Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Ústav etnologie
Obecná teorie a dějiny umění a kultury – Kulturologie

Autoreferát disertační práce

Mgr. Kristýna Smolová

Sociokulturní problémy suburbií
Socioculture problems of suburbias

Školitel: PhDr. Jana Duffková CSc.

2018
1

1. Úvod
Disertační práce nese širší název „Sociokulturní problémy suburbanizace“ se zaměřením
na téma „Zelené vdovy jako fenomén současné společnosti“. Vzhledem k obšírnosti
zkoumaných sociokulturních problémů spojených s procesem suburbanizace, se autorka
zaměřila na specifickou a v českých podmínkách takřka neprozkoumanou konkrétní skupinu
obyvatel suburbánních zón a to tzv. „zelené vdovy“. Zelené vdovy jsou podle patrně
nejfundovanější české odborné definice: „Lidové označení pro manželky bohatých
podnikatelů, kteří žijí v rodinných domech v suburbiích. Zatímco muž vyjíždí každé ráno za
prací často do centrální části města a vrací se až večer, žena zůstává přes den osamocena v
zeleni na okraji města.“1
Téma zelených vdov je zpracováno odbornou literaturou velmi okrajově a to
především v pracích sociálních geografů (zde je třeba jmenovat katedru sociální geografie
regionálního rozvoje při Přírodovědecké fakultě UK a její rozsáhlou práci věnovanou procesu
suburbanizace). Dále se toto téma čas od času objevuje v médiích, která již několik let zelené
vdovy popisují ve stále obsahově stejných nebo obdobných, částečně modifikovaných
článcích (zelené vdovy jsou zde vypodobněny s akcentem na emocionální zabarvení
předkládaných informací a to většinou negativně jako bohaté ženy, které se natolik nudí doma
bez manžela, že propadají alkoholismu, depresím apod.)
Hlavním cílem disertační práce je další rozšíření tématu o nová zjištění a především
potvrzení, či vyvrácení předpokladu o existenci fenoménu zelených vdov v České republice, a
to na konkrétních případech dotazovaných žen žijících v suburbiu v blízkosti velkého města.
Vedlejším cílem je pak odpověď na otázku, zda lze v případě tohoto zkoumaného
sociokulturního fenoménu hovořit o subkultuře vzniklé v rámci procesu suburbanizace tj.
označit zelené vdovy jako trvalou subkulturu. Jinými slovy, zda souvisí proces suburbanizace
se vznikem specifického sociálního prostředí v suburbánních lokalitách a s určitými
vyhraněnými subkulturami s vlastními normami a hodnotami, které se také vymezují
odlišnými kulturními vzorci.
Stěžejní částí je pro tuto disertační práci kvalitativní výzkum provedený v roce 2017.
Autorka zrealizovala deset strukturovaných rozhovorů se ženami, které v suburbiích žijí a
tráví zde většinu svého času. Pro výběr a uskutečnění rozhovoru s respondentkou bylo
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podmínkou bydliště v satelitu a to, aby dotazovaná žena v době provádění výzkumu nebyla
zaměstnána.
Disertační práce navazuje na práci diplomovou s názvem Zelené vdovy jako fenomén
současné společnosti, obhájenou v roce 2009 na katedře sociologie Filozofické Fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.2

2. Zelené vdovy jako sociokulturní problém suburbanizace
Kapitola označena Zelené vdovy jako sociokulturní problém suburbanizace vymezuje
pojem zelená vdova a to nejen etymologicky. Jedná se o shrnutí všech autorce známých
definic tohoto pojmu. Dále pak je uvedeno, jak jsou zelené vdovy chápány a posuzovány
nejen u nás, ale i v americké a západoevropské kultuře, okrajově v postsocialistických
zemích.
Vdova je žena, jíž zemřel manžel, byla od něj oddělena smrtí.3 V rámci českého jazyka
je obecně známější sousloví „vdova slaměná“ (v anglicky mluvících zemích „grass widow“) –
do češtiny se toto sousloví dostalo z německého jazyka jako „Strohwitwe“4 a obecně není
přesně známo, jak se toto spojení ustanovilo. Podle tohoto výkladu je slaměná vdova
„nepravá, dočasná vdova“. Existuje několik teorií, ale nejčastěji se vykládá slaměná vdova
jako žena, která byla dočasně opuštěna manželem a to např. z důvodu cesty za prací apod.
Důraz je kladen na slovo „dočasně“, jedná se tedy většinou o krátkodobou záležitost.
V anglickém jazyce můžeme nalézt termín „working/work widow“, kdy se work –
working = pracující vztahuje k manželovi, který zajišťuje chod rodiny tím, že chodí do
zaměstnání a vydělává. Dle definice v Urban Dictionary je tato forma soužití častěji
k nalezení u partnerů, kde muž se živí jako obchodní zástupce, případně konzultant, který je
často mimo domov – dochází tak k dočasnému vdovství ze strany jeho ženy, kdy je celý život
rodiny závislý na mužově cestovním plánu. Žena, která je vdaná nebo žije v dlouhodobém
partnerském vztahu a pravidelně je nechávána o samotě se jeví jako svobodná, či bez
společenských kontaktů.5 Existuje i související slovní spojení „weekend widow“ – žena, která
je opět buď vdaná, nebo v partnerském vztahu, nicméně je sama o víkendech, kdy se u
2
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ostatních předpokládá, že jsou spolu a tráví i společně čas, opět spojeno s prací muže (s
pracovním režimem muže o víkendu).
Jedinou doposud známou definicí pojmu „zelená vdova“, kterou lze považovat za
relevantní, můžeme vyhledat v publikaci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a
Ministerstva pro životní prostředí ČR, která nese název suburbanizace.cz.6
Zelená vdova = „Lidové označení pro manželky bohatých podnikatelů, kteří žijí v
rodinných domech v suburbiích. Zatímco muž vyjíždí každé ráno za prací často do centrální
části města a vrací se až večer, žena zůstává přes den osamocena v zeleni na okraji města.“7
Zajímavým poznatkem je, že pokud se o zelených vdovách objeví článek v médiích, je
takřka pravidlem, že není opřen o žádné statistiky, seriózní výzkum apod., maximálně cituje
některého známého psychologa. V průběhu již několika let, kdy se tyto články objevují, mají
prakticky stejný obsah a málokdy přijdou autoři s novými poznatky. Nabízí se zde otázka,
zda zelené vdovy nejsou pouhým mediálním produktem (například články v MF Dnes, Právu
apod.)
Druhou součástí sousloví je barva „zelená“. Zelená je zde chápána ve smyslu života
v přírodě, prostředí spíše venkovském, v kultivované zeleni a s krajinou „na dohled“.
Důležitým prvkem je odkaz k procesu suburbanizace a lokace „zelených vdov“ do satelitních
městeček – jedná se tedy o specifický životní styl obyvatel suburbíí, kde by se také měla
vyskytovat tato „subkultura“. Zelené vdovy = produkt satelitů. Vytváří nebo by měly tvořit
určitou subkulturu, která se nikde jinde nevyskytuje a má své vlastní znaky a tím pádem i
sociokulturní problémy.
Z hlediska dostupných výzkumů, které se v posledních letech zaměřily na životní styl
obyvatel suburbií, lze zmínit především tyto:
V postsocialistických zemích se jedná o zajímavý výzkum Hirtové z roku 2008, který se
zaměřil na obyvatele suburbií kolem bulharské Sofie, mimo jiné právě na ženy a jejich vztah
k lokalitě.

