také ovlivněn esencialismem matky,
neboli přesvědčením o výlučnosti mateřské role. Z našich výsledků vyplývá, že souvislost mezi těmito
dvěma koncepty je pravděpodobně složitá. Na jednu stranu právě toto přesvědčení často dodává matkám
odvahu k obhajobě vlastních názorů a přístupů k výchově. Na druhou stranu, aktuální množství dostupných informací o mateřství může na matky působit znejišťujícím dojmem, neboť je těžké se v nich orientovat. Ukazuje se však, že i vyhledávání může mít pro matky sebepotvrzující účinek.
Vysoký self-esteem bývá také spojován s méně kontrolující výchovou podporující autonomii a také
s celkovým přijetím dítěte (Taylor, Roberts, & Jacobson, 1997). Právě takový styl výchovy nacházíme i
v našem modelu, v němž matky kladou důraz na Prostor pro samostatný rozvoj dítěte. Snaží se s dítětem jednat jako s partnerem, jak jen to jde, věří jeho schopnostem a nepotřebují ho bezvýhradně kontrolovat. Aktivní matka tedy dokáže být asertivní a prosadit se, ovšem nesnaží se tak činit na úkor svého dítěte. Partnerské jednání ve vztahu k dítěti se však nerovná absenci hranic. Matky zdůrazňovaly nutnost nastavení
hranic v podstatě stejnou měrou, jakou prosazovaly prostor pro samostatnost, limity pro ně nejsou protikladem autonomie, ale spíše její přirozenou součástí. I zde si můžeme povšimnout vlivu aktuálních výchovných trendů, které propagují právě partnerský vztah s dítětem a často maximum prostoru pro jeho
samostatnost – toto jsou trendy, které matky z našeho vzorku nejvíce zajímají, a pravděpodobně dle nich
také jednají. Zdá se, že matky se snaží i u dítěte také rozvíjet vysoký self-esteem a důvěru ve vlastní schopnosti. Je však otázkou, zda vysoký self-esteem u matky nemůže v některých případech nebo například ve
starším věku dítěte, tedy v době, kdy začne svoji autonomii prosazovat výrazněji, působit také opačně –
tím, že matka důvěřuje svým schopnostem a považuje se za kompetentní ve vztahu k dítěti, může pocity
sebehodnoty a víry ve vlastní schopnosti u dítěte paradoxně umenšovat.
Důležitou součástí identity matek bylo taktéž Nebýt „pouze“ matkou. Ač se tak na první pohled nemusí
zdát, i tato kategorie je doplněním, a nikoli protisilou mateřské identity. Některé matky to deklarovaly
jednoznačně tím, že se brzy vracely do svého původního zaměstnání nebo se zkrátka věnovaly i jiným aktivitám, než pouze péči o dítě. Ovšem i u matek, které o návratu do práce neuvažovaly a mateřskou dovolenou si dle vlastních slov užívaly, jsme se mohli setkat s názorem, že pokud by absence práce měla u ženy
provokovat nespokojenost, měla by se k ní vrátit, neboť ze spokojenosti matky těží i dítě. Zdá se, že matky
jsou také ochotny přiznat, že si někdy potřebují od dítěte jednoduše odpočinout, protože péče o ně je náročná a někdy zahlcující. Je pro ně v tomto případě důležitá také sociální opora, která jim to umožní. Ačkoliv tedy matky samotné považují mateřskou roli za výlučnou a jedinečnou, jsou ochotny část svojí mateřské
identity „delegovat“ i na jiné blízké lidi – partnera, rodiče. Nemusí se však jednat o subjektivně snadný
proces, z výpovědí je zřejmé, že matky oscilují mezi snahou věnovat se dítěti v maximální možné míře, ale
zároveň touhou po širší identitě, než „pouze“ mateřské. Většina matek hovořila o chybění sociální opory,
která by jim v tomto pomohla, je však otázkou, zda by se části mateřských povinností skutečně vzdaly, i
kdyby měly tuto možnost. Sociální opora souvisí ještě s dalším aspektem mateřství, kterým je izolace. Nejde jen o skutečnost, že matky zejména v nejranějším období po porodu fakticky nemohou dítě opustit,
nebo že i později, kdy už by dítě opustit alespoň někdy mohly, nemají je komu svěřit. Důležité je také jejich
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prožívání této skutečnosti – matky se cítí při péči o dítě osamělé, a minimálně v jejích počátcích i nejisté.
Zdá se tedy, že sociální opora by jim neumožnila „jen“ si od mateřských povinností oddechnout, ale dodala
by jim také jistotu v této roli. Sociální opora je tak další možnou proměnnou, která ovlivňuje mateřský selfesteem.
Jako poslední centrální kategorie se zformovala Důležitost emocí v rodičovství. Nejedná se zde jen o mateřskou a rodičovskou lásku nebo o emoce, která rodiče ve vztahu k dítěti projevují. Ukázalo se, že matky
svoje emoce také důkladně vnímají, reflektují a korigují, čímž maximalizují také jejich výchovný potenciál.
Snaží se porozumět nejen svým pocitům, ale také emocím, které projevuje jejich dítě. Pokouší se je vysvětlovat, hledají důvody pro chování a projevy dítěte, zejména v případě negativních emocí. Považují za důležité dítě přijímat včetně všech jeho emocí, nepopírají je a pomáhají mu je zvládat. Emoce také moderují
formování výchovného stylu matek. Matky poměrně často hledají výchovné modely u svých vlastních
rodičů, z našich rozhovorů však vyplynulo, že si spíše uvědomují, jaké pocity zažívaly ve svém vlastním
dětství a podle toho nastavují svůj vlastní přístup k dítěti. Je pravděpodobné, že právě úsilí matek porozumět svému prožívání je vede i ke snaze o zachycení svých minulých emocí. Vliv emocí v mateřství můžeme sledovat i z jiného hlediska. Matky hovořily i o těžkostech, které mateřskou roli provázejí. Považujeme zde za zásadní, že jsou matky schopny je přiznávat a přijímat tak i svoje negativní emoce, ovšem ze
způsobu, jakým o nich vypovídaly, je zřejmé, že pro ně toto přiznání není jednoduché – jako by si negativní
