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Abstrakt 

 Práce nejprve popisuje teoretická východiska teorie sociální konstrukce 

cílových populací a teorii rámování, ze kterých později vychází v analytické 

části. Dále mapuje demografické změny týkající se rodin v České republice a 

jejich životní podmínky. V další části nastiňuje legislativní změny týkající se 

rodin s dětmi od roku 2007 do současnosti (2018). V analytické části 

identifikuje tři rámce obsahující mj. sociální konstrukci rodin s více dětmi. 

V závěru pak popisuje vliv hospodářské krize (2008) na tuto konstrukci. 

 

Abstract 

 First, the thesis describes two theories: theory of social construction of target 

populations and framing theory. These theories will be then used in analytical 

part of the thesis. After that, demographic changes regarding Czech families 

and their living conditions are described. In next section, the thesis delineates 

legislative changes regarding families with children from 2007 up to the present 

(2018). The analytical part identifies three frames, which (besides other things) 

include social construction of families with more children. In the end, it 

describes influence of economic crisis (2008) on this construction. 
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Úvod 

 Díky politickému uvolnění po roce 1989 začaly ženy budovat svou kariéru, 

začaly ve větším studovat a odkládaly těhotenství. Kvůli tomu přišlo snížení 

plodnosti, které pokračovalo během celých devadesátých let, až překročilo 

hranice milénia [Rabušic in Höhne 2016: s. 9]. Nedávný vzestup plodnosti je 

pouhým výkyvem ve vývoji českých rodin. Je zde dlouhodobý trend odkládání 

prvního těhotenství, které má za následek méně dětí, což povede i nadále k nízké 

plodnosti [Šídlo 2017: slide 200]. 

 Na druhou stranu je nutné podotknout, že rodiny s dětmi jsou v české 

společnosti vnímány pozitivně. Podle šetření CVVM z roku 2016 je ideální česká 

rodina ta se dvěma dětmi (téměř 70 % respondentů). Na druhé příčce se umístily 

rodiny se třemi dětmi (16 % dotázaných). Rodiny s jedináčkem označilo za 

ideální 9 % odpovídajících. Za nimi následují 2 % oslovených, kteří za ideál 

považují čtyři a více dětí. Žebříček uzavírá 1 % těch, kteří upřednostňují 

bezdětné rodiny [Čadová 2016: s. 1]. 

Jestliže jsou tedy rodiny s dětmi pozitivně vnímány veřejností, je otázkou, co 

jiného ovlivňuje nepříznivé demografické změny v české společnosti. 

 Jedním z faktorů může být politika týkající se rodin s více dětmi. Politici se 

totiž svými návrhy, argumenty a způsobem, jakým o vícedětných rodinách 

mluví, spolupodílejí na utváření jejich sociální konstrukce. Pomocí této 

konstrukce politici stanovují, jestli je nutné problémy spojené s danou skupinou 

vůbec řešit a zda je to ve veřejném zájmu – jejich sociální konstrukce musí být 

ospravedlněny před veřejností právě pomocí definování veřejného zájmu a 

argumentů hovořících pro legitimizaci jejich vize před občany [Ingram, 

Schneider 1993: s. 336, 340]. 

 Zároveň politici konstruováním cílové populace vysílají zprávu této skupině o 

tom, jak je skupina politiky vnímána a jak s ní budou politici zacházet [Ingram 

et al. 2007 in Pierce 2014: s. 4]. Sociální konstrukce tedy může mít vliv na 

demografický vývoj české populace. 

 Politická opatření jsou jedním z faktorů, které spoluutváří sociální konstrukci 
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rodin s více dětmi. V roce 2008 se například zúžil okruh příjemců přídavku na 

dítě či se radikálním způsobem snížilo porodné [Höhne 2008: s. 13, 14]. Zato se 

zvyšovaly daňové slevy na dítě, na které však dosáhne jen pracující rodina. 