Hirtová provedla 15 hloubkových rozhovorů se ženami žijícími v suburbiu.

Výsledkem výzkumu bylo především zjištění, že muži a ženy odlišně vnímají a mají i jiné
zkušenosti se životem v suburbiu. Pro ženy je například výrazně těžší se dopravit do centra
Sofie, než pro muže. A ačkoliv jsou ženy zaměstnány, ukázalo se, že ženy žijící v satelitu se
stávají více závislými na svých partnerech a mají větší potíže vyvážit svoje každodenní
činnosti související s přepravou, vlastní placenou prací (se zaměstnáním) a domácími
6
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pracemi. Dle Hirtové je zásadním problémem suburbanizace to, že má tendenci sociálně –
prostorově soustředit dobrou práci (atraktivní pracovní pozice), občanskou participaci (účast
na ní) apod. do center měst. Ženy pak k těmto příležitostem nemají přístup, kvůli omezeným
vzorcům mobility a jejím funkčním a prostorovým limitům.8
V německy hovořících zemích vznikl v 60. letech 20.století termín „grüne Witwen“
(zelené vdovy). Zatímco prostorová mobilita je pro muže samozřejmostí, zcela jinak se to jeví
jejich ženám. Především zelené vdovy, které nejsou výdělečně činné, jsou relativně imobilní.
Tyto ženy jsou svázány domácími povinnostmi, často jsou prostorově odděleny od
příbuzných a přátel, jejich sociální vazby jsou omezeny. Hovoří se o ženách „pracujících na
plný úvazek v domácnosti“, které jsou oproti svým mužům téměř bezvýhradně upoutány
k suburbiu, ve kterém bydlí, a společenského života se mohou účastnit pouze za určitých
předpokladů. Woyke pak upozorňuje, že nelze v případě zelených vdov individuální poznatky
z pozorování generalizovat, avšak poukazuje na některé zkušenosti, které se týkají tohoto typu
ženy a její prostorové zkušenosti v prostředí obývaného suburbia . Woyke dále rozebírá, kdy
a proč termín zelená vdova vymizel, kdy se pravděpodobně tento otevřený jazykový úzus,
který nebyl náhodný, vytratil. Spojitost je především v historickém kontextu doby a stále se
zlepšujících životních podmínek, v ekonomickém růstu, v angažovaném státním plánování, ve
značném pokroku, který prodělala výstavba infrastruktury v suburbiích a samozřejmě
v rozvoji osobní automobilové dopravy (spolu s dopravní politikou). Jakmile byla možnost
v 70. letech pořídit si druhé rodinné auto, situace se pro ženy zásadně změnila. Ženy se staly
mnohem více mobilními a tím pádem i nezávislými na veřejné dopravě a trávení většiny času
v suburbiu.
Nejvíce pozornosti se fenoménu zelených vdov a procesu suburbanizace dostalo a stále
dostává ve Spojených státech. Téma zelených vdov je předmětem zájmu nejen amerických
odborníků a jako sociální problém je tento společenský fenomén vnímán přibližně od 60. let.
Souvisí primárně nejen s probíhajícími suburbanizačními procesy, ale především se změnami
životního stylu. Kromě odborných článků se tématu věnovala i beletrie. V roce 1972 vychází
známá kniha spisovatele Iry Levina „Stepfordské paničky“. Satirický román z amerického
předměstí, kde se vše zdá tak dokonalé, až je to skoro nemožné.
Jednou z nejznámějších odborných publikací, která se zabývá životním stylem v nově
vznikajících suburbánních lokalitách na území Spojených států amerických, je dílo
amerického sociologa (narozeného v Německu) Herberta J. Ganse. Gans v 60. letech provedl
8
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zúčastněné pozorování (podpořeno dotazníkovým šetřením a hloubkovými rozhovory) v nově
vzniklé satelitní zástavbě ve Willingboro ve státě New Jersey. Gans se zaměřil na problémy
vzniku nové komunity (kdo jsou obyvatelé, jak bylo místo naplánováno a vybaveno pro život
apod.), dále na kvalitu života v suburbiu