emoce ve vztahu k dítěti dobrá matka nemohla dovolit.
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DISKUZE
Cílem této práce bylo nahlédnout problematiku mateřské role a formování přístupu k mateřství očima českých matek. Hlavní výzkumná otázka zněla: Jakým způsobem si české matky utvářejí vlastní přístup k mateřské
roli a jaké vlivy v tomto procesu působí? Ukázalo se, že existuje celá řada spojnic, ale i odlišností oproti západnímu chápání mateřství. Matky z našeho vzorku nepociťovaly tak silný tlak na představu ideální matky. S
intensive mothering, jak jej popsala Haysová (1996) se setkáváme spíše v náznacích, například ve snaze být
ve výchově vždy o krok napřed a touze věnovat dítěti maximum času. I v našem vzorku se projevila tendence k esencialismu, tedy přesvědčení, že matka je pro výchovu dítěte ta nejsprávnější osoba – dítěti nejlépe rozumí a dokáže zcela naplňovat jeho potřeby.
Matky byly schopny reflektovat také negativní stránky mateřství, což je v podstatě v rozporu s požadavkem intenzivního mateřství na to, aby žena vnímala rodičovskou roli jako naprosto naplňující (viz Hays,
1996), lze to tedy považovat za okamžik, kdy se matky vymezují vůči principům tohoto konceptu. Toto
vymezení se však odehrává v nižší míře a spíše nesměle – netýká se všech matek a i ty, které negativa zmiňovaly, tak činily až po vyzvání a měly tendenci tato prohlášení hned vzápětí zmírňovat. Zároveň můžeme
pouze spekulovat o tom, zda pro matky, které žádné zápory mateřské role neuváděly, tyto zápory neexistují, nereflektují je nebo je záměrně nepopisují. Na základě těchto zjištění se domníváme, že představa dobré
matky není pro současné české ženy jediným přípustným modelem, nicméně určitá očekávání spojená
s mateřskou rolí (ať už ze strany okolí nebo sebe samých) stále pociťují a snaží se je do jisté míry plnit.
Setkali jsme se také s potřebou být s dítětem v maximálně možné míře, na úkor jiných aktivit, zejména
práce, stejně jako s potřebou opačnou – nevypadnout ze zaměstnání i kolektivu kolegů. V obou případech
však byly matky motivovány vlastní potřebou, nikoliv tlakem okolí, naopak často jednaly i proti němu.
V našem případě se tak potvrdil předpoklad o osobní volbě pro rozdělení času mezi mateřství a kariéru
(Hakim, 2000; Weidnerová & Matějů, 2015). Ukázalo se také, že matky chápou práci nejen jako úlevu od
mateřství, ale také jako nedílnou součást svojí identity. Přesto u většiny matek nacházíme tradiční pojetí
mateřské dovolené – zůstat s dítětem dva až tři roky doma je bráno jako norma a většinou se od matky
neočekává, že by se do práce vracela dříve. Právě v tomto ohledu se české prostředí výrazně odlišuje od
západních zemí, kde se matky do zaměstnání navrací po kratší rodičovské dovolené. Lze tedy předpokládat, že motivace k návratu do práce je u českých žen skutečně osobní, neboť okolí na ně v tomto ohledu
žádné nároky neklade. Tato oblast by si však ještě zasloužila hlubší prozkoumání, neboť je pravděpodobné,
že vzhledem k sociálním a kulturním specifikům českého prostředí je možné nalézt podobně specifické
motivace a důvody, které ženy vedou k brzkému návratu do zaměstnání. Zároveň vzniká i opačný předpoklad – matky, které o návratu do práce uvažují, mohou pod tlakem okolí od tohoto rozhodnutí upustit.
Ověření těchto hypotéz by s sebou mohlo nést také poznatky o tom, jaké vnější pobídky by ženy mohly
k nástupu do zaměstnání motivovat.
Dle předpokladů je i mateřství českých matek ovlivněno působením médií a sociálních sítí. Právě zde
mohou být zobrazovány nereálné a pro většinu matek nedostupné mateřské vzory. Podle existujících výzkumů mohou mít negativní účinky na prožívání a sebehodnocení ženy-matky například srovnávání s tzv.
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celebrity mothers (Krisjanous, Richard, & Gazley, 2014; Pitt, 2008). V našem vzorku se však tyto tendence
neobjevily, zdá se, že matky slavné osobnosti vůbec nevnímají jako vzory. Přesto je však možné, že i na ně
mají tyto ideály určitý neuvědomovaný dopad v důsledku pouhého vystavení těmto vzorům. Co se týče
požadavků na vzhled matek, respondentky v naprosté většině případů uváděly, že fyzická podoba matky
není důležitá, protože dobrou matku definují její mateřské dovednosti či vztah k dítěti, zatímco vzhledová
stránka je podružná. Zdá se, že v rámci našeho výzkumu mateřství skutečně zafungovalo jako protektivní
faktor proti těmto vlivům, což vyplynulo již z předchozích studií (Watson, Fuller-Tyszkiewicz, Broadbent,
& Skouteris, 2015; Zaltzman, Falcon, & Harrison, 2015). Tato zjištění nám odpovídají na jednu z vedlejších
výzkumných otázek: Jakou roli hraje pro matky fyzický vzhled? Srovnávají se s ideály prezentovanými v médiích?
V této práci však nebyla sledována úroveň orientace na sociální srovnávání, která může hrát významnou
roli (Gibbons & Buunk, 1999). Je tedy možné, že matky z našeho vzorku příliš netendují k sociálnímu srovnávání, což by mohlo vysvětlit jejich nezájem o vzory zobrazované na internetu. Je možno předpokládat, že
vysoká orientace na sociální srovnávání se u matek častější komparací s těmito vzory, které by se následně
projevilo negativními dopady na jejich prožívání, spokojenost v mateřství a mateřský self-esteem.
V neposlední řadě však vysvětlením může být i specificita českého prostředí. Výzkumy zabývající se vlivem modelů zobrazovaných v médiích na prožívání mateřství pocházejí ze zahraničí, je tedy možné, že