 Otázkou je, jakým způsobem politické subjekty prosazovaná opatření 

ospravedlňovaly. Jakou důležitost přitom přikládaly rodinám s více dětmi? Jaké 

přívlastky rodinám s dětmi přisuzovaly? Na uvedené otázky se pokusí odpovědět 

tato bakalářská práce. 
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1 Cíle a výzkumné otázky 

1.1 Cíle 

 Hlavní cíl práce je explorativní. Jde o to zjistit, jaká je sociální konstrukce 

cílové populace rodin se třemi a více dětmi v politickém diskurzu v období od 

roku 2007 až po současnost. Tedy zjistit, zda byly tyto rodiny v daném období 

politiky vnímány pozitivně, či negativně, jaké stereotypy o nich panovaly, zdali 

jim byla přisuzována spíše benefitní, či naopak zátěžová politika apod. 

 Dílčí cíle jsou dva: 

1) Identifikovat jednotlivé rámce rodin se třemi a více dětmi. 

2) Zmapovat vývoj policy designu týkajícího se rodin se třemi a více dětmi 

v ČR. 

 První (explorativní) dílčí cíl se snaží najít, jací političtí aktéři se na danou 

populaci dívali například z ekonomického hlediska a jací například 

z lidskoprávního hlediska. Jaká opatření navrhovali a jak tyto postupy 

ospravedlňovali. Druhý (deskriptivní) předpokládá studium legislativy a dalších 

veřejněpolitických dokumentů, které se budou týkat rodin s více dětmi. 

1.2 Výzkumné otázky 

 Obecné výzkumné otázky jsou následující: 

1. Jak byl konstruován a rámován koncept rodiny se třemi a více dětmi od 

roku 2007 do současnosti v politickém diskurzu? 

2. Jak se vyvíjela rodinná politika týkající se rodin se třemi a více dětmi od 

roku 2007 do současnosti? 

 Specifické výzkumné otázky zní takto: 

1. Jak se vyvíjel politický pohled na problematiku rodin se třemi a více 

dětmi? 

2. Jak byly názory na danou skupinu ospravedlňovány v politickém 

diskurzu? 
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3. Jaký vliv na konstruování konceptu rodiny se dvěma a více dětmi měla 

hospodářská krize v roce 2008? 

 První a druhá otázka chce zjistit, jaké názory političtí aktéři na danou skupinu 

měli a proč (jestli politici své názory a opatření podporovali například spíše 

argumenty ekonomické výhodnosti, či sociální spravedlnosti).  

 Poslední specifická výzkumná otázka pátrá po tom, zda se vlivem hospodářské 

krize začalo na vícečetné rodiny nahlížet negativněji (či naopak) či jestli se 

problematika těchto rodin odsunula do pozadí apod. Jak totiž píše Schneider a 

Ingram [1993, s. 343], dramatické události často spouští změny sociálních 

konstrukcí určitých cílových populací – pozitivně vnímané populace mohou začít 

být vnímány negativně, a tudíž se stanou příjemci politiky zátěží. Totéž platí i 

naopak. 

 Pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek budou použity tyto dvě 

teorie: tzv. teorie sociální konstrukce cílových populací (SKCP) a tzv. teorie 

rámování.  
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2 Sociální konstrukce cílových populací 

 Tato teorie byla poprvé formulována v roce 1993, a to dvěma profesorkami: 

Anne Schneider (Arizona State University) a Helen Ingram (University of 

Arizona) [Pierce 2014: s. 2]. 

 Teorie se netýká pouze politického prostoru, ale také například prostoru 

mediálního. Pro účely této práce však bude na teorii nahlíženo pouze 

z perspektivy politického diskurzu (to samé platí i pro teorii rámování). 

 Jelikož se tato práce zaměřuje pouze na politický diskurz, není možné zobecnit 

výsledky a prohlásit je za všeobecně platné. 