(společenský život, adaptace rodin na život zde,

společná komunitní kultura – společnost spotřeby ….), vliv suburbia na chování respondentů
a také na problém politiky a rozhodování (demokracie a samospráva).
Co se týče žen, jako obyvatelek suburbií, pak Gans je toho názoru, že suburbium a
samostatné rodinné domy jsou vynálezem, jak udržet ženy v ekonomické závislosti a
podřadné pozici; jsou daleko od zaměstnání, utápějí se v domácích pracích, nudí se a jsou
v suburbiu osamoceny.9 Gans nicméně přišel s pozitivním zjištěním a to, že život v suburbiu
produkuje více rodinné soudržnosti a tedy i méně osamění a prostoru pro nudu. 10
Dalším autorem, který se zamýšlí nad životem žen a především rodin v suburbiích
realizovaných ve Spojených státech, je Karl Zinsmeister. Zabývá se otázkou, zda jsou satelitní
městečka opravdu „family- friendly“, tedy přátelská a vstřícná vůči rodinám s dětmi. Uvádí,
že současné satelity jsou relativně bezpečné, není zde rasové napětí, je tu čisto a většinou
fungující veřejné služby a školství. Život v suburbiu není tak finančně náročný, jako na
malém městě nebo na venkově (vesnici). Suburbanizace oddělila domov od pracoviště a
místa podnikání. (V současné době může být vzhledem k novým IT technologiím, které
umožňují práci z domova, toto tvrzení diskutabilní). V rámci oddělení od pracoviště,
suburbanizace urychlila jakési „odpojení“ mužů od domácího života. Hned od počátku se
suburbia stala jakýmisi ghetty pro ženy a děti. Kromě toho tyto matky musí vykonávat své
povinnosti samy. Jediná cesta pro ženy, jak se ze suburbia dostat, je nasednout do auta – a
rozvážet děti do vzdálených škol, k doktorům a na kroužky. Podkapitolu tvoří srovnání žen
v domácnosti a zelených vdov a dále je zde podkapitola věnována anketě, včetně srovnání
výsledků ze šetření z let 2009 a 2014. Anketa se zaměřila na všeobecné povědomí o zelených
vdovách, kdy respondentům byla předložena jednoduchá otázka: Kdo je podle Vás zelená
vdova? Z šetření vyplynulo, že polovina respondentů spojuje zelené vdovy především
s luxusem a blahobytem, ve kterém podle jejich názoru žijí, druhá polovina, pak správně
spojuje zelené vdovy se suburbii a procesem suburbanizace.
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3. Sociokulturní problémy suburbanizace
Třetí kapitola disertační práce se zabývá sociokulturními problémy suburbanizace.
Jedná se o významný sídlotvorný proces a proto je tato kapitola - zejména z hlediska
správného výkladu suburbanizace včetně uvědomění si vzájemných vazeb a souvislostí - pro
téma zelených vdov podstatná. V disertační práci, tvoří tato kapitola jakýsi rámec tématu.
(Velmi podrobně byl proces suburbanizace popsán v diplomové práci autorky). V textu je
zmíněn vztah kulturologie k urbanismu a architektuře, stejně tak i spojitost s kulturní ekologií.
Kromě toho se autorka v této kapitole zabývá životním stylem v suburbiích, jejich sociálním
prostředím a okrajově je zmíněna problematika související s vnímáním krajiny s ohledem na
probíhající suburbanizační procesy. Závěrem kapitoly jsou definovány současné sociokulturní
problémy suburbanizace.
Kulturologický pohled na proces urbanizace: „(…)urbanizace vyjadřuje půdorys
životního stylu a architektonický řád mu poskytuje konkrétní individualizovaný výraz.“

11

S tímto, kulturologickým aspektem, souvisí i definice architektury Norberga-Schulze, který
vymezuje architekturu jako „konkretizaci existenciálního prostoru“ (v rámci snahy o postižení
fenomenologie architektury, respektive jejího předmětu tj. místa a kontextu s přírodními a
umělými prvky prostředí, se odvolává zejména na Heideggera).12
Z jiného úhlu pohledu se kulturologie věnuje urbanizaci a architektuře jako tvorbě
prostředí a to v kontextu porozumění biologické stránce života. Je zřejmé, že vždy musí
existovat podmínka zachování a reprodukce rodu – s tím souvisí také každodenní prostředí a
jeho tvorba, kdy toto prostředí musí být k takovému účelu upraveno - vzniká tzv. „lidská
nika“.13
V 60. a 70. letech 20. století vzniká škola kulturní ekologie, která úzce souvisí
s kulturologickým pohledem na tvorbu prostředí a adaptaci člověka na přírodní prostředí.
Kulturní ekologie navázala na neoevolucionismus (kultura jako adaptivní systém studovaný
v rámci ekosystému) a tedy se zabývá „ studiem vzniku, vývoje a fungování sociokulturních
systémů v kontextu jejich přírodního prostředí.“14
Kulturní ekologie je pak definována takto: „V současné době je to široce pojatý proud
empirických studií a myšlení inspirovaného přístupy ekologie, antropologie a tématy

11
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v Praze (přednášky Sociální a kulturní ekologie I. a II. z let 2004-2006)
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kulturálních studií.“ Zakladatelem klasické kulturní ekologie je Julian Steward, který v roce
1955 vydal dílo s názvem Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear
Evolution. Toto dílo se stalo základem, ze kterého kulturní ekologie vycházela. Stewardova
teorie „… multilineární evoluce zdůrazňuje vliv prostředí na vývoj kultury. Kulturní evoluce
tak postupuje po různých liniích v různých společnostech a prostředích. Tato teorie je
v protikladu ke starší klasické evolucionistické teorii, která předpokládá, že všechny kultury
procházejí stejnými vývojovými stadii.“

15

Kulturní ekologie je tedy dle Stewarda chápána

jako: „...metoda pro rozpoznání způsobů, jimiž je kulturní změna vyvolaná adaptací na
prostředí.“16 Dalšími významnými představiteli kulturní ekologie jsou např. R.A.Rappaport,
R.Lee.17
V současném vědním prostředí u nás, je kulturní ekologie spojována s ekologií
sociální. Rozdíl mezi nimi je obecně následující: „…kulturní ekologie je snaha o ekologickou
reflexi kultury a sociální ekologie je snaha o ekologickou reflexi společnosti.“ Sociální
ekologie tak má dvě východiska a to směr reprezentovaný M. Bookchinem

a sociální

ekologii, která navazuje na tradici „human ecology“ Chicagské školy spojené se jmény Park,
Burgess, McKenzie a jejich nejznámější prací The City, poprvé publikovanou v roce 1925.
Autoři, které můžeme řadit mezi představitele sociální a kulturní ekologie u nás, jsou
například Jiří Musil (sociologie města a bydlení), Bohuslav Blažek (problematika venkova),
Miloslav Lapka (venkov, zemědělství a kulturní krajina), Jan Keller (vztah sociologie a
ekologie), v rámci oddělení kulturologie (teorie kultury)18 na FF UK pak Jitka Ortová
(„kulturologická reflexe ekologické krize“), Hana Librová (životní způsob, životní styl).19
Téma této disertační práce zní „Sociokulturní problémy suburbanizace“ se zaměřením na
specifickou skupinu (subkulturu) obyvatel – zelené vdovy. V současné době, jak již bylo
uvedeno, je suburbanizační proces vnímán spíše negativně, ačkoliv podle názorů některých
odborníků20 je tento negativní obraz především mediálně nadhodnocen. Souvisí s tím i jaká je
podoba suburbanizace u nás ve srovnání například se Spojenými státy, kdy v našem kontextu
se jedná spíše o „přístavbu“ nových čtvrtí ke stávajícím obcím. Ať už je suburbanizace

