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ABSTRAKT 

Sociální opora má pozitivní vliv na psychické zdraví ženy na rodičovské dovolené, na kva-

litu jejího života a na její vnímání stresových situací. Aby měla žena co největší užitek ze 

sociální opory, je nutné, v některých případech, přistoupit k iniciaci této opory.  Efektivní 

iniciační strategie umožní ženě získat oporu, kterou skutečně potřebuje a kterou považuje 

za dostatečnou a kvalitní. 
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dovolená, sociální opora, sociální síť, sociální integrace, stres, vnímaná sociální opora, 

zvládací strategie 

 

 

 

ABSTRACT 

The social support has a positive influence of psychical health of a woman who takes ma-

ternity leave. It has also a positive influence on the life quality of this woman and on the 

manner how she perceives stress situations. In order to enable the woman to have the big-

gest possible profit of this social support, it is necessary, in some cases, to perform initia-

tion of this support.  The effective initiation strategy enables the woman to obtain the sup-

port which she really needs and which she considers to be sufficient and provided with 

high quality. 

 

Keywords: Coping strategy, Initiation of social support, Maternity leave, Quality of life, 

Perceived social support, Seeking social support, Social integration, Social network, Social 

support, Stress 
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ÚVOD  

Tématem práce nesoucí název Iniciace sociální opory ženami na rodičovské dovo-

lené je prožívání mateřství ženou, zviditelnění práce ženy-matky a účinné vyhledávání  

opory ženami. 

Existuje množství literatury zabývající se přiměřeným uspokojováním potřeb dítěte 

nebo vlivem matky na výchovu dětí. Menší prostor je věnován podpoře žen v jejich nároč-

ném zaměstnání trvajícím dvacet čtyři hodin denně. 

Stejně jako se mění představy lidí o dobré matce, mění se i role žen a mužů, kteří se 

stávají rodiči. Ve své situaci mohou vybírat z množství rad vedoucích ke zdravému prospí-

vání jejich dítěte. Zvolila jsem jiné pojetí problematiky rodičovské dovolené.  

Využívám tématu své bakalářské práce (Sociální opora žen na mateřské dovolené)  

a jeho závěrů – ženy s aktivním přístupem k získávání sociální opory mají z této opory 

větší užitek a jsou spokojenější ve své roli matky. Nezabývám se primárně ochotou a 

vstřícností poskytovatelů opory, nýbrž efektivními způsoby vyhledání a akceptace ade-

kvátní opory ženami na rodičovské dovolené. 

V teoretickém bloku zpracovávám obsahový rámec života ženy na rodičovské do-

volené a teoretickou základnu pojímání sociální opory. Za vedlejší produkt práce považuji 

svůj pokus o vytvoření klasifikace sociální opory a nastínění linie procesu iniciace. 

Cílem výzkumné části je komplexní analýza jednotlivých případů žen užitím metod 

kvalitativního charakteru, přičemž hledám odpovědi na otázky: 

 Jaké jsou perspektivy efektivní iniciace sociální opory ženami na rodi-

čovské dovolené? 

 Jaké jsou kontraproduktivní mechanismy procesu iniciace sociální 

opory u žen na rodičovské dovolené?  

 Dílčími cíli je definování determinant přístupu matek k iniciaci sociální opory a 

formulace zásad efektivní iniciace sociální opory. 

  Pro mne osobně je téma práce podnětné a považuji ho vzhledem k mé budoucí pro-

fesi sociálního pedagoga za významné. Věřím, že přispěje ke zvýšení kvality života u žen 

na rodičovské dovolené.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ŽENA A JEJÍ MATEŘSKÁ ROLE 

„Přechod do mateřství je významným obdobím v životě ženy a je stavem, o který 

velká část žen usiluje. Je tomu tak, ačkoli je jasné, že mateřství je obtížným posláním, které 

nelze nikdy zvládnout dokonale. Mateřství je též rolí, jíž se v západních průmyslových ze-

mích dostává stále nižší podpory z vládních zdrojů, a jsou to právě tato společenství, kde 

se již dále nelze spoléhat na tradiční podporu získávanou zázemím ve velké rodině.“ (Ni-

colson, 2001, s.7) 

Mateřská a rodičovská dovolená jsou z laického hlediska shodné pojmy a odlišný 

význam mají pouze pro daňovou účetní. Dříve bylo rozčlenění následující – přibližně první 

půl rok dovolené ženy z důvodu těhotenství a mateřství se nazýval mateřská dovolená a 

následující období jako další mateřská dovolená. Nyní se první období nazývá jako mateř-

ská dovolená a následující období jako dovolená rodičovská. Mateřská dovolená je vžitým 

obratem, jeho užití by však mohlo mást čtenáře, zda hovořím jen o počátku dovolené nebo 

o celém období, kdy je matka s dítětem doma. Rodičovská dovolená v sobě zastřešuje jak 

první měsíce po narození dítěte, tak dobu následující, v naší zemi maximálně do věku čtyř 

let zdravého dítěte. V mé práci jsem se tedy rozhodla užívat výraz rodičovská dovolená, 

jen v rozhovorech se ženami používám někdy běžně známý tvar „mateřská“.  Pojem rodi-

čovská dovolená jsem zvolila také z toho důvodu, že vnímám určitou zkompromitovanost 

slovního spojení mateřská dovolená.  Vyjádřením rodičovská dovolená chci přispět ke 

znovunabytí prestiže role matky v očích veřejnosti. 

Jaká je představa společnosti o dobré matce? Dobrá matka všechno zvládne, je sho-

vívavá, usměvavá, milující, nikdy se nerozlobí. A jaká je skutečnost? Matka, která je chvíli 

učitelkou, chvíli psychoterapeutkou, zdravotní sestrou, vychovatelkou, podstatnou část 

svého času hospodyní, kuchařkou, uklizečkou a aby to vše relativně úspěšně dokázala, 

musí být též schopnou manažerkou. Je v možnostech ženy být k tomu všemu navíc stále 

příjemnou společnicí svému okolí? 

Být matkou rozhodně není profesně ztracený čas, jelikož žena u sebe během rodi-

čovské dovolené rozvíjí organizační a komunikační dovednosti, schopnost rychle se roz-

hodnout, flexibilitu, umění nadhledu a v neposlední řadě též týmovou práci a kooperaci. 

Na druhé straně se musí vyrovnávat s pocity osamělosti, s nedostatkem času pro 

sebe, musí se poprat se svou vlastní nedokonalostí, což může být ještě zhoršeno akumulací 
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změn v jejím životě, jako jsou stěhování, odchod ze zaměstnání, sžívání s partnerem, nedo-

statek kvalitního spánku či nízká dostupnost možností vlastní seberealizace a relaxace. 

1.1 Proměny ženy vlivem její mateřské role 

Matýskovi                                                        

Jsi tady a já jsem zde                                                     

Mám tě ráda 

Neptám se, zda ty mne též 

Neptám se proč 

Nehledám v sobě odpovědi 

Jsem tu pro tebe 

A ty? 

Jsi tady a směješ se 

A já? 

Já se bojím 

Hromadím tvé úsměvy, tvé pusy 

Zítra budeš velký 

Jsem tady… 

                       (R. Gabrhelíková) 

 

Je zajímavé, jak rozdílná je láska mateřská od lásky partnerské. Zatímco od svých 

partnerů ženy často vyžadují ujištění o jejich lásce k nim, od dítěte se stvrzení vztahu ne-

domáhají, nemají potřebu. Prostě je milují a jsou svými dětmi milovány. 

Mateřská láska je nezpochybnitelná, neukončitelná. S rostoucím dítětem však vy-

růstá i strach ženy o něj, o jeho zdraví, o jeho budoucnost, aby ho měli druzí rádi, aby byl 

šťastný. Zvyšují se také obavy ženy o její vlastní zdraví, jelikož si uvědomuje svou nepo-

stradatelnost pro své dítě.  

Takhle hovoří ženy o mateřství ve chvílích pohody a klidu. 

Jindy se samy na sebe zlobí, že už nemají trpělivost s tím ukřičeným uzlíkem. Říka-

jí si - potřebuju být chvíli sama, aspoň pět minut myslet jen na sebe nebo raději nemyslet 

vůbec na nic. Představa půldne, který by věnovaly jen sobě samotné, je pro ně jen nostal-

gickou vzpomínkou. 
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Barbora říká: „Mně se změnil celý život. Dívčí život na ženský. Skončily pro mě, 

aspoň doufám, že jen pro zatím, veškeré společenské radovánky - žádný bowling, žádné 

zábavy, squash, posezení s přáteli v restauracích. Změna spánkového režimu. Změna myš-

lení, jestli jsem dřív měla strach, tak teď se to mnohokrát znásobilo. Strach mám o malého. 

Změnu v myšlení mám taky v rozvrhnutí času, čas kdy se nevěnuji malému, tak věnuji do-

mácnosti, dřív by jsem se věnovala nejdřív domácnosti a pak svým zálibám. Teď si na záli-

by čas neudělám. Jsem přecitlivělá na ubližování dětem a zvířatům.“ 

Porod prvního dítěte je pro ženu zásadní změnou v pohledu na to, co je a co není 

důležité, jiného rozměru nabývá též její vztah s partnerem. Mateřství lze chápat jako pro-

ces, ve kterém žena objevuje své vnitřní hodnoty, jako proces, který povzbuzuje ženu ke 

hledání nových potencionalit jejího duševního a emocionálního světa. Žena se vlivem ma-

teřství stává zodpovědnější k sobě i ke druhým, zvyšuje se její odolnost vůči stresu, navíc 

přítomnost dítěte ženu léčí z potřeby být perfekcionalistkou.  

1.2 Proměny pojetí role matky a role otce 

Za povšimnutí stojí i proměny vnímaní role matky během času. Zatímco dříve 

„správná“ matka věnovala všechnu svou energii rodině, dnes se setkáváme i s matkami 

majícími svou vlastní kariéru (dříve označovanými za pracující matky, jakoby ty ostatní 

nic nedělaly). Co modifikovalo tyto představy? Přístup moderních žen ke své zodpověd-

nosti za svou spokojenost? Vliv médií, která přibližují jiné úhly pohledu mužům i ženám? 

Moudrost moderních mužů, kteří si uvědomují, že spokojená žena – matka, se bude lépe 

starat o jejich děti i o ně samé? Snad kombinace těchto eventualit. 

Na rozdíl od otců je však stále na ženy vyvíjen tlak všeobecným vědomím společ-

nosti, aby dokázaly své rozličné role skloubit, což u otců zatím vyžadováno není. Často 

stačí to, že je živitelem rodiny. 

Jsem opravdu vděčná za posun, který v pojímání role otce nastal. Jsem ráda, že je 

stále méně otců, kteří čekají na dobu až bude jejich dítě chodit, až bude mluvit, až bude 

hrát fotbal,… a jsou ochotni sdílet se ženou již období těhotenství a porodu a aktivně se 

účastní péče o dítě záhy po jeho narození. Sami pak mohou zažívat radost a uspokojení 

nejen z plnění své rodičovské role, ale především ze vzájemného obohacujícího vztahu se 

svým dítětem. 
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1.3 Mateřství jako pomáhající profese 

„Tlak, kterému je celý den vystavena matka tří dětí ve věku 1 – 4 roky je takový, že v po-

rovnání s ním se může pracovní den ředitele továrny považovat za oddechový čas.“  

                                                                                               Pierre Daninos (pozměněno)      

Mateřství je práce  s lidmi, kteří potřebují naši pomoc a z tohoto pohledu je možné 

na ni pohlížet jako na pomáhající profesi. Matka respektuje prospěch jiných osob, je ochot-

na pomoci druhému, chová se empaticky, sdílí problémy druhých (Jankovský, 2003, s.9). 

Být matkou je opravdu tvrdá práce, zvláště nemá-li s ním žena žádnou zkušenost. Nicméně 

i zkušené matce se může stát její role zátěží, kterou sama nedokáže ovládnout. Každodenní 

nekonečná řada nevyhnutelných povinností může vést u ženy až k totálnímu vyčerpání a 

syndromu vyhoření. V této situaci však žena nemá možnost oddechu, úlevy, mateřství ne-

trvá osm hodin denně. Tyto vjemy vedou u ženy ke sníženému sebevědomí a pocitů ne-

schopnosti být dobrou matkou svému dítěti. K situaci přispívá neadekvátní společenské 

uznání žen na rodičovské dovolené, případně otázky typu – A cos, prosím tě, celý den dě-

lala? 

Autoři Kebza a Šolcová (1998, s.21) uvádějí jako způsob boje s vyčerpaností tuto 

radu – „Dbát na dobré a hojné vztahy s ostatními lidmi. Dobré sociální zázemí a pevné 

zakotvení ve vztazích s druhými lidmi nám velmi pomáhá při zvládání stresu. Pocit podpo-

ry ze strany ostatních, pocit přináležení k někomu, možnost probrat s někým blízkým své 

problémy – to vše pomáhá lépe se vyrovnávat s životními těžkostmi.“  Pro matky je moc-

ným zdrojem sociální opory jejich vlastní dítě, jeho pokroky, jeho radost. Mohu-li dodat 

svou zkušenost, nejlepší obranou před duševním ztroskotáním je existence časově nená-

ročné aktivity, která nesouvisí s mateřstvím a která umožní ženě alespoň na krátký čas za-

pomenout, že je matkou. Doba, kterou žena věnuje sebeaktualizaci, se rodině vrátí několi-

kanásobně v podobě té „dobré“ matky, matky shovívavé, usmívající se, téměř vše stíhající 

a někdy snad i oplývající nápady.  
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2 SOCIÁLNÍ OPORA  

Sociální opora je jevem typickým pro celou lidskou společnost již od počátků její 

existence. Definována byla přibližně před třiceti lety jako synonymum soudržnosti, pomo-

ci, altruismu, sdílení, vstřícnosti a akceptace. V oboru psychologie zdraví se často setká-

váme s vyjádřením sociální opory jako pomoci, která je poskytována jedincem či společen-

stvím člověku v zátěžové situaci. Předpokládá se její tlumivý efekt při zvládání stresových 

situací. 

Dle mého názoru netvoří nejdůležitější složku sociální opory samotné poskytnutí 

této opory, ale akceptace, percepce a evaluace poskytnuté opory recipientem. Mohu tedy 

souhlasit s následující definicí – „vnímaná míra sociální opory může sloužit ke zvyšování 

osobní efektivity.“ (Pierce, Sarason, Sarason in Křivohlavý, 2001, s.93) Během svého vý-

zkumu jsem si uvědomila skutečnost, která by mohla být námětem dalšího zkoumání, a to, 

že opora poskytovaná v období relativní pohody, well-beingu má trvalejší a významnější 

účinek než opora získaná ve stresové situaci. Zdůvodňuji si to tím, že opora získaná 

v období určité krize je reflektována příjemci jako morálně nárokovatelná, zatímco opora 

poskytovaná v období pohody je přijímána jako projev jakosti interpersonálního vztahu. 

Sociální oporu tedy chápu jako reakci jedince nebo skupiny směřující ke zvýšení 

kvality života u příjemce tohoto projevu sociálního vztahu, jež je recipientem hodnocena 

jako smysluplná a žádoucí. V jiné rovině je sociální oporou souhrn podnětů majících vliv 

na uvědomění člověka, že se v případě potřeby má na koho obrátit; tímto vyjádřením se 

označuje vnímaná sociální opora. Celková sociální opora v sobě zahrnuje oporu vníma-

nou a oporu objektivně poskytnutou. Můžeme tedy sociální oporu považovat za fenomén, 

který nám umožňuje zažívat pocit sociální jistoty. 

2.1 Teoretická východiska sociální opory 

V odborné literatuře se setkáváme s několika přístupy k sociální opoře. Některé 

z nich se zaměřují na hledání podstaty funkce sociální opory, další se soustřeďují na nale-

zení souvislostí signifikantních pro jakost vztahů v rámci sociální integrace, jiné koncent-

rují svou pozornost na účinky sociální opory u příjemce. 
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2.1.1 Teorie připoutání 

Teorie připoutání formulovaná psychologem J. Bowlbym má klíčový význam pro 

pochopení funkce sociální opory. Autor studoval zdravě probíhající vzájemný vztah ma-

lých dětí a jejich matek a vliv odchodu matky (z důvodu nemoci nebo smrti) na duševní 

vývoj dítěte. U dětí, které se setkaly s nenadálými nepříznivými změnami v životě, shledal 

výskyt mimořádně negativních emocionálních stavů. Sociální připoutání Bowlby definuje 

jako lpění jednoho na druhém, přičemž odlišuje termíny sociální připoutání a sociální zá-

vislost. (Křivohlavý, 2001, s.100)  Studiemi byly ověřeny tyto styly připoutání (Kebza, 

2005, s.168–9): 

1. Jisté připoutání, při kterém dočasná nepřítomnost blízké osoby nevyjadřuje 

ohroženost existence vztahu a  dítě jasně rozpoznává cizí osoby od blíz-

kých. 

2. Nejisté připoutání ambivalentní, při kterém dítě vyhledává a zároveň se 

brání styku s blízkou osobou.  

3. Nejisté připoutání vyhýbavé, v němž se děti vyhýbají opětovnému setkání 

s blízkou osobou. 

4. Nejisté připoutání dezorientované vyznačující se rozporuplnými projevy 

chování (např. dítě se chce přiblížit, ale nedívá se).  

2.1.2 Teorie podpůrných dyadických sociálních vztahů 

Tato teorie přistupuje k sociální opoře jako formě posily ovlivněné kvalitou vztahů. 

Sleduje míru pomoci, to znamená do jaké míry se recipient může s důvěrou obrátit na svůj 

sociální zdroj v případě potřeby, hloubku vzájemných vztahů, tzn. míru oddanosti příjemce 

poskytovateli a množství interpersonálních konfliktů. Zabývá se především vztahy 

v primární rodině příjemce, v jeho manželství a vztahy přátelskými. Poznatků vycházejí-

cích z tohoto přístupu se využívá například při skupinových terapiích, kde fakticky sociální 

skupina přebírá do určité míry funkci rodiny. 

2.1.3 Pojetí sociální opory v rámci sociálního zakotvení 

V tomto pojetí se hledá význam širšího sociálního zakotvení, operuje se zde 

s pojmy typu sociální integrace, sociální izolace nebo sociální osamělost. Sociální integrací 
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se rozumí začlenění jedince do společnosti a vytvoření určitého celku s touto společností. 

Souvisí s chápáním sociální přináležitosti jedincem. Naopak sociální izolací a sociální osa-

mělostí se vyjadřují nedostatky v možnostech jedince mít užitek ze společenství lidí.  

2.1.4 Pojetí sociální opory jako způsobu uspokojování sociálních potřeb 

Lidé si uvědomují své sociální potřeby a sociální opora je vhodnou metodou jak ty-

to potřeby naplnit. Mezi sociální potřeby patří potřeba afiliace, potřeba přátelského vztahu, 

potřeba sociálního připoutání, potřeba vzájemnosti, potřeba sociální komunikace, potřeba 

komparace a kooperace. Dále je nutno zajistit sociální bezpečí jedince, umožnit uvědomění  

kladného sociálního hodnocení, vnímat začlenění do skupiny, uspokojit potřebu sociální 

identity a potřebu lásky. Míra satiace těchto  potřeb ovlivňuje hodnocení kvality života 

jedincem a míru jeho životní spokojenosti. 

2.1.5 Pojetí sociální opory jako nárazníku v boji se stresem 

Jedná se o nejčastěji konzultovaný způsob projevu sociální opory. Intervence toho-

to typu  může být buď přímá pomoc člověku s potřebou podpory nebo intervence nepřímo 

ovlivňující situaci. Nejvýznamnější způsoby snížení náročnosti negativních okolností jsou 

ovlivnění poznávací sféry člověka v nouzi a posílení jeho vnímané osobní zdatnosti, což 

povede k jeho volbě vhodnější strategie a ke snížení negativního působení stresoru na or-

ganismus jedince. (Křivohlavý, 2001, s.105) 

2.1.6 Sociální opora jako protektivní faktor zdraví a well-beingu 

V případě tohoto pojetí se hovoří o přímém či hlavním účinku sociální opory, a to 

protektivním vlivu sociální opory na zdravotní stav jedince, na pohodu člověka a na jeho 

životní spokojenost nezávisle na tom, zda je či není momentálně vystaven stresu. Význam-

nou roli sehrává v tomto pojetí opora anticipovaná či předjímaná, stejně jako kvalita opory 

poskytnuté iniciací poskytovatele či příjemce. 

2.2 Klasifikace sociální opory 

 Rozdělení druhů sociální opory je dle mého názoru nejednotné a neucelené, navrhla 

jsem tedy vlastní klasifikací sociální opory, přičemž jsem využila podnětů Househo, Tar-
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dyho, Kebzy, Křivohlavého, Šolcové a   Baštěcké. Pokusila jsem se shrnout podpůrné a 

kontraproduktivní jevy související se sociální oporou.  

Klasifikace sociální opory dle sledovaných kritérií:  

1. Přístupnost  SO – dosažitelná / nedostupná / stanovená zákonem 

2. Zdroje SO – makroúroveň - státní / nadstátní / globální  

                     mezoúroveň - institucionální / komunitní – zájmy, blízké a širší okolí               

                     mikroúroveň - mezilidská / nadlidská  

3. Obsah SO - emocionální (pochopení / naslouchání / povzbuzení / stvrzení / sdílení )  

                    hodnotící  (uznání / ocenění / respekt)  

                    kognitivní ( informace / znalosti / rady) 

                    instrumentální  ( praktická  / materiální – finanční, věcná) 

4. Směr SO -  poskytnutá ( aktivizací / mobilizací / iniciací / nabídkou) 

                   přijímaná  

                   odmítnutá 

5. Efekt SO -  anticipovaná  

                    získaná (kvalitní / nežádoucí – nedostatečná, nadměrná / riziková)  

                    celková (vnímaná + získaná) 

2.2.1 Přístupnost sociální opory 

Při zvažování svých možností v reálné situaci prožívané jedincem hraje významnou 

roli skutečnost, do jaké míry je sociální opora dostupná tomuto recipientovi. Za dosažitel-

nou sociální oporu lze považovat oporu, kterou může v případě potřeby příjemce okamžitě 

využít. Nedostupností opory se vyjadřuje nemohoucnost či neochota sociálního zdroje 

nebo neexistence možných zdrojů opory. Pro celkový náhled na sociální oporu je nutno 

uvést též oporu, na kterou je právní nárok, která je stanovená zákonem. V České republice 

se již pro ni vžil název sociální podpora.  
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2.2.2 Zdroje sociální opory 

U zdrojů sociální opory je možno rozlišit tři úrovně realizace této opory. Na mak-

roúrovni se jedná o podporu státu, nadstátních konstruktů (např. opora poskytovaná pro-

střednictvím Evropské unie)  a podporu s vlastnostmi globality (např. opora poskytovaná 

prostřednictvím Světové zdravotnické organizace). 

Mezoúroveň sociální opory vyjadřuje místo působnosti sociální opory, a to buď 

oporu poskytnutou institucí nebo oporu, kterou poskytují jedinci různé druhy jím využíva-

ných komunit (sportovní kluby, zájmové kolektivy, kulturní síť, pracovní kolektiv, kolek-

tiv spolužáků, kolektiv spoluvěřících, komunita blízkého a širšího okolí). 

Na mikroúrovni se hovoří o významu dyadických vztahů v sociální síti jedince, 

tzn. vztahů v rodině, vztahů s přáteli a známými. Domnívám se, že lze do této úrovně soci-

ální opory zařadit i oporu duchovní. I když se nejedná o oporu v pravém slova smyslu so-

ciální, ostatní sledovaná kritéria jako přístupnost, obsah, směr a efekt jsou srovnatelná. 

Jelikož pro aktivně věřícího člověka je akceptace osoby Boha mocným zdrojem opory, 

považovala jsem za důležité ji zahrnout do systému opor využívaných ženami na rodičov-

ské dovolené.  

2.2.3 Obsah sociální opory 

Obsahem sociální opory se vyjadřuje též její funkce. Emocionální opora dává je-

dinci zažít pocity pochopení, povzbuzení, stvrzení a sdílení. Je podstatnou částí opory vy-

hledávané a oceňované ženami na rodičovské dovolené.  

Opora hodnotící poskytuje příjemci uznání, ocenění a respekt druhých lidí, což má 

vliv na jeho sebeprezentaci a autoevaluaci.  Zvláště na rodičovské dovolené vnímají ženy 

určitou intelektuální stagnaci, nedocenění jejich mateřské role a nedostupnost vlastní sebe-

realizace. Hodnotící opora tak může mít protektivní vliv na jejich zažívání životní spoko-

jenosti v tomto období jejich života.  

Kognitivní opora může být přivedena k příjemci různými cestami, a to komunikací 

osobní, telefonní a písemnou nebo prostřednictvím médií. Její význam tkví v usnadnění 

porozumění světu, který jedince obklopuje. Ženy všeobecně mají vyšší potřebu tohoto dru-

hu opory než muži a také ji častěji vyhledávají. (BP, 2006, s.33) 
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Opora instrumentální se dělí dle způsobu poskytnutí na praktickou, tzn. na po-

skytnutí různých služeb ženám (výpomoc v domácnosti, péče o děti, zajištění dopravy, 

rodinné nákupy, vyřizování na úřadech) a na oporu materiální, kterou lze rozčlenit na fi-

nanční (poskytování půjček) a věcnou. 

2.2.4 Směr sociální opory 

Směrem sociální opory se vyjadřuje to, zda se jedná o oporu poskytovanou či při-

jímanou (případně neakceptovanou). U poskytované sociální opory rozlišuji čtyři roviny, 

na kterých dochází k akci poskytnutí opory. Oporu je možno poskytnout na popud posky-

tovatele  nebo je poskytnutí opory reakcí na vysílání signálů o sociální potřebě. Aktivizací 

či aktivací rozumím vysílání informací o potřebě opory, jedná se  v podstatě o vyčkávací 

taktiku. Mobilizaci sociální opory chápu jako vysílání podnětů o potřebě opory všem do-

stupným zdrojům. Iniciaci sociální opory považuji za vysílání konkrétní podoby sociální 

potřeby konkrétnímu zdroji. Z tohoto důvodu shledávám iniciaci sociální opory za druhou 

nejefektivnější po opoře poskytnuté na základě iniciace poskytovatele samotného.  

V procesu poskytování sociální opory sleduje poskytovatel následující kritéria: 

1. Pochopení situace a vyhodnocení svých možností (Chce?, Může?, Umí?) 

2. Volba způsobu poskytnutí SO 

3. Poskytnutí SO 

4. Vyhodnocení účinku své akce 

5. Zhodnocení reakce recipienta 

V procesu přijímání sociální opory sleduje příjemce následující kritéria: 

SO iniciovaná příjemcem                                 SO iniciovaná poskytovatelem 

1. Vyhodnocení potřebnosti SO                    1.   Vyhodnocení žádoucnosti SO 

2. Vyhodnocení dostupnosti SO                    2.    Zvážení důsledků příjmu SO  

3. Volba a užití strategie získání SO              3.    Přijmutí (příp. odmítnutí) SO 

4. Příjem SO                                                  4.    Zhodnocení účinku SO 

5. Hodnocení kvality SO                                5.    Projev výsledků hodnocení  

6. Projev vnímání hodnoty SO 
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2.2.5 Efekt sociální opory 

Předjímaná opora je jednoznačně považována za oporu mající vysoce příznivý do-

pad. Přispívá k redukci stresu, protože snižuje vnímané ohrožení nároků stresové situace, 

jelikož příjemce zvažované opory si uvědomuje dosažitelnost kvalitních zdrojů opory a tím 

tato opora zvyšuje kvalitu života u percipienta. Anticipovaná opora podporuje u člověka 

jeho vlastní úsilí potřebné ke zvládnutí situace, snižuje problematičnost vztahů v sociální 

síti jedince a dodává mu odvahu a naději na jeho cestě životem (i proto se domnívám, že 

duchovní oporu je třeba začlenit do soustavy druhů sociální opory).  

Signifikantním faktorem pro pozitivně hodnocený účinek sociální opory je průnik 

opory anticipované a získané. Efektivitu sociální opory totiž determinuje míra spokojenosti 

recipienta se získanou oporou. 

Kladný účinek získané sociální opory na sobě mohou pozorovat i sami příjemci té-

to opory. V pravý čas vhodným způsobem poskytnutá kvalitní opora je pak pro ně neoceni-

telným zdrojem pocitů pohody, a tak snižuje pravděpodobnost vytvoření stresové situace, 

vede k vytváření efektivních osobních dovedností zvládání těžkostí a také podporuje u 

recipienta jeho aktivní snahy získání sociální opory. U žen na rodičovské dovolené má 

sociální opora vliv na jejich kladné sebepojetí, snižuje míru jejich sociální osamělosti a 

umožňuje ženám se seberealizovat. 

Nepříznivý vliv poskytnuté sociální opory je patrný především u lidí, kteří upřed-

nostňují vyrovnávat se se stresem vlastními silami. Sociální opora jim pak zvyšuje pocity 

vlastního selhání, nízké samoobslužnosti a samostatnosti, čímž se devalvuje jejich pojetí 

vlastní hodnoty. Za nedostatek projevu poskytnutí opory je možné též považovat její nea-

dekvátnost, která může být způsobena jak její nadměrností nebo nedostatečností, tak její 

nevhodností za daných okolností. Za nekvalitní lze považovat také oporu poskytovanou 

rizikovými skupinami, například teroristickými organizacemi, extrémními náboženskými 

skupinami, komunitami drogově či jinak závislých osob, komunitami z vlastní vůle neza-

městnaných, partami, mafiemi, apod. Ženy na rodičovské dovolené se nejčastěji musejí 

vyrovnávat s oporou poskytnou ve formě nevyžádaných rad ohledně jejich péče o děti či 

domácnost a s nedostatečnou instrumentální oporou, případně s neochotou osob iniciova-

ných z důvodu sociální potřeby. 
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2.3 Komplexnost fenoménu sociální opory 

Jelikož vnímaní sociální opory je ovlivněno dřívějšími zkušenostmi člověka, kvali-

tou vztahů v jeho sociální síti a jeho osobnostními charakteristikami, dá se na tento jev 

považovat za druh postoje. V psychologii osobnosti jsou definované vlastnosti označeny 

jako smysl pro sociální oporu a smysl pro přijímání sociální opory. 