v českých podmínkách jsou mateřské ideály vnímány či zprostředkovávány odlišně.
V souvislosti s další vedlejší výzkumnou otázkou: Jakou roli hraje pro matky internet jako zdroj informací? se
v našich datech ukázalo, že pro matky je tak internet a sociální sítě spíše zdrojem informací, než prostředkem ke srovnávání. Vyzdvihují snadnou dostupnost, široké spektrum informací a „živost“ a aktuálnost
tohoto prostředí (srov. Friedman, 2013). Matky často tento zdroj vyzdvihují i před formálními informacemi,
například radu lékaře si často ještě ověří v rámci internetového prostředí, kde ji srovnají se zkušenostmi
jiných matek, aniž by důkladně zvážily neformálnost virtuální reality, z níž mohou vyplývat nepodložené
či neadekvátní informace (Feasey, 2013). Ukazuje se, že informace či rada poskytnutá autoritou může mít
nižší hodnotu, než informace pocházející od jiné ženy s podobnou zkušeností, s níž se však matka pátrající
po poznatcích ani nemusí osobně či jinak důkladně znát. Důvody a motivace, které matky vedou k této
preferenci neformálních zdrojů informací, je nutno dále prozkoumat. Může za nimi stát nedůvěra
k autoritám, v takovém případě by bylo zajímavé vysledovat, odkud tato nedůvěra pramení. Můžeme také
uvažovat o souvislostech s esencialismem a výlučností mateřské role – matka ví nejlépe, co je pro její dítě
dobré. Možná je pak pro ženu snazší věřit zkušenostem jiné matky, u které také předpokládá snahu o dosažení toho nejlepšího pro její dítě. Předpokládáme tedy, že matky považují informace za věrohodnější,
pokud je jejich zdrojem jiná matka. Dalším případným vysvětlením by mohla být také snaha matek o sebepotvrzení a záměrné či neuvědomované úsilí o nalezení informací, které potvrzují jejich stanovisko. Právě
komunita, ať už reálná nebo virtuální, působí pro matky také jako ujištění o správnosti vlastního jednání –
komunitu totiž nejčastěji tvoří matky stejně nebo podobně smýšlející. Navrhujeme tedy ověření předpokladu, že matky vybírají informace o mateřství spíše dle vnímané podobnosti se zdrojem, než podle jeho odbornosti.
Matky mají většinou přehled o aktuálních trendech ve výchově a přístupu k dítěti, zdá se, že pro většinu
z nich je orientace v současných trendech přirozenou součástí mateřství. Nejčastěji nehovořily o plném
následování jednoho z nich, spíše jsme se setkali s tendencí vybírat z jednotlivých směrů to, co matce
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z nějakého důvodu odpovídalo jejím preferencím, případně to, co nasedalo na životní styl rodiny. Matky
v tomto ohledu nepovažují za nutné dodržovat principy trendů zcela bezvýhradně a kupříkladu využívat
nabídku placených kurzů. Naopak se snaží vydefinovat svůj vlastní individuální přístup, který se pak nebojí prosazovat ani navzdory tlakům okolí. Tyto tlaky mohou vycházet i od autorit, matky však nejčastěji
zmiňovaly nejbližší okolí, rodinu. Právě ze strany rodičů vlastních nebo partnera se matky nejčastěji setkávaly s radami a doporučeními ohledně výchovy, většinou však tyto rady považovaly za přežité či přímo
škodlivé, a dále preferovaly vlastní způsob výchovy. Zdá se tedy, že tlak okolí na dodržení neformálních
norem mateřství má slabší vliv než přesvědčení matky o správnosti, což potvrzuje výsledky jedné z mála
českých studií na toto téma (Weidnerová & Matějů, 2015). Zajímavé by však bylo dále sledovat, na jakých
základech toto vymezení vůči rodičům stojí. V našich rozhovorech se ho totiž ženy nebály formulovat i
poměrně nekompromisně. Potřeba vymezení se proti starší generaci je jaksi přirozeně přítomná vždy.
V tomto případě by se však dalo uvažovat i o sociálním a historickém kontextu – rodiče dnešních matek
ještě vyrůstali a byli formováni životem v totalitním režimu dosti omezujícím svobodu projevu. Ony samy
však již většinu života strávily v demokratickém zřízení, které jim umožňuje nejen si utvářet vlastní názor,
ale i jej prosazovat. Může i toto být důvodem pro jejich mnohdy ostré odmítnutí „starých“ modelů? Vhodné by v tomto ohledu bylo také ověření souvislostí se self-esteemem, mateřským i globálním, předpokládáme totiž, že právě vyšší úroveň self-esteemu vede k větší důvěře ve vlastní schopnosti a v ochotu je obhajovat před námitkami okolí.
Výchovný styl, tak, jak o něm matky nejčastěji hovořily, vykazoval znaky demokratické výchovy dle
Baumrindové (1966). Lze také konstatovat, že i všechny matkami uváděné trendy obsahují podobné zásady.
Je zde opět na místě ptát se, zda si matky následování konkrétního trendu nevolí právě proto, že potvrzuje
jejich vlastní pohled na dobré mateřství. Dle výpovědí se zdá, že osobní preference skutečně předchází
volbě trendu. Otázkou je však také to, jakým způsobem matky principy trendů uplatňují v každodenním
životě. Samy říkají, že si je přizpůsobují svým potřebám, proto je možné, že skutečný výchovný styl se od
proklamovaného ideálu odlišuje. Zdá se však, že základní body demokratické výchovy jsou pro matky
důležité, a lze tedy předpokládat, že se v jejich přístupu k dítěti skutečně projevují. Právě méně kontrolující
rodičovství a akceptace dítěte bývají spojeny s vyšším mateřským self-esteemem (Taylor, Roberts, & Jacobson, 1997). Kvalitativní povaha dat neumožňuje usuzovat na konkrétní vztah mezi stylem výchovy a mateřským self-esteemem, přesto naznačuje směr, kterým by se další výzkum mohl ubírat – tedy ověřit, zda