15

Lapka M., Sokolíčková Z., Vávra J., Pět tezí současné kulturní ekologie, In: Acta universitatis carolinae
philosophica et historica 1/2009/ studia sociologica xvi, Naše společná přítomnost I., 2012, Str. 9.
16
Tamtéž str.10
17
Soukup V., Dějiny antropologie, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 2004 str. 490
18
Dříve katedra teorie kultury ( kulturologie), nyní oddělení kulturologie pod Ústavem etnologie FF UK
19
Lapka M., Sokolíčková Z., Vávra J., Pět tezí současné kulturní ekologie, In: Acta Universitatis Carolinae.
Philosophica et Historica. Studia sociologica XVI. Naše společná přítomnost I. č. 1/2009, 2012 str.11-14
20
Především se jedná o členy URRLab při PřF UK např. Ouředníček, Špačková, a další
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vnímána negativně či spíše neutrálně, i tak se zde můžeme setkat s více či méně závažnými
sociokulturními problémy. Toto jsou, dle soudu autorky, závažné problémy nutné k řešení:
1. sociální struktura suburbií – odchod sociálně a ekonomicky silnějších obyvatel
z metropolí do jejího zázemí, příchod specifické skupiny obyvatel (mladé rodiny
s malými dětmi), (ne)existence specifických subkultur (zelené vdovy apod., ale i lidé
v důchodovém věku, mládež….), integrace nových obyvatel, případné konflikty se
stávajícími (původními obyvateli), participace nových obyvatel na samosprávě obce
(střety nových a starých obyvatel v místním zastupitelstvu apod.), potřebná místa
k setkávání, účast nových obyvatel na akcích pořádaných obcí, v extrémních
případech segregace nových obyvatel
2. územní plánování obcí - zabírání volných ploch a ekologické dopady, riziko sídelní
kaše, lokalizace zástavby na tzv. zelené louce, zábor zemědělského půdního fondu,
nekontrolované rozrůstání sídla do volné krajiny – nedostatečná regulace,
monofunkčnost, tlak developerů na změny územního plánu apod.).21
3. místo trvalého bydliště

- dochází k přílivu nových obyvatel do obcí, ale jejich

nehlášení se k trvalému pobytu, výsledkem je nízký podíl obce na daňovém výnosu a
snížení možnosti investování obce do jejího rozvoje jako např. budování a údržba
infrastruktury, rozšiřování či stavby nových škol a školek (využíváno i novými
obyvateli), dochází k „dotování“ nových obyvatel původními obyvateli, platí i pro
sídla firem
4. dopravní řešení – špatné dopravní spojení, ve většině případů nutnost přepravy
automobilem (ekologické otázky) a vlastnictví více automobilů, nedostatečná možnost
přepravy MHD a její frekvence (četnost spojů, časové intervaly) nebo naopak její
nedostatečné využívání - pokud v obci je, dojížďka za prací a studiem mimo místo
bydliště, vznik kolon a ucpání (a ztížená průjezdnost) hlavních tahů do jádrového
města, leckde již v obci (viz například ranní situace v Líbeznici), neřešení dopravní
situace a především přepravní kapacity hlavních tahů z obce, často na takový provoz
nejsou stavěny, respektive infrastrukturně vybaveny.
5. vnímání krajiny a její změny - změny v charakteru osídlení (včetně architektonické
kvality zástavby), zábor zemědělské půdy, zastavění volného prostoru krajiny a
nevratné změny v obrazu tradiční české krajiny, ztráta genia loci; působení
21

Smolová K., Zelené vdovy jako fenomén současné společnosti, Diplomová práce, Filozofická fakulta,
Univerzita Karlova v Praze, Praha 2009, str. 38
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developerských společností s jejich projekty „na klíč“, případně rychlé zainvestování
technickou infrastrukturou a rozprodej pozemků (častý tlak developerů na možnost
výstavby v nevhodných lokalitách ovlivněný především cenou pozemků) apod., rychlé
šíření komerční suburbanizace.

4. Deníkový záznam - ze života satelitu
Čtvrtou kapitolu disertační práce tvoří deníkový záznam ze života ženy v satelitu. Jedná se
o autentický zážitek autorky, která měla možnost v satelitu tři měsíce bydlet a vyzkoušet si
každodenní životní situaci ženy bydlící v suburbiu (jak je každodenní život uspořádán a jaký
dává smysl). Konkrétně se jednalo o lokalitu Zdiby v období duben – červen 2015.
Provedený deníkový záznam sloužil autorce jako podklad pro přípravu kvalitativního
výzkumu. Tento osobní zážitek měl zároveň pozitivní dopad nejen na lepší pochopení situace
dotazovaných respondentek (psychické rozpoložení, pocity osamění, doprava apod.), ale
usnadnil i vzájemnou komunikaci.

5. Kvalitativní výzkum
Důležitou částí je pro tuto disertační práci kvalitativní výzkum provedený v roce 2017.
Autorka uskutečnila deset strukturovaných rozhovorů se ženami, které v suburbiích žijí a tráví
zde většinu svého času. Pro výběr a uskutečnění rozhovoru s respondentkou bylo (jak již bylo
uvedeno) podmínkou bydliště v satelitu a to, aby dotazovaná žena v době provádění výzkumu
nebyla zaměstnána. Rozhovory vznikaly v rozmezí tří měsíců a výběr respondentek byl
proveden metodou sněhové koule. Tato metoda byla zvolena z toho důvodu, že původní
záměr získat respondentky jen ze tří zvolených lokalit Pražského městského regionu
(Líbeznice, Zdiby, Březiněves), se ukázal jako nereálný. Ve výsledku bylo vybraných lokalit
devět: Líbeznice, Zdiby, Březiněves, Veleň, Unhošť, Tuchlovice (Srby), Odolena Voda,
Černošice a Ivančice na Moravě.
Scénář rozhovoru byl rozdělen tematicky do tří částí a to: ekonomická část (důvody
přistěhování, hypotéka, vlastnictví automobilu, příjem rodiny), osobní a rodinná část (trávení
času, přeprava dětí, běžný denní režim, práce v domácnosti, osobní pocity z obývaného
prostoru domu) a život v suburbánní lokalitě (vztahy s původními obyvateli, účast na
samosprávě, účast na kulturních a společenských akcích).
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5.1.

Cíl výzkumu

Vzhledem k tomu, že téma a (ne)existence zelených vdov jako specifické subkultury
v rámci procesu suburbanizace, není v odborné literatuře zpracováno empiricky (a do jisté
míry ani teoreticky), bylo hlavním cílem disertační práce potvrzení, či vyvrácení existence
této specifické skupiny obyvatel satelitů a to na základě rozhovorů se ženami, které v satelitu
žijí a nechodí do zaměstnání. Kdo jsou tyto ženy, jak se chovají, jak tráví svůj všední den,
jaké mají pocity a jak jejich chování souvisí se životem v suburbiu. Jinak formulováno: zda
souvisí proces suburbanizace se vznikem specifického sociálního prostředí v suburbiích a
určitých subkultur s vlastními normami a hodnotami, které se také vymezují odlišnými
kulturními vzorci. Konkrétně v této práci zaměřeno na ženy.