I když se v některých případech uvádí souvislost mezi sociální oporou a sociální 

směnou, je třeba vzít v úvahu skutečnost, že sociální opora není žádným druhem zboží či 

aktivem, se kterým by bylo možno disponovat. „Sociální oporu je dobré vidět jako sociální 

proces, který je výrazem autentického osobního vztahu dvou lidí, případně určité skupiny 

lidí.“ (Křivohlavý, 2002, s.341) 

J.G. Bruhn a B.U. Philips (In Kebza, 2005, s.161) formulovali následující po-

znatky: 

1. Sociální opora (SO) je dynamickým procesem měnícím se v čase. 

2. SO je charakterizována interakčními, kvalitativními a kvantitativními di-

menzemi, které je třeba posuzovat současně. 

3. Signifikantními faktory SO jsou její vnímaná dostupnost a potřebnost. 

4. Změny na úrovni psychické, fyzické nebo sociální ovlivňují percepci do-

sažitelnosti a potřebnosti SO. 

5. SO může vyvolávat jak kladné, tak záporné efekty svého působení. 

Pro ženy na rodičovské dovolené je sociální opora významným zdrojem posily 

ovlivňujícím jejich životní pohodu a spokojenost. Každá žena je však individualitou a tedy 

způsob, obsah a dobu poskytování opory je nutno přizpůsobit právě jejím osobním potře-

bám. Jelikož je frekvence nedosažitelnosti sociální opory u žen na rodičovské dovolené 

často zmiňovanou determinantou jejich pocitů nespokojenosti, volí některé z těchto žen 

jako způsob získání podpory strategii vyznačující se aktivním přístupem k řešení situace, a 

to iniciaci sociální opory. 
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3 INICIACE SOCIÁLNÍ OPORY ŽENAMI NA RODIČOVSKÉ 

DOVOLENÉ 

Rodičovskou dovolenou lze považovat mimo jiné za období, kdy se žena musí vy-

rovnávat se stresem, nedostatkem energie a sociální osamělostí jinými způsoby než byla 

navyklá doposud. Příchod dítěte a uspokojování jeho potřeb mění pohled ženy na důleži-

tost satiace jejích vlastních nároků. S touto skutečností ženy většinou nemají problém se 

vyrovnat, jelikož své děti vroucně milují. S čím se však ženy problematičtěji vyrovnávají, 

jsou jejich pocity nezvládání, neschopnosti, nedostatečných kompetencí pro roli matky. 

Například  i velmi zdatná organizátorka se po narození dítěte musí vyrovnávat s tolika no-

vými okolnostmi, že tato její schopnost může být dočasně ochromena. Pro co se v daném 

momentu rozhodne, zaleží do značné míry na jejím postoji k sociální opoře, osobnostních 

charakteristikách, dřívějších zkušenostech se získanou oporou a v neposlední řadě je 

ovlivněna rodinným a kulturním prostředím, ze kterého pochází.  

3.1 Hledání sociální opory 

Mateřství výrazně modifikuje sociální chování člověka. Vyplývá to z mých setkání 

s matkami, které dříve považovaly přijmutí pomoci za něco nepřípustného.  

Nemá-li však žena dostatek energie k samostatnému způsobu řešení, je vhodnější 

využít pomoci důvěryhodných zdrojů. V takové chvíli pro ni mohou být nepřekonatelnými 

bariérami nefunkční vzorce chování, které jí jsou připomínány následujícími tvrzeními: 

- „Hledáš pomocnou ruku? Je na konci tvého ramene.“ 

- „Měla bys to zvládnout sama. Všichni to přece zvládají.“ 

- „Přece nebudeš otravovat druhé se svými malichernými problémy. Každý 

má svých starostí dost.“  

- „Správná matka to dokáže.“ 

Tato „poučení“ jsou kontraproduktivní vzhledem k jakémukoli povzbuzení a posí-

lení naděje u ženy, která se v komplikované situaci nachází.  Přitom zachování naděje a 

uvědomění, že vyhledání opory je smysluplné, je determinantou pro rozhodnutí ženy vy-

hledat sociální oporu.  
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Zvolí-li žena vyhledání opory ve svých sociálních zdrojích, má před sebou několik 

možností provedení. Může vysílat své signály potřeby a tím aktivovat své eventuální zdro-

je pomoci, může zmobilizovat své síly prostřednictvím své opěrné sociální sítě nebo může 

vyslat konkrétní signál o konkrétní potřebě konkrétnímu zdroji a zvýšit tak své vyhlídky na 

získání odpovídající opory.   

3.2 Determinanty přístupu k iniciované sociální opoře 

Jací jsou nejvýznamnější činitelé určující vztah ženy k iniciování sociální potřeby? 

Je to potřeba samotná a její subjektivní hodnocení ženou, postoj ženy k iniciaci sociální 

opory jako způsobu zvládací strategie řešení situace, dřívější zkušenosti s iniciací opory, 

kvalita vztahu k osobě či instituci, u které se rozhodne vyhledat oporu, její fyzický a psy-

chický stav, její materiální zázemí, její informovanost, její sociální obratnosti, rodinné a 

kulturní zvyklosti a dostupnost případných zdrojů.  

Efektivita procesu iniciace sociální opory ženou na rodičovské dovolené je ovliv-

něna mírou její životní spokojenosti, kvalitou jí poskytované sociální opory  a úrovní jejích 

iniciačních kompetencí. Při zvažování účinnosti procesu iniciace sociální opory nestačí 

brát v úvahu pouze strategie, jakými žena dosáhne této opory, ale také to, jak vnímá úro-

veň takto poskytnuté opory. 

3.2.1 Potřeby ženy na rodičovské dovolené 

Za hlavní důvody proč ženy vyhledávají sociální oporu lze považovat potřebu ne-

být celý den sama s dítětem, mít přísun nových informací, rad a zkušeností, získávat kon-

takty na nové zdroje, poznávat nové způsoby své činnosti a nové úhly pohledu na své akti-

vity, někdy je pro ženy nezbytná věcná či finanční výpomoc, konkrétní služba (praktická 

pomoc s péčí o děti nebo o domácnost, výpomoc s technickými pracemi, na které nestačí). 

Ženy na rodičovské dovolené oceňují zvláště naslouchání, povzbuzování, sdílení, empatii, 

vzájemnost a vstřícnost jako formy poskytované sociální opory. 

3.2.2 Stresory u ženy na rodičovské dovolené 

Za největší zdroje uvědomění si distresu ženy nepovažují extrémní negativní jevy, 

s kterými se až tak často nesetkávají. Spíše uvádějí jako největší zdroj jejich vnímání ná-

ročnosti situace dlouhodobost a kumulaci běžných denních starostí, které jsou podpořeny 
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stereotypem života ženy na rodičovské dovolené. V souvislosti s prvním mateřstvím do-

chází u některým žen také ke kumulaci změn v životních podmínkách (stěhování, sžívání s 

partnerem, příchod nového člena rodiny, změny ve finančním postavení, přechod na nový 

způsob práce, zadlužení v důsledku zajištění bydlení, potíže s příbuzenstvem z partnerovy 

strany, změny v osobních návycích, změny v náboženských a společenských aktivitách, 

změny ve spánkových návycích). Při zvažování iniciace sociální opory tedy rozhoduje ve 

prospěch iniciace množství stresorů, jejich intenzita, délka doby působení a jejich subjek-

tivní vnímání ženou. 

3.2.3 Volba zvládací strategie 

Z počátku jsem se domnívala, že existují pro ženy pouze dva přístupy k řešení ne-

nadálé situace – aktivní, který mobilizuje psychické síly ženy a umožňuje jí i využívání 

všech jejích zdrojů včetně sociální opory a  pasivní, který se vyznačuje distancí od pro-

blému a vyčkáváním typu „nějak to dopadne“. Později jsem ale rozčlenila způsoby na tři 

skupiny, mezi kterými žena v kritické situaci volí: 

1. Přijetí osobní odpovědnosti  a samostatné řešení situace 

- zklidnění emocionálního napětí 

- zvýšení svého úsilí 

- hledání pozitivních stránek dění 

- plánované hledání řešení problému a předcházení podobným situacím 

2. Vyhledání opory ve své sociální síti 

- aktivní přístup k realitě a hledání informací 

- ventilování pozitivních i negativních emocí 

- využití instrumentální opory  

- využití institucionální opory či opory, na kterou je právní nárok nebo 

využití opor spadajících pod makroúroveň sociální opory   

3. Odkládání řešení problému 

- čekání na oporu 

- distance od problému 
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3.3 Proces iniciace sociální opory 

V průběhu procesu vyhledávání sociální opory žena na rodičovské dovolené zvažu-

je její potřebnost a dostupnost a volí nejvhodnější způsoby získaní této podpory, přičemž  

vyhodnocuje své komunikační obratnosti, své materiální zázemí, komunikační vybavení 

domácnosti. Pro rozhodnutí o využití iniciace sociální opory je významný také její celkový 

postoj k sociální opoře a postoj k iniciaci, dále množství a intenzita stresorů, kvalita vztahů 

v sociální síti ženy. Kromě toho žena zvažuje své dřívější zkušenosti s iniciací sociální 

opory, zvažuje míru ochoty a vstřícnosti u jednotlivých eventuálně iniciovaných osob, vy-

hodnocuje míru průniku opory očekávané a získané v minulosti. 

Pro zajištění přehlednosti těchto kroků jsem vytvořila linii procesu iniciace sociální 

opory, kterou jsem zobrazila na následující pojmové mapě. 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 28 

 

POTŘEBA

STRESORY 
 Množství 

 Intenzita 

 Délka působení 

 Vnímání 

POSTOJ K SO 
 Osobnostní 

 Zkušenostní 

VOLBA ZVLÁDACÍ STRATEGIE 

INICIAČNÍ 
MOTIVACE 
 Vnímání 

potřebnosti 

 Materiální 
zázemí 

 Komunikač-
ní vybavení 
domácnosti 

INICIAČNÍ 
STRATEGIE 
 Iniciace 

 Autoiniciace 

 Fáze iniciace 

 

INICIAČNÍ 
ZDROJE 
 Dostupnost 

 Sociální síť 

 Sociální  
integrace 

 

INICIAČNÍ 
DOVEDNOSTI 
 Sociální    

obratnosti 

 Postupná  
iniciace 

 Kvalita vztahů 
v sociální síti 

REAKCE INICIOVANÉ OSOBY 

VNÍMÁNÍ EFEKTU INICIOVANÉ SO 
 Pozitiva 

 Negativa 

 Průnik anticipované a získané SO 

KVALITA ŽIVOTA 

 Smysl, Víra, Optimismus, SES, Zdraví 

 Role, Vztahy, Seberealizace, Sebecenění 

 Duševní hygiena, Vděčnost, Samostatnost 

 

Obrázek 1: Znázornění procesu iniciace sociální opory (SO) 
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3.3.1 Iniciační motivace 

Jaké jsou konkrétní důvody z jakých žena vyhledává nejčastěji oporu u druhých li-

dí? Jsou to nedostatek energie, pocity nezvládání, delegace povinností na druhé, vnímání 

osamělosti, potřeba citového přeladění, potřeba sdílení, uznání, stvrzení. Jelikož je žena 

většinu dne s dítětem, důvodem její iniciace může být přerušení stereotypu a získání no-

vých podnětů. Ženy s nižším sociálně ekonomickým statusem mohou mít častěji potřebu 

iniciace instrumentální opory ve formě např. odvozu dítěte k lékaři nebo naopak ženy 

s náročnými mimomateřskými aktivitami mají vyšší potřebu hlídání dětí.  

Za podstatné v přístupu k sociální opoře považuji vnímání kvality v minulosti  po-

skytnuté opory. Žena si tak klade otázku – skutečně jsem získala tímto způsobem to, co 

jsem hledala? Její proces iniciace na úrovni motivace ovlivňuje také postoj k přijímání a 

vyhledávání opory. Považuje žena iniciaci za přirozenou mezi členy její sociální sítě? Má 

potřebu iniciovat z důvodu nedostatečnosti jí poskytnuté opory?  

3.3.1.1 Materiální zázemí 

Pro kladné hodnocení svého momentálního života na rodičovské dovolené potřebu-

je žena považovat své materiální zázemí za dobré v kontextu kulturního prostředí, ve kte-

rém pečuje o své děti. 

Automobil k dispozici přináší ženě možnost samostatné mobility, snižuje míru stre-

su, jelikož zkracuje dobu cestování s dětmi. Snižuje potřebnost iniciace instrumentální 

opory, ať už se jedná o hlídání dětí, zajištění dopravy nebo nutnost iniciace pomoci 

s kočárkem, čímž zvyšuje její úspěšnost při vyhledání opory v jiném čase či jiného druhu, 

tedy nezatěžuje nadbytečně své iniciační zdroje. 

Vyšší sociálně ekonomický status obecně má vliv na spokojenost ženy i na její ak-

tivitu při vyhledávání sociální opory. Důležitější než výše tohoto statusu samotného, se 

však jeví míra spokojenosti ženy s jeho úrovní. 

Internet v domácnosti je pro ženy podstatným materiálním zázemím ovlivňujícím 

její životní spokojenost. Často je to jediný způsob kontaktu s dřívějšími přáteli, kteří se 

z důvodu jiných zájmů  a zatíženosti způsobené zaměstnáním se ženou po jejím nástupu na 

rodičovskou dovolenou nesetkávají v takové míře jako dříve. Také umožňuje ženám poho-

dlné vyřízení některých úředních záležitostí nebo zkracuje dobu nákupu specializovaného 
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zboží, čímž snižuje míru stresu u těchto žen, pokud by tyto situace měly realizovat za pří-

tomnosti dětí. Je pro ně také zdrojem snadno dostupných informací o zdraví, péči a o zdra-

vém rozvoji dítěte. 

Za předpoklady efektivní iniciace sociální opory na úrovní motivace shledávám 

následující faktory: 

1. Vnímání iniciace jako přirozeného procesu vyskytujícím se v kvalitní sociální síti 

jedince 

2. Sociálně ekonomický status snižuje potřebu iniciace, čímž zvyšuje účinnost jejího 

pozdějšího využití (pozitivně hodnotily ženy především automobil k dispozici a in-

ternet v domácnosti) 

Za kontraproduktivní mechanismy iniciace sociální opory na úrovni motivace považuji: 

1. Větší množství dětí zvyšuje potřebu získaní sociální opory 

2. Zdravotní stav matky a dětí ovlivňuje výši potřeby sociální opory 

3. Náročnost mimomateřských aktivit zvyšuje potřebu získání opory  

4. Únava je hlavním faktorem nezvládání u ženy na rodičovské dovolené 

3.3.2 Iniciační strategie 

Iniciační strategie je taktika, dle které žena postupuje, vnímá-li náročnost situace. 

Ve výzkumné části jsem ji zkoumala prostřednictvím metody nejhorší varianty. Sledovala 

jsem, do jaké míry žena využívá samostatného přístupu k řešení problému a v jaké fázi 

postupu vyhledává oporu ve své sociální síti. Zajímala jsem se také o to, jaké kroky žena 

volí v případě nezískaní anticipované podpory.  

Iniciační postup lze znázornit následovně: 

1. Přípravná fáze 

– Autoiniciace zvládacích strategií 

– Iniciace konzultací 

2. Akční fáze = Iniciace sociální opory   

3. Souběžná fáze = Iniciace životní spokojenosti 
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- směrem k sobě (autoiniciace životní spokojenosti) 

- směrem k druhým (poskytování opory druhým) 

Během přípravné fáze si žena sama určí pořadí mezi autoiniciací copingových stra-

tegií a iniciací informací v závislosti na svých zkušenostech s náročnou situací.  Pokud 

využívá žena akční fází přednostně, může tím na straně jedné zefektivnit proces iniciace, 

jelikož je zbytečné znovu a znovu volit v případě již nabyté zkušenosti, nebo se její vyhle-

dávání opory bude vyznačovat vysokou frekvencí a nevyužíváním vlastních sil ke zvládání 

okolností, čehož následkem by mohlo dojít k přetěžování iniciovaných osob. Přemístění 

akční fáze na poslední místo iniciační strategie nemusí být vždy hodnoceno jako pozitivní, 

jelikož může vést k přecenění sil u ženy samotné.    

Má-li žena dojem, že se snižuje ochota jí iniciovaných zdrojů z důvodu vyšší frek-

vence těchto iniciací, bude jí ku prospěchu, pokud si na určitou dobu zjednoduší život, 

pokusí se najít nové přístupy k organizaci svých mateřských  a mimomateřských aktivit 

nebo si zajistí čas pro vlastní sebeaktualizaci a seberealizaci takovým způsobem, který 

uleví jejím současným zdrojům opory. 

3.3.3 Iniciační zdroje 

Zdroj sociální opory lze považovat za  hodnotný tehdy, pokud žena vnímá jeho pří-

stupnost a dobrou kvalitu. Jelikož u žen na rodičovské dovolené dochází často ke ztrátám 

vztahů různé kvality a intenzity (z důvodu jiných zájmů přátel nebo jejich vytíženosti), je 

nutno investovat svou energii do budování sítě využitelné na rodičovské dovolené. Pro 

ženy je významný čas, který s nimi může trávit jejich partner, jejich rodiče, sourozenci a 

nejbližší přátelé. Bylo by nemoudré přijít o vztah jen z důvodu nástupu na rodičovskou 

dovolenou a zřejmě proto kvalitní přátelství období rodičovské dovolené překonají společ-

ně, i když jsou jeho účastníci nuceni omezit či změnit způsoby svých kontaktů. Navíc exis-

tence vztahu s někým, kdo neprožívá v současné době rodičovství uvádí ženu do reality a 

povzbuzuje u ní tendenci k seberealizaci.  

Jelikož je pro ženu cestování s dítětem náročné (zvláště v zimním období), je vhod-

né vytvořit si opěrnou sociální síť právě v místě bydliště nebo jeho blízkém okolí. K tomu 

účelu je vhodné účastnit se akcí pořádaných jejich sousedy a spolubydlícími. Zdrojem, 

který bude zřejmě nejvíce odpovídat jejím potřebám, jsou další maminky na rodičovské 

dovolené. Je též možné obnovit dřívější přátelství, která například změnou zaměstnání ne-
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bo stěhování ztratila na významu a nyní jsou představitelé tohoto přátelství ve stejné situa-

ci. 

Nemohu říct, zda víra je či není objektivně dobrou investicí, ze studií J. Křivohla-

vého však vyplývá, že je podstatným zdrojem sociální opory, zvláště pokud je opora ko-

munity spoluvěřících funkční, jelikož tak nástupem na rodičovskou dovolenou nedochází 

ke ztrátám osobních kontaktů. Domnívám se také, že aktivně věřící člověk, který často 

Boha o něco prosí, něco mu sděluje, a tak u něj vyhledává oporu, nemá pak problém vy-

hledávat oporu i v mezilidských vztazích a spíše ji považuje za přirozenou.  

Během přípravy na psaní této diplomové práce jsem byla překvapena, kolik institu-

ci iniciuje poskytování opory ženám. I když jsem na rodičovské dovolené již pátým rokem, 

neměla jsem o rozličných programech ani tušení, což může být podnětem jak pro ženy na 

rodičovské dovolené tak pro organizátory.    

Vhodným iniciačním zdrojem jsou instituce mateřské školy a mateřská centra. Udi-

vuje mne, jak málo maminek mateřská centra navštěvuje. Jako důvod nevyužívání této 

opory vidím jejich nižší dostupnost, jelikož se v případě některých žen nenacházejí v místě 

jejich bydliště. 

Kontraproduktivním mechanismem pro efektivitu iniciované sociální opory je ne-

dostatek dostupných zdrojů, konflikty v sociální síti ženy, distancování se od jiných matek, 

zkušenosti s neochotou a nevstřícností  iniciovaných zdrojů, nedostatky v sociálním zakot-

vení v místě bydliště, nedostupnost materiálního zázemí (auta, telefonu, internetu) rozšiřu-

jícího existenci kvalitních zdrojů, využívání rizikových zdrojů. 

3.3.4 Iniciační dovednosti 

Komunikační obratnosti v interpersonálních vztazích jsem nazvala iniciačními do-

vednostmi. Za speciální kategorii tohoto úseku považuji aktivní poskytování opory druhým 

a využívání postupné, tedy do jednotlivých kroků rozčleněné iniciace nebo využívání opa-

kované iniciace (stejný zdroj, odlišný přístup). Ke zlepšení iniciačních dovedností u žen na 

rodičovské dovolené přispívá dobrá organizace jejich povinností a volnočasových aktivit, 

iniciovaní důvěryhodných a kompetentních osob. Je dobré brát ohled na možnosti a osob-

nostní charakteristiky iniciovaných zdrojů. Faktorem zvyšujícím efektivitu získané inicio-

vané sociální opory je  kvalita vztahů v sociální síti a nevyhledávání sociální opory u vzta-

hů vyznačujících se častými či neřešenými konflikty. 
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Kontraproduktivním mechanismem v procesu iniciace sociální opory na úrovni 

iniciačních dovedností jsou následující činitelé: 

 Akceptace nežádoucí opory 

 Nekompromisní vynucování opory 

 Vyčkávací taktika nebo naznačování nekonkrétní potřeby 

 Negativní pocity související s příjmem či žádostí o oporu (pocit závazku, 

selhání, doprošování, obtěžování, obavy z odmítnutí) 

 Nízké sebehodnocení a jeho prezentace 

 Neprojevení ocenění za poskytnutou oporu iniciovaným osobám 

 Vysoké nároky na iniciované osoby 

 Vysoká frekvence iniciací u jednoho zdroje sociální opory 

3.3.5 Vnímání efektu iniciované SO 

Iniciace konkrétní podoby uspokojení potřeby recipienta zvětšuje průnik anticipo-

vané a získané opory u příjemce, čímž se zvyšuje spokojenost příjemce s poskytnou opo-

rou. Vnímání účinku iniciované sociální opory lze objektivně konstatovat měřením úspěš-

nosti iniciací a mírou ochoty iniciovaných zdrojů. Subjektivní hodnocení úspěšnosti této 

opory lze sledovat prostřednictvím pocitů, které provázejí iniciační proces jak u recipienta, 

tak u poskytovatele. Tato objektivní a subjektivní hlediska pak vytvářejí celkový náhled 

ženy na vyhledávání opory a konkretizaci jejích potřeb. Adekvátně iniciovaná a následně 

poskytnutá opora tak může být zdrojem životní spokojenosti u ženy, což se projeví jako 

výhodnější pro obě strany, iniciovaného i iniciátora. 

Považuje-li žena iniciaci v nejbližší rodině za přirozenou, má pak větší užitek 

z takto poskytnuté pomoci. Vyjádření ženy, která pozitivním směrem ovlivňují úspěšnost 

iniciace jsou projevy vděčnosti, radosti, spokojenosti či úlevy, kontraproduktivním me-

chanismem procesu iniciace na úrovní vnímání efektu iniciované opory jsou pocity závaz-

ku, zklamání, výčitky svědomí z obtěžování iniciovaných osob, neochota iniciovaných 

osob nebo častá neúspěšnost při iniciaci sociální opory. 
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3.3.6 Autoiniciace životní spokojenosti 

Schopnost ženy být oporou sama sobě je podstatným vyvažovatelem iniciace soci-

ální opory. Jelikož rodičovská dovolená nemusí trvat jen dva roky, ale i deset let 

z produktivního věku ženy, je třeba, aby žena využila vícera možností k zabezpečení úspě-

chu v této své roli. Během rodičovské dovolené se ženy mohou nacházet ve zcela odliš-

ných etapách, od nudy a stereotypu přes neutuchající štěstí až po syndrom vyhoření.  

Vnímání osobní životní spokojenosti žen nemá přímý vliv na vyhledávání sociální 

opory ženou, jelikož přednost iniciaci sociální opory dávají jak ženy méně, tak ženy více 

spokojené se svým současným životem. Vnímání osobní životní spokojenosti je však vý-

razným činitelem při hodnocení  takto poskytnuté opory. Spokojenější ženy ve větší míře 

projevují upřímnou vděčnost a ocenění kvalitně poskytnuté opoře. Ženy s nižší evaluací 

své spokojenosti častěji považují poskytnutí sociální opory za samozřejmost. 

3.3.6.1 Péče o děti 

Možnost ženy  kojit své děti patří mezi hlavní zdroje mateřské spokojenosti, pomá-

há naplňovat představy ženy o plnění role matky. Dále dlouhodobé kojení  ovlivňuje inten-

zitu a kvalitu prožívaného vztahu matky s dítětem. (Pavlíková, 2005)  

Dobré zdraví a příznivý vývoj dětí přispívá významnou měrou k životní spokoje-

nosti matky. Žena se raduje z pokroků svých dětí a děti jí mohou být mocným zdrojem 

štěstí, který je schopen náležitě kompenzovat nedostatky v jiných sférách života ženy. 

Chování dětí hodnocené ženou jako odpovídající věku jí přináší pocity uspokojení 

ze skutečnosti, že je dobrou matkou, že ví, co děti potřebují a dokáže tyto jejich potřeby 

uspokojit způsobem dětem vyhovujícím. 

Aby žena nacházela radost při péči o své děti, potřebuje vyhledávat nové podněty 

pro svou práci vychovatelky, pedagožky, psycholožky, zdravotní sestry, kuchařky, hospo-

dyně a kamarádky, aby mohla následně inovovat svou cestu k úspěšnému naplnění role 

matky.  

3.3.6.2 Kvalita vztahu s partnerem 

Způsob, jakým může žena ovlivňovat kvalitu vztahu s partnerem a tím i svou vlast-

ní spokojenost je trávit s ním společné chvíle, a to nejen jako rodina, ale také jako partneři, 
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tzn. bez přítomnosti dětí. Stejně jako potřebuje žena čas sama pro sebe, aby načerpala sílu, 

tak i partnerský vztah si zasluhuje chvíle prožité o samotě, aby mohl nadále fungovat.  

Téměř každá žena si přeje mít partnera aktivně sdílejícího těhotenství a následně i 

rodičovství. Je to však právě ona, v jejichž možnostech je přiblížení výhod sdílení muži.    

3.3.6.3 Kvalita života ženy 

Pozitivní vnímání role matky vede k tomu, že si žena uvědomuje uspokojení ply-

noucí z této role i přes problémy, které s ní jsou spojeny. Chápe mateřství jako obohacení 

svého života. Díky prožívání své mateřské role je schopna naučit se novými způsoby zvlá-

dat stresující situace. 

Optimistická životní pozice pomáhá ženě udržovat si realistický pohled na jí proží-

vané situace, na její životní podmínky a možnosti jejího osobního rozvoje. Její životní spo-

kojenost v době rodičovské dovolené ovlivňuje existence mimomateřských aktivit, které ji 

naplňují, pozitivním faktorem je též aktivní víra, která skýtá jak možnosti rozšíření obzorů, 

tak i rozšíření sociálních zdrojů.  

Poměrně často diskutovaným činitelem životní spokojenosti ženy je akumulace rolí 

u ženy a jejich uvedení do souladu s mateřskou rolí. Domnívám se, že není podstatná tolik 

akumulace rolí jako spíše jejich variabilita, která umožňuje ženě načerpání sil pro její na-

máhavou činnost. Zdravý životní styl je pak předpokladem její životní pohody a well-

beingu. 

Sociální opora a její iniciace má signifikantní význam pro sebehodnocení ženy, jež 

díky poskytování sociální opory ve formě uznání pro ni dopadá příznivě. Nutno uznat, že 

pro ženu je podstatné i vyhodnocování jejího vzhledu a její spokojenost s ním.  

S iniciací sociální opory úzce souvisí schopnost ženy projevit své morální kvality 

oceňováním poskytnuté opory vhodnými projevy vděčnosti. Jak uvádí Jaro Křivohlavý 

(2007, s.108) „tím, že si připomeneme kladné věci a uvědomíme si, že za ně můžeme být 

vděčni, tím se může měnit nadějným směrem i náš postoj k druhým lidem. Může to ovliv-

ňovat i náš postoj k životu.“  
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3.3.6.4 Praktičnost ženy 

Realistický pohled na v současné době prožívané okolnosti je výrazně produktivní 

směrem k životní spokojenosti ženy na rodičovské dovolené.  Svou praktičnost může žena 

ukázat na dobré organizaci svých povinností a volnočasových aktivit, svým vztahem k 

práci a zapojováním členů rodiny do zabezpečení chodu domácnosti dle jejich věku a ná-

ročnosti jejich školních či pracovních povinností.  

I když se ve většině studií uvádí, že míra spokojenosti se životem roste s výší soci-

álně ekonomického statusu, domnívám se, že výraznější vliv než sama výše sociálně eko-

nomického statusu má spokojenost ženy na rodičovské dovolené s touto úrovní.  

Není-li v možnostech rodiny zabezpečení časově nenáročné mimomateřské aktivity 

ženě, není důvod se bránit  využití placené síly v případě instrumentální opory související 

s hlídáním dětí.  