vyšší úroveň mateřského self-esteemu skutečně vede k volbě demokratičtějšího typu výchovy, a zároveň
zjistit, jaký typ výchovy volí matky s nižším self-esteemem. Souvislost výchovného stylu a mateřského
sebehodnocení vyžaduje rozšíření o aktuálnější poznatky.
Vzhledem ke kvalitativnímu designu této práce jsme nesledovali konkrétní úroveň mateřského selfesteemu a proměnné, které ji ovlivňují. Přesto však představa matky o vlastní kompetentnosti, mateřských
schopnostech a úspěšnosti rozhovory zřetelně prostupovala. Předchozí výzkumy naznačují, že není důležitá jen úroveň self-esteemu, ale také jeho stabilita (Kernis, Lakey, & Heppner, 2008; Franck et al., 2016).
V našem případě matky hovořily o určité nestabilitě v této oblasti v tom smyslu, že zejména počáteční fáze
mateřství pro ně byla velice náročná, nicméně nyní, po více než roce, jsou v mateřské roli spokojené. To
může jednak souviset s tím, že si matky na realitu mateřství již skutečně přivykly, dalším vysvětlením však
může být i to, že mateřská zkušenost je pro ženy skutečně do určité míry šokem, který se ovšem zdráhají
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přiznávat navenek (Ambrosini & Stanghellini, 2012). Je taktéž možné, že právě počáteční těžkosti a jejich
následné překonání subjektivně zvyšují prožitek spokojenosti v mateřství, matky to totiž vnímají jako svůj
osobní úspěch. Proto je možné stanovit hypotézu, že zvládnutí úvodních obtíží může reálně zvyšovat úroveň mateřského self-esteemu, přínosné by bylo tedy i srovnání s matkami, které subjektivně těžkosti
v mateřství nepociťovaly. Opět je zde však také třeba zvážit možnost, že ženy aktuální potíže reflektovat
nechtějí, neboť by to neodpovídalo ideální podobě mateřství (viz Hays, 1996). Hovořit o problémech
v retrospektivě se zdá být pro matky přípustnější. Dlouhodobé sledování vývoje úrovně mateřského selfesteemu např. v prvním roce života dítěte by mohlo přinést detailnější poznatky o tom, jaké události tuto
charakteristiku ovlivňují.
Poslední z vedlejších výzkumných otázek zněla: Jaký význam přisuzují matky sociální opoře? Poměrně často
matky narážely na chybění této opory, někdy jen zmínkou o tom, že jsou na mateřství samy, jindy přímou
stížností na nedostatečnou síť sociálních služeb. I matky, které měly k dispozici pomoc ze strany rodiny
(např. hlídání dítěte), nebyly s podobou podpory zcela spokojené. Potvrzuje se, že nejde jen o pouhou existenci opory, ale také o její adekvátnost (Gao, Sun, & Chan, 2014). Sociální opora může být zdrojem pro mateřské self-efficacy (Haslam, Pakenham, & Smith, 2006), dle našich výsledků však matky často hledají jednoduše odpočinek od mateřských povinností. Jako nejčastější zdroj sociální opory matky uváděly svého
partnera (srov. Haslam, Pakenham, & Smith, 2006). Matky také hojně zmiňovaly vyhledávání sociální opory ve formě informací o mateřství. Zde se ukázalo, že ohromné až zahlcující množství dostupných poznatků a zkušeností sdílených na internetu může vést ke zhoršené orientaci v nich a k obtížnému vybírání
vhodných informací (viz Teeffelen, Nieuwenhuijze, & Korstjens, 2011). Je třeba hlouběji prozkoumat, co vše
české matky považují za formu sociální opory, aby tak bylo možno lépe nastavit i formální zdroje této podpory.
V této souvislosti také stojí za zmínku možné propojení sociální opory a mateřského self-esteemu, konkrétně na příkladu Kristýny. Ta o svém mateřství hovořila poměrně sebevědomě, byla si jistá tím, co a jakým způsobem chce dítěti předat, nebála se svůj rodičovský styl prosazovat i navzdory občasnému odmítání okolím. Zmiňovala však, že jí chybí sociální opora, zejména ve formě kvalitních informací, a že se
někdy při péči o dítě cítí izolovaně a osaměle. V rámci popisných charakteristik si můžeme povšimnout, že
Kristýna, co se týče mateřského self-esteemu, skórovala ze všech respondentek nejníže. Další výzkum
v této oblasti by tak mohl ověřit, zda subjektivně vnímaná sociální opora skutečně zvyšuje úroveň mateřského self-esteemu. Tento vztah by však hypoteticky mohl být i opačný: vysoký mateřský self-estem snižuje subjektivní potřebu sociální opory. Následující studie by se mohly věnovat vztahu mezi těmito dvěma
koncepty a prozkoumání příčinnosti mezi nimi.
Sociální oporu je taktéž vhodné zmínit i v souvislosti s esencialismem, tedy přesvědčením o výlučnosti
mateřské role. Matky sociální oporu dle výpovědí postrádají, a nemají tak možnost věnovat se i jiným aktivitám, než těm spojeným s mateřstvím. Zároveň však také narážely například na nevhodnost výchovných
postupů vlastních rodičů, tedy prarodičů jejich dítěte, kvůli kterým jim vnouče nechtěly svěřovat na hlídání či je s nimi vůbec nechávat samotné. Obava, že by neadekvátní dozor mohl dítěti uškodit tak u matek
vítězí nad touhou získat prostor pro jiné činnosti. Matky se tak mohou ocitnout před zvláštním paradoxem
– sociální oporu, kterou postrádají a vyhledávají, nakonec odmítají, když je jim nabídnuta. Je tedy zřejmé,
že matky nehledají jakoukoliv oporu (kupříkladu také často nesouhlasily s častým hlídáním dítěte chůvou),
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ale oporu, která splňuje jejich nároky. Možným vysvětlením je zde právě esencialismus matky, která je
natolik přesvědčená o svojí kompetentnosti ve vztahu k dítěti, až jí to znemožňuje svěřit péči o dítě komukoliv jinému. Bylo by logické předpokládat, že matky vyznačující se vysokým esencialismem nevyhledávají tolik sociální opory, protože se domnívají, že nikdo jiný nedokáže dítěti poskytnout stejně dobrou