2.1 Vymezení základních pojmů a vlastnosti sociální konstrukce 

 Cílová populace je mj. definována v zákonech či vládních nařízeních. Členy 

cílové populace jsou lidé, na které jsou tyto normy směřovány a od kterých je 

očekáváno, že se normami budou řídit. Popřípadě se tito lidé stávají příjemci 

určitých výhod či břemen [Ingram, Schneider 1991: s. 334]. 

 Sociální konstrukce představuje obraz určité skupiny – tento obraz poukazuje 

na kulturní rysy skupiny, vyzdvihuje charakteristiky určující skupinu jako 

společensky významnou a rozpoznává hodnoty a stereotypy spojené s touto 

skupinou (tyto stereotypy pramení z politické, kulturní, historické či mediální 

oblasti) [Edelman 1964 in Ingram, Schneider 1993: s. 334; Ingram, Schneider 

1993: s. 335]. 

 Existuje pozitivní a negativní sociální konstrukce. Pozitivní konstrukce 

přiřazuje cílové populaci přídomky jako: zasluhující pomoc (deserving), čestná, 

inteligentní apod. Na druhou stranu vlastnosti negativně konstruovaných 

populací jsou: sobecký, hloupý, nezasluhující pomoc (undeserving) apod. 

[Schneider, Ingram 1993: s. 335]. 

 Středobodem sociální konstrukce je tvoření významu (tzv. meaning making). 

Politici tvoří význam tak, že interpretují realitu ze své perspektivy [Schneider, 

Sidney 2009: s. 104]. 

 To, že je určité sociální skupině přiřazena jistá sociální konstrukce, 
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neznamená, že se časem nemůže tato konstrukce změnit. Negativně 

konstruované populace se mohou stát oblíbenými a naopak. Jedním z důvodů je 

fakt, že pokud politici po dlouhou dobu zahrnují určitou skupinu spíše benefitní 

politikou, stane se to nápadným, přerozdělování benefitů začne být 

(v demokratické společnosti) vnímáno jako nerovné a nespravedlivé a udržet 

pozitivní konstrukci dané skupiny bude stále více nemožné. Stejně tak bude 

těžké přesvědčovat veřejnost o tom, že určitá skupina nezasluhuje pomoc a že je 

ve veřejném zájmu, aby skupina byla příjemcem politiky sankcí [Schneider, 

Ingram 1993: s. 343]. 

 Naopak některé sociální konstrukce mohou být velmi těžko měnitelné. To 

proto, že panuje všeobecné přesvědčení o správnosti této konstrukce [Schneider, 

Ingram 1993: s. 336]. 

 Mnoho cílových populací je kontroverzních, a proto spolu sociální konstrukce 

těchto populací mezi sebou bojují (tento „boj“ se odehrává mezi různými 

vládními institucemi). Příkladem jsou menšiny, které bývají vnímány buď jako 

deviantní (nezasluhující pomoc vlády – viz níže) nebo jako závislé (utlačované) 

[Horejes in Pierce 2014: s. 19; Schneider, Ingram 1993: s. 336]. 

2.2 Typy cílových populací 

 Následující tabulka obsahuje čtyři typy cílových populací, jak je rozlišuje A. 

Schneider a H. Ingram. 

Tabulka č. 1 – Typy cílových populací dle Schneider, Ingram 

  sociální konstrukce 

pozitivní negativní 

politická moc vysoká zvýhodnění 

(advantaged) 

uzurpátoři 

(contenders) 

nízká závislí 

(dependents) 

devianti 

(deviants) 

[Schneider, Ingram 1993: s. 336, upraveno] 
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2.2.1 Zvýhodnění (advantaged) 

 Disponují rozsáhlou politickou mocí. Mají totiž vysokou kontrolu nad svou 

sociální konstrukcí. To znamená, že vlastní zdroje (lidi, majetek, kontakty 

apod.), pomocí kterých dokáží své problémy dostat do politické agendy 

[Schneider, Ingram 1993: s. 337]. 