3.3.6.5 Kontraproduktivní mechanismy autoiniciace životní spokojenosti 

Kontraproduktivními mechanismy v procesu iniciace sociální opory jsou na úrovni 

autoiniciace životní spokojenosti tyto faktory (jelikož jsem se výše věnovala jejich proti-

kladům podrobněji, uvádím nyní jen jejich výčet):  

 Nedostatek spánku   

 Negativní pohled na své povinnosti 

 Vulnerabilita ženy 

 Sociální distance 

 Negativní smýšlení o druhých 

 Dlouhodobě neřešené konflikty 

 Přílišná empatie na úkor svých potřeb 

 Utvrzování se v pocitech nedostatečnosti 

 Pasivní odpočinek 

 Náročnost mimomateřských aktivit 

 Neexistence či nedostatek mimomateřských aktivit 
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 Nezvládání a nespokojenost s rolí matky 

 Vysoké nároky na plnění svých povinností 

 Opomíjení vztahu s partnerem 

 Nevyhledávání inovativních postupů své činnosti 

 Organismus přetěžující životní styl 

 Neschopnost zvládnout společensky neúnosné chování dětí 

 Zadluženost rodiny 

3.3.7 Osobní pohoda ženy na rodičovské dovolené 

Osobní pohoda nebo-li stále častěji užívaný výraz well-being je spojován s pojmem 

kvalita života. Přes poměrně liberální přístup k definici tohoto pojmu se odborníci shodují 

na tom, že „se jedná o dlouhodobý emoční stav, ve kterém je reflektována spokojenost 

jedince s jeho životem.“ (Šolcová, 2004, s.21) Podle Ryffové a Keyesové (In Šolcová, 

2004, s.25-26) spojuje v sobě pojetí osobní pohody tyto roviny životní spokojenosti: 

1. Sebepřijetí – pozitivní akceptace své osobnosti, jejich kladů i záporů 

2. Pozitivní vztahy s druhými – vřelé uspokojující vztahy s druhými lidmi 

3. Autonomie – nezávislost na hodnocení a očekávání druhých 

4. Zvládání životního prostředí – kompetence pro zvládání každodenních nároků 

5. Smysl života – směřování k dosažení cílů 

6. Osobní rozvoj – pozitivním směrem vnímaný vývoj osobnosti  

Na všechny tyto dimenze životní spokojenosti má vliv jak vnímaná sociální opora, 

tak i celková sociální opora, tzn. vnímaná opora v souhrnu s oporou objektivně poskytnu-

tou. K podobným závěrům (s určitými nedostatky) jsem dospěla i ve své bakalářské práci 

(2006, s.67). I když je zřejmé, že kvalita poskytnuté sociální opory přímo ovlivňuje pocity 

osobní pohody u ženy na rodičovské dovolené, připojila bych k tomuto obrazu šťastné že-

ny míru její vlastní iniciativy ve výše uvedených dimenzích, v čemž může být ženě nápo-

mocnou právě efektivní iniciace sociální opory. 
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Souvislosti mezi autoiniciací životní spokojenosti, iniciací sociální opory ženou, 

přijímáním sociální opory ženou a poskytováním této opory druhým jsem znázornila na 

obrázku č.2.  

Obr. 2: Začlenění iniciace sociální opory do procesu vnímání osobní pohody 

 

Zájem ženy na svém pojetí životní spokojenosti ji vede buď k mobilizaci svých 

vlastních sil nebo k iniciaci sociální opory, pokud považuje tuto oporu v některém směru 

za nepostačující a svou vlastní aktivitou nedokáže vnímání životní spokojenosti navýšit. 

Efektivní iniciace sociální opory vede k získání kvalitní a odpovídající sociální opory. 

Opora, kterou považuje žena za přínosnou, zvyšuje její pocity osobní pohody. Vnímaná i 

celková sociální opora povzbuzují ženu k mobilizaci její schopnosti autoiniciace životní 

spokojenosti. Osobní pohoda ženy rozšiřuje oblast její působnosti a tím dává prostor ženě, 

aby sama podporovala své blízké a přispívala tak k jejich kvalitě života.    

3.4 Zásady efektivní iniciace sociální opory pro ženy na rodičovské 

dovolené 

Abych přispěla ženám k většímu užitku z příjmu kvalitní opory, formulovala jsem 

zásady iniciace, jak pro osoby iniciující oporu, tak pro osoby, jež jsou iniciovány druhými. 

Vycházela jsem přitom ze zásad asertivního chování. Nechala jsem se též inspirovat nega-

tivními pocity žen na rodičovské dovolené, se kterými se musejí vyrovnávat v průběhu 

iniciace sociální opory.  

3.4.1 Zásady účinnosti při iniciaci sociální opory 

1. Já mám právo požádat, ty máš právo odmítnout. Když žádám, nejsem 

špatná, když odmítáš, nejsem špatná a ani ty nejsi špatný(á). 

SOCIÁLNÍ OPORA 

INICIACE SO 

AUTOINICIACE 
ŽIVOTNÍ 

SPOKOJENOSTI 

 

OSOBNÍ 

POHODA 
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2. Je lépe požádat, než se zcela vyčerpat.  

3. Musím se sama postarat, aby vše fungovalo, nemusím však při tom pad-

nout (a ani nemohu, kdo by se pak staral o děti?), a tedy mohu žádat opo-

ru. 

4. Tím, že přiznám, že něco nezvládám, ukážu svou sílu, ne svou slabost. Sla-

bostí je neuznání svého nedostatku. 

5. Nevolím iniciaci u těch, o kterých se domnívám, že nemohou. 

6. Nevolím iniciaci u těch, u kterých se domnívám, že nechtějí. 

7. Nevolím iniciaci  těch, ke kterým nemám důvěru. 

8. Beru ohled na možnosti osob, u kterých iniciuji sociální oporu.   

9. Nevyčítám si, pokud jsem nesprávně vyhodnotila jejich možnosti nebo 

ochotu. 

10. Mám radost z toho, pokud se mi podařilo vhodným způsobem iniciovat 

osobu, která může a chce mi poskytnout oporu. 

11. Projevím  vděčnost za ochotu (i v případě neposkytnutí opory). 

12. Projevím vděčnost za poskytnutí opory, přičemž tuto spolupráci nezapisuji 

do kolonky „Má dáti – Dal“. 

13. Nevyčítám si, že mi byla poskytnuta  sociální opora ani ve fázi iniciace 

ani ve fázi jejího příjmu.  

3.4.2 Zásady účinnosti při poskytování iniciované sociální opory 

Jelikož se domnívám, že žena může výrazně přispět k účinku jí iniciované opory 

právě svou reakcí na u ní iniciovanou oporu druhými, definovala jsem následující podněty 

pro osoby v pozici eventuálního poskytovatele: 

1. Nebojím se vhodným způsobem odmítnout žádost o oporu, pokud nemohu 

nebo nechci ji poskytnout. 

2. Nevyčítám si takové rozhodnutí, nemusím vysvětlovat své rozhodnutí. 

3. Pokud mohu a chci být oporou druhému, pak dám najevo svou vstřícnost. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 VÝZKUM 

Cílem výzkumu je prostřednictvím metod kvalitativního výzkumu rozkrýt proble-

matiku iniciace sociální opory u žen na rodičovské dovolené. V této práci navazuji na zá-

věry výzkumu mé bakalářské práce, ve které jsem vyhodnotila přístup žen k získávání so-

ciální opory jako prediktor účinku sociální opory na tyto ženy. Smyslem mé práce je vy-

tvoření praktických podnětů pro efektivní iniciaci sociální opory. Výzkumné otázky, na 

které hledám odpovědi jsou následující: 

 Co přispívá ke zvýšení efektivity iniciace sociální opory u žen na rodičov-

ské dovolené? 

 Co snižuje efektivitu iniciačního procesu sociální opory u žen na rodičov-

ské dovolené?  

4.1 Metodologie výzkumu 

Hlavní metodou, kterou sleduji svůj záměr komplexní analýzy problematiky, je me-

toda případové studie. Z důvodu zabezpečení validity dat jsem uplatnila ve své práci trian-

gulaci dat, a to sběrem dat v různém časovém rozpětí, odlišnými metodami (dotazníky, 

rozhovory, snímky dne) a z různých teoretických hledisek. K pojmutí celé šíře souvislostí, 

využívám k výzkumu tyto metody: 

4.1.1 Metody sběru dat 

Nejdříve jsem vytyčila oblasti, které budu zkoumat, a to základní informace mající 

vliv na sociální oporu ženy na rodičovské dovolené, její sociální zdroje, životní nastavení, 

životní spokojenost, způsoby iniciace a vnímání účinku iniciované sociální opory. Využila 

jsem osvědčených metod, některé metody jsem modifikovala pro potřeby výzkumu a ně-

které jsem vytvořila z důvodu mých konkrétních požadavků na sledované jevy. 

Metody, které jsem zvolila pro získání těchto informací jsou následující: 

• Dotazník (ke kvalitativní analýze) 

• Holmes – Raheova škála sociální readaptace (ke kvalitativní analýze) 

• Osa spokojenosti 

• Sociální síť 

• Tabulka sledování iniciačních forem sociální opory 
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• Polostrukturovaný rozhovor 

• Metoda nejhorší varianty 

Při zpracovávání diagnózy u kazuistiky č. II jsem se rozhodla využít dotazník vy-

hodnocující ohrožení ženy syndromem vyhoření a u ženy v případové studii č. IV jsem 

zvolila k ověření domněnek metodu hodnocení darů a metodu ztotožnění.   

4.1.1.1 Dotazník využívání iniciačních forem sociální opory 

 Tento „minidotazník“ vznikl na počátku mého výzkumu z toho důvodu, abych měla 

možnost získat kvalitativní data týkající se iniciace sociální opory spíše všeobecného cha-

rakteru, dokonce jsem uvažovala jeho užití v širším měřítku. Pak jsem ale přehodnotila 

potřebnost takového druhu výzkumu vzhledem ke své práci a rozhodla jsem se využít in-

formací, které mně tímto způsobem ženy poskytly, pro potřeby jednotlivých případových 

studií. V první otázce zjišťuji subjektivní pohled ženy na její zdroje sociální opory, 

v otázce druhé jsem ženy vyzvala, aby mi sdělily, jakým způsobem řeší potřebu sociální 

opory.            

4.1.1.2 Holmes – Raheova škála sociální readaptace 

Škála sociální readaptace sestavená Holmesem a Rahem (později přepracována 

DeMeusem) je užívána běžně k určení sociálních dopadů vlivů stresu, obsahuje 43 položek 

závažných životních událostí. Každá položka má přiřazenu kvantifikovatelnou „váhu“, 

vyjádřenou počtem bodů. Klient hodnotí poslední časové údobí, nejčastěji jeden rok. V 

případě vícenásobného výskytu událostí se bodové hodnocení násobí počtem výskytů a 

celkové dosažené skóre se sečte.  

Čím vyšší je skóre, tím intenzivnější by měla být intervence zaměřená na změnu té 

stránky způsobu života, která je nejvíce dotčena, což u žen na rodičovské dovolené větši-

nou není možné, jelikož většina jejich životních událostí za poslední rok souvisí právě 

s jejich mateřstvím. Je však možné s těmito informacemi pracovat při zvyšování efektivity 

iniciace sociální opory u těchto žen. 

4.1.1.3 Osa spokojenosti 

Na mou žádost ženy zakreslily na přímku body znázorňující události, které pro ně 

byly významné během období posledního roku a přiřadily těmto bodů kladné či záporné 
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hodnoty. Z těchto dat je možno vyčíst, které situace ženu stresují, které na ni mají pozitivní 

vliv a také určitá míra vyrovnanosti, optimismu či negativismu, která je typická pro osob-

nostní charakteristiku ženy. 

4.1.1.4 Sociální síť ženy na rodičovské dovolené 

Požádala jsem ženy, aby zakreslily osoby, se kterými jsou v kontaktu, přičemž jsem 

nerozlišovala to, zda se jedná o kontakt osobní, telefonický či písemný. Požádala jsem je 

též, aby mi vždy napsaly frekvenci kontaktu, což se však později ukázalo jako nepodstatné. 

Naopak mne zaujalo, když mi ženy vyznačily na své sociální síti ty osoby, které považují 

za opravdu důležité ve svém životě. Čím více se tato vyznačení shodovala s velikostí sítě, 

tím více to, dle mého názoru, poukazuje na kvalitu vztahů určité ženy. 

Dále jsem ženy poprosila o zakreslení vztahů, se kterými ztratily kontakt 

v důsledku nástupu na rodičovskou dovolené, a o zakreslení vztahů, se kterými došlo ke 

snížení či změně způsobu kontaktu v důsledku rodičovské dovolené. Aby zpráva byla 

opravdu objektivní, je třeba uvést i změny pozitivní, to znamená nové vztahy, které ženy 

právě díky nástupu na rodičovskou dovolenou získaly, či vztahy, jež se díky rodičovské 

dovolené mohly prohloubit nebo obnovit. 

Také jsem je požádala o červené vyznačení silně negativních vztahů a oranžové vy-

značení vztahů konfliktních. 

Touto metodou jsem sledovala kvantitativní a kvalitativní změny v kontaktech u 

žen na rodičovské dovolené. 

4.1.1.5 Tabulka sledování iniciačních forem sociální opory 

Jedná se v podstatě o snímky jednotlivých dnů. Po dobu deseti dní mi každá ze žen 

na rodičovské dovolené zapisovala jakoukoli formu sociální opory, která jí byla poskytnuta 

iniciací poskytovatele sociální opory nebo byla poskytnuta na základě iniciační aktivity 

ženy samotné, což bylo v tabulce rozlišeno. Zpočátku jsem si myslela, že by bylo dobré 

zaznamenávat také informace o tom, zda je partner v zaměstnání či nikoli, zda je někdo 

z rodiny nemocen, ale usoudila jsem, že to není pro můj výzkum podstatné. Místo toho 

jsem se  věnovala sledování nabídnuté poskytnuté sociální opory. Srovnání těchto dvou 

druhů poskytnuté opory (nabídnuté a iniciované) jsem shledala vzhledem k mé práci jako 

signifikantní.  Ženy mi do tabulky též zapisovaly své pocity při žádosti o oporu a při 
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příjmu nabídnuté či iniciované sociální opory. V závěru každého dne měly ženy za úkol 

zhodnotit své dojmy, čehož jsem využívala při zpracovávání diagnózy.  

4.1.1.6 Polostrukturovaný rozhovor 

V polostrukturovaném rozhovoru jsem se hlouběji věnovala tématům, které mi při-

padaly jako podstatné  a na které jsem nenašla odpověď sběrem dat ostatními mnou použi-

tými metodami.  Abych předešla odbíhání od tématu, přidržela jsem se opět linie nastíněné 

na obrázku č. 1.  V prvních dvou otázkách hledám informace související se vnímáním 

efektu iniciované sociální opory,  ve třetí až páté otázce se věnuji iniciačním dovednostem 

ženy na rodičovské dovolené, v šesté otázce se zabývám jejími iniciačními zdroji a 

v posledních dvou otázkách se pokouším identifikovat autoiniciaci životní spokojenosti u 

jednotlivých žen.  Otázkám iniciační motivace a iniciační strategie se v této části výzkumu 

nevěnuji, jelikož ji podrobněji zkoumám pomocí metody nejhorší varianty. 

Kódování textu probíhalo ve dvou čteních, přičemž v prvním čtení jsem identifiko-

vala data mající kladný vliv na iniciaci sociální opory u ženy (označeno zeleně) a ve čtení 

druhém jsem vyznačila červeně data mající negativní vliv na efektivitu iniciačních aktivit 

ženy na rodičovské dovolené.  

4.1.1.7 Metoda nejhorší varianty 

Je to metoda srovnatelná s metodou katastrofického scénáře, kdy si klient předsta-

vuje, co vše nejhoršího by se mohlo za dané situace stát.  Nejde však pouze o to, aby si 

žena představila krizovou situaci, ale o sledování iniciační motivace a zjištění zvládacích  

a iniciačních strategií. Také se díky této metodě dají odvodit skutečné zdroje sociální opo-

ry. Díky tomu, že v závěru se nedostupnost sociální opory změní na dostupnost, je jasně 

patrný účinek sociální opory dle definice N. Krause: „Vědomí, že druzí lidé jsou připrave-

ni člověku pomoci, vytváří pocit sociální jistoty, která usnadňuje podstoupení rizika a po-

vzbuzuje člověka k tomu, aby se samostatně pokusil řešit problém, před nímž stojí.“ 

Požádala jsem ženy, aby si představily den, do kterého se probudily se silným defi-

citem spánku, jelikož v noci byly mnohokrát (např. 8-10x) vzhůru kvůli dítěti (být vzhůru 

2x až 3x je pro většinu žen běžnou zkušeností). Navíc, přestože dítě nejeví známky nemo-

ci, nemá teplotu, rýmu, kašel, nezdá se že by jej něco bolelo, chová se jinak než obvykle, 

stále si vyžaduje pozornost, jinak pláče, chce nosit na rukou, nechce si hrát samo.  
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Kódování textu probíhalo stejným způsobem jako u metody polostrukturovaného 

rozhovoru. 

4.1.1.8 Metoda hodnocení darů 

Tuto metodu jsem použila pouze v případové studii č.IV, jelikož jsem si nebyla jis-

tá důvody, ze kterých se žena k iniciaci staví vyhýbavě. Pokusila jsem se tedy o další sběr 

dat, která jsem kvantifikovala a pak se pokusila vyjádřit význam takto získaných informa-

cí. 

Požádala jsem ženu, aby mi po dobu 5dnů vždy večer zapisovala do tabulky „dary“, 

které dostala od druhých a „dary“, které druhým sama dala a pokusila se určit cenu tako-

výchto „darů“ na stupnici od 0 – 10, což je hodnota maximální.    

Domnívám se, že pokud bude průměr hodnot za dary získané výrazně převyšovat 

průměr hodnot darovaných, mohlo by se jednat o nedostatky v oblasti autoevaluace či aser-

tivních dovedností, v opačném případě by zřejmě bylo vhodné pracovat na rozvíjení vlast-

ností jako jsou pokora, vděčnost a důvěra.  

Pokud součet hodnot získaných výrazně převýší součet hodnot darovaných, mohu 

si být jistá, že žena oplývá vděčností. Vysoká hodnota součtu položek darovaných ve srov-

nání s nižší hodnotou položek získaných, by mohla značit egoistické zaměření ženy. 

Vyrovnané hodnoty značí úroveň sebehodnocení (vyšší vyrovnané hodnoty = vděč-

nost i sebecenění, nižší vyrovnané hodnoty = pesimismus vzhledem k sobě i druhým).  

Slovní vyjádření „darů“ slouží ženě k zamyšlení nad jejich hodnotou.  

Po vyhodnocení dat, jsem však shledala tuto metodu jako ne zcela přesvědčivou. Že-

na v kazuistice číslo IV totiž uvedla denně maximálně dvě položky darů získaných či da-

rovaných. Je to ovlivněno její osobnostní charakteristikou? Od jakého počtu položek bych 

mohla tvrdit, že daná metoda je spolehlivá? 

4.1.1.9 Metoda ztotožnění s výroky 

V případě ženy v kazuistice číslo IV jsem vyjádřila své domněnky přímými otáz-

kami a vybídla jsem ženu, aby zkusila zvážit míru svého souhlasu s daným výrokem. Ně-

které dotazy jsem úmyslně opakovaně vyjadřovala jinými slovy, což se prokázalo jako 

prospěšné. 
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4.1.1.10 Test míry vyčerpání 

Z důvodu ohrožení ženy v případové studii č.II jsem využila testu vytvořeného pro 

zjištění míry vyčerpání.  

4.1.2 Metody vyhodnocení získaných dat 

Data získaná výše uvedenými metodami jsem pro zvýšení  jejich přehlednosti zpra-

covala pomocí tabulek. 

4.1.2.1  Prediagnóza 

Při utříďování získaných dat do tabulky, jež jsem pracovně nazvala prediagnózou, 

jsem data  získaná od jednotlivých žen zapisovala do levého sloupce a do sloupce pravého 

pozitivní a negativní vlivy dané informace na sociální oporu u ženy na rodičovské dovole-

né. Výsledků prediagnózy jsem využívala při formulaci otázek v rozhovorech a pro lepší 

orientaci v množství dat. 

4.1.2.2 Diagnóza pozitivit a negativit procesu sociální opory 

Diagnózou jsem nazvala deskripci problému iniciace sociální opory. Jedná se o in-

tegraci výsledků všech mnou použitých metod. Základní výzkumné otázky této práce jsou 

následující: 

 Co přispívá ke zvýšení efektivity iniciace sociální opory u ženy na rodičov-

ské dovolené? [viz levý sloupec] 

 Co snižuje efektivitu iniciačního procesu sociální opory u ženy na rodičov-

ské dovolené? [viz pravý sloupec] 

Abych předešla tříštění problematiky iniciace sociální opory, vycházím opět z linie 

sociální opory modelované obrázkem č.1, což znamená, že  vyhodnocuji vlivy úspěšné či 

neúspěšné iniciace sociální opory  u jednotlivých žen v následujících rámcích: 

 Iniciační motivace  

 Iniciační strategie 

 Iniciační zdroje 

 Iniciační dovednosti  
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 Vnímání efektu iniciované sociální opory 

 Autoiniciace životní spokojenosti  

4.1.2.3 Diskuze výsledků 

Kdykoliv jsem po zpracování určitého celku nabyla dojmu zřejmých rozporů a ne-

jasností, pokusila jsem se je rozebrat právě v diskuzi výsledků, při které jsem hledala dů-

vody těchto odlišností, přičemž jsem svůj myšlenkový postup zaznamenávala. 

4.1.3 Metody formulace závěrů  

Z důvodu kvalitní interpretace závěrů jsem zaznamenávala myšlenkový postup zís-

kávání perspektiv iniciace sociální opory. 

4.1.3.1 Interpretace negativit iniciačního procesu 

Nejdříve jsem podrobně uvedla důvody negativit iniciačního procesu u žen 

v případových studiích a posléze jsem prezentovala perspektivy iniciačního procesu u 

těchto žen. Jedná se v podstatě o podněty či náměty vedoucí k efektivnější iniciaci sociální 

opory.   

4.1.3.2 Integrace perspektiv iniciačního procesu 

Pro snadnější orientaci v těchto závěrech jsem integrovala perspektivy 

z jednotlivých rámců iniciačního procesu do přehledného celku. 

4.1.3.3 Závěry perspektiv iniciačního procesu 

Jelikož docházelo k prolínání některých perspektiv s jinými či k jejich opakování, 

shrnula jsem své závěry ve třech rovinách: 

 Materiální zázemí  

 Kvalita života  

 Kognitivní zázemí  
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4.1.4 Reflexe výsledků výzkumu 

Sdělila jsem každé ženě výsledky svého výzkumu. Projevila jsem upřímný obdiv a 

vděčnost za to, čím mne jednotlivé ženy obohatily a co bych ráda napodobila. Požádala 

jsem jednotlivé ženy o zvážení mých výsledků. Byla jsem skutečně potěšena, když mi ženy 

uváděly své souhlasné stanovisko a ochotu některé z mých podnětů využít. Respektovala 

jsem jejich nesouhlasný názor a pokusila se jej zakomponovat do své diplomové práce.  

Zkušenosti nabyté v průběhu výzkumu jsem uplatnila i v teoretické části, a to při 

vytváření klasifikace sociální opory a definování základních pojmů iniciačního procesu, 

dále při identifikování determinant úspěšné a neúspěšné iniciace sociální opory a při for-

mulaci zásad efektivní iniciace uspokojení sociální potřeby. 

 

4.2 Organizace výzkumu 

4.2.1 Výběr vzorku 

Pro hlubší porozumění problematiky jsem pro případové studie vybrala ženy podle 

navzájem je odlišujících charakteristik. Za kritéria odlišnosti jsem považovala: 

o Způsob bydlení ( s rodiči – bez rodičů) 

o Věk ženy 

o Počet a stáří dětí 

o Celková doba doposud strávená na MD 

o Stav partnerů (druh – družka, manželé) 

Kazuistika č.I 

Gabriela je vdanou ženou žijící ve vesnici v samostatném rodinném domě. Má 

33let, dvě děti ve věku  sedm a tři roky a momentálně je v pátém měsíci gravidity. Na ro-

dičovské dovolené je sedm let. 

Kazuistika č.II 

Barbora je žena žijící ve svazku, který není stvrzen manželskou dohodou, na vesni-

ci v domě se svými rodičů i prarodiči. Má 27let a její první dítě má deset měsíců. Na rodi-

čovské dovolené je přibližně rok.  
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Kazuistika č.III 

Renata žije se svým manželem na vesnici v rodinném domě, který je propojen 

s rodiči jejího partnera. Má 37let. Má tři děti ve věku sedmnáct let, tři a půl roku a jeden 

rok. Na rodičovské dovolené je čtyři roky.  

Tato kazuistika  je studií mé osoby. Vznikla jako předvýzkum z důvodu kvalitní 

přípravy na  užití metod u ostatních studií, následovně jsem však usoudila, že je možné její 

výsledky použít i pro potřeby výzkumu samotného.  

Kazuistika č.IV 

Lucie žije na vesnici se svým manželem v domě svých rodičů. Je jí 24let, má dvě 

děti ve věku 2,5 a 1 rok. Na rodičovské dovolené je přibližně tři  roky. 

4.2.2 Technické zajištění výzkumu 

Rozhovory byly nahrány na diktafon a přepsány, ostatní metody mi ženy zpracová-

valy písemnou formou. Z důvodu onemocnění dítěte ženy v případové studii č. II v době 

výzkumu, jsem veškeré metody u této ženy užité získávala prostřednictvím e-mailové poš-

ty nebo prostřednictvím telefonní komunikace. 
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5 VÝSLEDKY VÝZKUMU 

5.1 Kazuistika č. I 

Žena v první případové studii se jmenuje Gabriela, je jí 33let, má ukončené středo-

školské vzdělání, před nástupem na rodičovskou dovolenou pracovala jako ekonomka. 

S partnerem žije v manželském svazku, má dvě děti ve věku 6,5 a 3,5roku. V současné 

době je gravidní. Na rodičovské dovolené je sedmým rokem. Gabriela je ženou aktivně 

věřící. 

5.1.1 Diagnóza iniciačního procesu sociální opory 

DIAGNÓZA 

I          

Pozitivní vliv na úspěšnost iniciace sociální 
opory 

Negativní vliv na úspěš-
nost iniciace sociální 
opory 

Iniciační mo-
tivace 

 

Sleduji vnímá-
ní SO,  potřeb-
nost SO a ma-
teriální zázemí 
rodiny 

 

Potřebnost iniciace SO  vnímá jako přiroze-
nost                                                             
Pozitivní vnímání SO                                         
Průměrná finanční situace                                   
Dva automobily pro potřeby rodiny                    
Internet v domácnosti                                          
Věkový odstup dětí ženě vyhovující       

Mírné zadlužení rodiny        
Nové zaměstnání u ženy 
(nutnost hlídání)         
Zdravotní stav ženy (gra-
vidita – 5.měsíc)          
Vysoká frekvence nedo-
statku spánku              
Častý infekt mladšího 
dítěte 

Iniciační stra-
tegie 

 

Sleduji postup, 
jakým probíhá 
iniciační pro-
ces 

1. Autoiniciace zvládacích strategií 
2. Iniciace informací =konzultace 
3. Iniciace SO 
4. Iniciace životní spokojenosti 

• Směrem k sobě 
• Směrem k druhým 

Možnost přetížení partne-
ra?                              
Kratší proces zvládání 
(nemusí být negativem)  

Iniciační zdro-
je 

 

Sleduji mož-
nosti a dostup-
nost iniciač-
ních zdrojů 
ženy 

 

Partner – pravidelná opora                                
Děti – pravidelná opora                                 
Rodiče partnera občasné hlídání dětí, pomoc v 
domácnosti (vysoká dostupnost, nižší frek-
vence z důvodu jejich zdravotního stavu)           
Rodiče ženy – opora zpřístupněna díky mož-
nosti ženy využít automobil, jinak telefonní 
kontakt                                                       
Sourozenci ženy – kvalitní opora                        
Návštěvy rodičů s dětmi                                      

Z počátku vnímání absen-
ce kontaktů přátel           
Vzdálenost bydliště rodičů 
ženy                             
Nenavštěvuje MC      
Manžel časté služební 
cesty, dlouhá pracovní 
doba    
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Iniciační zdroje 
pokr. 

 

 

 

 

Blízké vztahy v místě bydliště                            
Víra  - silná opora komunity věřících (tole-
rance religiózních aktivit manželem)                  
Přátelé – nedošlo ke ztrátě všech kontaktů        
Pravidelné cvičení (mimo graviditu) 
s kamarádkami                                            
Obě děti dopoledne v MŠ  

Iniciační do-
vednosti 

 

Sleduji rozli-
šovací schop-
nost při užití 
iniciačních 
dovedností 

 

 

Poskytování SO svým blízkým                           
Využívání postupné iniciace (viz ot.č.3 
v rozhovoru)                                               
Využívá vhodný způsob, míru, čas, frekvenci  
Nemá problém s užíváním iniciace SO           
Vzhledem k povaze manžela používá nazna-
čování                                                           
Iniciuje primárně členy své rodiny                    
Dobré vztahy v rodině                               
Taktnost vzhledem k psychickému stavu man-
žela (bere ohled na jeho vytíženost)   

                                    

Častá nejistota při iniciaci 
(jde o taktnost či nedosta-
tečnou asertivitu?)      
Rozporuplné pocity při 
iniciaci z důvodu malé 
ochoty iniciovaných, ně-
kdy nutnost opakované 
iniciace 

Vnímání efek-
tu iniciované 
SO 

 

Sleduji rozho-
dovací proces u 
ženy  

 

 

Vysoká úspěšnost iniciace SO (i přes počá-
teční neochotu, nakonec úspěšnost)                    
Pocity: 

• Štěstí 
• Radost 
• Vděčnost 
• Spokojenost 
• Úleva 

Názor: Iniciace je přirozený jev v rodině. 

Pocity: 

• Radost snižující 
neochota iniciova-
ných 

• Při ISO nejde o 
oporu z vlastního 
přesvědčení 

 

Autoiniciace 
životní spoko-
jenosti 

 

Sleduji složky 
osobnostních 
charakteristik 
ženy majících 
vliv na její 
schopnost být 
oporou sobě i 
druhým 

 

Řešení problému nedostatku spánku odbornou 
radou lékaře                                                    
Rozdílné způsoby čerpání sil (zahrádka, sebe-
vzdělávání, opora druhým – empatie, dobrá 
organizace práce)                                        
Pěstování sportu spolu s udržováním přátel-
ských kontaktů (mimo graviditu)               
Pravidelné religiózní aktivity spojené 
s pěstováním přátelských vztahů                    
Vysoká míra oddanosti a důvěry v instituci 
manželství                                                      
Využití možnosti umístit děti do MŠ          
Dlouhodobé kojení obou dětí                         
Optimistická životní pozice (viz osa spokoje-
nosti – vše v plusových hodnotách)        

Péče o děti je momentálně 
spíše povinností                   
Nedostatek kulturních 
aktivit                               
Někdy snad přílišná empa-
tie na úkor svých pocitů a 
potřeb                           
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Autoiniciace 
ŽS – pokr. 