péči. Naše výsledky však naznačují, že vztah těchto dvou proměnných je komplikovanější a zřejmě v něm
intervenují ještě jiné vlivy – i matky vykazující přesvědčení o výlučnosti mateřské role hovořily o chybění
sociální opory. Další výzkum by se mohl zaměřit na detailnější prozkoumání konkrétních podob sociální
opory, kterou matky vyhledávají a oceňují.
Již jsme výše popsali, že matky se častěji srovnávaly spíše s lidmi z blízkého okolí, než s mateřskými modely zobrazovanými v médiích. V našem případě tak nedocházelo ke srovnávání s výrazně odlišným i
druhými, jak naznačují některé předchozí výzkumy (Gilbert, Giesler, & Morris, 1995). Zdá se, že mateřství
je pro matky natolik osobní a niternou záležitostí, že jim připadalo až absurdní srovnávat je s něčím, co
viděly v televizi či časopise. Proces srovnávání probíhal spíše směrem nahoru, matky hovořily o tom,
v jakých oblastech je inspirovali vlastní rodiče čí blízké přítelkyně. To může také souviset s poměrně vysokým mateřským self-esteemem v rámci našeho vzorku – matky si jsou v mateřské roli jisté, cítí se kompetentně, proto nevyhledávají srovnání s jinými matkami, které by považovaly za špatné, což by jim mohlo
sloužit k sebeposílení (Aspinwall, 1997; Buunk, Schaufeli, & Ybema, 1994).
Srovnávání s přítelkyněmi a kamarádkami je zajímavé i v dalších ohledech. Lze totiž předpokládat, že o
mateřském chování svých kamarádek mají matky poměrně dobrý přehled, což demonstrovaly i na reálných příkladech chování, které u nich obdivují a které je inspiruje. Matky se tak srovnávají nejen
s podobnou blízkou osobou, ale především s člověkem, jehož chování dokážou konkrétně popsat. Je možné,
že ideály z médií pro ně nejsou přitažlivé právě proto, že se nejedná o reálný a jasně definovaný vzor.
Předpokládáme, že srovnání musí probíhat ve vztahu k osobě podobné, aby matku zaujalo například její
smýšlení a názory na mateřství a taktéž k osobě dobře známé, aby matka získala konkrétní představu o
tom, jakého chování či přístupu k dítěti chce dosáhnout.
Bylo by ovšem zajímavé také sledovat, co matky dělají v situacích nejistoty nebo nezdarů, neboť i je
v rozhovorech zmiňovaly. V takových případech mají lidé tendenci odvracet svoji pozornost od úspěšnějších druhých (Buunk, Schaufeli, & Ybema, 1994) a vyhledávají srovnání s někým, kdo je v situaci ještě obtížnější než oni. Předpokládáme, že i matky budou jednat podobně, ale i pro srovnávání směrem dolů budou specificky volit jiné matky ze svého okolí, vzhledem k jejich tendenci srovnávat se se známými
osobami. V souvislosti se sociálním srovnáváním by bylo přínosné ověřit také zjištění, že pokud jsou lidé
nedostačiví ve srovnání s jinými v konkrétní oblasti, přesunou svoji pozornost a další úsilí na doménu jí
nadřazenou (Johnson & Stapel, 2010). Je tedy možné, že matky v případě neúspěšného srovnání nehledají
jen jiné, méně ohrožující vzory, ale naopak zvyšují své úsilí v rámci celkové domény mateřství. Tato zvýšená snaha však matky může dostávat pod další tlak, pokud nevede ke kýženému cíli. Již bylo zmíněno výše,
že komunitu, virtuální či reálnou, je možno považovat za jednu z forem sociální opory (Teeffelen,
Nieuwenhuijze, & Korstjens, 2011). Předchozí poznatky také indikují, že pokud komunikujeme s člověkem,
který je lépe informačně vybaven než my, ale o rozsahu jehož znalostí máme dobrý přehled, umožňuje
nám to účinnější kladení dotazů a zvyšuje to naši motivaci pro získání informací (Neugebauer, Ray, & Sassenberg, 2016). Předpokládáme tedy, že matky se budou v okamžicích nejistoty více obracet do komunity
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dalších matek, a to pravděpodobně ještě častěji než k nejbližšímu okolí, protože právě u komunity očekávají velký rozsah znalostí problematiky, kvůli čemuž je toto prostředí zároveň pro matky výraznou motivací
pro zlepšení.
Cílem práce bylo rozšířit poznatky v oblasti formování mateřské role a o přístupu matek k tomuto procesu. Potvrzuje se komplexnost tohoto procesu. Práce se také pokoušela zmapovat specifika současné doby,
která mohou mateřskou roli ovlivňovat, jako je například internet, masová média, trendy v mateřství, a
postavit je do souvislostí s mateřským self-esteemem a prožíváním matek. Výsledky v mnohém potvrzují
již předchozí zjištění, na jiných místech je však modifikují a navrhují další možné směry výzkumu.
Limity práce a doporučení pro další výzkum
Práce se snaží poskytnout komplexní pohled na utváření mateřské role v českém prostředí, za tímto účelem
byl také vytvořen teoretický model pro tento proces. Je však zřejmé, že ani obsáhlé rozhovory, z nichž tato
práce čerpá, nemohou postihnout veškeré aspekty mateřské role. Zjištění uvedená v tomto textu však
umožňují nasměrovat další výzkum tak, aby tyto nedostatky pokryl.
Určitým limitem práce může být to, že daty se zabývala pouze jedna výzkumnice – validita kvalitativních výzkumů může být zvyšována právě prostřednictvím nezávislé analýzy více výzkumníků. V tomto
případě jsme se snažili o maximalizaci validity tím, že v průběhu analýzy byly kódy a kategorie neustále
revidovány a porovnávány s novými daty i literaturou. I konzultace s vedoucí mohou být považovány za
zpětnou kontrolu analýzy, neboť přinášely postřehy, které mohly autorce unikat. Mezi úskalí práce patří