5.2.

Metodologie výzkumu

5.2.1. Technika sběru dat
Jako technika sběru dat byly zvoleny strukturované rozhovory s otevřenými otázkami.
Scénář rozhovoru je k nahlédnutí v příloze textu disertační práce. V průběhu výzkumu bylo
uskutečněno 10 rozhovorů se ženami různého věku, které v době, kdy byl rozhovor konán,
v suburbiu žily.
Hlavními kritérii pro rozhovor byly následující podmínky:
1. Bydliště respondentky v suburbiu (satelitu) v Pražském městském regionu
(výjimku tvoří jedna respondentka, která žije v suburbiu u Brna)
2. V době konání rozhovoru nebyla respondentka zaměstnaná tj. byla v domácnosti,
na mateřské či rodičovské apod.
5.2.2. Metoda výběru respondentů
Rozhovory vznikaly postupně a to „metodou sněhové koule“, kdy na jednu respondentku
se nabalila další, většinou ze stejné lokality. Proto i lokalit je více, což rozhodně není na
škodu a práci naopak přidává více geografické rozmanitosti.
Zpočátku šly práce při výběru respondentek velmi pomalu a to z důvodu neochoty
obyvatelek vybraných lokalit uskutečnit rozhovor. K oslovení došlo náhodně při návštěvě
daného satelitu (vždy s negativní odezvou), po té byly respondentky z vybraných lokalit
osloveny písemnou formou a to letáčkem ve schránce s žádostí o rozhovor. Dále pak byl
distribuován leták o probíhajícím výzkumu v MŠ nebo v případě Březiněvsi v dětském
plaveckém klubu Rehaklub v Ďáblicích (zde se dle zjištění autorky koncentrují obyvatelky
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Březiněvsi a přilehlých lokalit). Odtud také pochází kontakt s první respondentkou pro
rozhovor a dále se již nabalovaly, jak bylo uvedeno, další.
Všechny respondentky byly seznámeny s účelem výzkumu pro potřeby disertační práce.
Rozhovory probíhaly osobně či přes platformu Skype a to v období léto až podzim 2017.
Vzhledem k rozsáhlosti obsahu rozhovoru, jsou některé odpovědi velmi stručné. Nicméně ani
touto formou – tedy osobním rozhovorem - nebyly respondentky příliš ochotné se mnoho
rozpovídat. Důvodů souvisejících s tímto problémem může být více. Většinou bylo poskytnutí
rozhovoru podmíněno tím, že nezabere mnoho času. V průměru zabral každý rozhovor
přibližně hodinu, v některých případech byla doba i kratší (záviselo na objektivních
podmínkách typu „dítě, co právě něco nutně potřebuje“, což byl velmi častý rušivý element
apod.) Délka rozhovoru se ukázala jako velká překážka, nicméně již v průběhu výzkumu
nebylo možné scénář rozhovoru měnit a zkracovat. Některé rozhovory jsou tedy obsáhlejší,
než jiné. Ve výsledku jsou však všechny podstatné informace z rozhovorů vytěženy, což
považuji pro disertační práci a stanovené cíle za podstatné.
Další možnou překážkou mohlo být, že respondentky dostatečně dobře neznaly osobu
autorky a tazatele v jednom. Některé respondentky byly takříkajíc „známá známé“, tudíž se
k nim autorka dostala přes doporučení několika lidí. Ale účel byl splněn, podařilo se najít
osoby, které byly ochotné rozhovor uskutečnit, i když oproti původnímu plánu se nejednalo o
respondenty z předem vytipovaných obcí.
Rozhovory probíhaly na základě „scénáře rozhovoru“. Přepisy všech rozhovorů jsou
k nahlédnutí v příloze disertační práce. Rozhovory, kdy respondentka hovořila slovensky (a to
ve čtyřech případech), byly přeloženy do českého jazyka.
5.2.3. Harmonogram výzkumu
Přípravy na výzkum probíhaly od roku 2015, ukončen byl na podzim 2017.
Průběh výzkumu:
-

2015 - 2016: Metodická příprava výzkumu, příprava scénáře rozhovoru, výběr lokalit
a mapování terénu (ochota provést rozhovor)

-

jaro 2017: Distribuce letáků do vybraných lokalit ohledně výzkumu a provedení
rozhovoru, osobní oslovení – ve výsledku nutnost přistoupit k metodě sněhové koule –
do léta 2017 vytipováno 13 respondentek pro rozhovor, ve finále uskutečněno
rozhovorů 10 (dle původního plánu)

-

léto – podzim 2017: Uskutečněno 10 rozhovorů (viz tabulka níže)

-

podzim 2017: Vyhodnocení výzkumu a závěr
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Tabulka č.1.: Lokalita, datum rozhovoru, délka rozhovoru a forma uskutečnění

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

jméno
věk
lokalita
38 Odolena Voda
Leona
35 Černošice
Renata
44 Unhošť
Jiřina
43 Březiněves
Andrea
31 Ivančice
Klára
31 Veleň
Michaela
33 Veleň
Kateřina
31 Líbeznice
Ingrid
Tuchlovice
35 (Srby)
Olina
35 Zdiby
Hana

rozhovor dne
24.9.2017
30.9.2017
11.11.2017
8.9.2017
21.11.2017
1.11.2017
18.9.2017
23.10.2017

forma
osobně
osobně
osobně
osobně
skype
osobně
skype
skype

30.8.2017 osobně
29.10.2017 skype

délka
rozhovoru (v
minutách)
53min
72min
68min
45min
40min
60min
47min
70min
85min
45min