 

 

 

 

Upřímná vděčnost a láska v rodině               
Zapojení členů rodiny do zabezpečení chodu 
domácnosti                                                    
Existence koníčků, které nejsou spojeny 
s mateřstvím (zahrádka, aerobik, vzdělávání)  
Nedělní rodinné výlety                               
Ambice – štěstí a spokojenost rodinných pří-
slušníků 

DIAGNÓZA     
I    

Pozitivní vliv na úspěšnost iniciace sociální 
opory 

Negativní vliv na úspěš-
nost iniciace SO 

 

5.1.2 Interpretace negativit iniciačního procesu sociální opory  

I.     Diagnóza negativit iniciační motivace 

1. Zdravotní stav ženy (gravidita – 5.měsíc)     

- zvyšuje potřebnost využití sociální opory 

2. Nové zaměstnání ženy během RD (již ukončeno) 

- na přechodnou dobu zatížilo celou rodinu 

- nepřineslo očekávaný efekt  

3. Vysoká frekvence nedostatku spánku 

- vyšší přetížení ženy 

- větší potřebnost iniciace SO 

4. Častý infekt mladšího dítěte 

- časté a dlouhotrvající infekty neumožňují návštěvu MŠ 

-  vyšší zatíženost ženy 

     5.   Mírné zadlužení rodiny 

- zadlužení z důvodu zajištění bydlení rodinu zatěžuje (z toho důvodu že-

na nastoupila do zaměstnání ještě během RD) 

Perspektivy iniciační motivace 

1. Řešení problému nedostatku spánku pod lékařským dohledem (v sou-

časné době využíváno) 

2. Preventivní péče o zdraví (posílení imunitního systému) u mladšího dí-

těte 

3. Péče o psychické a fyzické zdraví ženy odpovídající stupni gravidity 
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4. Postupné snižování zadluženosti rodiny   

II.___Diagnóza negativit iniciační strategie 

1. Kratší proces zvládání 

- proces je sice kratší, žena však přesto nejdříve využívá své zvládací me-

chanismy, pak iniciuje primárně rodinu, především manžela 

- jelikož považuje iniciaci za přirozenou, nevidím délku procesu zvládání 

jako problém 

- mohlo by docházet k přetěžování partnera, z ostatních výsledků je však 

patrna rozlišovací schopnost 

Závěr: celkově dobře zvládnutá iniciační strategie 

 

III.___Diagnóza negativit iniciačních zdrojů 

1.  Vnímání absence kontaktů s přáteli 

- ztráta kontaktů s přáteli vlivem nástupu na RD 

- vnímání absence těchto kontaktů 

- nyní situace řešena (změna pohledu, nové vztahy) 

2. Vzdálenost bydliště rodičů ženy 

- nedostupnost či nižší frekvence dostupnosti opory od rodičů ženy 

v důsledku větší vzdálenosti jejich bydliště od bydliště ženy 

- žena má automobil k vlastní potřebě, využívá dostupné formy opory 

3. Nedostupnost praktické opory od manžela vlivem jeho pracovní doby 

- nemožnost využití instrumentální opory od manžela  

- momentálně není zdrojem konfliktů, kompenzováno silami manžela, 

žena vnímá jeho oporu jako významně pozitivní 

4. Nepřítomnost mateřského centra v místě bydliště 

- nenavštěvuje MC 

- v místě bydliště by je ráda využívala 

Perspektivy iniciačních zdrojů 

1. Zvážit možnost využití nejbližšího MC 

2. Zvážit řešení nedostupnosti opory od manžela vzhledem k budoucím 

událostem (narození dalšího dítěte). Kompenzace silami manžela, 
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kompenzace silami jiné osoby,  změna zaměstnání či úprava pracov-

ní doby muže versus finanční zajištění rodiny. 

 

IV.___Diagnóza negativit iniciačních dovedností 

1. Nejistota při iniciaci  

- je možné, že jsem špatně vyhodnotila vyjádření ženy –„zkusila jsem to“, 

jako projev nejistoty 

2. Rozporuplné pocity při iniciaci  

3. Nutnost opakované iniciace 

- při hodnocení negativit jsem si uvědomila, že výše uvedené negativity 

jsou různé projevy důsledků počáteční neochoty u iniciovaných osob 

- řešeno taktem a tolerancí s vysokou mírou empatie 

- jelikož úspěšnost iniciací je vysoká, v celkovém hodnocení jsou i opa-

kované iniciace úspěšné, věnovala bych se tedy zpracování pocitů u že-

ny 

Perspektivy iniciačních dovedností 

1. Seznámit se s asertivními zásadami 

2. Upravit pohled na své iniciační schopnosti (jsou na vyšší úrovni, než se 

žena domnívá) 

 

V.___Diagnóza negativit vnímání efektu iniciované sociální opory 

1. Iniciovaná opora není poskytována z vlastního přesvědčení 

- dojem, že spokojenost druhých je závislá na míře jejich vlastní iniciati-

vy 

2. Radost snižující neochota iniciovaných osob 

- neochota je skutečným problémem, vzhledem k zátěži a výsledkům ini-

ciace, je zřejmě přirozeným projevem (nezabývám se změnami, které by 

mohl učinit manžel, ale změnami, které jsou v možnostech ženy) 

Perspektivy vnímání iniciované sociální opory 

Jelikož je žena aktivně věřící, daly by se výše uvedené body řešit radou Ježíše Kris-

ta – „Cokoli chcete, aby druzí činili vám, čiňte i vy jim“, obecně nazývané „Zlaté pravi-
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dlo“ (volně citováno dle Matouše 7:12, Svaté písmo, s.1183), jejíž uplatnění by mohlo při-

spět ke zlepšení fungování iniciované opory mezi manželi. Konkrétně by se dalo uvažovat 

o následujících podnětech: 

1. Přemýšlet o svých reakcích na  oporu iniciovanou druhými 

a) Jaké jsou mé reakce, pokud někdo iniciuje oporu ode mne? Jsem více-

méně ochotná či nikoli? 

b) Beru v úvahu fakt,že iniciace je mimo jiné projevem důvěry iniciova-

ným osobám? Vážím si takto projevené důvěry? 

2.   Pokusit se nalézt způsoby rozhojnění ochoty u iniciovaných osob  

Je však nutno také předpokládat možnost, že se již žena touto radou řídí, a mohlo 

by ji necitlivé upozornění na změnu pohledu ranit. Pak jí nezbývá, než seznámit se 

s asertivními pravidly a nadále projevovat pochopení pro slabosti druhých. 

 

VI.___Diagnóza negativit autoiniciace životní spokojenosti 

1. Péče o děti je vnímána spíše jako povinnost 

- dříve byla tato péče vnímána jako zábava, ale s délkou doby strávené na 

RD se tento pocit vytrácí, přestože  žena využívá odlišné způsoby rela-

xace od mateřských povinností 

- všimla jsem si vyjádření ženy – „jinak jsem pořád s dětmi doma“ (roz-

hovor, ot. č.6)  

2. Nedostatek kulturních a momentálně i sportovních  aktivit 

- účast na kulturních aktivitách jen vyjímečně, jen v místě bydliště 

- v současné době schází přátelské kontakty navazované díky sportovním 

aktivitám 

3. Vysoká míra empatie na úkor svých potřeb 

- během výzkumu jsem si uvědomila vysokou míru schopnosti empatie a 

tolerance 

- i když vnímá žena iniciaci jako přirozený jev, nenabyla jsem dojmu, že 

bych mohla označit její reakce při iniciaci jako asertivní 

Perspektivy autoiniciace životní spokojenost 

1. Řídit se asertivními pravidly 
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2. Účastnit se v mezích možností odpovídajících zdravotnímu stavu ženy 

na kulturních a sportovních aktivitách 

3. Najít si nové podněty pro znovunabytí radosti z péče o děti. Navrhuji 

hledat nové způsoby trávení času s dětmi zvláště v době, kdy je manžel 

mimo domov, např. návštěva MC, plavání s dětmi, častější návštěvy 

maminek s dětmi, kratší výlety i během týdne (má přece k dispozici au-

to) atd. Setkání s novými podněty může být přínosné pro obnovení tvůr-

čích a inovativních schopností ženy.   
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5.1.3 Integrace perspektiv iniciačního procesu 

Perspektivy iniciační motivace 

1. Řešení problému nedostatku spánku pod lékařským dohledem (v současné 

době využíváno) 

2. Preventivní péče o zdraví (posílení imunitního systému) u mladšího dítěte 

3. Péče o psychické a fyzické zdraví ženy odpovídající stupni gravidity 

4. Postupné snižování zadluženosti rodiny    

Perspektivy iniciačních zdrojů 

1. Zvážit možnost využití nejbližšího MC 

2. Zvážit řešení nedostupnosti opory od manžela vzhledem k budoucím udá-

lostem (narození dalšího dítěte). Kompenzace silami manžela, kompenzace 

silami jiné osoby,  změna zaměstnání či úprava pracovní doby muže versus 

finanční zajištění rodiny 

Perspektivy iniciačních dovedností 

1. Seznámit se s asertivními zásadami 

2. Upravit pohled na své iniciační schopnosti (jsou na vyšší úrovni, než se že-

na domnívá) 

Perspektivy vnímání iniciované sociální opory 

1. Přemýšlet o svých reakcích na  oporu iniciovanou druhými 

2. Jaké jsou mé reakce, pokud někdo iniciuje oporu ode mne? Jsem víceméně 

ochotná či nikoli? 

3. Beru v úvahu fakt,že iniciace je mimo jiné projevem důvěry iniciovaným 

osobám? Vážím si takto projevené důvěry? 

4. Pokusit se nalézt způsoby rozhojnění ochoty u iniciovaných osob  

Perspektivy autoiniciace životní spokojenost 

1. Řídit se asertivními pravidly 

2. Účastnit se v mezích možností odpovídajících zdravotnímu stavu ženy na 

kulturních a sportovních aktivitách 

3. Najít si nové podněty pro znovunabytí radosti z péče o děti.  
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5.1.4 Závěry perspektiv iniciačního procesu sociální opory v kazuistice č.I 

 Materiální zázemí  

 Snižovat postupně hladinu zadluženosti rodiny 

Kvalita života 

 Zvýšit preventivní péči u mladšího dítěte 

 Účastnit se sportovních a kulturních aktivit v místě bydliště s ohledem na sou-

časnou graviditu 

 Zvážit řešení situace časté nepřítomnosti manžela vzhledem k budoucím změ-

nám v rodině 

 Dále udržovat kvalitu sociální sítě 

Kognitivní zázemí 

 Nalézt podněty pro obnovení radosti z péče o děti 

 Seznámit se se zásadami asertivního chování 

 Upravit pohled na své iniciační schopnosti 

 Vyhodnotit reakce ženy na oporu, kterou u ní iniciují její blízcí 
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5.2 Kazuistika č.II 

Barbora je ženou v druhé případové studii, je jí 27let. Barbora prožívá své první 

mateřství, dítěti je jeden rok. S partnerem nejsou sezdáni, jejich vztah trvá osm let. Vystu-

dovala gymnázium a byla zaměstnána jako administrativní pracovnice. 

5.2.1 Diagnóza pozitivit a negativit iniciačního procesu 

DIAGNÓZA     
II       

Pozitivní vliv na úspěšnost iniciace 
sociální opory 

Negativní vliv na úspěšnost inici-
ace sociální opory 

Iniciační mo-
tivace 

Sleduji vnímá-
ní SO,  potřeb-
nost SO a ma-
teriální zázemí 
rodiny 

 

Oporu v rodině a partnerovi považu-
je za kvalitní                                         
Nabídku opory považuje za dosta-
tečnou                                          
Dobrá finanční situace                         
Automobil k dispozici                          
Internet v domácnosti 

Spánkový dluh                           
První dítě                                     
Nutnost iniciace SO  

Iniciační stra-
tegie 

 

Sleduji postup, 
jakým probíhá 
iniciační pro-
ces 

 

1. Autoiniciace zvládacích stra-
tegií (samostatný přístup) 

2. Iniciace informací = konzul-
tace 

3. Iniciace SO 
4. Iniciace životní spokojenosti 

a) Směrem k druhým 
b) Směrem k sobě 

Žádným způsobem se nevyjadřuje o 
poskytované emocionální opoře 
(pouze 1x opora sdílením) 

Iniciační zdro-
je 

 

Sleduji dostup-
nost a využívá-
ní iniciačních 
zdrojů ženy 

 

 

 

 

 

Partner – pravidelná opora                  
Rodiče ženy – kvalitní opora, do-
stupnost opory                             
Prarodiče ženy – kvalitní, dostupná     
Matka partnera – kvalitní opora           
Přátelé – snížení osobních kontaktů, 
změna způsobu kontaktů (spíše k. 
telefonní či formou e-mailu)                
Nekonfliktní vztahy v místě bydliště   
Pracuje na rozšíření sítě                       
Vnímá duchovní oporu                      
Kvalitní vztahy v sociální síti ženy 
(vyjma sourozence)                      

Nutnost iniciace partnera v případě 
instrumentální opory                          
Nekvalitní opora sestry ženy      
Nevnímá sociální zakotvení v místě 
bydliště                                       
Snížení kontaktů s kolegy         
Ztráta kontaktů známých            
Jiné zájmy přátel                        
Neexistence podpory komunity          
Nenavštěvuje MC                       
Minimum kontaktů s jinými rodiči 
na RD                 
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Iniciační do-
vednosti 

 

Sleduji rozli-
šovací schop-
nost při užití 
iniciačních 
dovedností 

 

Ohled na zatíženost druhých při ini-
ciaci SO (taktnost, vhodnost, do-
stupnost)                                      
Využívání postupné iniciace SO          
Dobré vztahy v rodině                 
Iniciace důvěryhodných osob              
Využívá přímé i důrazné žádosti          
Nevyužívá naznačování                
Nevyhledávání opory od sestry   

Přijímání nevyžádaných rad, ko-
mentářů a hodnocení                           
Nízké sebehodnocení 

Vnímání efek-
tu iniciované 
SO 

Sleduji rozho-
dovací proces u 
ženy  

Vysoká úspěšnost iniciací                    
Přirozenost při iniciaci partnera          
Pocity:   

• Silný pocit vděčnosti 
• Radost 
• Překvapení 
 

Názor: Od partnera pomoc vyžaduje.

Pocity: 

• Obtěžování 
• Zklamání z nutnosti iniciace 
• Zklamání z neúspěšné inici-

ace 
• Samozřejmost občas 
• Rozladěnost z neochoty ini-

ciovaných osob 
 

Autoiniciace 
životní spoko-
jenosti 

Sleduji složky 
osobnostních 
charakteristik 
ženy majících 
vliv na její 
možnosti být 
oporou sobě i 
druhým 

Plná soustředěnost na mateřství           
Zvažuje zvýšení vzdělání                     
Dlouhodobé kojení dítěte                     
Zapojení partnera do chodu domác-
nosti                                            
Existence víry 

Pasivní odpočinek                       
Akumulace životních změn                
Neexistence mimomateřských akti-
vit                                                  
Citlivé vnímání změn a náročnosti 
situace                                        
Výkyvy nálad                             
Nedostatek spánku                     
Vyčerpanost                                
Pocity nedostatečnosti                
Nebezpečí burn-out syndromu 
(4,14)  

 

DIAGNÓZA 
II        

Pozitivní vliv na úspěšnost iniciace Negativní vliv na úspěšnost  

 

 

5.2.2 Interpretace negativit iniciačního procesu 

I.    Diagnóza negativit iniciační motivace 

1. Spánkový dluh 

- v důsledku pravidelného kojení vznikl u ženy spánkový dluh, navíc dítě přes den 

většinou nespí, takže nemá možnost si odpočinout 
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- dle posledních výzkumů je přerušovaný spánek spouštěčem syndromu vyhoření 

2. První dítě 

- žena je poprvé matkou, seznamuje s novou situací, hledá způsoby řešení 

3. Nutnost iniciace sociální opory 

- i když žena vnímá nabídku poskytnutí sociální opory pozitivně, přesto je nutná ini-

ciace této opory 

Perspektivy iniciační motivace 

1. Řešit potřebu relaxace u ženy 

2. Dodržování spánkové hygieny v mezích možností kojící matky 

3. Najít efektivní způsoby organizace práce a volnočasových aktivit 

4. Seznámit se se zásadami efektivní iniciace sociální opory 

 

II.   Diagnóza negativit iniciační strategie 

1. Nevyjádření o poskytované emocionální opoře 

- žena se pouze jednou během sledování vyjadřuje o poskytnutí emocionální opory 

(setkání s maminkou na RD – opora sdílením) 

- zřejmě žena vnímá oporu jí poskytovanou v tomto směru jako nedostatečnou (viz 

diskuze 1/II v příloze PII) 

Perspektivy iniciační strategie 

1. Iniciovat emocionální oporu, oporu poskytovanou společenstvím a oporu, která je 

pro ženu potvrzením platnosti 

 

III.   Diagnóza negativit iniciačních zdrojů 

1. Nutnost iniciace partnera v případě instrumentální opory 

- žena se musí vyrovnávat s nutností iniciace partnera 

2. Nekvalitní opora sourozence ženy 

- po narození dítěte se žena nedokáže vyrovnat s oporou, kterou jí často poskytuje je-

jí sestra (nevyžádané rady, hodnocení a komentáře)  

- žena nedokáže reagovat tak, aby ji tato situace nezatěžovala 

3. Neexistence blízkých vztahů v místě bydliště 

- žena nevnímá sociální zakotvení v místě bydliště 

- nebrání se navázání nových vztahů (jeden započal v době sledování iniciace)  
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4. Snížení či ztráta kontaktů s přáteli 

- intenzivní vnímání ztrát v kontaktech s přáteli a spolupracovníky 

- udržování vztahů prostřednictvím internetu 

5. Neexistence podpory komunity spoluvěřících 

6. Nenavštěvuje mateřská centra  

- není v místě bydliště 

Perspektivy iniciačních zdrojů 

1. Seznámit se s pravidly iniciace pro osoby iniciované 

2. Najít cestu ke změně sebehodnocení 

3. Seznámit se s pravidly asertivního chování 

4. Pokusit se obohatit svou sociální síť novými vztahy , které přispějí k objektivnímu 

sebehodnocení ženy (MC, matky na RD) 

 

IV.   Diagnóza negativit iniciačních dovedností 

1. Přijímání nevyžádané nevhodné sociální opory 

- žena se trápí konfliktním vztahem se sestrou, která již má více zkušeností 

s mateřstvím 

- žena má pocit, že se nemůže bránit poskytování takové opory 

- tato nekvalitní opora přispívá k emocionálním výkyvům ženy  

2. Nízké sebehodnocení 

- tomuto problému jsem se věnovala v diskuzi 2/II v příloze PII 

- nezvládání situace dle vlastních představ  žena  považuje za své selhání  

Perspektivy iniciačních dovedností 

1. Posilovat zvýšení sebeúcty ženy  

– prakticky: bližší seznámení se situací jiných žen na RD 

                       zvážení změny organizace práce 

                       realizace volnočasových aktivit ženy  

– teoreticky: rozšíření svých dovedností, schopností a znalostí (např. kurs 

asertivity, zvýšení vzdělání v oboru, získávání nových znalostí a zkušeností 

prospěšných ke zkvalitnění role matky) 
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V.   Diagnóza negativit vnímání efektu iniciace  

1. Pocity, že obtěžuje druhé 

-    žena zvažuje dostupnost opory, s iniciací partnera problém nemá 

2. Pocit zklamání při nutnosti opakované iniciace  

3. Pocit zklamání z neúspěšné iniciace 

- pocity zklamání jen prohlubují její vnímání  vlastní nedostatečnosti 

4. Přijímání opory se samozřejmostí 

-    rozladěnost  a vyčerpanost ženy má vliv na její vnímání poskytované opory 

5. Rozladěnost z neochoty iniciovaných osob 

      -    žena je ve chvíli vyčerpanosti rozladěná až rozčílená z nutnosti iniciace opory 

Perspektivy vnímání efektu iniciace  

1. Nalézt důvody pro zdravé sebevědomí 

2. Nalézt způsoby efektivní relaxace 

3. Nalézt prostor pro seberealizaci a odreagování od mateřských povinností 

 

VI.   Diagnóza negativit autoiniciace životní spokojenosti 

1. Pasivní odpočinek 

2.  Akumulace životních změn 

-   u ženy došlo za poslední rok ke změnám ve finančním postavení, ke změnám život-

ních podmínek, ke změně bydliště, osobních návyků, ke změně náboženských a 

společenských aktivit a ke změnám ve spánkových návycích 

2. Neexistence mimomateřských aktivit 

- žena nemá možnost ani energii relaxovat jiným způsobem 

3. Citlivé vnímání změn a náročnosti situace 

- výrazná křivka na ose spokojenosti 

4. Výkyvy nálad 

5. Nedostatek spánku 

6. Vyčerpanost 

- tato negativa spolu souvisejí 

7. Nízké sebehodnocení 

- v důsledku nezvládání situace dle vlastních představ vnímá pocity nedostatečnosti 
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8. Nebezpečí syndromu vyhoření 

-   dle testu míry vyčerpání prožívá žena stav vyčerpání (hodnota 4,14) 

 

Perspektivy autoiniciace životní spokojenosti 

1. Nalézt způsoby uskutečnění mimomateřských aktivit a relaxace 

2. Nalézt realistický pohled na své zvládací schopnosti 

3. Klást si reálné cíle 
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5.2.3 Integrace perspektiv iniciačního procesu 

Perspektivy iniciační motivace 

1. Řešit potřebu relaxace u ženy 

2. Dodržovat spánkovou hygienu v mezích možností kojící matky 

3. Nalézt efektivní způsoby organizace práce a volnočasových aktivit 

4. Seznámit se se zásadami efektivní iniciace sociální opory 

Perspektivy iniciační strategie 

1. Iniciovat emocionální oporu, oporu poskytovanou společenstvím a oporu, která je 

pro ženu potvrzením platnosti 

Perspektivy iniciačních zdrojů 

1. Seznámit se s pravidly iniciace pro osoby iniciované 

2. Najít cestu ke změně sebehodnocení 

3. Seznámit se s pravidly asertivního chování 

4. Pokusit se obohatit svou sociální síť novými vztahy , které přispějí k objektivnímu 

sebehodnocení ženy (MC, matky na RD) 

Perspektivy iniciačních dovedností 

1. Posilovat zvýšení sebeúcty   

Perspektivy vnímání efektu iniciace  

1.    Nalézt podněty pro zdravé sebevědomí 

2.  Nalézt způsoby efektivní relaxace 

3. Nalézt prostor pro seberealizaci a odreagování od mateřských povinností 

Perspektivy autoiniciace životní spokojenosti 

1. Uskutečnit mimomateřské aktivity a relaxaci 

2. Nalézt realistický pohled na své možnosti 

3. Klást si reálné cíle 
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5.2.4 Závěry perspektiv iniciačního procesu sociální opory v kazuistice č.II 

Kvalita života 

 Rozšíření sítě o vztahy mající pozitivní vliv  

 Nalézt prostor pro seberealizaci a odreagování od mateřských povinností 

 Nalézt způsoby efektivní relaxace 

 Iniciovat psychickou oporu 

Kognitivní zázemí 

 Seznámit se se zásadami efektivní iniciace sociální opory 

 Seznámit se s pravidly asertivity 

 Nalézt realistický pohled na své možnosti 

 Posilovat zvýšení sebeúcty  

 Klást si reálné cíle 
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5.3 Kazuistika č.III 

Ve třetí případové studii je zkoumanou osobou Renata. Je jí 37let, v současné době 

studuje na vysoké škole. Má tři děti ve věku 17, 3 a 1rok. S partnerem žije v manželství. 

Na rodičovské dovolené je pátým rokem. 

5.3.1 Diagnóza pozitivit a negativit iniciačního procesu 

DIAGNÓZA    
III        

Pozitivní vliv na úspěšnost iniciace soci-
ální opory 

Negativní vliv na úspěšnost 
iniciace sociální opory 

Iniciační mo-
tivace 

 

Sleduji vnímá-
ní SO, potřeb-
nost SO a ma-
teriální zázemí 
rodiny 

 

 

Potřebnost iniciace SO považuje za přiro-
zenou                                                    
Pozitivní vnímání SO                                    
Dobrá finanční situace                                  
Internet v domácnosti    

Nemá k dispozici automobil 
Menší děti krátce po sobě   
Vysoká frekvence nedostatku 
spánku                               
Zadlužení rodiny                       

Iniciační stra-
tegie 

 

Sleduji postup, 
jakým probíhá 
iniciační pro-
ces 

 

 

1. Autoiniciace zvládacích strategií 
2. Iniciace informací =konzultace 
3. Iniciace SO 
4. Iniciace životní spokojenosti 

a. Směrem k sobě 
b. Směrem k druhým 

Kratší proces zvládání (jedná 
se o včasné (a zároveň aser-
tivní) vyhledání opory či o 
předčasné (brzké) vyhledání 
opory? Je možno využít jiné 
zvládací strategie? 

 

Iniciační zdro-
je 

 

Sleduji mož-
nosti a dostup-
nost iniciač-
ních zdrojů 
ženy 

 

 

 

Partner – pravidelná opora                            
Dcera – pravidelná opora                              
Rodiče ženy – dostupná kvalitní opora         
Nové vztahy vlivem RD                       
Pravidelné návštěvy rodičů s dětmi              
Víra                                                               
Přátelé – nedošlo ke ztrátě všech kontaktů 
vlivem RD,nižší frekvence opory, účinek 
vysoký                                                   
Blízké vztahy v místě bydliště                 
Přátelské vztahy se spolužáky                 
Přátelské vztahy v zaměstnání (snížení 
kontaktu, avšak zachování podstatných)   

Vnímá nedostatek zdrojů ini-
ciace (potřeba je vyšší než 
zdroje mohou naplnit)                
Vzdálenost bydliště rodičů  
Vzdálenost bydliště sestry         
Rodiče partnera nekvalitní O     
Nenavštěvuje MC (není 
v místě bydliště)                  
Není opora komunity věřících 
(může být i výhodou)                 
Ztráta kontaktů přátel 
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Iniciační do-
vednosti 

Sleduji rozli-
šovací schop-
nost při užití 
iniciačních 
dovedností 

 

 

SO poskytuje blízkým                          
Pracuje na zkvalitnění vztahů                       
Využívá postupnou iniciaci                           
Využívá vhodný způsob, míru, čas        
Iniciuje osoby, kterým důvěřuje                   
Neiniciuje osoby, u kterých vnímá vyso-
kou míru závazku či nutnost sociální smě-
ny                                                          
Nevyužívá iniciaci opory naznačením 
(nenašlo by to u jejích zdrojů odezvu) 

Nedostatečná sebedůvěra        
Nedostatek vděčnosti              
Rozčílení (rozhořčení) 
z důvodu  nutnosti iniciace      
Vyšší frekvence iniciací     
Přetěžování iniciovaných 
osob (vlivem potřeby vše 
zvládnout a vlivem náročnosti 
mimomateřských aktivit)          

Vnímání efek-
tu iniciované 
SO 

 

Sleduji rozho-
dovací proces u 
ženy  

 

 

 

 

Vysoká úspěšnost iniciaci SO               
Vstřícnost a ochota iniciovaných osob         
Pocity:  

• Radost 
• Vděčnost 
• Spokojenost 
• Nemá pocit dluhu 

Názor: lépe je iniciovat než čekat a vyčer-
pat se (matka = práce na 24hodin 
s výjimkou několika pár minutových od-
dechů během dne díky opoře druhých) 

Pocity:  

• muset být vděčná 
• vděčnost s břímětem 

závazku 
• obavy z obtěžování 
• radost snižující neo-

chota iniciovaných 
                                 

Autoiniciace 
životní spoko-
jenosti 

 

Sleduji složky 
osobnostních 
charakteristik 
ženy majících 
vliv na její 
schopnost být 
oporou sobě i 
druhým 

 

 

 

Radost z péče o děti                                      
Radost z péče o domácnost (pokud existu-
je tvořivost, je radost)                                  
Různé způsoby čerpání sil (koníčky, se-
bevzdělávání, pěstování vztahů, opora 
druhým)                                                    
Levná důvěryhodná paní na hlídání (za 
běžně dostupnou cenu by si ji nemohla 
dovolit)                                                  
Starší syn v MŠ                                    
Pracuje na snížení svého perfekcionalismu  
Optimistická životní pozice                          
Kojení dětí                                            
Aktivní osobní víra                                       
Zapojení členů rodiny (dle věku) do za-
bezpečení chodu domácnosti                        
Existence koníčku, který ji osvobozuje od 
funkce matky                                                 

Vysoké ambice (nespokoje-
nost při nezvládání a přetížení 
sebe či iniciovaných)          
Vysoká frekvence nedostatku 
spánku                               
Citlivé vnímání konfliktů a 
komplikací                         
Nepěstování sportu            
Nedostatek kulturních aktivit 
(pouze minimálně)                  
Dlouhodobě neřešené konflik-
ty (bývalý manžel, tchán)          

DIAGNÓZA    
III         

Pozitivní vliv na úspěšnost iniciace soci-
ální opory 

Negativní vliv na úspěšnost 
iniciace sociální opory 
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5.3.2 Interpretace negativit iniciačního procesu 

I.  Diagnóza negativit iniciační motivace 

1. Menší děti krátce po sobě  

– zvyšuje potřebnost využití sociální opory (zvyšuje přetížení iniciova-

ných osob,  čímž snižuje efektivitu iniciované sociální opory) 

2. Automobil 1x, denně využíván manželem (nutnost) 

- nedostupnost použití v pracovní dobu manžela  

- přetížení  ženy v důsledku nutnosti dopravy autobusem 

- v případě potřeby nutnost iniciace sociální opory (hlídání či odvoz) 

3. Nekvalitní opora od  rodičů partnera 

- negativní emoce, konflikty  

-     bydliště v domě rodiny (odděleně) 

4. Vysoká frekvence nedostatku spánku 

- vysoká frekvence iniciace opory v důsledku únavy ženy 

5. Zadlužení rodiny 

-    menší zadlužení rodiny v důsledku zajištění prostor k bydlení a 

k zajištění dopravy (ve vesnici nutnost) 

Perspektivy iniciační motivace 

1.  Druhý automobil je určitým řešením, zatíží však zadluženost rodiny 

2.  Změna pohledu na konfliktní vztahy 

3. Snižovat (nebo alespoň po dobu RD nezvyšovat) míru zadluženosti rodiny 

 

II. _Diagnóza negativit iniciační strategie 

1.   Kratší proces zvládání stresových situací 

-    jedná se o včasné a tedy asertivní zkrácení ovládacích procesů 

-    jedná se o předčasné (brzké) vyhledání sociální opory 

Perspektivy iniciační strategie 

-   Využívání jiných strategií ke zvládání stresu, např. 