také nemožnost doptávat se zpětně respondentek a ověřovat si vznikající kategorie přímo u nich. Vzhledem k tomu, že rozhovory byly součástí širšího výzkumu, nebylo možno matky opakovaně kontaktovat a
narušovat tím běh projektu. I zde jsme se snažili o minimalizaci dopadu tohoto nedostatku kontinuální
revizí a porovnáváním.
Omezením kvalitativních výzkumů bývá také role výzkumníka v něm. Tuto roli se autorka snažila reflektovat nejen formálně v rámci textu, ale zejména v průběhu analýzy dat a sepisování této práce. Neustále
reflektovala svoje vlastní postoje a všímala si svých vnitřních procesů. Díky tomu mohla zvědomovat kupříkladu nepřijetí či nesouhlas s výpověďmi matek o výchově jejich dětí. Je nutno přiznat, že tyto pocity se
skutečně při některých odpovědích objevovaly. Právě jejich uvědomování však autorce umožňovalo zabraňovat případnému zkreslení výzkumu. Dalším limitem v souvislosti s pozicí výzkumnice může být
taktéž nedostatečná výzkumná zkušenost a nejistota v oblasti analýzy dat, kterou jsme se snažili redukovat
studiem metodologické literatury a častými konzultacemi s vedoucí této práce, které rovněž vedly
k úpravám postupů a revizi analytického procesu.
Typickým limitem kvalitativních prací je nižší počet respondentů a nemožnost generalizovat výsledky
na širší populaci. Z druhé strany je však tento limit možno chápat jako prostou charakteristiku kvalitativních studií. I přesto, že její zjištění nelze zobecnit na celkovou populaci matek v České republice, poskytuje
tato práce vodítka pro další výzkum. Další studie v této oblasti by se mohly například zaměřit na prozkoumání očekávání spojených s mateřstvím v českém prostředí. Ukázalo se totiž, že tato očekávání, případně dokonce tlaky se odlišují od nároků vnímaných matkami v zahraničí.
Dalším limitem je způsob výběru respondentek. Již z podstaty sběru dat, který probíhal přímo u nich
doma, je nutno předpokládat, že se ho pravděpodobně zúčastnily ženy, které si jsou svojí mateřskou rolí
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jisté a neobávají se sdílet svoje zkušenosti a výchovné postupy. Je tedy možné, že tímto způsobem byl výzkum „ochuzen“ o matky, které v mateřství tápou nebo pociťují výraznější potíže ve vztahu k dítěti nebo
ke svojí vlastní mateřské roli.
Tato práce se zabývala utvářením mateřské role, rozhodně by však bylo přínosné prozkoumat také roli
otcovskou. Většina našich respondentek žije ve společné domácnosti se svým partnerem a zároveň otcem
dítěte, je tedy pravdě podobné, že výchovný přístup byl a je utvářen kooperací obou rodičů.
Českým specifikem je také poměrně dlouho trvající mateřská a rodičovská dovolená, ženy tedy nejsou
okolními tlaky nuceny k návratu do práce, ba naopak, často jsou považovány za špatné matky, pokud se
pro dřívější návrat do práce rozhodnou. Motivace matek k brzkému nástupu do práce jsou tak další zajímavou oblastí pro výzkum.
Nová zjištění by také mohlo přinést prohloubení výzkumu o souvislostech sociálního srovnávání, médií
a mateřství. Matky z našeho vzorku se se vzory v médiích takřka vůbec nesrovnávaly. To však může být
důsledkem toho, že respondentky měly nízkou úroveň orientace na sociální srovnávání, která však v tomto
výzkumu sledována nebyla.
Hlubší prozkoumání by se taktéž mohlo týkat zdrojů informací o mateřství a způsobu získávání těchto
informací. Dle našich zjištění matky tendují k využívání spíše neformálních zdrojů, jako jsou internetové
blogy a weby o mateřství, dokonce je nadřazují těm formálním. Bylo by užitečné zjistit motivace a cíle matek při tomto jednání, neboť by se následně dal snáze nastavit proces přenosu ověřených informací o mateřství k matkám tak, aby co nejvíce vyhovoval jejich potřebám. V této souvislosti si další pozornost zaslouží také oblast trendů v mateřství. Z rozhovorů je zřejmé, že matky o aktuálních trendech mají přehled,
a tíhnou také k dodržování některých z jejich principů. Zásady trendů jsou většinou volně dostupné na
internetu, není však dále zjišťováno, jak si je matky interpretují a převádí do praxe běžného života. V tomto
ohledu by tak mohla být vhodná taktéž analýza informací a principů, které jednotlivé trendy propagují –
přispěla by k lepší informovanosti a orientaci matek v aktuálním rozsáhlém objemu poznatků o mateřství.
Významnou oblastí, která vyžaduje výzkumnou pozornost, je mateřský self-esteem. Je třeba dále ověřit
jeho souvislost s výchovným stylem. Naše výsledky naznačují, že demokratický styl výchovy má spojitost
s vysokým mateřským sebehodnocením, nicméně tento vztah je třeba verifikovat v rámci dalších dat. Mateřský self-esteem může mít také návaznost na míru sociální opory, kterou matka subjektivně pociťuje.
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PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1 OTÁZKY A STRUKTURA ROZHOVORU
Nyní nás čeká poslední část výzkumu, ve které si budeme už pouze povídat. Tématem, o kterém se
budeme bavit, je mateřství a mateřská role. Budu se Vás ptát na otázky a Vy mi budete odpovídat. Na
každou otázku můžete odpovědět libovolně dlouhou odpovědí. Své odpovědi si můžete promýšlet
tak dlouho, jak budete potřebovat. Pokud na některou z otázek nebudete chtít odpovídat, tak nemusíte. Rozhovor bude nahráván na diktafon a zároveň si budu část Vašich odpovědí psát. Máte před
započetím rozhovoru nějaké otázky? Pokud ne, tak se můžeme pustit do rozhovoru.
1.