6. Závěr – hlavní přínosy
Hlavním cílem disertační práce bylo rozšíření tématu fenoménu zelených vdov v české
společnosti o nové poznatky a především vyvrácení, či potvrzení existence této specifické
skupiny obyvatel suburbií. Dále bylo cílem disertační práce popsat a vymezit zelené vdovy
jako jeden z možných sociokulturních problémů suburbanizace a v neposlední řadě určit, zda
v případě zelených vdov lze hovořit o subkultuře s vlastními normami a hodnotami, vymezují
se odlišnými kulturními vzorci. Z tohoto hlediska byly cíle disertační práce splněny a doplnily
tak předchozí zkoumání daného tématu.
Autorka provedla vlastní kvalitativní výzkum a v rámci deseti strukturovaných
rozhovorů v devíti lokalitách kladla respondentům otázky, které zkoumaly, jak nové
problémové jevy, tak zároveň reflektovaly v obecné rovině některá předpokládaná zjištění
vzešlá z již realizovaných výzkumů u nás i v zahraničí. Na základě uskutečněného
kvalitativního výzkumu a vyhodnocení dalších dostupných informací (zahraniční odborné
články, ale především současný výzkum suburbanizace v ČR apod.) vyvodila následující
závěry: (Autorka si uvědomuje, že provedený kvalitativní výzkum na relativně malém vzorku
respondentů není zcela reprezentativní, domnívá se však, že vyvozené závěry umožňují téma
zelených vdov nejen doplnit, ale i interpretovat v souvislosti se sociokulturními problémy
v suburbánních lokalitách.)
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Autorka dospěla k názoru, že hovořit o fenoménu zelených vdov je, v rámci našich
českých podmínek, ne zcela podložené, zpravidla jako téma nadsazené a do určité míry
prezentované jako problém zejména médii. Definice zelených vdov je spojena s přívlastkem
„manželky bohatých podnikatelů žijících v suburbiích“. Otázkou je, co v dnešní době
znamená být bohatý. Pokud bychom tedy podle tohoto atributu chápali zelené vdovy, jako
ženy úspěšných bohatých mužů, pak se u nás pravděpodobně tato specifická skupina
obyvatelek vyskytovala v 90. letech 20.století, kdy docházelo k rychlým změnám ve
společnosti a prestiž, moc a bohatství mohly indikovat vznik tohoto jevu. Ovšem jedná se
pouze o domněnku, není potvrzeno žádným výzkumem. V té době šlo o manželky prvních
úspěšných podnikatelů, které toužily po vlastním domě mimo centrum města a v dané situaci
bylo pro ně společensky výhodnější i příznivější trávit čas doma a nechodit do zaměstnání.
Vytvářely tak svým manželům žádoucí zázemí a v případě potřeby je reprezentovaly ve
společnosti. Autorka dále (na základě provedených zjištění) usuzuje, že v současné době nelze
o zelených vdovách jako fenoménu spojeném s procesem suburbanizace hovořit a pokud ano,
pak existují ve velmi omezené míře. K nalezení budou spíše v nových luxusních městských
čtvrtích, než v běžné suburbánní zástavbě. Z tohoto poznání dále vyplývá, že nemůžeme
zelené vdovy označit za subkulturu vymezující se odlišným životním stylem.
Ženy žijící v satelitu, které nepracují, jsou většinou matky na mateřské/rodičovské
dovolené, jejichž životní styl a každodenní režim je totožný s jakoukoliv jinou ženou žijící
kdekoliv jinde. Nezáleží tedy na lokalitě – typu bydlení. Pocity matek z prožívané
každodennosti na mateřské dovolené jsou analogické. To, že mohou být ženy s dětmi doma
po tak dlouhou dobu, umožňuje, jinde v Evropě nebývalý, systém peněžité pomoci
v mateřství a na ni navazující rodičovské dovolené (rodičovský příspěvek), která ženám
umožňuje být s dítětem doma až do 4 let věku. Především z těchto důvodů, jsou u nás ženy
delší dobu doma s dětmi a není určující, zda pobývají ve městě nebo v suburbiu. (K pobytu
doma přispívá i omezená možnost umístit dítě do jeslí a předškolních zařízení pro děti mladší
dvou let, jinde ve světě běžné).
Kvalitativní výzkum, i přes svou nereprezentativnost, co do počtu dotazovaných
respondentů, potvrdil výsledky výzkumů zabývajících se suburbii z hlediska sociální
charakteristiky. Do suburbií se stěhují především mladé rodiny s dětmi, které na daný dům
mají hypotéku a tedy ve většině případů ani není ekonomicky možné, aby žena po ukončení
rodičovské dovolené zůstala doma. Žena nastupuje do zaměstnání, aby podpořila rodinný
rozpočet. (Mimo záznam většina respondentek potvrdila, že jim díky mateřské dovolené,
celkově klesl životní standard rodiny). Pouze jedna z respondentek (Jiřina, 44let, Unhošť)
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uvedla, že je v domácnosti a to vlastním rozhodnutím, což jí umožňuje relativně vysoký
příjem podnikajícího manžela. K tomuto rozhodnutí jí dovedla dcera a její časově náročné
mimoškolní zájmové aktivity, které stále znamenají neustálou potřebu její přepravy
(automobilem). Respondentka uvedla, že kdyby byla zaměstnána, mohla by tak „ošidit“ svou
dceru o aktivity, které jí zajímají a ta by se podle ní nemohla adekvátně rozvíjet. S tím souvisí
i další poznatek. Představa žen o jejich budoucnosti v horizontu deseti let. Všechny se
vyjádřily, že by rády podnikaly nebo pracovaly na „volné noze“ (samostatně podnikaly).
Cílem je mít co nejvíce flexibilní pracovní dobu, aby se mohly starat o děti, především ve
smyslu jejich odvozu/dovozu do vzdělávacích zařízení a na odpolední kroužky. Zde vzniká i
otázka, do jaké míry jsou zaměstnavatelé v České republice připraveni a schopni vyjít vstříc
matkám s malými dětmi formou zaměstnání na půl úvazku, či sdílených pracovních míst.
Bydlení v satelitu tak více komplikuje běžný rodinný život z hlediska provozu a
mobility, ať už je žena na mateřské či ne, než by jej nějak zásadně negativně ovlivňovalo.
Největším problémem pro ženy žijící v satelitu, tak zůstává doprava. Doprava ve smyslu
neustálého převážení dětí, sebe a kohokoliv dalšího z členů rodiny, který nevlastní automobil
nebo nemá řidičský průkaz. Prakticky každý den je to cesta autem „někam“ – do školky,
školy, na nákup, k lékaři. Z rozhovorů vyplynulo, že přepravou stráví ženy od půl hodiny po
dvě hodiny času a každý den vyjíždí minimálně dvakrát. S obtížemi s dopravou souvisí i
každodenní kolony, které mnohde začínají již v obci (Březiněves, Líbeznice). V této
souvislosti se zde objevuje již v textu práce zmíněná otázka ekologická. A především také to,
zda potřeby pro naplnění plnohodnotného života v suburbiu, potřeba pravidelné mobility a
s ní spojená nutnost vlastnit minimálně dvě auta (v mnoha případech i více než dvě), přeprava
blízkých osob (děti, prarodiče), neustálé dojíždění, ať už do zaměstnání nebo v rámci
každodenních či volnočasových aktivit, nezpůsobuje vyšší zátěž pro životní prostředí a
v konečném důsledku i pro naší mimořádně hodnotnou kulturní krajinu. (Je možné však i
polemizovat, zda obyvatelé žijící na vesnici nejsou v tomto směru na tom velmi podobně).
Faktem zůstává, že pokud není efektivně vyřešen dopravní systém a realizována odpovídající
dopravní infrastruktura, znamená to podstatnou zátěž nejen pro životní prostředí, ale i pro
jejich uživatele.
Z hlediska života žen dochází v satelitu k určité izolaci právě díky dopravě tj. pokud
nemají k dispozici automobil a není zde dostatečná MHD je situace obtížně zvladatelná. Bez
automobilu jsou v satelitu prakticky „uvězněny“ ve svém domově a závislé na partnerovi,
nejen finančně, ale i v rámci omezené mobility. Dostávají se rovněž do určité společenské
izolace. Kulturní život je daleko (v centru) a je třeba za ním dojíždět, přátelé a blízká rodina
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bydlí ve většině případů mimo lokalitu. Na výchovu dětí jsou samy, partneři dojíždí do
zaměstnání a přijíždí až večer, tudíž je veškerá péče o děti a jejich výchova jen na ženách
samotných. Tento stav může být pro ženy do určité míry i značně frustrující. (Nesouvisí
ovšem jen se satelity, ale tato situace je běžná v každé rodině, kde muž pracuje a žena je doma
s dětmi – v případě satelitů se jen prodlužuje dojezdový čas muže z práce.) Proto, tento
problém některé respondentky řeší tím, že vyhledávají neustále pobyt mimo lokalitu, aby se
vyhnuly stereotypu. Z výzkumu vyplynulo, že život v satelitu nenarušuje partnerský vztah
(pouze jedna respondentka (Olina 35 let Tuchlovice), se zmínila, že občas vedou s manželem
hádky na téma jejího osamocení v suburbiu.) Pocity osamění a určité izolovanosti, které
vnímala celá polovina respondentek, se vztahovaly především k počátečnímu přistěhování do
lokality a také měly souvislost s aktuální životní situací ženy na mateřské dovolené.
Doprava a mobilita je tedy vnímána jako jeden z nejvýznamnějších sociokulturních
problémů suburbií. Do budoucna by se tomuto problému měla věnovat větší pozornost a to
v souvislosti s územním plánováním. Prostorová blízkost suburbií u větších měst a řešení
dopravního napojení včetně veřejné infrastruktury jsou pro plánování výstavby suburbií
klíčové. Cílem je zamezit tomu, aby nedocházelo k navyšování dopravy a zátěži stávajících
komunikací, které nejsou pro takový provoz vhodné a dostatečně kapacitní. Tento problém je
například součástí širšího řešení dopravy v okolí Prahy, jako je dokončení pražského okruhu
a jeho další