 Plánované hledání řešení problému 

 Sebeovládání 
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 Distancování se od dění 

 Hledání pozitivních stránek dění 

 Přijetí osobní odpovědnosti za řešení situace 

 Předcházení stresovým situacím 

 

III.__Diagnóza negativit iniciačních zdrojů  

1.   Nízká dostupnost iniciačních zdrojů  

-   rodiče ženy 30km 

-   rodiče partnera nejbližší sousedé (malá ochota) 

-   sestra ženy mimo ČR 

-   zaměstnanost dřívějších přátel 

-   nemá automobil pro svou potřebu 

-  celodenní péče o děti ovlivňuje kvalitu vztahu s přáteli bezdětnými či ma-

jícími větší děti (jiné zájmy, jiné časové možnosti relaxace) 

2.   Nedostatek zdrojů iniciace 

-   nenavštěvuje mateřská centra (není v místě bydliště) 

-   neexistence opory komunity věřících (neorganizována) 

-   ztráta kontaktů přátel vlivem nástupu na rodičovskou dovolenou 

Perspektivy iniciačních zdrojů 

1.  Využít možnost návštěvy nejbližšího mateřského centra, případně se účastnit 

založení MC v místě bydliště 

2.  Zvážit výhody a nevýhody existence spoluvěřících 

3.  Dále pracovat na rozšíření a zkvalitnění sociální sítě   

4.  Zvážit vlastnictví druhého automobilu 

 

IV.__Diagnóza negativit iniciačních dovedností 

1. Nedostatečná sebedůvěra 

 -   nejistota při iniciaci sociální opory (nedostatek asertivity) 
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2. Nedostatek vděčnosti 

-   pocit samozřejmosti při příjmu iniciované sociální opory 

3. Rozhořčení z důvodu nutnosti iniciace 

                        -   nepochopení situace druhých (nedostatečná empatie) 

4. Vyšší frekvence iniciace SO 

                  -   z důvodu vyšší potřeby instrumentální opory častější iniciace této opory 

6. Přetěžování iniciovaných osob vlivem osobnostní charakteristiky ženy 

- nereálná potřeba ženy - „Když vše zvládnu, pak jsem šťastná.“ 

7. Přetěžování iniciovaných osob vlivem mimomateřských aktivit ženy 

- studium ženy na VŠ v období zkoušek narušuje fungování rodiny  

Perspektivy iniciačních dovedností 

1. Seznámit se s asertivními zásadami 

2. Upravit pohled na poskytovanou sociální oporu 

3. Upravit pohled na reálné možnosti iniciativního přístupu osob poskytujících 

sociální oporu ženě 

4. Změna pohledu na určení reálných cílů  

 

V.___Diagnóza negativit vnímání efektu iniciované sociální opory 

1. Nutnost vděčnosti 

-   „překvapilo mne, jak často musím být vděčná za něco, co by mohlo být 

považováno za přirozené“ 

2. Závazek sociální směny 

-    negativní pohled na existenci sociální směny při poskytování sociální 

opory (něco za něco)  

3. Obavy z obtěžování, obavy z odmítnutí, pocity pokoření z důvodu nutnosti inicia-

ce 

-   nedostatek asertivního způsobu chování (stejně jako jeden má právo po-

žádat, druhý má právo odmítnout) 

4. Vnímání neochoty iniciovaných osob 
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-   snížení pocitů radosti po poskytnutí SO vlivem počáteční neochoty či 

malé ochoty iniciovaných osob  

Perspektivy vnímání efektu iniciované sociální opory 

1. Upravit pohled na realitu poskytované sociální opory 

2. Seznámit se se zásadami asertivity 

3. Úprava pohledu na počáteční neochotu iniciovaných osob 

 

VI.___Diagnóza negativit autoiniciace životní spokojenosti  

1. Vysoká frekvence nedostatku spánku 

-    pravidelné přetěžování sil ženy 

2. Vysoké ambice 

-    pocity nespokojenosti při nezvládnutí všech povinností 

-    studium i zaměstnání během rodičovské dovolené  

3. Citlivé vnímání konfliktů a komplikací 

-    konflikty a komplikace nejsou považovány za přirozený jev života 

4. Nedostatek kulturních a sportovních aktivit 

-    účast na sportovní aktivitách jen vyjímečná 

-    účast na kulturních aktivitách minimální 

5. Existence dlouhodobě neřešených konfliktů 

-    neřešení konfliktní situace u vztahů prohlubuje konflikt samotný 

Perspektivy autoiniciace životní spokojenosti  

1. Dodržovat pitný a spánkový režim ženy 

2. Určování reálných cílů 

3. Účast na sportovních a kulturních aktivitách v místě bydliště 

4. Změna pohledu na konfliktní a nenadálé situace 

5. Zmírnění dlouhodobě neřešených konfliktů ve vztazích 
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5.3.3 Integrace perspektiv iniciačního procesu 

Perspektivy iniciační motivace 

1. Druhý  automobil je určitým řešením, zatíží však zadluženost rodiny 

2. Změna pohledu na konfliktní vztahy 

3.   Snižovat (nebo alespoň po dobu RD nezvyšovat) míru zadluženosti rodiny 

Perspektivy iniciační strategie 

1.         Využívání jiných strategií ke zvládání stresu 

Perspektivy iniciačních zdrojů 

1. Využít možnost návštěvy nejbližšího mateřského centra, případně se účast-

nit     založení MC v místě bydliště 

2. Zvážit výhody a nevýhody existence spoluvěřících 

3. Dále pracovat na rozšíření a zkvalitnění sociální sítě   

4. Zvážit vlastnictví druhého automobilu 

Perspektivy iniciačních dovedností 

1. Seznámit se s asertivními zásadami 

2. Upravit pohled na poskytovanou sociální oporu 

3. Upravit pohled na reálné možnosti iniciativního přístupu osob poskytujících 

sociální oporu ženě 

4.  Změna pohledu na určení reálných cílů  

Perspektivy vnímání efektu iniciované sociální opory 

1. Upravit pohled na realitu poskytované sociální opory 

2. Užívat zásady asertivity v interpersonální komunikaci 

3. Úprava pohledu na počáteční neochotu iniciovaných osob 

Perspektivy autoiniciace životní spokojenosti u ženy na RD 

1. Dodržovat pitný a spánkový režim ženy 

2. Určování reálných cílů 

     3.         Účast na sportovních a kulturních aktivitách v místě bydliště 

     4.         Změna pohledu na konfliktní a nenadálé situace 

     5.         Zmírnění dlouhodobě neřešených konfliktů ve vztazích 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 74 

 

5.3.4 Závěry perspektiv iniciačního procesu sociální opory v kazuistice č.III 

Materiální zázemí  

 Zvážit vlastnictví druhého automobilu 

 Udržovat na únosné míře hladinu zadluženosti rodiny 

Kvalita života 

 Využívat odlišných strategií ke zvládání stresu 

 Dále pracovat na rozšíření a zkvalitnění sociální sítě   

 Dodržovat zásady zdravého životního stylu 

 Účastnit se sportovních a kulturních aktivit v místě bydliště 

Kognitivní zázemí 

 Klást si reálné cíle 

 Užívat zásady asertivity v interpersonální komunikaci 

 Upravit pohled na reálie poskytované sociální opory 

 Upravit pohled na reálie iniciované sociální opory 

 Změnit pohled na konfliktní a nenadálé situace 
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5.4 Kazuistika č.IV 

Žena, která vystupuje ve čtvrté případové studii se jmenuje Lucie, je jí 24let. Na 

rodičovskou dovolenou nastoupila po ukončení střední školy, má dvě děti ve věku 2,5 a 

1rok. S partnerem uzavřeli manželský svazek. Na rodičovské dovolené je třetím rokem. Je 

ateistka. 

5.4.1 Diagnóza pozitivit a negativit iniciačního procesu 

DIAGNÓZA    
IV        

Pozitivní vliv na úspěšnost iniciace soci-
ální opory 

Negativní vliv na úspěšnost 
iniciace sociální opory 

Iniciační mo-
tivace 

 

Sleduji vnímá-
ní SO, potřeb-
nost SO a ma-
teriální zázemí 
rodiny 

 

 

Poskytovanou oporu vnímá jako dostateč-
nou                                                        
Iniciaci opory ve formě komunikace po-
važuje za přirozenou                                     
Dobrá finanční situace                                 
Internet v domácnosti                                    
Automobil k dispozici                                   
Nemá spánkový dluh                                     

Iniciaci instrumentální opory 
související s péčí o děti pova-
žuje za obtěžování a vlastní 
selhání                                    
Děti krátce za sebou     

Iniciační stra-
tegie 

 

Sleduji postup, 
jakým probíhá 
iniciační pro-
ces 

 

 

 

1. Autoiniciace zvládacích strategií – 
vysoká úroveň samostatnosti 

2. Iniciace opory formou komunikace 
(emocionální, kognitivní opora) 

3. Iniciace životní spokojenosti 
            a)   Směrem k sobě 

b)  Směrem k druhým 
4.   Iniciace sociální opory (instrumen-

tální a materiální) 

Za přirozenou  považuje inici-
aci konzultací                     
Využívá jiné zvládací strate-
gie než je vyhledání SO 

Iniciační zdro-
je 

 

 

Sleduji využí-
vání a dostup-
nost iniciač-
ních zdrojů 
ženy                    

Partner – pravidelná opora                            
Rodiče ženy – kvalitní opora                        
Sourozenci ženy – významná část SO          
Babička partnera – dostupnost instrumen-
tální opory                                                    
Blízké vztahy v místě bydliště                      
Nové vztahy  po nástupu na RD                   
Návštěvy matek s dětmi                        

Partner Po-Pá mimo domov       
Zaměstnanost rodičů ženy         
Rodiče partnera – nekvalitní 
opora                                 
Ztráta přátelských kontaktů se 
spolužáky                          
Zaměstnanost přátel                   
Nevnímá duchovní oporu       
Nenavštěvuje MC       



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 76 

 

                           

Iniciační do-
vednosti 

 

Sleduji rozli-
šovací schop-
nost při užití 
iniciačních 
dovedností 

 

 

 

 

 

Významná aktivita v poskytování SO blíz-
kým                                                       
Využívání postupné iniciace                         
Významný ohled na zatíženost druhých 
při iniciaci SO  (více samostatného přístu-
pu z důvodu vědomí nízké dostupnosti 
SO)                                                
V případě jistoty pozitivního výsledku 
iniciuje přímo (zvažuje dostupnost SO)        
Dobré vztahy v rodině                             
Iniciuje pouze ty, u kterých nevnímá bře-
meno závazku a ke kterým má důvěru  
Dobrá organizace pracovních a volnoča-
sových aktivit snižuje potřebnost instru-
mentální SO a zároveň zvyšuje efektivitu 
iniciace v případě její potřeby  

Nízká frekvence využívání 
instrumentální opory         
Nevyužívá přímou iniciaci 
(pouze u opory, která probíhá 
formou komunikace)         
Naznačování využívá 
z důvodu nejistoty a rozporu-
plnosti při žádosti o O                
Spíše očekává oporu nebo 
naznačuje až do doby nabídky 
Má obavy z odmítnutí 

Vnímání efek-
tu iniciované 
SO 

 

Sleduji rozho-
dovací proces u 
ženy  

 

 

 

Vysoká úspěšnost iniciace SO (po dobu 
sledování žádný náznak neochoty inicio-
vaných osob)                                           
Pocity:    

• Radost 
• Vřelost 
• Vděčnost 
 

Pocity: 

• Pocit dluhu, závazku 
• Pocit obtěžování 
• Vděčnost nevyjadřuje 

přímo (v.jinými slovy) 
• Iniciace je jí nepříjem-

ná (rozporuplné poci-
ty, doprošování) 

Názor: Oporu formou péče o 
děti považuje za své selhání 

Autoiniciace 
životní spoko-
jenosti 

Sleduji složky 
osobnostních 
charakteristik 
ženy majících 
vliv na její 
schopnost být 
oporou sobě i 
druhým 

 

Plné soustředění na mateřství              
Existence způsobu relaxace, který nesou-
visí s mateřstvím                                  
Kojení dětí                                               
Kvalitní spánek                                         
Péči o děti považuje za naplnění života      
Optimistická životní pozice                   
Pozitivní vztah k domácím pracím (pova-
žuje se za hospodyni                              
Její ambice souvisí s výchovou dětí              

Iniciace z důvodu „zabití ča-
su“  (málo zájmů?)                     
Změna ve stravovacích návy-
cích  (něco schází?)           
Kladení vysokých požadavků 
na sebe (iniciaci nepovažuje 
za ochranu před burn-out syn-
dromem)                            
Nepěstování sportu            
Nezájem o vzdělávání a bu-
doucí zaměstnání                      

DIAGNÓZA     
IV       

Pozitivní vliv na úspěšnost iniciace soci-
ální opory 

Negativní vliv na úspěšnost 
iniciace sociální opory 
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5.4.2 Interpretace negativit iniciačního procesu 

I.    Diagnóza negativit iniciační motivace 

1. Iniciaci instrumentální opory související s péčí o děti považuje za své selhání (viz 

diskuze 2/IV v příloze PIV) 

2. Děti krátce za sebou 

Perspektivy iniciační motivace 

1. Zvážit do budoucnosti možnost existence důvěryhodné placené paní na hlídání (vy-

loučil by se tím pocit závazku) 

2. Seznámit se se zásadami efektivní iniciace sociální opory 

 

II. _Diagnóza negativit iniciační strategie 

1. Využívání odlišných zvládacích strategií než je vyhledání SO 

- žena upřednostňuje zvládací strategie vyžadující samostatnost při řešení stresových 

situací 

- mohla by být ohrožena syndromem vyhoření v případě déle trvajícího nezvládnutí 

situace 

Perspektivy iniciační strategie 

1. Přehodnotit využívání strategií spojených se sociální oporou 

 

III.   Diagnóza negativit iniciačních zdrojů 

1. Partner pracuje daleko od  domova (po-pá) 

- partner vykonává zaměstnání vyžadující pobyt mimo domov od pondělí do pátku 

- v době přítomnosti je oporou pro ženu ve všech oblastech 

- v době nepřítomnosti častý kontakt formou telefonního spojení (kognitivní a emo-

cionální opora dostatečná) 

2. Nekvalitní opora rodičů partnera 

3. Zaměstnanost rodičů ženy 

-    rodiče ženy jsou zaměstnáni na plný úvazek a sami se starají o šest dětí (věk 5 – 

19let) 

4. Ztráta přátelských kontaktů se spolužáky, zaměstnanost přátel 

- z důvodu jiných zájmů ženy došlo ke ztrátě kontaktů se spolužáky 
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- kontakty přátel byly sníženy v důsledku jejich vytíženosti 

5. Neexistence duchovní opory 

- žena je ateistkou, což samo o sobě nelze považovat za negativum, z toho důvodu 

nenavrhuji žádné náměty ke změnám, pouze konstatuji nedostupnost tohoto druhu 

opory (neexistence duchovní opory a opory společenství spoluvěřících) 

6. Nenavštěvuje mateřská centra (neexistence v místě bydliště) 

-    v místě bydliště by návštěvu centra přivítala 

Perspektivy iniciačních zdrojů 

1. Zvážit možnosti partnerovy častější přítomnosti  

2. Zvážit další možnosti rozšíření sociální sítě ženy, např. návštěvou MC 

 

IV.   Diagnóza negativit iniciačních dovedností 

1. Nízká frekvence využívání instrumentální opory 

- instrumentální oporu, zejména tu , která souvisí s péčí o děti, žena téměř nevyužívá, 

jak sama přiznala trpí pak pocity selhání jako matky 

2. Naznačování jako způsob iniciace instrumentální opory 

3. Vyčkávání na nabídku opory 

4. Obavy z odmítnutí iniciované sociální opory 

- zpočátku jsem se domnívala, že žena nemá problém s iniciací opory ve formě ko-

munikace, ale dospěla jsem k závěru, že jde spíše o to, že k iniciaci komunikace 

není většinou třeba větší aktivity než naznačení 

- naznačení jako nejčastější způsob iniciace souvisí právě s obavami z odmítnutí 

Perspektivy iniciačních dovedností 

1. Seznámit se se zásadami efektivní iniciace sociální opory 

2. Seznámit se se zásadami asertivity 

3. Pokusit se omezit negativní emoce v procesu iniciace sociální opory 

4. Dále využívat jako kompenzaci výše zmíněných nedostatků dobrou organizaci prá-

ce 

 

V.   Diagnóza negativit vnímání efektu iniciované sociální opory 

1. Pocity dluhu, závazku, nutnosti sociální směny 
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2. Pocity obtěžování, zatěžování iniciovaných osob 

3. Rozporuplné až nepříjemné pocity  

4. Pocity selhání v roli matky 

- výše zmíněným pocitům jsem se podrobněji věnovala v diskusích, jejichž závěr 

byl, že žena kompenzuje tyto nedostatky výbornou organizací svých pracovních a 

volnočasových aktivit, takže tím není narušeno její pozitivní vnímání životní spo-

kojenosti  

Perspektivy  vnímání efektu iniciované sociální opory 

1. Zkvalitnit své iniciační dovednosti 

2. V případě, že by  role matky ženu v některém směru zatěžovala, lze uvážit možnost 

důvěryhodné kompetentní placené síly na hlídání dětí nebo zajištění pomoci 

v domácnosti 

3. Klást si reálné cíle (být dokonalou matkou není reálný cíl) 

 

VI.   Diagnóza negativit autoiniciace životní spokojenosti 

1. Iniciace opory z důvodu „zabití času“ 

- k iniciaci z tohoto důvodu došlo jen jednou za dobu sledování, je to však netypické 

pro ženu na rodičovské dovolené 

- je  možné, že by ženě scházel nějaký druh zájmu, který nesouvisí s mateřstvím    

2. Změna ve stravovacích návycích 

- žena začala ve větší míře požívat čokoládu, může to být důsledek náročnosti práce 

matky 

3. Kladení si vysokých požadavků na plnění role matky 

-    žena se snaží plnit svou roli matky na 100%, otázkou je je-li to možné 

4. Nepěstování sportu 

5. Nezájem o vzdělávání 

6. Nezájem o budoucí zaměstnání 

- z důvodu plné zaměřenosti na plnění mateřských povinností se žena nezabývá těmi-

to zájmy 

Perspektivy autoiniciace životní spokojenosti 

1. Zvažování eventualit, jak ženě umožnit seberealizaci v jiném směru než je mateř-

ství 
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5.4.3 Integrace perspektiv iniciačního procesu 

Perspektivy iniciační motivace 

1. Zvážit do budoucnosti možnost existence důvěryhodné placené paní na hlídání  

2.   Seznámit se se zásadami efektivní iniciace sociální opory 

Perspektivy iniciační strategie 

1. Přehodnotit využívání strategií spojených se sociální oporou 

Perspektivy iniciačních zdrojů 

1. Zvážit možnosti partnerovy častější přítomnosti  

 2.   Zvážit další možnosti rozšíření sociální sítě ženy, např. návštěvou MC  

Perspektivy iniciačních dovedností 

1. Seznámit se se zásadami efektivní iniciace sociální opory 

2. Seznámit se se zásadami asertivity 

3. Pokusit se omezit negativní emoce v procesu iniciace sociální opory 

4. Dále využívat jako kompenzaci výše zmíněných nedostatků dobrou organizaci prá-

ce 

Perspektivy  vnímání efektu iniciované sociální opory 

1. Zkvalitnit své iniciační dovednosti 

2. V případě, že by  role matky ženu v některém směru zatěžovala, lze uvážit možnost 

důvěryhodné kompetentní placení síly na hlídání dětí nebo zajištění pomoci 

v domácnosti 

3. Klást si reálné cíle (být dokonalou matkou není reálný cíl) 

Perspektivy autoiniciace životní spokojenosti 

1. Zvažování eventualit, jak ženě umožnit seberealizaci v jiném směru než je mateř-

ství 
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5.4.4 Závěry perspektiv iniciačního procesu sociální opory v kazuistice č.IV 

Kvalita života 

 Zvážit do budoucnosti existenci placené síly vypomáhající s hlídáním dětí či 

s prací v domácnosti 

 Přehodnotit možnosti partnerovy častější přítomnosti 

 Využít možnosti návštěvy mateřského centra 

 Nadále dobře organizovat své aktivity 

 V případě potřeby zvážit způsoby umožnění seberealizace osvobozující ženu 

od mateřských povinností  

Kognitivní zázemí 

 Seznámit se se zásadami efektivní iniciace sociální opory 

 Seznámit se se zásadami asertivního chování 

 Klást si reálné cíle 
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Závěrečné shrnutí 

V práci nesoucí název „Iniciace sociální opory ženami na rodičovské dovolené“ 

jsem hledala odpovědi na otázky související s efektivitou iniciačního procesu. Určila jsem 

jednotlivé determinanty procesu iniciace, jeho singulární komponenty a jejich obsah (viz 

obr.č.1). Formulovala jsem základní zásady účinnosti v procesu iniciace, přičemž jsem 

brala v úvahu  specifičnost osob, pro které jsou určeny, a to ženy na rodičovské dovolené. 

V jednotlivých případových studiích jsem identifikovala činitele zvyšující efektivitu pro-

cesu iniciace  a činitele snižující efektivitu procesu iniciace sociální opory těmito ženami. 

Pro úplnost užití metody případové studie jsem navrhla perspektivy rozvoje kvality proce-

su iniciace sociální opory v jednotlivých kazuistikách. 

Závěrečná sebereflexe 

Práce pro mne byla přínosnou po stránce odborné i lidské. V teoretické části jsem 

mohla využít své znalosti a schopnosti komplexní analýzy problematiky, ve výzkumné 

části jsem mohla rozvinout své schopnosti analýzy, syntézy a dedukce uplatněním indivi-

duálního přístupu k jednotlivým ženám. Uvědomuji si určité nedostatky svého výzkumu 

spojené především s širokým rozpětím zkoumaných oblastí, jelikož mou snahou bylo zís-

kání  souhrnného náhledu na sociální oporu a její iniciaci u jednotlivých žen. Prostřednic-

tvím linie procesu iniciace sociální opory se mi podařilo udržet přehlednost jednotlivých 

složek iniciačního procesu. Výzkum tohoto rozsahu považuji za sondu do problému, která 

nepřináší vždy jednoznačné odpovědi. Otázky, které produkuje by mohly být námětem 

dalšího výzkumu, ať již kvantitativního či kvalitativního charakteru. 
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ZÁVĚR 

 Rozhodnutí, zda žena na rodičovské dovolené upřednostní v případě potřeby soci-

ální opory iniciaci nebo zda bude vyčkávat nabídky této opory, je otázkou její volby.  

Pro některou z žen může být vysilující boj s obtížnou situaci a zvolí tedy raději vy-

hledání podpory, pro jinou ženu může být vyčerpávající boj s pocity vlastního selhání při 

iniciaci sociální opory, volí tedy jiné strategie při zvládání stresových situací. Nelze jedno-

značně určit, který ze způsobů vyrovnávání se s distresem je spolehlivější a účinnější. Ex-

trémní podoby obou variant mohou vést k vyšší zátěži. V případě extrémně časté či jiným 

způsobem náročné aktivizace sociální opory, hrozí nebezpečí vyčerpání zásob energie oso-

bám iniciovaným, čímž by žena mohla ztratit cenný zdroj opory společenství. V případě 

perfekcionalistické snahy ženy s přístupem upřednostňujícím  maximální využití svých sil 

je pravděpodobným výsledkem tohoto úsilí poškození psychického a fyzického zdraví že-

ny.   

Začlenění komponenty iniciace sociální opory do procesu vnímání osobní pohody 

(viz obr.č.2) příznivým směrem ovlivňuje kvalitu života  a spokojenost ženy s její úrovní, 

čímž přispívá k celkovému hodnocení osobní pohody u ženy na rodičovské dovolené.  
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PŘÍLOHA P I: KAZUISTIKA I  

DOTAZNÍK VYUŽÍVÁNÍ INICIAČNÍCH FOREM SOCIÁLNÍ OPORY  
I) JAKÉ JSOU TVÉ ZDROJE POMOCI, PODPORY, OPORY? 

1) Musím si vše zařídit sama bez pomoci druhých 
2) Musím si říct o oporu od druhých 
3) Opora je mi často nabízena a já ji ráda přijímám 
4) Opora je mi často nabízena a mne to obtěžuje 
5) Uvítala bych více či častěji nějaký druh opory 
6) Vyjádřila bych to takto:  

Nejdříve se snažím sama si všechno vyřešit a na co nestačím, obracím se na partne-
ra.  

II) KTERÝ ZE ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ POTŘEBY OPORY UPŘEDNOSTŇUJEŠ  
(NEJČASTĚJI VYUŽÍVÁŠ)?  
1) Řeknu si o konkrétní pomoc(2) 
2) Vyhledám si informace o problému a pak se dle toho zařídím 
3) Proberu to s kamarádkou (manželem, maminkou,…)(1) 
4) Udělám si radost (něco si koupím, přečtu, vyspím se, někam si zajdu) o ono se to 

„odplaví“ (3) 
5) Budu oporou někomu jinému a očekávám, že se to snad někdy nějak vrátí 
6) Naznačuji potřebu a očekávám na oporu 
7) Čekám na oporu až mi bude nabídnuta 
8) Můj způsob řešení je následující: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HOLMES – RAHEOVA ŠKÁLA 
 
Smrt partnera 100 
Rozvod 73 
Rozchod s partnerem 65 
Pobyt ve vězení 63 
Smrt příslušníka rodiny 63 
Osobní úraz nebo nemoc 53 
Svatba 50 
Propuštění z práce 47 
Manželské usmiřování 45 
Odchod do důchodu 45 
Zdravotní změny příslušníka rodiny 44 
Těhotenství 40 
Sexuální problémy 39 
Příchod nového člena rodiny 39 
Změny ve finančním postavení 38 
Smrt blízkého přítele 37 
Přechod na nový způsob práce 36 
Přibývání manželských hádek 35 
Větší zadlužení 31 
Ztráta velkého obnosu peněz 30 
Změny odpovědnosti v práci 29 
Syn nebo dcera opouštějí domov 29 
Potíže s příbuzenstvem z partnerovy strany 29 
Mimořádný osobní úspěch 28 
Partner/ka začíná nebo končí s prací 26 
Začátek nebo konec školy 26 
Změny životních podmínek 25 
Změny v osobních návycích 24 
Potíže se šéfem 23 
Změny v pracovních hodinách nebo podmínkách 20 
Změna bydliště 20 
Změna školy 20 
Změna v rekreování 19 
Změny v náboženských aktivitách 19 
Změny ve společenských aktivitách 18 
Zadlužení 17 
Změny ve spánkových návycích 16 
Velké změny v počtu rodinných příslušníků 15 
Změny v návycích v jídle 15 
Prázdniny, dovolená 13 
Vánoce 12 

Drobná porušení zákona 11 

VYHODNOCENÍ            174 = 50% šance nemoci 



























 

 

 
PREDIAGNÓZA 
                                            GABRIELA + - 
Věk ženy 33   
Vzdělání SEŠ   
Profese Ekonomka  
Věk dětí 6,5- 3,5- gravidita Vyhovuje věkový 

rozdíl 

 

Doba na RD 7 let  Delší doba na RD 
Zaměstnání při RD Ano,někdy Odpočinek Zátěž 
Studium při RD Ano kurzy Studium  
Stav vztahu Manželství Manželství  
Délka vztahu 11 let   
 
Zdravotní stav + - 
Ženy Dobré Dobrý stav   
Muže Dobré  Častý infekt menší 

dcery 
Dětí  1 – dobré   
 2 – často infekt,   
 menší operace srdce   
    
    
    
Kojení dětí Ano, vždy Kojení  
 
Materiální zázemí + - 
Bydlení Vesnice Bližší vztahy Doprava 
 Rodinný dům Soukromí  
 Bez rodičů   
Auto 2x 2 auta  
Ekonomická situace Průměr Dobrá finanční situ-

ace 
 

Internet Dostupnost kontaktů  
Telefon Dostupnost informa-

cí 
 

Komunikační  
vybavení 
domácnosti 

Televize   
 Rádio   
 
Povaha dětí + - 
1.dítě Uvědomuje si klady 

i zápory 
Náročnost věkového 
rozdílu mezi dětmi 

 

Tvrdohlavá, snaživá 

  
2.dítě Temperamentní,    
 mazlivá   
3.dítě    
    
    



 

 

Sociální síť + - 
Počet vztahů 19 Větší shoda mezi  
Signifikantní vztahy 13 celkovým počtem   
Negativní vztahy 0 a signifikantními  
Bez kontaktu 5 Žádný negativní 5 bez kontaktu 
Snížený kontakt 1  1 snížený k. 
Zvýšený kontakt 0   
Nový vztah 2 Nové vztahy  
Změna způsobu k. Méně osobních k.  Méně osobních k. 
 Více telefon   
 
Sociální zakotvení + - 
Sousedé Přátelské vztahy Sousedské vztahy   
Vzdálenější okolí Přátelské vztahy dobré  
    
Přátelé „Občas mi chybí“  Postrádá přátele 
 Dodají energii   

Návštěvy  Návštěvy s jinými   Kontakty s jinými 
rodiči na RD   rodiči  
    
    
 
Podpora prarodičů + - 
Rodiče ženy „Ráda tam trávím   Velká podpora rodi-

čů ženy 
Vzdálenost bydliště 
rodičů ženy  

 čas, zlepší se mi   
 nálada“   
 Rada, povzbuzení   
Bydliště Telefonicky, 20km   
Rodiče partnera Hlídání dětí občas Podpora dostatečná  
 Pomoc v domácnosti Dostupnost opory  
    
Bydliště V místě bydliště ž.   
 
