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čo je známe:

Rozpad nukleární rodiny, ať už z důvodů smrti partnera/partnerky, rozvodu nebo rozchodu, je
vždy velkým psychickým otřesem pro všechny zúčastněné. Ten, kdo zůstane s dětmi sám, má
navíc kromě změny své finanční situace (jakýmkoliv směrem) náhle zdůrazněnou
odpovědnost za výchovu dětí, které jsou na něm závislé. Finanční příspěvky od sociálního
úřadu jsou rozdělovány nezávisle na pohlaví samoživitele, stejně jako zákonné příspěvky od
chybějícího rodiče, takzvané alimenty.
podobné práce v ČR:

V České republice je známa jedna větší sociologická studie sledující situaci rodičů a dětí v
monoparenterálních rodinách; jedná se o grant Rodičovství po partnerském rozchodu –
rodičovské role a identity rozvedených matek a otců, který zahrnuje také část naší
problematiky (Rodičovství po rozvodu, 2005). Výchovu dětí v neúplné rodině zkoumala v
rámci diplomové práce Zuzana Bayerová (Bayerová, 2007), téma výživného pak rozpracovala
ve své diplomové práci Michala Trličíková (Trličíková, 2008).
príklad práce zo zahraničia:

Podle některých zahraničních výzkumů prožívají ženy a muži samoživitelství odlišně
(Renzetti, Curran, 2003).

veta nadväzuje na ďalšiu časť o problematike:

Otcové samoživitelé jsou častěji vzdělaní, zaměstnaní na plný úvazek a nemají finanční tíseň;
navíc se setkávají obvykle s velkou podporou přátel, příbuzných a sousedů, kteří je považují
za výjimečné. Na druhé straně si stěžují na to, že je ostatní lidé nepovažují za kompetentní
rodiče a že rodičovství omezuje jejich společenský a profesionální život. Pokud zůstanou s
dětmi matky, musejí počítat s menší podporou ostatních lidí a mohou pociťovat osamělost.
Mají navíc větší starosti s udržením původní finanční situace vzhledem k tomu, že často
zastávají hůře placené pozice v zaměstnání, mají větší problémy s uplatněním na trhu práce, a
tak jejich hlavním problémem jsou peníze.

čo nie je známe:

Platí tyto výsledky výzkumů i u nás, opravdu se vyrovnávají s nastalou situací lépe muži než
ženy? Má někdo z nich pocit větší podpory, psychické nebo materiální, od nejbližšího okolí,
od rodiny a přátel, od zaměstnavatele? Jak vnímají oni sami svoji situaci, vidí ji rozdílně v
závislosti na pohlaví? Existuje obecně vzato rozdíl v reakcích okolí i samoživitele samotného
na jeho samoživitelství, a pokud ano, je tento rozdíl dán pohlavím rodiče z neúplné rodiny?

cieľ práce:

Hlavním cílem této práce je porovnání situace matek samoživitelek a otců samoživitelů v
České republice, odkrytí některých obtížností, s nimiž se setkávají matky a otcové v neúplné
rodině po rozvodu, analýza jejich reakcí na tyto obtíže a pochopení strategií jednání, které v
dané situaci používají.

čím sa práca zaoberá v jednotlivých častiach:
teoretická časť:

Pokusím se tímto výzkumem nastínit odpovědi na dané otázky. V teoretické části práce se
budu opírat o feministickou sociologickou tradici, která zdůrazňuje důležitost chápání vztahů
mezi gendery pro chápání ostatních vztahů ve společnosti. Její snahou je odstranění
nestejných životních podmínek daných genderem pomocí vytvoření účinných nástrojů
(Renzetti, Curran, 2003). Relevantní literatura se zde týká pojmů rodina a společnost.

empirická časť – čomu sa bude venovať:

V empirické části své práce se budu věnovat konkrétnímu porovnání situace jednotlivých
matek a otců pečujících v neúplné rodině o děti s povinnou školní docházkou.

empirická časť – spôsob práce:

Studovaný vzorek je tedy složen z mužů a žen ve věku kolem 40 let pečujících o děti s
povinnou školní docházkou pracujících nebo i bydlících v Praze. Výzkumnou strategií je
kvalitativní výzkum. Co se týče konkrétní použité metody, data byla sbírána pomocí
polostrukturovaných rozhovorů, které jsem průběžně analyzovala. Tento druh šetření je
jednou z nejčastějších sociologických technik sběru dat – nabízí možnost reagovat na
odpovědi respondenta, klást doplňující otázky, a rozšiřovat tak dál základnu pro analýzu.