2.

Jak vychováváte své dítě?
a.

Co považujete za důležité ve výchově svého dítěte?

b.

Litujete něčeho, co se pojí s mateřstvím?

c.

Je na mateřství něco, co Vás štve, co Vám vadí?

Nejdřív se zastavíme u mateřství obecně. Co podle Vás znamená být dobrou matkou?
a.

Podle čeho se podle Vás pozná, že je někdo dobrou matkou?

b.

Jak se podle Vás dobrá matka chová? Mohla byste uvést nějaký konkrétní příklad chování
dobré matky?

c.

Jak vypadá dobrá matka?

d. Co dobrá matka dělá? Mohla byste uvést nějaký příklad?
3.

Mluvili jsme o představě dobré matky. Nyní mně naopak zkuste popsat, jak podle Vás vypadá
špatná matka.
a.

Jak se pozná špatná matka?

b.

Jak se chová špatná matka?

c.

Jak vypadá špatná matka?

d. Co konkrétně špatná matka dělá? Mohla byste uvést nějaký příklad?
4.

Existují nějaké trendy ve výchově, se kterými se ztotožňujete, případně kterými se ve výchově Vašeho dítěte řídíte?
a.

Co si pod tímto trendem ve výchově představujete?

b.

Jak to vypadá konkrétně, že se tímto trendem řídíte?

c.

Mohla byste uvést nějaký příklad Vašeho chování k dítěti, který odpovídá tomuto trendu?

d. Proč Vás oslovil zrovna tento trend?
5.

Jak se cítíte v mateřské roli?
a.

V čem se coby matka cítíte nejvíc jistě? Můžete uvést nějaký konkrétní příklad situace nebo
oblasti péče o dítě, ve které si připadáte jako matka jistá?

b.

V čem se naopak cítíte nejméně jistá?

c.

Na kolik procent se podle Vašeho názoru blížíte svému ideálu dobré matky?

d. Uvedla jste, že svou představu dobré matky splňujete na ….. % . Co Vám chybí do 100%?
V čem se podle Vašeho názoru jako dobrá matka nechováte?
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e.

(případně poté, až popíše, co nedělá jako dobrá matka, tak =&gt; Jak by se tedy v tomto
chovala dobrá matka?)

6.

Zaznamenala jste ve filmech, seriálech, časopisech nebo knížkách nějakou ženu v mateřské roli,
kterou považujete za svůj vzor?
a.