napojení. Obecně, pokud sídlo nemá dostatečnou dopravní (a technickou)

infrastrukturu, je nová výstavba „na zelené louce“ ve velkém rozsahu značně problematická.
Obyvateli satelitů se nejčastěji stávají lidé přibližně ve věku mezi 30 až 45 roky.
Nachází se v určité životní fázi, kdy zakládají rodiny nebo děti již mají a vzniká u nich
potřeba většího prostoru, popřípadě chtějí, aby děti vyrůstaly ve zdravějším životním
prostředí, než je tomu, podle jejich soudu, ve městě. Výzkum tak potvrdil již známé závěry
(především výzkumy katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK a URRLab),
že do zázemí velkých měst se stěhují lidé s vyšším socioekonomickým statusem a vzděláním.
Tři čtvrtiny respondentek mají vysokoškolské vzdělání a pracovaly původně na pozicích, kde
se vyžaduje duševní práce. Jejich partneři z velké části zastávají manažerská místa (případně
vlastní firmy) a pracují v nemanuálních profesích.
Obecně u respondentek převažuje pozitivní pocit z bydlení v suburbánní lokalitě, tyto
pocity pramení především z bezprostřední blízkosti přírody. Vesnický životní styl a bydlení,
blízkost k přírodě a klid byly uváděny jako jedny z největších výhod života v satelitu. Naopak
mezi nevýhodami dominovala již zmíněná doprava (závislost na osobním automobilu),
dopravní zácpy a nedostupnost odpovídajícího vzdělání pro děti (zde míněno jako alternativa
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ke klasickému vzdělávání). I přes tyto nevýhody z výzkumu vyplynulo, že by se respondentky
do dané lokality nastěhovaly znovu a bydlení v satelitu by doporučily.
Mezilidské vztahy v suburbiu jsou vnímány velmi pozitivně. Jedná se o slušné, někde
až přátelské vztahy mezi lidmi v lokalitě. Obyvatelé se setkávají ve veřejném prostoru, na
ulici. Velkou roli ve vzájemné komunikaci hraje škola a školka. Dochází tak hlavně
k seznámení se s novými lidmi „přes děti“ a to na školou pořádaných akcích nebo akcích
určených pro děti, které zajišťuje obec. Každá z lokalit, zmíněných v kvalitativním výzkumu,
pořádá akce pro své občany a to např. pálení čarodějnic, oslavy adventu, plesy apod. Vztahy
mezi novými obyvateli a starousedlíky jsou dobré, stýkají se mezi sebou a někde dochází i
k navazování užších přátelských vztahů (nejčastěji opět přes děti). Autorka se domnívá, že
vzhledem k poměrně husté struktuře našeho osídlení, vzájemné blízkosti jednotlivých sídel a
tím pádem i k velikosti našich suburbií, která nejsou tak od jádrového města vzdálena, jako
například ve Spojených státech, jsou teritoriální pospolitost a sousedské vztahy v suburbiích
fungující. Jsou to ženy, které komunitu vytváří a udržují.22Ať už prostřednictvím přátelských
vazeb mezi dětmi nebo v rámci jejich aktivit v zájmových kroužcích apod. apod. Na rozdíl od
mužů, kteří přes týden tráví čas v zaměstnání nebo mimo lokalitu, věnují ženy čas
společnému soužití v suburbiu, udržování vzájemných vztahů, společným aktivitám.
Zajímavým poznatkem je i angažovanost v místní samosprávě. Z výzkumu vyplynulo,
že ženy ze zkoumaného vzorku nemají ambice nebo chuť například kandidovat do
zastupitelstva nebo se stát členy nějakého spolku nebo občanského sdružení. Objevuje se zde
zajímavý jev: pokud se jich něco osobně nedotýká, nemají potřebu se angažovat. Příkladem
by mohl být vznik občanské iniciativy v obci Zdiby23, která usiluje o zamítnutí výstavby
průmyslového areálu o rozloze 15,3ha (jedná se o rozsáhlý areál společnosti Goodman na
okraji obce, která by znamenala nejen další výraznou dopravní zátěž, ale i znehodnocení
krajinného a přírodního prostředí). Zde díky této „přímé hrozbě“ vznikla občanská iniciativa
vedená právě ženou. Tato situace může být náhodná, avšak ukazuje se i ze zahraničních
výzkumů24, že právě se vzrůstající zkušeností žen se životem v suburbiích se jejich prostředí
stávalo kvalitnějším a to zejména díky jejich angažovanosti v oblasti územního plánování. O
angažovanosti žen s příměstských lokalit vypovídají údaje z vedení místních samospráv za
rok 2015, kdy v některých obcích ženy dokonce v zastupitelstvech převládaly a staly se tak
22