 Politika k těmto skupinám směřuje spíše benefity, kterých je často více, než je 

nutné k tomu, aby bylo efektivně dosaženo určitého politického cíle. Politici 

často přisoudí výhody této skupině i v případě, kdy by bylo logičtější směřovat 

tuto politiku na jinou (třeba deviantní) skupinu. Politika benefitů je tzv. 

oversubscribed – kvůli vágní formulaci cílové skupiny ve veřejněpolitických 

dokumentech je do konkrétní politiky zahrnuto příliš mnoho lidí. Kvalita služby 

či množství peněz pro jednotlivce je tak nižší [Schneider, Ingram 1993: s. 337; 

Ingram, Schneider 1991: s. 340–345]. 

 Naopak zátěže jsou směrem k této skupině distribuovány pouze zřídka. Jednak 

proto, že je to nepopulární, protože zvýhodněné skupiny jsou veřejností vnímány 

pozitivně. Hlavně však proto, že zvýhodnění se proti jakékoli negativní politice 

dokáží bránit a také to dělají – například tím, že argumentují, že jiná cílová 

skupina by byla logičtějším terčem dané nevýhodné politiky. Politika zátěží je 

tzv. undersubscribed: nejsou zahrnuti všichni, u kterých by dané politické 

opatření mělo smysl [Schneider, Ingram 1993: s. 336, 337; Ingram, Schneider 

1991: s. 340–345]. 

 Mezi politické nástroje týkající se této skupiny patří nástroje zaměřené na 

budování kapacit či různá oprávnění (spíše než povinnosti nebo tresty). 

V případě zátěží je skupině umožněna samoregulace, naopak sankce pro 

zvýhodněné nebývají běžným nástrojem [Schneider, Ingram 1993: s. 339]. 

 V politice je velmi důležité také to, jak je před veřejností ospravedlněn výběr 

politických cílů, nástrojů a cílové populace. V případě zvýhodněných bývá 

hlavním argumentem veřejný zájem1 (jako například obrana národa), zvláště 

                                                           
1 Veřejný zájem, kterým politici při udělování výhodné politiky zvýhodněným argumentují, je však často 

nevěrohodný [Schneider, Ingram 1993: s. 337]. 
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při implementaci politiky zátěží. Zvýhodnění jsou zde vykresleni jako obětní 

beránci, kteří se obětují pro blaho společnosti. Dalším odůvodněním je 

nezbytnost použití určitého negativního nástroje. Už méně zaznívají důvody 

hovořící o spravedlnosti či rovnosti [Schneider, Ingram 1993: s. 339, 340]. 

 Zvýhodnění jsou politiky označováni za inteligentní či slušné, přispívající 

k veřejnému zájmu. Politici jsou pak zvýhodněnými považováni za spravedlivé, 

ovšem jen do té doby, dokud jim vláda vychází vstříc. Vláda jim obyčejně vstříc 

vychází, není to však vždy možné (např. v období ekonomické krize). Pokud 

k podobné situaci dojde, zvýhodnění vezmou iniciativu do svých rukou a zajistí 

si sami to, co potřebují (např. soukromé školy). Jsou velmi angažovaní v politice 

[Schneider, Ingram 1993: s. 341]. 

 Příkladem zvýhodněné skupiny jsou vědci [Schneider, Ingram 1993: s. 336]. 

2.2.2 Uzurpátoři (contenders) 

 Další skupinou s velkou mocí jsou uzurpátoři. Zde mají politici ztíženou situaci. 

Tato skupina je totiž mocná, zároveň však není ve společnosti oblíbená. 

Výhodnou politiku pro tuto skupinu se tak političtí aktéři snaží skrývat před 

veřejností tak, aby jí zaznamenala pouze daná cílová populace. Na nevýhodnou 

politiku naopak politici co nejvíce upozorňují – často konstruují zátěž jako 

nápravu nenasytnosti uzurpátorské populace. Ve skutečnosti však tato politika 

mívá jen symbolický dopad na skupinu a nijak zvlášť jí neuškodí [Schneider, 

Ingram 1993: s. 338, 340]. 