Mohla byste uvést konkrétní jméno?

b.

Proč je pro Vás zrovna tato postava/osoba vzorem?

c.

Co konkrétně na její mateřské roli oceňujete, co se Vám líbí?
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PŘÍLOHA Č. 2 UKÁZKA OTEVŘENÉHO KÓDOVÁNÍ
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PŘÍLOHA Č. 3 UKÁZKA KÓDŮ VČETNĚ POZNÁMEK
Významová jednotka

Kód

Poznámky ke kódu

„Aby tam nebyla ta pozice nějak

Dítě jako partner

Rodič není nadřazený, nečiní

jako tý síly toho rodiče, to mi přijde

rozhodnutí z pozice síly, snaží se

hloupý. No a aby to bylo v rámci po

s dítětem domlouvat

dobrým, nebo tak jako rozumný, aby
to nebylo jako teď jsem to řekla, tak
to tak bude, jo, a ne jako proč…“
„…ale ono je toho v dnešní době

Zahlcení informacemi

Informace o mateřství jsou dobře

plnej internet, že člověk taky dlouho

dostupné, ale velmi nepřehledné

neví, co si má vybrat, když jsme

a zahlcující

měli před prvním očkováním, tak já
jsem tři tejdny četla, jsem si o tom
četla, šla mně z toho akorát hlava
kolem.“
„to dítě se vlastně učí ještě právě

Partnerský vztah mezi rodiči

Vztah rodičů je vzorem pro dítě,

hodně z komunikace jako nás dospě-

jako vzor

učí se z něj, proto je nutné být

lých, že…takže já můžu být na něho

konzistentní a nebýt respektující

respektující, a pak když přijde man-

jen v kontaktu s dítětem, ale i

žel domů, když to přeženu, a já ho

v ostatních vztazích

hnedka zdrbu za dveřma, že si nevyzul boty, že tak jako asi potom, kde
je ten respekt, no…takže jako snažit
se to zahrnout do každodenní…do
každodenního života a do všech
vztahů, nejenom k tomu dítěti, taky.
Jakože vlastně uvědomovat si, že se
fakt učí úplně ze všeho, no.“
„Dobrá matka by vypadala tak, aby

Přizpůsobení

přizpůsobila svoji vizáž svojí rodině,

nímu statusu rodiny

to znamená, když to bude rodina,
která navštěvuje třikrát týdně divadlo, tak by to neměla být matka
v teplákách, a naopak když to bude
matka, která je na statku, tak by
v těch teplákách být měla…“

vzhledu sociál-

Dobrá matka by si měla uvědomovat postavení svojí rodiny, její
vzhled by tomu měl odpovídat.
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PŘÍLOHA Č. 4 PŘÍKLADY PŮVODNÍCH KATEGORIÍ
Název kategorie

Popis
Zahrnuje, jak se žena v mateřství cítí, jak sama sebe v této roli hodnotí a jak
v důsledku toho přistupuje k vlastnímu mateřství. Je spojeno s představou
dobré matky, respektive s tím, jak dobře či nedostatečně je tato představa
naplňována. V rozhovorech se však ukázalo, že mezi našimi respondentkami
není jednoznačně sdílená představa dobré matky. Lze nalézt styčné body jako
je např. bezvýhradná láska k dítěti či dostupnost rodiče pro dítě, matky však
vědomě odmítají existenci jednoho ideálu platného pro všechny. Spokojenost
v mateřství je také úzce spojena s úrovní mateřského self-esteemu.

Spokojenost v mateřství

V rozhovorech se ženy hodnotily v tomto ohledu spíše pozitivně, nicméně
pojmenovávaly také oblasti, na nichž by chtěly ještě pracovat, žádná nepovažovala svoji mateřskou roli za zcela zvládnutou. Ať už matky mluvily o vztahu k dítěti, těžkostech a nejistotách v mateřství či osobnosti jejich dítěte, výpovědi směřovaly k jejich osobnímu prožívání mateřské role a formovaly jej.
Konkrétní způsob prožívání je vždy jedinečný pro danou ženu, nicméně vlivy, které toto prožívání utváří, jsou matkám společné a dají se v jejich odpovědích vystopovat.
Jako druhá centrální kategorie se z dat vynořil výchovný přístup. Opět se
ukázal být velmi individualizovanou kategorií, každá matka k němu přistupovala jinak a po svém. Matky jej vytvářely nejen na základě aktuálních výchovných trendů, ty pro ně tvořily pouze zdroj informací nebo základní plat-

Výchovný přístup

formu, na níž stavěly svůj svébytný styl výchovy. Respondentky navíc často
hovořily o rozporu mezi plánem a skutečnou realitou výchovy. Zdá se tedy,
že přístup k výchově dítěte není formován jen vědomým rozhodnutím rodiče
o tom, jak by vychovávat chtěl. V rámci modelu a následujících kategorií popisujeme mechanismy, které tuto oblast formují.
Matky byly schopny reflektovat také negativa mateřství. Týkaly se více oblastí, většinou se však týkaly něčeho, co ženy jako bezdětné rády dělaly, ale
s dítětem si to již dovolit nemohou. Matky popisují svou radost z mateřství a

Ztráty v mateřství

příchod dítěte vnímají pozitivně, zdá se ale, že o to těžší je pro ně přiznávat i
negativa a ohledy, ve kterých se necítí šťastné. Ztráty matky zmiňují ve více
oblastech – opuštění zaměstnání, nemožnost věnovat se zálibám, ale i domácím mazlíčkům, izolace od kolektivu lidí, se kterými byly zvyklé trávit čas.
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