Podpora partnera + - 
Pracovní doba 7 – 18, služ. cesty Pružná pracovní 

doba 
Dlouhá pracovní 
doba  

Ochota Vstřícný Ochota Služební cesty 
 Ochotný   
Pravidelná opora Nákupy, vyřizování Pravidelná opora  
 Výlety, Koupání   
 Ukládání ke spánku   
Podpora dětí Úklid hraček Častá opora  
 Starší dcera hlídání   
 (krátkodobé), dárky   
 
 
 



 

 

Víra + - 
Věřící/ nevěřící Ano Víra  
Organizována/neorg. Ano   
Podpora komunity Ano Podpora komunity  
Aktivní / pasivní Aktivní Aktivně věřící  
Přátelé Ano i ne Vzájemná tolerance  
Partner Hledající, respektuje Vzájemná tolerance  
    
    
    
 
Iniciační strategie + - 
1) Autoiniciace zvlá-
dacích strategií 

„nejdříve se snažím 
sama“ 

Samostatnost  

2) Iniciace informací „proberu to s…“ Aktivita  
3) Iniciace soc. opo-
ry 

„Musím si říct“ Aktivita  

4) Iniciace životní 
spokojenosti: 

   

a) směrem k sobě „Udělám si radost“ Aktivita  
 b) směrem k dru-
hým 

Pochopení Empatie  

  Tolerance  
 
 
Životní nastavení + - 
Optimismus Ano Optimismus  
Záporné hodnoty na 
ose spokojenosti 

Žádné, pouze propa-
dy 

Žádné záporné hod-
noty 

 

 Nemoc, zaměstnání   
Hodnocení dnů Štěstí, radost Štěstí  
 Manžel oporou Pozitivní vnímání   
 Víra oporou opory  
 Rodiče ž. oporou Vděčnost  
  Hodné děti oporou   
    
 
Stresory + - 
 Hádky dětí  Neposlušnost dětí 
 Manžel mimo do-

mov 
 Nepřítomnost muže 

 Neposlušnost dětí   
 Nevyspání  Nevyspání 
 Nervozita manžela  Konflikty s mužem 
 Nemoc v rodině  Častá onemocnění 
Holmes – Rahe  Nemoc v rodině  Nemoc 
                       174b.  Nové zaměstnání  Zaměstnání 
 Změny spánku  Spánek 



 

 

Vnímání sociální opory + - 
Osobnostní Přijímá Pozitivní vnímání   
 Aktivuje Ocenění  
 Oceňuje   
    
Zkušenostní Pozitivní Kladné zkušenosti  
 „Musím si říct“  Nutnost iniciace 
 Rozmrzelost z   Neochota iniciova-

ných 
 neochoty   
 Nevyžádané rady   Nevhodnost opory 
 
Vnímání efektu SO + - 
Zhodnocení dnů Radost z přijaté SO Radost  
 Vděčnost Vděčnost  
    
    
 Spokojenost   

Štěstí, obohacení,  Většinou pozitivní  Pocity při příjmu 
nabídnuté SO Úleva, povzbuzení,    
 Radost, vděk,    
 příjemnost,negativita  Negativní emoce 
 
Iniciační dovednosti + - 
Sebedůvěra Dostatečná Pracuje na   
Vděčnost Přirozená  zkvalitnění  
Způsob Volí dle situace   
Míra Nezatěžuje   
Vhodnost situace Pochopení   
Trpělivost Odpovídající   
Postupná iniciace Promyšlená   
Opora druhých Empatická   
Autoiniciace Aktivní dle sil   
 
Vnímání iniciace sociální opory + - 
Pocity při žádosti „Zkusila jsem to“  Nejistota 
 Přirozenost Přirozenost  
    
    
Pocity při přijmu Vděčnost, klid Vděčnost  
 Rozporuplnost Radost Rozporuplnost z 

důvodu 
 Spokojenost Klid malé ochoty inicio-

vaných osob 
 Úleva, příjemnost Úleva  
 
 
 

Radost, malá ochota Spokojenost  



 

 

Důvody iniciace + - 
Potřeba komunikace Využito    
Starost o děti Využito   
Praktická pomoc Využito   
Emocionální opora Využito   
Ocenění Nevyužito  Nevyužito 
Rada Využito   
Autoiniciace radosti Využito   
Iniciace informací Využito   
    
 
Iniciované osoby + - 
Partner Ano Iniciuje především 

manžela  
 

Příbuzní Rodiče ženy a děti,  ostatní jen 
pokud 

 

 Rodiče partnera to nezvládnou  
    
    
Děti Ano   
    
Přátelé Ano   
    
 
Iniciace institucí + - 
OSSZ Rodičovský Využívá  
 Příspěvek,   
Stát Společné danění Využívá  
 Úlevy na daních   
Lékařská péče Preventivní Využívá  
 Při nemoci   
MŠ Obě děti Využívá  
    
MC Nenavštěvuje  Nenavštěvuje MC 
 
Způsoby iniciace + - 
Důrazná žádost Ano Využívá různé mož-

nosti dle 
 

Oznámení Ano situace  
Návrh Ano   
Dotaz Ano   
Žádost Ano   
Naznačení Ano Často naznačuje  
Naťuknutí Ano (dovednost vzhle-

dem 
 

  k povaze manžela)  
    
 



 

 

Reakce iniciovaných osob + - 
Radost  Vstřícnost  
Ochota Ano Ochota  
Přirozenost Ano Přirozenost  
Přijmutí Ano Akceptace  
Malá ochota Ano  Nízká ochota 
Neochota Ano  Neochota 
Vstřícnost Ano   
Počet iniciované SO 37 NSO více než ISO Přesto nedostatečná 
Počet nabídnuté SO 44 Vysoký počet ISO Nutnost iniciace 
 
Neúspěšná iniciace + - 
Počet  0 I když občas   
Druh  neochota,   
  nakonec  
  úspěšná iniciace  
Důvody    
    
    
    
    
 
Role ženy + - 
 Manželka 1. manželka 1. manželka - ? 
 Matka 2. matka 2. matka -  ? 
 Dcera (viz rozhovor, ot.8) (dotaz v rozhovoru) 
 Sestra   
 Přítelkyně Přítelkyně  
 Uklizečka (otrok)  Otrok 
 Cvičitelka aerobiku Cvičitelka  
    
    
 
Seberealizace ženy + - 
Péče o děti Dříve zábava, nyní 

povinnost 
Dříve zábava, nadše-
ní 

Spíše povinnost 

Bydlení Změny Radost  
Vzdělávání Samostudium Zájem  
Koníčky Zahrádka Odpočinek  
Práce Otročina  Námaha 
Odpočinek Káva, TV, čtení Využívá  
Sport Aerobik (mimo gr.) Sport  
Religiózní aktivity Neděle prav. Pravidelné  
Kulturní aktivity Vyjímečně  Minimálně 
 
 
 



 

 

POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 

1) Jak se vyrovnáváš s pocitem vděčnosti za poskytnutou iniciovanou sociální oporu? 
„Vděčím vesměs manželovi a dětem, protože ti mi poskytujou nejvíce opory, tak těm bez problémů vy-
jádřím vděčnost.“ 

2) Je nějaký rozdíl ve tvých pocitech při přijímání poskytnuté nabídnuté sociální opory a poskytnuté 
iniciované opory? 

„Je daleko příjemnější, když mi pomohou bez žádání, když vím, že je to jejich vlastní iniciativa, je to 
upřímné, dělají mi tak radost. Když je o něco žádám, vím, že mi sice pomůžou, ale nedělají to 
z vlastního přesvědčení a já mám ráda pocit, že jsme všichni spokojení. Nemám dojem, že se musím ně-
koho doprošovat.“ 

3) Uveď příklad neúspěšné iniciace, kterou se ti časem podařilo změnit na úspěšnou. 
„Tak usiluji o to mít myčku na nádobí a manžel tvrdí, že to je zbytečná věc, že to je během chvilky ho-
tové. Takže já z principu a hlavně z nedostatku času tuto povinnost přesouvám na něj. Jen, když přijede 
hodně pozdě, nebo je moc unavený, tak to teda udělám. Ale snažím se změnit jeho postoj, že myčka není 
potřeba.“  

4) Čím myslíš, že to je, že tvé iniciace opory jsou většinou úspěšné? 
„Možná máme dobré vztahy v rodině, manžel mi rozumí, vždycky, když jsem požádala, vždy mi vyšel 
vstříc. Taky je to tím, že na něj nemám tolik požadavků, možná používám dobrou taktiku.“      

5) Čím myslíš, že to je, že je tvá iniciace opory někdy neefektivní? 
„Vysvětluju si to tak, že to není nepřátelství, ale že už nemá energii mi pomoct.“ 

6) Jak vnímáš změny v kontaktech vlivem nástupu na rodičovskou dovolenou? 
„Když jsem chodila do práce, tak jsem se stýkala s více známými, přáteli, měla jsem víc zájmů. Zpočát-
ku, když jsem nastoupila na MD, tak mi dělal problém nedostatek až absence těchto kontaktů. Teď jsem 
se s tím smířila. Když jsem nebyla těhotná, tak mi stačilo 1x týdně jet s kamarádkami na aerobik, což 
bylo přínosné, že jsem si zacvičila, povykládala. Také jednou týdně navštívím mši, kde mám bližší přá-
tele, manžel mi to umožňuje i během mateřské, jinak jsem pořád s dětmi doma. Občas se navštěvujem 
s ostatníma maminkami.“ 

7) Jak předcházíš stresovým situacím? 
Pro mne je hodně stresující, když děti zlobí, takže když vidím, že by k tomu mohlo dojít, tak se snažím 
je zabavit, vzít je na procházku. Problém nespavosti jsem vyřešila návštěvou u lékaře a jeho radou. Sna-
žím se si zorganizovat domácí práci a děti, abych nebyla zbytečně unavená, udělat si z povinností radost, 
pokud to jde. Když se zaberu do té hry s dětmi, tak si i tím odpočinu. Když je manžel nervózní z práce, 
tak se snažím si toho nevšímat a nebrat to osobně.“ 

8) Kterou ze svých rolí máš nejraději?A proč? 
„Asi manželku. A pak dceru, protože se cítím obletovaná, opečovávaná. V každé roli se cítím dobře, 
všechny mám ráda. V roli manželky mám radost, když si mne manžel všímá a je ke mně pozorný, dává 
mi najevo svoji lásku a já mu to taky mohu opětovat.“ 

A mohu se zeptat proč jsi na první místo dala roli manželky a až pak roli matky? 

„Tak mateřství je důležité, ale manželství vyvyšuju na první místo, protože je pro mne manžel oporou a 
z manželství se odvíjí  to mateřství.“  [ Na základě tohoto vysvětlení přesunuji v kazuistice z negativních 
vlivů do pozitivních.]  

VYHODNOCENÍ  

Rozpory ve výsledcích 

1) „V každé roli se cítím dobře, všechny mám ráda.“a „udělat si z povinností radost“ (viz otázky č.7 a 
8 v rozhovoru) versus „Uklizečka (otrok)“ (viz dotaz v prediagnóze – vyjmenuj své role dle důleži-
tosti) 

2)   „Nemám dojem, že se musím někoho doprošovat“ (viz otázka č.2 v rozhovoru) versus zpočátku 
neochota, malá ochota, „brblání“, tzn. nutnost opakované iniciace (viz tabulka sledování iniciačních 
forem) 

 
 



 

 

 
Zdůvodnění rozporů 

1) Domnívám se, že k rozdílnostem došlo vlivem odlišného psychického naladění Gabriely, jelikož 
sběr dat danými metodami proběhl v časovém rozestupu. 

2) Jelikož Gabriela bere ohled na manželovu povahu, nepovažuje opakovanou iniciaci za doprošování, 
celkově má spíše dojem jeho vstřícnosti, jeho počáteční neochotu považuje za přirozenou.  

 

 

 

 

 

 

 

METODA NEJHORŠÍ VARIANTY 

Představ si reálnou situaci –potřebuješ si odpočinout po noci, kdy jsi musela často vstávat k dítěti, jak 
ji budeš řešit? 

„Uvařím si silné kafe a nosím ju, jen aby neplakala.“ 

 Stále je uplakaná, nechce tě nechat v klidu. 

„Tak vezmu ji do kočárku, taky se tak uvolním.“ 

Na chvilku to zabere, ale doma to začne znova. 

„Snažím se ji uklidnit.“ 

Nezabírá to, pořád jsi vyčerpanější a dítě nespokojenější. 

„Modlím se, aby byl večer a dítě usnulo.“ 

Do večera je daleko… 

„Zavolám manželovi, zda nemůže přijet dříve.“ 

Může přijet o něco málo dříve. 

„Tím se moje nálada zlepší, takže vím, že přijde vysvobození a seberu poslední zbytky energie a snažím 
se vydržet.“ 

 

VYHODNOCENÍ 

Kratší proces zvládání 

- proces je sice kratší, žena však přesto nejdříve využívá své zvládací mechanismy, pak 
iniciuje primárně rodinu, především manžela 

- jelikož považuje iniciaci za přirozenou, nevidím délku procesu zvládání jako problém 
- mohlo by docházet k přetěžování partnera, z ostatních výsledků je však patrna rozlišo-

vací schopnost 
- závěr: celkově dobře zvládnutá iniciační strategie 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA PII: KAZUISTIKA II 

DOTAZNÍK VYUŽÍVÁNÍ INICIAČNÍCH FOREM SOCIÁLNÍ OPORY   

I. JAKÉ JSOU TVÉ ZDROJE POMOCI, PODPORY, OPORY? 
1) Musím si vše zařídit sama bez pomoci druhých 
2) Musím si říct o oporu od druhých 
3) Opora je mi často nabízena a já ji ráda přijímám 
4) Opora je mi často nabízena a mne to obtěžuje 
5) Uvítala bych více či častěji nějaký druh opory 
6) Vyjádřila bych to takto:  

Mám velkou pomoc v rodině a partnerovi, pomoc od cizí osoby bych nepřijala. 
 

II)      KTERÝ ZE ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ POTŘEBY OPORY UPŘEDNOSTŇUJEŠ   
            (NEJČASTĚJI VYUŽÍVÁŠ)?   

1) Řeknu si o konkrétní pomoc 

2) Vyhledám si informace o problému a pak se dle toho zařídím 
3) Proberu to s kamarádkou (manželem, maminkou,…) 
4) Udělám si radost (něco si koupím, přečtu, vyspím se, někam si zajdu) o ono se to „od-

plaví“ 
5) Budu oporou někomu jinému a očekávám, že se to snad někdy nějak vrátí 
6) Naznačuji potřebu a očekávám na oporu 
7) Čekám na oporu až mi bude nabídnuta 
8) Můj způsob řešení je následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 HOLMES – RAHEOVA ŠKÁLA 

Smrt partnera 100 
Rozvod 73 
Rozchod s partnerem 65 
Pobyt ve vězení 63 
Smrt příslušníka rodiny 63 
Osobní úraz nebo nemoc 53 
Svatba 50 
Propuštění z práce 47 
Manželské usmiřování 45 
Odchod do důchodu 45 
Zdravotní změny příslušníka rodiny 44 
Těhotenství 40 
Sexuální problémy 39 
Příchod nového člena rodiny 39 
Změny ve finančním postavení 38 
Smrt blízkého přítele 37 
Přechod na nový způsob práce 36 
Přibývání manželských hádek 35 
Větší zadlužení 31 
Ztráta velkého obnosu peněz 30 
Změny odpovědnosti v práci 29 
Syn nebo dcera opouštějí domov 29 
Potíže s příbuzenstvem z partnerovy strany 29 
Mimořádný osobní úspěch 28 
Partner/ka začíná nebo končí s prací 26 
Začátek nebo konec školy 26 
Změny životních podmínek 25 
Změny v osobních návycích 24 
Potíže se šéfem 23 
Změny v pracovních hodinách nebo podmínkách 20 
Změna bydliště 20 
Změna školy 20 
Změna v rekreování 19 
Změny v náboženských aktivitách 19 
Změny ve společenských aktivitách 18 
Zadlužení 17 
Změny ve spánkových návycích 16 
Velké změny v počtu rodinných příslušníků 15 
Změny v návycích v jídle 15 
Prázdniny, dovolená 13 
Vánoce 12 
Drobná porušení zákona 11 
VYHODNOCENÍ           239 = 50% šance nemoci 
 



























 

 

PREDIAGNÓZA 

                                            BARBORA + - 
Věk ženy 27   
Vzdělání Gymnázium   
Profese Adm. pracovnice  
Věk dětí 1rok Jedno dítě 

 

Doba na RD 1rok Kratší doba na RD  
Zaměstnání při RD Ne   
Studium při RD Ne, zvažuje Zvažuje studium  
Stav vztahu Druh – družka  Nepotvrzení vztahu 
Délka vztahu 8let   
 
 
Zdravotní stav + - 
Ženy Dobrý Dobrý stav všech  
Muže Dobrý   
Dětí  Dobrý   
    
    
    
    
    
Kojení dětí Ano Kojení Nedostatek spánku 
 
 
Materiální zázemí  + - 
Bydlení Vesnice  Neexistence bližších 
 Rodinný dům Soukromí vztahů 
 S rodiči, zvlášť patro Dům s rodiči  
Auto 2x Auto k dispozici  
Ekonomická situace Průměrná Dobrá fin. situace  

Internet Dostupnost kontaktů  
Telefon Dostupnost informa-

cí 
 

Komunikační  
vybavení 
domácnosti 

Televize   
 Rádio   
 
 
Povaha dětí + - 
1.dítě  Vyjadřuje  
 

hyperaktivní 
 náročnost 

2.dítě   situace 
    
3.dítě    
    
 
 

   



 

 

Sociální síť  + - 
Počet vztahů 18 Vyšší shoda    
Signifikantní vztahy 13 signifikantních  
Negativní vztahy 0 Žádný negativní  
Bez kontaktu Všichni známí  Ztráta známých 
Snížený kontakt Spolupracovníci  Snížení kontaktů 
Zvýšený kontakt Maminky na RD Jen maminky   
Nový vztah 1 na RD  
Změna způsobu k. Sestra konflikty  Konflikty se sestrou 
 Většinou email  Méně osobních k. 
 
 
Sociální zakotvení  + - 
Sousedé „jen se pozdravíme“  Nevnímá integraci 
Vzdálenější okolí Zdravení  ve vesnici 
 Nekonfliktní   
Přátelé Dobré Blízké vztahy  
 Blízké vztahy s přáteli  

„Ano, ale moc ne Hledání vztahů  Kontakty s jinými 
rodiči na RD  u nás ve vesnici“   
    
    
 
 
Podpora prarodičů + - 
Rodiče ženy Hlídání, emocionální Vnímání silné  
 praktická, materiální opory  
 denně rodičů i prarodičů  
Prarodiče ženy Dostupná, kvalitní   
Bydliště V místě Dostupnost opory  
Rodiče partnera Ano občas Kvalitní vztah  
(pouze matka)  s matkou partnera  
 Kvalitní vztah   
Bydliště Sousední vesnice Dobrá dostupnost  
 
 
Podpora partnera + - 
Pracovní doba 8-16 Pravidelná prac.doba  
Ochota Ano, po iniciaci Ochota Nutnost iniciace 
    
Pravidelná opora Koupání Pravidelná opora  
 Přebalování   
 Procházky   
Podpora dětí Vzhledem k věku Radost z pokroků  
 emocionální   
    
 
 



 

 

Víra  + - 
Věřící/ nevěřící Ano Víra  
Organizována/neorg. Neorganizována  Není podpora 
Podpora komunity Ne  komunity 
Aktivita/pasivita Pasivita  Aktivita občas 
Přátelé Tolerance Tolerance přátel  
Partner Respekt Respekt partnera  
    
    
    
 
Iniciační strategie  + - 
1) Autoiniciace zvlá-
dacích strategií 

Samostatnost Samostatnost  

2) Iniciace informací Konzultace iniciuje Iniciace informací  
3) Iniciace soc. opo-
ry 

Osobám s důvěrou Spolehnutí  

4) Iniciace životní 
spokojenosti: 

   

a) směrem k sobě Hledá  aktivita  
 b) směrem k dru-
hým 

Pochopení tolerance  

    
 
 
Životní nastavení  + - 
Optimismus Považuje se za pe-

simistu 
 Spíše pesimismus       

Výkyvy nálad  
Záporné hodnoty na 
ose spokojenosti 

Obavy, strach  Citlivé vnímání 
změn         

   Obavy, strach 
Hodnocení dnů Vnímá zoufalost Spokojenost  
 únavu, špatnou  Štěstí  
 náladu, rozčílení,  Skvělá nálada Únava 
 i spokojenost,  Zoufalost 
 štěstí, skvělou  Špatná nálada 
 náladu  Rozčílení 
 
Stresory  + - 
 Nepořádek  Nepořádek 
 Špinavé prádlo   
Holmes – Rahe Změna bydliště,   Kumulace životních 
 Změna nábožen-

ských 
 změn 

 a společenských   
 aktivit   
 Životní změny   
                   239b        Nedostatek spánku  Nedostatek spánku 



 

 

Vnímání sociální opory  + - 
Osobnostní Přijímá Pozitivní vnímání  
 Aktivuje Ocenění  
 Oceňuje   
    
Zkušenostní Vnímá dostatek Dostatečnost  
 „Musím říct“  Nutnost iniciace 
 Nevyžádaná opora  Nekvalitní  opora 
    
    
 
 
Vnímání efektu SO  + - 
Zhodnocení dnů Vnímání náročnosti Vděčnost Náročnost 
 Vděčnost za pomoc   
    
    
    

Radost, rozladěnost, Překvapení Rozladěnost Pocity při příjmu 
nabídnuté SO rozčílení, překvape-

ní, 
Upřímná vděčnost Rozčílení 

 vděčnost, silný Radost  
 pocit vděčnosti Údiv  
 
 
Iniciační dovednosti  + - 
Sebedůvěra Zdravá Pracuje na  
Vděčnost Upřímná zkvalitnění  
Způsob Odpovídající situaci   
Míra Nepřetěžuje   
Vhodnost situace Ohleduplná   
Trpělivost Odpovídající situaci   
Postupná iniciace Využívá   
Opora druhých Aktivní   
Autoiniciace Dle psychických sil   
 
 
Vnímání iniciace sociální opory  + - 
Pocity při žádosti Přirozenost,rozladění Přirozenost Obtěžování 
 z nutnosti iniciace,  Nutnost iniciace 
 pocit, že obtěžuje  Zklamání 
 Zklamání z potřeby 

i. 
  

Pocity při přijmu Radost, vděčnost, Radost Výčitky 
 výčitky, že obtěžuje Vděčnost  
 
 
 

vděk za vstřícnost   



 

 

Důvody iniciace  + - 
Potřeba komunikace Využito   
Starost o děti Využito   
Praktická pomoc Využito   
Emocionální opora Nevyužito  Nezmiňuje  
Ocenění Nevyužito  emocionální oporu 
Rada Využito   
Sdílení Využito   
    
    
  
 
Iniciované osoby  + - 
Partner Ano Iniciuje zdroje  
Příbuzní Rodiče ženy dostupné  
 Prarodiče ženy a důvěryhodné  
 Matka partnera  Nechce obtěžovat 
    
Děti Ne   
    
Přátelé Ano   
    
 
 
Iniciace institucí + - 
OSSZ Rodičovský přísp. Využívá  
 Přídavky   
Stát Úlevy na daních Využívá  
 Společné danění   
Lékařská péče Prevence Využívá  
 V době nemoci   
MŠ Ne Nevyužívá  
 (nízký věk)   
MC Ne  Nenavštěvuje MC 
 
 
Způsoby iniciace  + - 
Důrazná žádost Ano Využívá dle situace  
Oznámení Ano   
Návrh Ano   
Dotaz Ano   
Prosba Ano   
Naznačení Ne Nenaznačuje  
    
    
    
 
 



 

 

Reakce iniciovaných osob  + - 
Radost Ano Reakce příznivé  
Ochota Ano   
Přirozenost Ano   
Přijmutí Ano   
Malá ochota Ano  I přes neochotu 
Neochota Ano  kladná reakce 
    
Počet iniciované SO 14 Iniciuje téměř denně Nutnost iniciace 
Počet nabídnuté SO 18   
 
 
Neúspěšná iniciace  + - 
Počet  0   
Druh    
    
    
Důvody    
    
    
    
    
 
 
Role ženy  + - 
 Matka Matka  
 Družka   
 Dcera   
 Teta   
 Sestra   
   Ani jednu z rolí 
   nevnímá pozitivně 
    
    
 
 
Seberealizace ženy  + - 
Péče o děti Únava i radost Radost  
Bydlení Nestíhám   Únava, náročnost 
Vzdělávání Uvažuje Zvažuje vzdělání  
Koníčky Nyní žádné  Žádný koníček 
Zaměstnání Neuvažuje  Nemá potřebu 
Odpočinek TV, internet  Pasivní 
Sport Ne  odpočinek 
Religiózní aktivity Ne   
Kulturní aktivity Ne   
 
 



 

 

DISKUZE VÝSLEDKŮ 1/II 

Všimla jsem si, že žena ani jednou v tabulce sledování sociální opory nezmínila 
přijetí či iniciování opory emocionální. Myslela si, že to nepatří do dat, které sleduji nebo 
tato její potřeba je nevyužívána? Zvolila jsem přímý dotaz elektronickou poštou ke zjištění 
skutečností. Odpověď je následující: 

„Nemůžu říct, že nemám citovou oporu, mám, ale nedávám najevo, že ji neustále vyžaduji. 
S mojí mámou si hodně povídáme a mi to v podstatě stačí. Nemám pak potřebu některé 
věci sdílet ještě s někým jiným. Tátu s banalitami neobtěžuji, ale vím, že pokud se vyskyt-
ne nějaký závažný problém, tak se na něho můžu spolehnout a on mi vždy vyjde vstříc.  Se 
sestrou se náš vztah po narození malýho ochladil, díky mě. Dřív jsme si téměř o všem po-
vídaly a řešily problémy, ale teď nemám potřebu s ní cokoli řešit. Pokud ona potřebuje 
např. pohlídat Aničku, tak jí vyhovím, ale já po ní nic nechci (maximálně vyzvednout ně-
jaký lék pro malýho). Důvod mého odtažení je, že nechci poslouchat, co dělám špatně, co 
by malý měl umět a proč máme ... nebo nemáme ...  U Radka cítím asi největší pochopení, 
dokážu mu říct, co mě trápí (mámě bych třeba nikdy neřekla, že mám nějaké zdravotní 
problémy, aby neměla o mě strach a netrápila se tím). Říkám mu spoustu věcí, které ho asi 
ani nezajímají. On tuhle potřebu nemá ani v důležitých věcech.“  

 Z vyjádření ženy vyplývá její snaha vyrovnat se s potřebou emocionální opory, 
přesto však mám dojem, že ji vnímá jako nedostatečnou (v případě sestry jako nekvalitní), 
i když oceňuje snahy poskytovatelů kvalitní opory. Dojem, že jejího partnera její záležitos-
ti nezajímají, hodnotím jako projev nízkého seberespektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 

1) Jak se vyrovnáváš s pocitem vděčnosti za poskytnutou iniciovanou sociální oporu? 
„Záleží na mojí momentální náladě. Pokud mám dobrou náladu, jsem vděčná za poskytovanou pomoc, 
hodně mojim rodičům, protože přijímám pomoc nejvíc od nich. Pokud mám špatnou náladu, beru pomoc 
automaticky, hlavně od Radka.“ 

2) Je nějaký rozdíl ve tvých pocitech při přijímání poskytnuté nabídnuté sociální opory a poskytnuté 
iniciované opory? 

„Tak rozdíl v tom je, ale já nechci často obtěžovat, takže třeba u mamky spíš počkám, až se sama nabíd-
ne a ona je velice ochotná, takže když vidí, že je to třeba, tak mne v tom nenechá.“ 

      Ale u Radka nemáš problém ho o něco požádat? 

 „To nemám. Je to i jeho syn a není důvod, proč by ho nemohl třeba pohlídat. Ale musím ho k tomu po-
vzbudit. Ne že by o něj jinak neměl zájem, ale je fakt unavený z práce. No ale já toho mám taky za celý 
den dost.“  

3) Uveď příklad neúspěšné iniciace, kterou se ti časem podařilo změnit na úspěšnou. 
 „Bohužel se mi to nepodařilo, např. jsem strašně moc chtěla jet do Brna na výstavu Vše pro dítě, ne-
chtěla jsem nic pro sebe, ale pro malýho. Měsíc dopředu jsem o tom pořád mluvila, na internetu jsem 
zjistila vše potřebné, navrhovala jsem jet třeba v sobotu, aby si Radek nemusel vzít dovolenou. Malý 
totiž potřebuje novou autosedačku a kočárek. Nejdřív mi Radek sliboval, že pokud bude pěkné počasí, 
tak pojedem. Měl obavu z cesty, aby jsme se s malým nevybourali (tuto obavu nechápu, protože si mys-
lím, že tohle se nedá ovlivnit ). Počasí bylo pěkné, ale my jsme nejeli. Celý týden jsem byla naštvaná, 
ale nijak jsem to neovlivnila a nic jsem nevyřešila. Mimochodem dodneška malý nemá autosedačku a 
ani kočárek!!! Taky se mi nedaří Radka donutit, aby jsme jeli na nákup oblečení. Přesvědčuji ho, co po-
třebuji já a taky on, ale marně. On nemá tyhle nákupy rád, tak se nikde nejede.“ 

4) Čím myslíš, že to je, že tvé iniciace opory jsou většinou úspěšné?  
„U Radka je to tím, aby měl ode mě pokoj a aby se nemusel dívat na můj otrávenej obličej. Chce mít 
klid, tak mi raději vyhoví. Mám na mysli pomoc. Kdybych chtěla něco podle něj nereálnýho, tak by neu-
stoupil. Např. já chtěla myčku na nádobí, ale musela jsem ustoupit. Myčku nemáme. 

Moje máma mi většinou vyjde taky vstříc. Např. potřebuji jet do města na nákup a ona mi pohlídá malé-
ho, když je špatné počasí, ale musím se vrátit než půjde do práce. Raději malého pohlídá, než aby se za-
chladil.“     

5) Čím myslíš, že to je, že je tvá iniciace opory někdy neefektivní? 
„Myslím, že je to únavou. Pokud vidím, že Radek přijde z práce hodně unavený a je unavenější než já, 
tak mu dám aspoň chvíli pokoj a neotravuji ho. Špatnou náladu mívá naštěstí málokdy. To jsem já pře-
borník!“ 

6) Jak vnímáš změny v kontaktech vlivem nástupu na rodičovskou dovolenou? 
„Vadí mi, že sejde z očí, sejde z mysli. Spousta mých kamarádek na nás nemá čas. Vím, že chodí do 
práce, mají své problémy, jsou unavené… Ale být doma taky není pořád tak růžové. Neztratila jsem o 
nikoho zájem. Nemusíme se vidět každý den, ale aspoň občas. Jsem vždycky hodně zklamaná, když se 
z někým domluvím, že se sejdeme a ono to nevyjde. Kdybychom neměli internet, připadala bych si úpl-
ně odepsaná.“ 

7) Jak předcházíš stresovým situacím? 
„Nijak. Protože ať jsem klidná nebo naštvaná nic neovlivním. Vadí mi nepořádek, ale večer jsem už tak 
utahaná, že se mi nechce uklízet. Taky mě dokáže ,,vytočit" sestra, když řekne něco, co mě podráždí a já 
to dlouho ,,vydýchávám". Nijak to neovlivním, protože ona vždy řekne, co chce.“ 

8) Kterou ze svých rolí máš nejraději?A proč?      
  „Žádnou.“ 

Opravdu žádnou? Tvé role jsou maminka, družka, dcera, sestra, hospodyně, nebo něco, co se týká 
tvých koníčku, nebo třeba nejraději spíš. Opravdu nemáš z ničeho ve svém životě radost? 