Pro srovnání: Stevenson D., Community views: women and the politics of neighbourhood in an Australian
suburb. In: Journal of Sociology Vol. 35, Č.2, 8/1999, str. 214
23
Občanská iniciativa „Stop haly Goodman“ Zdiby Dostupné z: http://www.stophaly.nazory.cz
24
Woyke M., Berufspendler und "grüne Witwen" :Suburbanisierungsprozesse, Verkehrspolitik und
geschlechtsspezifische Raumerfahrungen in den "langen Sechzigerjahren" In: Schweizerische Gesellschaft für
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 25/2010, str. 336-339
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hybatelkami politického i kulturního života v lokalitě (v roce 2017 starostky např. Jesenice u
Prahy, Odolena Voda, Unhošť, Velké Přílepy). 25
Volba stát se ženou v domácnosti není pro ženy tak jednoduchá, jako pro muže. Ne ve
všech případech to musí být volba dobrovolná. Záleží na rodinné (např. péče o nemocného
člena rodiny, starého člověka) a finanční situaci. Případy, kdy žena zůstává doma z vlastního
rozhodnutí, jsou méně časté. Zde jsou často spojovány pojmy zelená vdova a žena
v domácnosti – oddělit a vymezit jejich určení by tak mohlo místo bydliště – místo, ve kterém
žijí - satelit. Rozhodnutí ženy, zůstat v domácnosti je, jak uvádí Hirtová, zajištění určité
konkurenceschopnosti rodiny v kapitalistickém prostředí.26 Na jedné straně to umožní muži se
plně soustředit na kariéru a tím i zajištění rodiny, na druhé straně je postaráno o výchovu dětí
a o domácnost.
Součástí disertační práce byla anketa týkající se povědomí laické veřejnosti o tom, kdo
je zelená vdova. Tato anketa byla provedena autorkou v rámci zpracování diplomové práce
v roce 2009 a opakovaně uskutečněna v roce 2014 (v tomto roce na vzorku 137mi
dotazovaných respondentů). Dotazovaní se podle odpovědí rozdělili na dvě poloviny – kdy
polovina respondentů přibližně věděla, kdo je zelená vdova, tedy správně si spojila zelené
vdovy se suburbanizací, s životem v satelitu, druhá polovina naopak o tomto tématu nikdy
neslyšela. Nejvíce zmiňovanými definicemi byly odpovědi spojené s kategorií „luxus/nuda“,
spojovány byly také se ženami v domácnosti. Obecnému povědomí o zelených vdovách, jako
o ženách, které se nudí a mají velké množství času, odporuje zjištění z uskutečněného
kvalitativního výzkumu – téměř všechny respondentky uvedly, že nemají žádný volný čas
(tedy čas pouze pro sebe tj. měly na mysli čas na běhání po obchodech, soláriích a kosmetice;
nutno dodat, že všechny mají relativně malé děti).
Hlavním přínosem disertační práce je shrnutí dostupných poznatků o zelených vdovách a
vytvoření

uceleného

pohledu

na

tuto

problematiku

spojenou

s probíhajícími

suburbanizačními procesy. Zkoumání je podpořeno vlastním kvalitativním výzkumem.
Reflektována je i obdobná situace v zahraničí. Nejpodstatnějším zjištěním pak je, že fenomén
zelených vdov - ve smyslu, jak je pojem zelená vdova obecně definován - je v rámci České
republiky vnímán jako problematické téma hlavně médii a neexistuje (pokud je autorce
známo) žádný projekt nebo přímo výzkum zaměřený na zelené vdovy, respektive na
25

Pšenička J., Specifika a paradoxy českých satelitů In: Dotyk, Fokus 16.1.2015, Dostupné z:
http://www.dolnibrezany.cz/assets/File.ashx?id_org=2879&id_dokumenty=7488
26

Hirt. A. S. , Stuck in the suburbs? Gendered perspectives on living at the edge of the post-communist city, In: Cities
25/2008, str. 340
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zkušenosti a postoje těchto žen žijících v suburbánních lokalitách. Fenomén zelených vdov
není náhodný, ale je v kontextu České republiky podle autorky v současné době překonán.
Postupně se vytrácí, a pokud existuje, tak v pouze tak omezené míře, než aby ho bylo možné
označit za zásadní sociokulturní problém současné české společnosti. Příčinou je nejen
neustálý rozvoj infrastrukturních systémů, komunikačních technologií, snazší mobilita a
menší svázanost s prostředím, ale i urbanistická charakteristika osídlení v České republice.
Česká republika je charakteristická vysokou hustotou osídlení a tedy i nepoměrně větší
blízkostí k jádrovým městům, než je tomu například ve Spojených státech. Akční prostor pro
realizaci aktivit spojených s každodenním životem je velmi otevřený, ale zároveň téměř
bezprostřední. Za takové situace i největší problémy, které ženy ze suburbií uvádějí a které
jsou spojené s přepravou, neustálým cestováním autem, rozvozem dětí apod., se stávají
samostatně řešitelnými. Konečně přínosné je i zjištění, že život v suburbiích je vnímán
dotazovanými ženami pozitivně, což může být impulzem, jak pro územní plánovače tak, pro
případnou přípravu projektů či výzkumů zaměřených na zlepšení kvality života v těchto
lokalitách.
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