 

 

„Všechny mé role jsou nucené. Musím být matkou, dcerou, tetou...Nepřipadám si jako matka, ale tahle 
role je pro mě nejdůležitější. Někdy mám pocit, že nic nezvládám, že to s malým neumím a ostatní jsou 
chytří, vše umí , se vším si poradí a já jsem neschopná…“ 

A jak se cítíš jako družka či přítelkyně? Co pro tebe znamenají? 

„Tyto role opravdu necítím jako nucené. Sama si vybírám, kdo bude má kamarádka a kdo bude můj 
partner. Dřív pro mne byla role kamarádky důležitější než role partnerky. Proč? Kamarádkami můžeme 
být na celý život, ale partnera můžeš vyměnit. Po narození malýho, vlastně ještě před jsem tyto pozice 
přehodnotila. Je to i tím, že kamarádky nemají čas a už se tolik nestýkáme. Taky mě hodně mrzí, jak se 
zachovala kamarádka z dětství. Byla jsem se s malým podívat do práce a kamarádka mi stroze oznámila, 
že nemá čas, znovu jsem ji oslovila, ale opět mě odbyla, že nemá čas. Nepospíchala nikam, neměla žád-
ný důležitý hovor, netoužila jsem po tom, aby kolem mě a malýho nadšeně pobíhala a pěla chválu. Jen 
jsem s ní chtěla chvíli mluvit, domluvit se, kdy se konečně uvidíme, ale takovou ledovou sprchu jsem 
nečekala. Radek, který byl u toho mi pak řekl, proč se na ni nevykašlu. Jenže dřív jsme si s touhle kama-
rádkou hodně rozuměli a nechci kvůli její špatné náladě přijít o její přátelství. Role kamarádky je pro mě 
důležitá, chci, aby mé kamarádky věděly, že se na mě můžou spolehnout. Říká se, že dobrá kamarádka, 
je lepší než psycholog - tomu věřím. Jen mi vadí, že už se s některými moc nestýkám, protože buď jsou 
některé v práci nebo některé na MD a pokud jsou naše ratolesti nemocné, tak to nejde.“  

 

 

 

METODA NEJHORŠÍ VARIANTY 
Představ si reálnou situaci – potřebuješ si odpočinout po noci, kdy jsi musela často vstávat k dítěti, 
jak ji budeš řešit? 

„Tak vím, že vstanu s pocitem, že jsem protivná, všechno mi vadí, že nemáme uklizeno, že není vysáté 
a nakonec si vůbec nepřipadám jako dobrá matka.“ 

Chápu, že máš takové pocity. Co budeš tedy dělat, když malý bude i přesto vyžadovat tvou pozornost? 

„Budu se věnovat mu. Budu otrávená, ale domácnost mě v tu chvíli nezajímá, budu ho krmit, přebalo-
vat, kojit, hrát si s ním, abych ho zaujala.“ 

Jsi však opravdu velmi unavená a malého tentokrát neuklidní obvykle fungující postupy.  Co dál? 

„Budu se snažit to vydržet do doby, než přijede Radek z práce a pak mu ho předám, abych si aspoň na 
chvilku odpočinula. Vím, že je taky unavený, ale stačí chvilka. No a pak to překonáme spolu do doby 
než malý usne.“  

 

VYHODNOCENÍ 

Na první pohled by se výsledky této metody mohly jevit jako naznačující krátký proces zvládacích 
strategií, ale z vyjádření ženy vyplývá vysoká míra samostatnosti. Díky opoře, kterou vnímá u partnera, je 
schopna překonat nenadálé komplikace a zbytečně ho nezatěžovat.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISKUZE č.2/II 

 Za výrazná pozitiva týkající se iniciace sociální opory u ženy považuji následující: 

 Využívá internet k zachování kontaktů během mateřské dovolené 
 Samostatný přístup k řešení stresových situací (nezatěžuje iniciované osoby vyso-

kou frekvencí iniciací) 
 Zvažuje možnosti iniciovaných osob a bere na ně ohled 
 Využívá přímé i důrazné žádosti 
 Využívá postupné iniciace 
 Nevyužívá naznačování jako způsob iniciace  
 Nevyhledává oporu od sourozence 
 Iniciaci partnera považuje za přirozenost 
 Vnímá a projevuje silný pocit vděčnosti za kvalitní poskytnutou oporu 
 Dlouhodobě kojí své dítě 
 Péči o dítě věnuje maximum svých sil 
 Zvažuje zvýšení svého vzdělání 
 Ve své sociální síti označila většinu vztahů jako kvalitní 

 

 Všimla jsem si, že u ženy je problémem objektivně vyhodnotit novou a náročnou 
situaci. Zřejmě má představu, že by sama měla obstát lépe a je nespokojená, jelikož se jí 
nedaří těchto svých představ dosáhnout (což rozhodně neznamená, že je „špatná“ matka). 
Jelikož se domnívám, že i když považuje oporu jí poskytovanou za kvalitní, je pro ni tato 
opora poměrně nedostupná, což zvětšuje její pocity vyčerpanosti a následně nedostateč-
nosti. Ve skutečnosti nemá možnost jakékoli relaxace. Pokud by se jí podařilo vyjít 
z tohoto „bludného kruhu“, mohla se její situace podstatně změnit. 

 Načerpá-li nové síly, zlepší se její zvládací schopnosti, spíše dosáhne svých před-
stav ohledně sebe v roli matky, což bude mít zásadní pozitivní vliv na její sebehodnocení. 
Jako zdravě sebeprezentující člověk si účinněji zajistí oporu pro ni potřebnou a bude pak 
pro ni snadnější vyrovnat se s negativními emocemi. 

 Na ženu by tahle slova mohla působit tak, že pocítí ještě větší vyčerpanost. 
V podstatě však postačí nalezení čehokoliv, co ženě dodá radosti a životní spokojenosti, 
například pravidelný čas strávený pouze s manželem (např. hodinu týdně bez rozptylování 
dítětem, mimo domov, aby mohla zapomenout na své povinnosti), který jí dle jejích slov 
dokáže být plnou oporou.  

 Jako jedna z možností řešení situace by mohla být i návštěva mateřského centra. 
Žena se tam dozví spoustu praktických zkušeností jiných matek (pravděpodobně jí nebu-
dou vnucovány). Může se seznámit s jinými maminkami na rodičovské dovolené a uvědo-
mit si tak, že nejen ona něco nezvládá. Může využít nabídky vzdělávání, která jsou usku-
tečňována prostřednictvím tohoto centra. Dále mateřská centra nabízejí levné krátkodobé 
hlídání kompetentními osobami. V případě zájmu by se žena mohla sama podílet na chodu 
mateřského centra jako dobrovolník, což by významně přispělo ke zvýšení jejího sebepoje-
tí. 

 

DOPORUČENÍ – TEST MÍRY VYČERPANOSTI 

 



 

 

TEST MÍRY VYČERPÁNÍ 

Odpovězte podle následující škály:  

1 – nikdy, 2 – jednou či dvakrát, 3 – zřídka, 4 – někdy, 5 – často, 6 – převážně, 7 – stále. 

 

1.      jsem unavený/á……………………………………………………5 

2.      cítím se sklíčeně…………………………………………………..5 

3.      mám „dobrý den“…………………………………………………4 

4.      jsem tělesně vyčerpaný/á………………………………………….3 

5.      jsem emocionálně vyčerpaný/á……………………………………4 

6.      jsem štastný/á……………………………………………………..4 

7.      jsem „vyřízený/á“…………………………………………………4 

8.      jsem „vyhořelý/á“…………………………………………………4 

9.      jsem neštastný/á…………………………………………………..4 

10.  cítím se přepracovaný/á…………………………………………….3 

11.  cítím se jako v pasti………………………………………………..4 

12.  cítím se bezcenný/á……………………………………………..….4 

13.  cítím vyčerpání…………………………………………………….4 

14.  trápím se……………………………………………………………4 

15.  jsem rozzlobený/á nebo zklamaný/á z ostatních……………………4 

16.  cítím se slabý/á a bezmocný/á………………………………………4 

17.  cítím beznaděj………………………………………………………4 

18.  cítím se odmítaný/á…………………………………………………1 

19.  jsem optimistický/á………………………………………………….1 

20.  jsem činorodý – resp. výkonný/á……………………………………3 

21.  mám strach………………………………………………………….6 

Sečtěte hodnoty, které jste uvedli u následujících otázek: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 21. A = 67 

Dále sečtěte hodnoty těchto otázek: 3, 6, 19, 20. B = 12 

Odečtěte B od 32, tzn. 32 – B = C. Sečtěte A + C = D. 

Vydělte D číslem 21 a vyjde vám míra vašeho vyčerpání či vyhoření. Pokud vám vyjde 
hodnota mezi 2 a 3, vede se vám dobře. Leží-li vypočítaná hodnota mezi 3 a 4, prožíváte vyčerpání 
či vyhoření a měli byste proti tomu bezodkladně něco udělat. Pokud je hodnota, která vám vyšla, 
vyšší než 5, nacházíte se v akutní krizi (Mallotová, 2000, s. 15). 

 C = 20        D = 87 

VÝSLEDEK       4,14                                                                                           
Prožíváte vyčerpání či vyhoření a měli byste proti tomu bezodkladně něco udělat. 



 

 

PŘÍLOHA PIII: KAZUISTIKA III 

DOTAZNÍK VYUŽÍVÁNÍ INICIAČNÍCH FOREM SOCIÁLNÍ OPORY 
I) JAKÉ JSOU TVÉ ZDROJE POMOCI, PODPORY, OPORY? 

1) Musím si vše zařídit sama bez pomoci druhých 
2) Musím si říct o oporu od druhých 
3) Opora je mi často nabízena a já ji ráda přijímám 
4) Opora je mi často nabízena a mne to obtěžuje 
5) Uvítala bych více či častěji nějaký druh opory 
6) Vyjádřila bych to takto:  
 

II) KTERÝ ZE ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ POTŘEBY OPORY UPŘEDNOSTŇUJEŠ  
(NEJČASTĚJI VYUŽÍVÁŠ)?  
1) Řeknu si o konkrétní pomoc(3) 
2) Vyhledám si informace o problému a pak se dle toho zařídím(1) 
3) Proberu to s kamarádkou (manželem, maminkou,…)(2) 
4) Udělám si radost (něco si koupím, přečtu, vyspím se, někam si zajdu) o ono se to 

„odplaví“ (4) 
5) Budu oporou někomu jinému a očekávám, že se to snad někdy nějak vrátí(5) 
6) Naznačuji potřebu a očekávám na oporu 
7) Čekám na oporu až mi bude nabídnuta 
8) Můj způsob řešení je následující: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HOLMES- RAHEOVA ŠKÁLA 

Smrt partnera 100 
Rozvod 73 
Rozchod s partnerem 65 
Pobyt ve vězení 63 
Smrt příslušníka rodiny 63 
Osobní úraz nebo nemoc 53 
Svatba 50 
Propuštění z práce 47 
Manželské usmiřování 45 
Odchod do důchodu 45 
Zdravotní změny příslušníka rodiny 44 
Těhotenství 40 
Sexuální problémy 39 
Příchod nového člena rodiny 39 
Změny ve finančním postavení 38 
Smrt blízkého přítele 37 
Přechod na nový způsob práce 36 
Přibývání manželských hádek 35 
Větší zadlužení 31 
Ztráta velkého obnosu peněz 30 
Změny odpovědnosti v práci 29 
Syn nebo dcera opouštějí domov 29 
Potíže s příbuzenstvem z partnerovy strany 29 
Mimořádný osobní úspěch 28 
Partner/ka začíná nebo končí s prací 26 
Začátek nebo konec školy 26 
Změny životních podmínek 25 
Změny v osobních návycích 24 
Potíže se šéfem 23 
Změny v pracovních hodinách nebo podmínkách 20 
Změna bydliště 20 
Změna školy 20 
Změna v rekreování 19 
Změny v náboženských aktivitách 19 
Změny ve společenských aktivitách 18 
Zadlužení 17 
Změny ve spánkových návycích 16 
Velké změny v počtu rodinných příslušníků 15 
Změny v návycích v jídle 15 
Prázdniny, dovolená 13 
Vánoce 12 
Drobná porušení zákona 11 
 = 50% šance nemoci 
VYHODNOCENÍ  159 
 



























 

 

 

PREDIAGNÓZA 

                                            RENATA + - 
Věk ženy 37   
Vzdělání VŚ Vzdělání  
Profese Pedagog  
Věk dětí 17,3,1  

Menší děti krátce po 
sobě 

Doba na RD 4  Delší doba na RD 
Zaměstnání při RD Ano, 2roky Zaměstnání  
Studium při RD Ano – VŠ Vzdělávání  
Stav vztahu Manželství Manželství  
Délka vztahu 7   
 

Zdravotní stav + - 
Ženy Dobrý Dobrý zdravotní stav  
Muže Dobrý všech  
Dětí  1 - dobrý   
 2 – dobrý   
 3 – dobrý   
    
    
    
Kojení dětí Ano, vždy Kojení (spokojenost)  
 
Materiální zázemí + - 
Bydlení Vesnice Bližší vztahy Vesnice (doprava) 
 Rodinný dům Soukromí  
 S rodiči, samostatně  Dům s rodiči 
Auto 1x, manžel denně  Auto Chybí 2.auto 
Ekonomická situace Mírně nad průměr Dobrá fin.situace  

Internet Dostupnost kontaktů  
Telefon Dostupnost informa-

cí 
 

Komunikační  
vybavení 
domácnosti 

Televize   
 Rádio   
 
Povaha dětí + - 
1.dítě Vyzdvihuje  Malý věkový 
 

17- je na ni spoleh-
nutí, labilnější pozitiva rozdíl mezi menšími 

2.dítě 3-srdečný,   dětmi (náročnost, 
 pracovitý, panovač-

ný 
 zatížení) 

3.dítě 1-hodný, bojovný   
    
    
    



 

 

    
 
Sociální síť + - 
Počet vztahů 25   
Signifikantní vztahy 11   
Negativní vztahy 2  2 negativní k. 
Bez kontaktu 8  8 bez kontaktu 
Snížený kontakt 2  2 snížený k. 
Zvýšený kontakt 0   
Nový vztah 5 Nové kvalitní vztahy  
Změna způsobu k. 2  Z osobního k. 
   na telefon, mail 
 
 
Sociální zakotvení + - 
Sousedé Rodiče partnera  Tchán - negativní 
Vzdálenější okolí Nekonfliktní  
 Přátelské 

Sousedské vztahy 
dobré  

Přátelé Bydlí mimo vesnici  Přátelé nízká  
 Schází osobní k.  dostupnost 

Pravidelné návštěvy Prav. návštěvy  Kontakty s jinými 
rodiči na RD   rodičů s dětmi  
    
    
 
 
Podpora prarodičů + - 
Rodiče ženy Vzdálenost rodičů 
 

Velká podpora rodi-
čů ženy  

   
   
 

Denně emocionální  
opora, dále materiál-
ní půjčky, hlídání 
dětí, vzdálenost 
30km    

Rodiče partnera Minimální  Nedostatečná 
 Negativní emoce  Negativní emoce 
    
    
 
Podpora partnera + - 
Pracovní doba 8 – 16, So noční sm. Žádné přesčasy Noční směny 
Ochota Sám se nabídne Ochota  
    
Pravidelná opora Hlídání, procházky Pravidelná opora  
 Povídání   
 Nákupy, doprava   
Podpora dětí dcera Dcera - pravidelná  
 opora  
 

Procházky, domácí 
práce, hlídání   

 



 

 

 
Víra + - 
Věřící/ nevěřící Ano Aktivní víra  
Organizována/neorg. Ne   
Podpora komunity Ne  Není podpora  
Aktivní / pasivní Aktivní  komunity 
3 nejbližší přítelkyně Každá jiné víry Vzájemná tolerance  
Partner Respektuje Vzájemná tolerance  
    
    
    
 
Iniciační strategie + - 
1) Autoiniciace zvlá-
dacích strategií 

Samostatnost Samostatnost  

2) Iniciace informací Aktivita Aktivita  
3) Iniciace soc. opo-
ry 

Aktivita Aktivita  

4) Iniciace životní 
spokojenosti: 

   

a) směrem k sobě Aktivita Autoiniciace  
 b) směrem k dru-
hým 

Opora druhým Opora druhým  

 Tolerance Tolerance  
 
Životní nastavení + - 
Optimismus  Optimismus  

Nemoc, strach  Subj. pohled na  Záporné hodnoty na 
ose spokojenosti Oprava domu  komplikace 
Hodnocení dnů Náročnost, vděčnost, Vděčnost Náročnost 
 Radost ze zvládání Zvládání  
 Spokojenost Spokojenost  
  Chtít vše zvládnout 
 

Nespokojenost při 
nezvládnutí   

    
 
 
Stresory + - 
 Nemoc v rodině  Častá onemocnění 
 Nedostatek spánku  Nevyspání 
 Neočekávaná změna  Neflexibilita 
 v chování dítěte   
 Mezilidské vztahy  Vnímání konfliktů 
 Studium, práce  Přetěžování 
Holmes – Rahe  Potíže s příbuznými  Konflikty 
                         
159b. 

Zadlužení  Zadlužení 

 Změny aktivit  Životní změny 



 

 

Vnímání sociální opory + - 
Osobnostní Vyhledává Pozitivní vnímání  
 Přijímá Ocenění  
 Oceňuje   
 Nebrání se   
Zkušenostní Pozitivní Kladné zkušenosti  
 „Musím si říct“  Nutnost iniciace 
 „Uvítala bych více“  Nedostatečná opora 
    
    
 
 
Vnímání efektu SO + - 
Zhodnocení dnů Vděčnost za pomoc Opravdová vděčnost  
    
    
    
    

Pozitivní vnímání  Pocity při příjmu 
nabídnuté SO   
   
 

Vděk, přirozenost, 
spokojenost, soulad, 
porozumění, radost, 
dodání energie    

 
 
Iniciační dovednosti + - 
Sebedůvěra Někdy málo Pracuje na  Nedostatečná 
Vděčnost Přiměřená zkvalitnění sebedůvěra 
Způsob Volí vhodný   
Míra Snaží se nezatěžovat   
Vhodnost situace Bere ohled   
Trpělivost Přiměřená situaci   
Postupná iniciace Promyšlená   
Opora druhých Aktivní   
Autoiniciace Aktivní dle možností   
 
 
Vnímání iniciace sociální opory + - 
Pocity při žádosti Radost Nejistota 
 Přirozenost Rozčílení 
 Pohoda Nutnost 
 

Přirozené, nutnost, 
radost, pohoda, ne-
jistota, rozčílení 

  
Pocity při přijmu Radost Samozřejmost 
 Pokoj  
 Vděčnost  
 Spokojenost  
 

Radost, pokoj, pří-
jemnost, pozitivum, 
klid, vděk, samo-
zřejmost, pohoda, 
spokojenost Klid  

 
 



 

 

Důvody iniciace SO + - 
Potřeba komunikace Ano Využívá  
Starost o děti Ano Využívá  
Praktická pomoc Ano Využívá  
Emocionální opora Ano Využívá  
Ocenění Ano Využívá  
Rada Ano Využívá  
Informace Ano Využívá  
    
    
 
 
Iniciované osoby + - 
Partner Ano Iniciuje ty, kterým  
Příbuzní Matka ženy důvěřuje  
 Tchýně Neiniciuje ty,  
  u kterých vnímá   
  vysokou míru  
Děti Dcera závazku či nutnost  
 Starší syn sociální směny  
    
Přátelé Ano   
 
 
Iniciace institucí + - 
OSSZ Rodičovský Využívá  
 příspěvek   
Stát Společné danění Využívá  
 Úlevy na daních   
Lékařská péče V případě Využívá  
 nemoci   
MŠ Starší syn Využívá  
    
MC Nenavštěvuje  Nenavštěvuje MC 
 
 
Způsoby iniciace + - 
Důrazná žádost Ano Využívá různé  
Oznámení Ano možnosti  
Návrh Ano dle situace  
Dotaz Ano   
Prosba Ano   
Naznačení Ne, nepovažuje Nenaznačuje  
 za účinné (asertivní)  
    
    
 
 



 

 

Reakce iniciovaných osob + - 
Radost Ano Radost  
Ochota Ano Ochota  
Přirozenost Ano Přirozenost  
Přijmutí Ano Přijmutí  
Malá ochota Ano  Malá ochota 
Neochota Ano  Neochota 
    
Počet iniciované SO 20 Nabídka vyšší než 

ISO 
Přesto nedostatečná 
SO 

Počet nabídnuté SO 31 Iniciuje denně Nutnost iniciace 
 
 
Neúspěšná iniciace + - 
Počet  1 Vysoká úspěšnost  
Druh Pomoc v domácnosti   
 (dcera)   
    
Důvody Spíše nekázeň   
    
    
    
    
 
Role ženy + - 
 Matka 1. matka  
 Manželka   
 Dcera   
 Uklízečka  Uklízečka 
 Kuchařka   
 Kamarádka   
 Studentka Studentka (oddech) Studentka (zátěž) 
 Sestra  8. sestra 
    
 
 
Seberealizace ženy + - 
Péče o děti Radost Radost  
Bydlení Zútulňování Radost  
Vzdělávání Koníček Radost  
Koníčky Studium, kreslení Odpočinek  
Práce Zábava Zájem  
Odpočinek Kdykoliv to jde Využívá  
Sport Občas  Méně sportu 
Religiózní aktivity Ne  Soukromé RA 
Kulturní aktivity Chybí koncerty 1x v roce Schází KA 
 
 



 

 

POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 

1) Jak se vyrovnáváš s pocitem vděčnosti za poskytnutou iniciovanou sociální oporu? 
„Vděčnost, tak je pravda, že mne překvapilo, jak často musím, prostě jsem, vděčná někomu za něco, co 
by snad mohlo být považováno za přirozené. Děti přece nejsou jen moje. Nikdy jsem neslyšela manžela, 
že by se mne v sobotu zeptal, jestli mu pohlídám děti, že si potřebuje jet něco vyřídit. Na druhou stranu 
chápu, že toho všichni máme dost, takže jsem opravdu vděčná, když mi pomohou.“  

2) Je nějaký rozdíl ve tvých pocitech při přijímání poskytnuté nabídnuté sociální opory a poskytnuté 
iniciované opory?  

„Při poskytnutí opory nabídkou necítím takový pocit závazku, jsem také vděčná, ale více vnímám radost 
a pokoj, že nejsem na vše sama, nemám strach, zda neobtěžuju, i když to u rodiny nemám nikdy, spíš 
nemám dojem, že bych jim za to něco dlužila. Chtěli mi něco dát a já to s radostí přijímám, rozhodně se 
tomu nebráním. Při iniciované opoře by se možná řeklo, že ta radost pak není tak velká, ale já si myslím, 
že ve výsledku je to stejné. Prostě už jsem se smířila s tím, že nemůžu vždycky jen čekat na podporu, ale 
musím si umět pomoct sama, což neznamená, že vše udělám sama.“ 

3) Uveď příklad neúspěšné iniciace, kterou se ti časem podařilo změnit na úspěšnou. 
„Tak to je situace, na které stále pracuji, ale už se to pomalu přiklání na mou stranu. Já tvrdím, že potře-
buju myčku, je nás doma moc, denně vařím a tudíž máme stále nádobí v kuchyni. Dříve umývala nádobí 
dcera, ale nutno přiznat, že ne vždy dobře, navíc i ona je spokojenější, když místo nádobí, jde ven 
s malým, dle mého názoru je to užitečnější. Myslím si, že umývat nádobí ručně je srovnatelné s praním 
prádla v rukou, což by po mně dnes nikdo nechtěl. Ale často jsem slyšel, že myčka není potřeba, jakoby 
to bylo něco jako mít Ferrari. Tak jsem přemýšlela, jak přesvědčit manžela, že je potřeba: 

• Dcera jde na procházku s malým. 
• Já vařím, uklízím a vysávám v tu dobu 
• Nádobí umývám až jsou všichni doma, aby bylo vidět, kolik času to zabere, kolik toho nádobí 

je. Kdyby to bylo uklizeno než přijdou, měli by stále pocit, že toho není tolik třeba. 
      A výsledek? Myčku ještě nemám, ale už je domluvený řemeslník, který udělá odvod a přívod vody 
pro myčku.“ 

4) Čím myslíš, že to je, že tvé iniciace opory jsou většinou úspěšné?      

„Tak asi už vím, jak si komu o co říct, například dceři dám na výběr mezi dvěma až třemi věcmi, manže-
lovi to navrhnu atd. Ale taky jsou asi ochotni mi být oporou, když vidí, že se snažím většinu věcí zvlád-
nout sama. Taky je to asi tím, že vědí, že jsem jim taky oporou, ne že by to bylo něco za něco, tenhle po-
cit mám jen někdy u dcery, což je vzhledem k jejímu věku normální, ale prostě jsme rodina, tak spolu 
držíme, aby to u nás fungovalo.“ 

5) Čím myslíš, že to je, že je tvá iniciace opory někdy neefektivní? 
 „Tak když někoho o něco prosím moc často, když ho přetěžuju, když mají druzí pocit, že je využívám či 
zneužívám, což se snažím nedělat. Když si dostatečně nevážím jejich pomoci, když je přivedu na myš-
lenku, že je otravuju.“ 

6) Jak vnímáš změny v kontaktech vlivem nástupu na rodičovskou dovolenou? 
„Chybí mi přítelkyně-spolupracovnice, máme se opravdu rády, ale kvůli jejímu pracovnímu vytížení se 
vidíme jen jednou do roka. Občas si zavoláme, moc ne. Taky jsem se dříve jednou týdně viděla s jinou 
kamarádkou, probraly jsem vždy, co se událo, vypovídaly se a loučily se šťastné, že se máme. Teď se 
vidíme tak jednou za dva měsíce a má to vliv i na hloubku našeho vztahu, chvíli nám trvá, než se nala-
díme na stejnou notu. Navíc jsem se krátce před mateřskou přestěhovala, takže mám i nový okruh zná-
mých, našla jsem si zde jednu opravdu hodnou přítelkyni, které si vážím, ale jinak se občas cítím jako 
cizinec, ostatní se znají od dětství, mne berou, ale nepotřebujou. Musela jsem tedy být aktivní v tom, 
abych je k nám zvala, abychom se více sblížili a teď už to funguje, dokonce mi nedávno jedna kamarád-
ka napsala, že se musí stavit, protože už jí chybí ten můj smích. Moc mne to potěšilo.“ 

7) Jak předcházíš stresovým situacím? 
„Stres, konflikt nemám ráda. Tak například denně se cítím nevyspaná, denně je u nás nepořádek 
z hraček, denně se vaří, pere, vysává,… Nekřičím na děti za to, že udělají nepořádek a odpočívám tehdy, 
kdy ony.  A když vše nestihnu? Tak to nevadí, domnívám se, že manžel snese spíše pár rozházených hra-
ček než nervózní utahanou ženu. Takže moje prevence je čerpání síly z: 



 

 

a. Odpočinku 
b. Sportu (spíše jen procházky, občas kalanetika) 
c. Tvořivé činnosti 
d. Studia 
e. Pěstování vztahů 

Když to všechno zvládnu, pak  jsem šťastná.“ 

8) Kterou ze svých rolí máš nejraději?A proč? 
„Studentku.“ 

Ale ta je až na posledním místě?! 

„To ano, jen v období zkoušek si mohu dovolit ji přemístit hned za matku.Taky si tím krásně odpočinu, 
když na chvíli zapomenu, že jsem matka.“ 

A proč ji máš nejraději? 

„Protože mám pocit, že mi jde ze všeho nejlíp, nejvíc mne baví, je to můj koníček a zároveň práce, takže 
nemám pocit, že se flákám, když se mu věnuji.“ 

A mohu se zeptat proč jsi na první místo dala roli matky a až pak roli manželky? 

„Víš, mám špatnou zkušenost ze svého prvního manželství a tak už teď vím, že být manželkou není trva-
lý stav, ale matkou nepřestanu být ani když děti vyrostou, stále mne budou potřebovat. A myslím si, že i 
pro děti je důležité, aby věděly, že pro mne jsou na prvním místě, ne že bych neměla svého nynějšího 
muže ráda, ale on se zvládne sám o sebe postarat, zatímco děti nás potřebují mít v zádech, jako oporu, 
jako zeď, kterou nic nezboří.“  

VYHODNOCENÍ 

Rozpory ve výsledcích 

1) „A když vše nestihnu? Tak to nevadí, domnívám se, že manžel snese spíše pár rozházených hraček 
než nervózní utahanou ženu.“ versus „Když to všechno zvládnu, pak jsem šťastná.“ (viz otázka č.7 
v rozhovoru) 

Zdůvodnění rozporů 

         U Renaty nemohu jako u Gabriely dospět k závěru, že k rozporům došlo vlivem jejích 
emocionálních změn. Spíše se domnívám, že menší nedostatky si Renata dokáže odpustit, v souhrnu je 
však skutečně šťastná právě tehdy, kdy zvládne vše, pro co se rozhodla. 

 

METODA NEJHORŠÍ VARIANTY 
Představ si reálnou situaci –potřebuješ si odpočinout po noci, kdy jsi musela často vstávat k dítěti, jak ji 
budeš řešit? 
„Tak zkusím si odpočinout až malý usne.“ 
A když nebude moct usnout? 
„Zkusím si trochu oddechnout, když si bude chvíli hrát.“ 
Nebude si hrát,bude kňourat a brečet a bude chtít nosit. Co pak? 
„Dám ho do kočárku a pojedu s ním na procházku, třeba usne.“ 
Neusne, bude hodnější, ale neusne. Co uděláš? 
„Budu to muset vydržet, udělám si další kafe, zkusím ho zabavit, hraju si s ním, čtu si s ním,… 
Na chvíli to zabere, ale pak začne znovu plakat, chce nosit, nemůže usnout. 
„Zhodnotím situaci, do kdy to budu muset vydržet, než někdo dorazí domů, aby mi pomohl.“ 
Všichni nemají čas, mají své povinnosti. 
„Ještě chvilku to vydržím a pak někomu (dceři nebo manželovi) zavolám, ať přehodnotí situaci, zda by dnes 
nemohl přijet dříve.“ 
Dcera může přijet dříve. 
„No výborně, tak teď už to zvládnu i sama, stačí mi, že na to nejsem sama, a po jejím příjezdu padnu…“ 



 

 

PŘÍLOHA PIV: KAZUISTIKA IV 

DOTAZNÍK VYUŽÍVÁNÍ INICIAČNÍCH FOREM SOCIÁLNÍ OPORY   

I. JAKÉ JSOU TVÉ ZDROJE POMOCI, PODPORY, OPORY? 
1) Musím si vše zařídit sama bez pomoci druhých 
2) Musím si říct o oporu od druhých 
3) Opora je mi často nabízena a já ji ráda přijímám 
4) Opora je mi často nabízena a mne to obtěžuje 
5) Uvítala bych více či častěji nějaký druh opory 
6) Vyjádřila bych to takto:  

Nerada někomu o něco říkám, to fakt až nakonec. 
 

II)      KTERÝ ZE ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ POTŘEBY OPORY UPŘEDNOSTŇUJEŠ   
            (NEJČASTĚJI VYUŽÍVÁŠ)?   

1) Řeknu si o konkrétní pomoc(3) 

2) Vyhledám si informace o problému a pak se dle toho zařídím 
3) Proberu to s kamarádkou (manželem, maminkou,…)(1) 
4) Udělám si radost (něco si koupím, přečtu, vyspím se, někam si zajdu) o ono se to „od-

plaví“ 
5) Budu oporou někomu jinému a očekávám, že se to snad někdy nějak vrátí 
6) Naznačuji potřebu a očekávám na oporu (2) 
7) Čekám na oporu až mi bude nabídnuta 
8) Můj způsob řešení je následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOLMES – RAHEOVA ŠKÁLA 

Smrt partnera 100 
Rozvod 73 
Rozchod s partnerem 65 
Pobyt ve vězení 63 
Smrt příslušníka rodiny 63 
Osobní úraz nebo nemoc 53 
Svatba 50 
Propuštění z práce 47 
Manželské usmiřování 45 
Odchod do důchodu 45 
Zdravotní změny příslušníka rodiny 44 
Těhotenství 40 
Sexuální problémy 39 
Příchod nového člena rodiny 39 
Změny ve finančním postavení 38 
Smrt blízkého přítele 37 
Přechod na nový způsob práce 36 
Přibývání manželských hádek 35 
Větší zadlužení 31 
Ztráta velkého obnosu peněz 30 
Změny odpovědnosti v práci 29 
Syn nebo dcera opouštějí domov 29 
Potíže s příbuzenstvem z partnerovy strany 29 
Mimořádný osobní úspěch 28 
Partner/ka začíná nebo končí s prací 26 
Začátek nebo konec školy 26 
Změny životních podmínek 25 
Změny v osobních návycích 24 
Potíže se šéfem 23 
Změny v pracovních hodinách nebo podmínkách 20 
Změna bydliště 20 
Změna školy 20 
Změna v rekreování 19 
Změny v náboženských aktivitách 19 
Změny ve společenských aktivitách 18 
Zadlužení 17 
Změny ve spánkových návycích 16 
Velké změny v počtu rodinných příslušníků 15 
Změny v návycích v jídle 15 
Prázdniny, dovolená 13 
Vánoce 12 
Drobná porušení zákona 11 
 VYHODNOCENÍ                    151 = 50% šance nemoci 

























 

 

 

PREDIAGNÓZA 

                                            LUCIE + - 
Věk ženy 24   
Vzdělání SPŚ   
Profese Žena na MD Považuje MD za  
Věk dětí 2,5 + 1 profesi 

Malý věkový rozdíl 
mezi dětmi 

Doba na RD 3roky   
Zaměstnání při RD Ne  Plná soustředěnost  
Studium při RD Ne na mateřství  
Stav vztahu Manželství Manželství  
Délka vztahu 9let   
 
 
Zdravotní stav + - 
Ženy Dobrý Dobrý zdravotní  
Muže Dobrý stav všech  
Dětí  Dobrý    
    
    
    
    
    
Kojení dětí Ano Kojení (spokojenost)  
 
Materiální zázemí + - 
Bydlení Vesnice  Doprava 
 Velký rodinný 

dům(13osob) 
Bydlení rozčleněno 
dle rodin 

Množství spolubyd-
lících 

 S rodiči, zvlášť patro   
Auto 3x  Auto k dispozici  
Ekonomická situace Nadprůměrná Dobrá fin.situace  

Internet Dostupnost kontaktů  
Televize Dostupnost informa-

cí 
 

Komunikační  
vybavení 
domácnosti 

Telefon   
 Rádio   
 
 
Povaha dětí + - 
1.dítě Vnímá pozitiva  
 

Akční, komunikativ-
ní   

2.dítě Klidná   
 Mazlivá   
3.dítě    
    
    



 

 

Sociální síť + - 
Počet vztahů 24   
Signifikantní vztahy 12   
Negativní vztahy 0 Bez negativních  
Bez kontaktu Všechny spolužačky  Ztráta kontaktů 
Snížený kontakt Kamarádka   
Zvýšený kontakt Mamka   
Nový vztah Ostatní maminky Nové vztahy  
Změna způsobu k. 0  Došlo ke ztrátě kont. 
    
 
 
Sociální zakotvení + - 
Sousedé Víc než dobrý Přátelské vztahy 

dobré 
 

Vzdálenější okolí Dobrý   
 Přátelský   
Přátelé Jejich zaměstnanost   Zaměstnanost přátel 
 V místě bydliště   

Často Návštěvy rodičů  Kontakty s jinými 
rodiči na RD   s dětmi  
    
    
 
 
Podpora prarodičů + - 
Rodiče ženy Emocionální velká Vnímá oporu   
 Hlídání dětí jako kvalitní  
 Rady (vrba)   
 Denně komunikace   
Bydliště V domě ženy   
Rodiče partnera Žádná  Nulová opora 
 Negativní emoce Bez konfliktů  
 Nekonfliktní   
Bydliště V sousední vesnici   
 
 
Podpora partnera + - 
Pracovní doba Po – Pá mimo do-

mov 
 Často mimo domov 

Ochota Nutnost iniciace Někdy ochota  
 Někdy se nabídne  Nutnost iniciace 
Pravidelná opora Nákupy Pravidelná opora  
 Povídání   
    
Podpora dětí Vzhledem k věku  Opora odpovídající  
 
 

emocionální věku dětí  



 

 

Víra + - 
Věřící/ nevěřící Ne  Nevnímá duchovní 
Organizována/neorg. -  oporu 
Podpora komunity -  Není podpora 
Aktivní/ pasivní -  komunity 
Přátelé Vzájemná tolerance Tolerance  
Partner Vzájemná tolerance   
    
    
    
 
Iniciační strategie + - 
1) Autoiniciace zvlá-
dacích strategií 

„nerada někomu o 
něco říkám“ 

Vysoká úroveň sa-
mostatnosti 

 

2) Iniciace informací „Proberu to s…“  Aktivita  
3) Iniciace soc. opo-
ry 

„to fakt až nakonec“  Nižší frekvence ini-
ciace SO 

4) Iniciace životní 
spokojenosti: 

   

a) směrem k sobě „uteču z domu“ Aktivita  
 b) směrem k dru-
hým 

Opora druhým Empatie  

 Pochopení Tolerance  
 
Životní nastavení + - 
Optimismus Optimismus Optimismus  
Záporné hodnoty na 
ose spokojenosti 

Hektické přípravy na 
Vánoce 

Minimum záporů  

    
Hodnocení dnů Pěkný den Většina dnů  
 Odpočinkový, krás-

ný 
příjemných  

 Náročnost  Některé dny náročné
 Spokojenost   
    
    
 
Stresory + - 
 „Když nestíhám“  Nezvládání 
 Nemoc dětí  Nemoci 
 Konflikty v rodině  Konflikty 
 Finanční problémy  Finance 
    
    
Holmes – Rahe  Potíže s příbuznými   Příbuzní 
 Změny v návycích  Změna stravování 
                         151b v jídle   
 



 

 

 
Vnímání sociální opory + - 
Osobnostní Pozitivní   
 „očekávám oporu“  Spíše nevyhledává O
 Přijímá Přijímá  
 Oceňuje Oceňuje  
Zkušenostní Pozitivní Kladné zkušenosti  
 „často nabízena“   
    
    
    
 
 
Vnímání efektu SO + - 
Zhodnocení dnů Při hodnocení  Většinou nehodnotí 
 zmiňuje SO pouze  poskytnutou SO 
 v jednom případě   
    
    

Pohoda, radost,  Pozitivní vnímání  Pocity při příjmu 
nabídnuté SO vřelost, údiv   
 úleva, vděčnost Popisuje vděčnost Vyjadřuje jinými 
   slovy 
 
 
Iniciační dovednosti + - 
Sebedůvěra Dostatečná   
Vděčnost Projevuje   
Způsob Naznačování  Naznačování 
Míra Nechce zatěžovat  Ohled na druhé 
Vhodnost situace Pochopení   
Trpělivost Odpovídající   
Postupná iniciace Promyšlená   
Opora druhých Ochotná   
Autoiniciace Dle možností   
 
 
Vnímání iniciace sociální opory + - 
Pocity při žádosti Obava,radost, Radost Nejistota, zda 
 rozporuplnost  jedná správně 
    
    
Pocity při přijmu Radost,  Radost  
 vřelost,  Vřelost  
 Vděčnost vyjadřuje  Vděčnost Nepojmenování 
 jinými slovy  vděčnosti 
 
 

   



 

 

Důvody iniciace + - 
Potřeba komunikace Využito   
Starost o děti Využito   
Praktická pomoc Nevyužito  Neiniciuje 

instr.oporu 
Emocionální opora Využito   
Ocenění Nevyužito   
Rada Nev., běžně využívá   
Nuda Využito Iniciace z důvodu  
  „zabytí času“  
    
 
 
Iniciované osoby + - 
Partner Ano Iniciuje dle důvěry,  
Příbuzní Matka ženy nejčastěji manžela  
 Babička partnera   
    
    
Děti Ne   
    
Přátelé Ano   
    
 
Iniciace institucí + - 
OSSZ Rodičovský příspě-

vek 
Využívá  

 Přídavky - negativní   
Stát Společné danění Využívá  
 Úlevy na daních   
Lékařská péče Prevence Využívá  
 V době nemoci   
MŠ Ne (nízký věk)   
    
MC Ne  Nenavštěvuje MC 
 
 
Způsoby iniciace + - 
Důrazná žádost Ne   
Oznámení (telefonát) Ano   
Návrh Ano   
Dotaz Ano   
Prosba Ano   
Naznačení Ano  Většinou naznačuje 
Nulová iniciace    
    
    
 



 

 

Reakce iniciovaných osob + - 
Radost Ano   
Ochota Ano   
Přirozenost    
Přijmutí    
Malá ochota  Žádná neochota  
Neochota    
    
Počet iniciované SO 7 NSO více než ISO Neiniciuje denně 
Počet nabídnuté SO 26  Nízký počet ISO 
 
 
Neúspěšná iniciace + - 
Počet  0 Vysoká úspěšnost  
Druh    
    
    
Důvody    
    
    
    
    
 
 
Role ženy + - 
 Matka Matka  
 Manželka Manželka  
 Dcera   
 Sestra   
 Hospodyně Hospodyně  
 Kamarádka   
 Často ráda pletu Existence koníčku  
    
    
 
 
Seberealizace ženy + - 
Péče o děti Naplnění Naplnění  
Bydlení Zábava, povinnost Zábava Povinnost 
Vzdělávání Nezájem  Nemá potřebu 
Koníčky Pletení Koníček  
Zaměstnání Nezájem  Nemá potřebu 
Odpočinek Nemám potřebu Využívá  
Sport Ne  Nemá potřebu 
Religiózní aktivity Ne  Nemá potřebu 
Kulturní aktivity V místě bydliště Využívá  
 
 



 

 

POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 
 

1) Jak se vyrovnáváš s pocitem vděčnosti za poskytnutou iniciovanou sociální oporu? 
„Tak je pravda, že to, co je pro mne automatické, tzn, že musím manžela nějak přesvědčit, že potřebuju 
pomoct nebo někam zajít, tak to pro manžela neplatí. Na druhou stranu jsem fakt ráda, když mi pomů-
že.“  

2) Je nějaký rozdíl ve tvých pocitech při přijímání poskytnuté nabídnuté sociální opory a poskytnuté 
iniciované opory? 

„Ano, vnímám to jinak. Když mi někdo něco nabídne, tak to přijímám radši, než když musím pokorně 
žádat.“ 

3) Uveď příklad neúspěšné iniciace, kterou se ti časem podařilo změnit na úspěšnou. 
„Protože jsme měli už měsíc pokažený odpad ve dřezu, tak jsem musela vypouštět vodu do kýble. Man-
žel furt neměl čas to opravit. Tak jsem ho nechala dvakrát umýt nádobí a odpad byl rázem opravený.“ 

4) Čím myslíš, že to je, že tvé iniciace opory jsou většinou úspěšné?   

 „No asi proto, že mě doma mají rádi a často je nezatěžuju.“   

5) Čím myslíš, že to je, že je tvá iniciace opory někdy neefektivní? 
„Říkám si, že asi nemají čas, prostě jim to nevyhovuje.“ 

6) Jak vnímáš změny v kontaktech vlivem nástupu na rodičovskou dovolenou? 
„Víš, já jsem se smířila s tím, že teď to bude jinak. Moc jsem si přála být maminkou a tohle jsem neřeši-
la. Prostě jsem změnila okruh přátel, nové přátele jsem našla v místě bydliště přirozeným setkáváním.“ 

7) Jak předcházíš stresovým situacím? 

„Nejvíc si asi odpočinu tím, že uteču z domu, třeba jen do solárka. Prostě chci vypustit z hlavy mateřské 
povinnosti aspoň na chvíli. Nebo si povykládám s mamkou nebo s manželem.“ 

8) Kterou ze svých rolí máš nejraději?A proč? 
„Matka.“ 

A proč? 

„Mě ta funkce naplňuje. Já jsem už od pěti let chtěla být maminkou, mě to opravdu baví.“ 

VYHODNOCENÍ 

      Nenalezla jsem žádné rozpory ve výsledcích u použitých metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODA NEJHORŠÍ VARIANTY      

Představ si reálnou situaci –potřebuješ si odpočinout po noci, kdy jsi musela často vstávat k dítěti, jak 
ji budeš řešit? 

„Přísně je napomenu a vyžádám si klid.“ 

To nezabere, děti nebudou ve své kůži? 

„Vstanu, udělám to, co každý den – obleču, přebalím, nakrmím a uvidím, zda se situace změní.“ 

Nic se nezmění, stále budou oštěrné. 

„Udělám jim mléko do flašky a dám je do postele, mohly by usnout.“ 

Neusnou… 

„Obleču je a jdem ven.“ 

Na chvíli to zabere, ale pak budou otravné i venku. 

„Dobrá chvilka, aspoň trochu načerpám sil.“ 

Ale co dál, děti si neustále vyžadují tvou pozornost. 

„Zajdu ke kamarádce.“ 

Ale vůbec si to neužiješ, protože budou protivné i tam. 

„Jdeme dom, nakrmím je a dám je spát.“ 

Ale ony zase neusnou. 

„Tak si je teda vezmu k sobě a budu si s nima hrát.“ 

Na chvíli to zabere, ale pak už je to nebaví. 

„Půjdeme podruhé na procházku.“ 

Teď už křičí i v kočárku jedna přes druhou. 

„Jdeme zase domů a zkusím je dát spát.“ 

Opět bez výsledku. 

„Volám o pomoc, podle toho, kdo je doma. Buď sestru nebo maminku, manžel doma přes týden není.“ 

Moc se jim nechce. 

„Tak zkusím Nelinku uplatit dvackou.“ 

Už má domluveného něco jiného. 

„Zkusím Julinku nebo mamku.“ 

Julinka může, ale až za hodinu. 

„Vezmu je do pokojíčku a budu si s nima hrát a budu s radostí a štěstím čekat na Julinku jako na vy-
svobození, že už bude konečně klid.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISKUZE VÝSLEDKŮ č.1/IV  

 Zaujalo mne to, že vděčnost vyjadřuje žena vždy jinými slovy než slovem díky, 
vděk, vděčnost. Z vyjádření v tabulce sledování iniciačních forem je patrno, že vděčnost 
vnímá i projevuje. Zamyslela jsem se nad možnostmi, proč by tomu tak mohlo být: 

• Vadí jí pocit závazku či dluhu při vděčnosti (pocit radosti vyjadřuje bez problémů, 
radost nemá spojenou se závazkem) 

• Nemá dobrý pocit z toho, že vše nezvládla sama 
 

Všimla jsem si, že žena nepovažuje iniciaci sociální opory za přirozenou,což může 
být způsobeno některým z následujících důvodů: 

• Vysoká úroveň zvládacích strategií spojených se samostatností 
• Nedostupnost sociální opory 
• Iniciaci opory považuje za své selhání jako matky 

 

Je to důvod, proč se neangažuje v jiných oborech než v těch, které s mateřstvím 
souvisí? Pletení je jediný koníček a i ten vlastně s mateřstvím souvisí. Uvádí, že ji mateř-
ství skutečně naplňuje. 

Dále mne zaujalo, že po dobu sledování nevyužila možnost důrazné žádosti, spíše 
opakovaně naznačuje potřebu, až je jí opora nabídnuta. V rozhovoru uvedla, že „musí 
manžela nějak přesvědčit, že potřebuje pomoc“ a že jí není příjemné, když „musí pokorně 
žádat“. Kladla jsem si tedy otázky: 

• Nechce být vděčná a tedy zavázaná někomu za něco a proto neiniciuje? 
• Považuje projevy opory za samozřejmost? 
• Považuje projev vděčnosti za něco pokořujícího? 
• Souvisí spolu její pocit závazku za vděčnost a velká míra samostatnosti nebo jsou 

to dva oddělené celky? 
• Považuje iniciaci za pokořující?  
• Považuje iniciaci za důsledek svého selhání? 
• Nevyužívá iniciace sociální opory, jelikož si uvědomuje nedostatky ve svých inici-

ačních dovednostech?  
• Nevyužívá iniciace sociální opory, jelikož si uvědomuje její nedostupnost? 
• Nevyužívá iniciace sociální opory, jelikož má dřívější zkušenosti s neochotou ini-

ciovaných osob? 
• Je to otázka důvěry k lidem? 
• Spoléhá se raději sama na sebe? 
• Má obavy z odmítavé reakce iniciovaných osob? 
 

Z těchto otázek jsem odvodila okruhy, které mohou hrát roli v postoji ženy 
k iniciaci sociální opory: 

1. Vděčnost ženy (závazek versus samozřejmost) 
2. Samostatnost ženy (iniciace versus samostatnost) 
3. Nedostupnost opory (nedostupnost versus neochota) 
4. Nedostatky v sociálních obratnostech (pasivita versus asertivita,negativní 

pocity při iniciaci versus přirozenost, důvěra versus nedůvěra) 
 



 

 

Vděčnost  

Jelikož jsem opětovným hodnocením ženiných pocitů při příjímání opory dospěla 
k závěru, že je vděčná a projevuje vděčnost, přemýšlela jsem o tom, z čeho může mít oba-
vy, že přímo nevyjádří své pocity. Jelikož se dle jejích vyjádření domnívám, že osobám, 
které jí poskytly oporu, vděčnost bez problémů vyjádřila, řekla bych, že se její nedůvěra 
týká obav ze sdělování svých pocitů jiným lidem než těm, kterých se vděčnost bezpro-
středně týká. Abych se ujistila ve svých domněnkách nebo spíše hlouběji vhlédla do této 
problematiky, rozhodla jsem se použít metodu, kterou jsem nazvala metodou hodnocení 
darů.  

Samostatnost 

Z výsledků mnou užitých metod vyplynula schopnost ženy vyrovnávat se stresují-
cími událostmi způsobem, který preferuje samostatný přístup. Nedošla jsem však k závěru 
z jakého důvodu tomu tak je. Rozhodla jsem se tedy jako další krok výzkumu využít ke 
zjištění těchto informací metodu ztotožnění a metodu rozhovoru. 

Nedostupnost opory 

Doposud jsem se ve výzkumu zabývala otázkou vstřícnosti či neochoty iniciova-
ných osob, dostupnost opory jsem vnímala spíše okrajově, z důvodu odpovědi ženy 
v dotazníku č. 1 -  „Opora je mi často nabízena a já ji ráda přijímám“. Nyní jsem však po-
važovala za nutné zaměřit se právě na možnosti ženy získat sociální oporu. 

Nedostatky v iniciačních dovednostech 

Zaujalo mne to, že žena některý druh iniciace považuje za přirozený, zatímco jiný 
má spojen s negativními emocemi. Nedokázala jsem identifikovat v čem tkví problém. Zda 
je to proto, že neměla plné pochopení toho, jaká data sleduji nebo proto, že k iniciaci ko-
munikace není třeba tolik aktivity a dovedností,většinou nezatěžuje iniciované osoby a 
není spojena s břemenem závazku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

METODA ZTOTOŽNĚNÍ S VÝROKY 
• Nechceš být vděčná a tedy zavázaná někomu za něco a proto neiniciuješ?                                  3 
• Považuješ projevy opory za samozřejmost?                                                                                   0 
• Považuje projev vděčnosti za něco pokořujícího?                                                                         0 
• Považuješ iniciaci za pokořující?                                                                                                   0 
• Považuješ iniciaci za důsledek svého selhání?                                                                               2 
• Nevyužíváš iniciace sociální opory, jelikož si uvědomuješ nedostatky ve svých iniciačních doved-

nostech?                                                                                                                                          0 
• Nevyužíváš iniciace sociální opory, jelikož si uvědomuješ její nedostupnost?                              0 
• Nevyužíváš iniciace sociální opory, jelikož máš dřívější zkušenosti s neochotou iniciovaných osob?                       
                                                                                                                                                                0 
• Je to otázka důvěry k lidem? Iniciuješ pouze ty, kterým bezvýhradně důvěřuješ?                         5 
• Máš obavy z odmítavé reakce iniciovaných osob?                                                                         3 
• Spoléháš se raději sama na sebe?                                                                                                    5 
• Aktivně iniciuješ oporu pouze tehdy, pokud jsi si jistá, že ti bude poskytnuta?                             5 

 
0 – absolutně nesouhlasím 
1 – spíše nesouhlasím 
2 – nemohu se rozhodnout, nevím, někdy ano, někdy ne 
3 – víceméně souhlasím 
4 – souhlasím 
5 – odpovídá přesně mé situaci 
 
Rozpory ve výsledcích 

1. Považuješ iniciaci za důsledek svého selhání?  (2)   (vysvětleno v rozhovoru č.2) 
2. Nedostupnost (0)  x   Jistota (5) 
3. Zkušenosti s neochotou (0)  x  Obavy z odmítnutí (3)  
 
K rozporům č. 2 a 3 mohlo dojít z důvodu nepochopení či nesprávné formulace dotazu, nebo ze snahy 

ženy nehovořit o svých blízkých  negativním způsobem.  Z rozhovoru č.2 vyplývá platnost výše ohodnoce-
ných tvrzení. Zkušenosti s neochotou iniciovaných osob mohou být nulové z důvodu dobré rozlišovací 
schopnosti ženy při zvažování dostupnosti opory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZHOVOR 2/IV 
1. Čím myslíš, že to je, že raději řešíš stresové situace sama bez pomoci druhých? 
„Já se radši spolíhám sama na sebe.“ 

Proč je ti to příjemnější? 

„Nemusím se nikoho doprošovat, radši se fakt spoléhám sama na sebe.“ 

2. Jak na tebe působí neochota druhých, když je o něco požádáš? 
„Mrzí mě to, ale mě se to stává zřídkakdy, že když požádám, že mě nevyjdou vstříc.“ 

3. Přemýšlíš při žádost o tom, zda je takové jednání správné a vhodné? V čem vidíš negativa tako-
vých žádostí?Máš nějaké pochybnosti? 

„ V čem jako pochybnosti?“ 

No jestli nejsi špatný člověk, že vůbec musíš …(přerušila mne) 

„No jo, tím já právěže trpím a proto nežádám o pomoc nikeho, jo? Si myslim, že když někoho jdu požá-
dat, tak že jsem  v něčem selhala.“ 

4. Čím myslíš, že to je, že když už skutečně potřebuješ pomoc, je pro tebe těžké si o takovou pomoc 
říct přímo a raději volíš jako způsob iniciace naznačování své potřeby? 

„Já když opravdu potřebuju pomoct, tak to řeknu na rovinu, když to nemá odkladu. Ale když vim, že 
ještě vydržím a není to tak důležitý, tak naznačuju, naznačuju, třeba se někdo chytne nebo nechytne…“  

5. Iniciaci komunikace považuješ za přirozenou, nemáš obavy ji iniciovat?   
„Ne , já pokud mám děcka u sebe, tak to mě vůbec nevadí, mě vadí požádat někoho ať mně ty děcka po-
hlídá nebo … o prácu ne, já když něco potřebuju, třeba donést psom, tak požádám hned, ale ohledně dě-
cek jako třeba hlídání, tak to mi vadí.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISKUZE VÝSLEDKŮ č.2/IV 

Výsledky metody hodnocení darů potvrdily mé závěry, že žena vnímá upřímnou 
vděčnost za oporu jí poskytovanou a projevuje ji. Na druhou stranu však vnímá negativně 
břemeno závazku za poskytnutou iniciovanou oporu (viz metoda ztotožnění). Nerada se 
někoho „doprošuje“ či „pokorně žádá“ (rozhovor 1 i 2).  

Žena upřednostňuje zvládací strategie vyžadující samostatnost, iniciaci související 
s péčí o děti považuje za své selhání jako matky. S praktickou, materiální a kognitivní 
oporou problém nemá. V rozhovoru přiznala: „tím já právěže trpím a proto nežádám o 
pomoc nikeho, jo? Si myslim, že když někoho jdu požádat, tak že jsem  v něčem selhala.“ 

Domnívám se, že za nedostatky v iniciačních dovednostech lze považovat její poci-
ty selhání jako matky a obavy z odmítnutí poskytnutí opory u iniciovaných osob, dále 
naznačování jako způsob iniciace v případě nejistoty efektivity iniciace. Za iniciační do-
vednosti lze u ženy označit její schopnost samostatně řešit situaci, aktivní přímou iniciaci 
v případě jistoty pozitivního výsledku, její rozhodnutí iniciovat důvěryhodné osoby a dále 
zvažování možností poskytnutí opory u  iniciovaných osob.   

Při přemítání o pocitech ženy mne napadlo věnovat se též otázce její hrdosti. Dle 
mého uvážení se žena domnívá, že ten, kdo je hrdý, nikoho o nic nežádá. Její oponent by 
však mohl tvrdit, že ten, kdo je skutečně hrdý, má zdravé sebevědomí a díky tomu dokáže 
pro sebe obstarat podporu, vnímá-li její potřebnost. Nedomnívám se, že by žena byla hrdá 
ve smyslu pyšná. Je však skutečně hrdá ve smyslu zdravě sebevědomá? Nebo se za její 
hrdostí skrývá nedostatek sebecenění a proto také vnímá pocity selhání v případě iniciace 
související s jejími mateřskými povinnostmi, proto má obavy z odmítnutí a proto využívá 
spíše naznačování jako způsob iniciace? Mateřství považuje žena za svou životní náplň, 
což upřímně obdivuji. Znamená to však, že ji musí zvládnout dokonale a SAMA? 

Domnívám se, že není třeba ověřovat míru autoevaluace ženy, raději volím předlo-
žení myšlenek souvisejících s touto tématikou ženě k úvaze.  

Jelikož mne žena upozornila na úhel pohledu, který mne zaujal, chtěla jsem též při-
spět k tomu, aby měla možnost seznámit se se způsoby, jakými lze též iniciaci sociální 
opory chápat. Pro lepší přehlednost, jsem se pokusila formulovat tzv. zásady iniciace so-
ciální opory (viz s.38,39) 

Dalším podnětem, který mne zaujal v případové studii č.IV byl fakt, že má žena 
výborně zorganizovanou svou práci v domácnosti a péči o své děti. Díky tomu se jí poda-
řilo snížit potřebu instrumentální sociální opory na minimum, a tak kompenzuje nedostat-
ky, které má v iniciačních postupech. Jelikož  plně soustřeďuje svou pozornost na plnění 
povinností souvisejících s mateřstvím a nevěnuje se jiným oblastem (např. vzdělávání, 
sport či zaměstnání), dalo by se říct, že její životní spokojenost je na vysoké úrovni. Pokud 
by ji mateřské povinnosti začaly v některém směru zatěžovat, mohla by se zvýšit její po-
třeba sociální opory a pak by byla nucena upravit své způsoby iniciace sociální opory. Za-
tím se však dá říct, že je hrdá v tom pravém slova smyslu. 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁVĚRY 

Žena má omezenou sféru zdrojů instrumentální sociální opory - děti jsou ještě pří-
liš malé,  manžel pracuje mimo domov, rodiče ženy jsou zaměstnáni a sami se starají o 
6dětí, rodiče partnera neposkytují žádnou sociální oporu.  

Žena nechce být nikomu zavázána a trápí ji pocity selhání při iniciaci opory souvi-
sející s jejími mateřskými povinnostmi. Organizuje si tedy své povinnosti a svůj volný čas 
tak, aby snížila potřebu instrumentální sociální opory související s péčí o děti na minimum, 
čímž mimo jiné také zvyšuje efektivitu iniciace této opory.  

Mohla by zkvalitnit své iniciační schopnosti v tom smyslu, aby její negativní emo-
ce neomezovaly účinnost iniciace sociální opory.  

V případě zájmu může žena využít osvědčených metod k rozšíření pohledu na 
vděčnost, uvedených v knize od J. Křivohlavého „Psychologie vděčnosti a nevděčnosti“, 
vydané 2007, strany 107 – 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