 Je velký rozdíl mezi tím, co politici sdělují členům této populace v soukromí a 

jak o této skupině mluví navenek (proto jsou uzurpátoři vůči politikům spíše 

nedůvěřiví). Není totiž populární tuto skupinu podporovat. Politici vysílají 

směrem k uzurpátorům zprávu, že se o sebe spíše musí postarat sami 

[Schneider, Ingram 1993: s. 342]. 

 Legislativa týkající se uzurpátorů bývá velmi nejasně formulována, aby se 

týkala co největšího objemu uzurpátorů. Politika zátěží je tzv. oversubscribed 

[Schneider, Ingram 1993: s. 338; Ingram, Schneider 1991: s. 340-345]. 

 Typickou uzurpátorskou skupinou jsou lidé bohatí 
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[Schneider, Ingram 1993: s. 336]. 

2.2.3 Závislí (dependents) 

 Závislí jsou mocensky slabí. Ve společnosti se však těší kladnému ohlasu. 

Politika na ně zaměřená trpí nedostatkem benefitů. To je způsobeno právě 

nízkou mocí závislých, kteří nejsou schopni vymoci si své požadavky. Jelikož 

jsou však ve společnosti oblíbení, politici se snaží, aby veřejnost věřila, že jim na 

lidech z této populace záleží. Proto se uchylují k symbolickým gestům a 

opatřením, díky kterým navenek ukazují velký zájem o danou populaci. Ve 

skutečnosti se však pomocí toho vyhýbají alokování zdrojů těmto skupinám 

[Schneider, Ingram 1993: s. 338]. 

 Závislí jsou řešeni často spíše na nižší úrovni vlády či v soukromém sektoru 

[Schneider, Ingram 1993: s. 338]. 

 Politika benefitů týkající se závislých je (stejně jako u zvýhodněných) tzv. 

oversubscribed, zatímco politika zátěží je tzv. undersubscribed [Ingram, 

Schneider 1991: s. 340–345]. 

 V legislativě týkající se této populace se objevují podpůrná opatření, která jsou 

často spojena s kritérii oprávněnosti.2 To znamená, že příslušníci této populace 

musí například doložit, že jsou potřební a bez peněz, čímž získávají určitou 

nálepku. Jsou tak vlastně stigmatizováni.3 Navíc se často závislí musí o získání 

služby či peněžní podpory ucházet sami, nenáleží jim automaticky (jako je tomu 

u zvýhodněných) [Schneider, Ingram 1993: s. 339]. 

 Co se týče sankcí, jsou zde používány spíše symbolické a napomínající nástroje 

(a to i v případě, že efektivnější by byla přímá intervence) [Schneider, Ingram 

1993: s. 339]. 

 Závislým je politiky dáváno najevo, že jsou to bezmocní, potřební lidé, kteří 

nejsou považováni za soběstačné a kteří jsou odkázání na velkorysost vlády. Od 

                                                           
2 Např. pro dávky v hmotné nouzi jsou prověřeny veškeré příjmy jednotlivce a porovnány s životním 

minimem. 
3 Stigmatizaci se politici vyhýbají výměnou nálepky (například slepý se změní na nevidomý apod.), ale 

stigma spojené s první nálepkou se přenese na nálepku druhou a zůstává tak s danou skupinou spjaté 

[Schneider, Ingram 1993: s. 342]. 
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závislých tedy není očekávána samoregulace. Jak již název této skupiny 

napovídá, její členové jsou závislí na pomoci úřadů [Schneider, Ingram 1993: 

s. 339, 342]. 

 Kvůli této konstrukci vycházející od politiků se závislí příliš nezajímají o 

politiku. Nemají totiž pocit, že by tím něco zmohli. Spíše se uchylují 

do soukromého sektoru, protože věří, že není ve veřejném zájmu, aby byly jejich 

problémy vyřešeny [Schneider, Ingram 1993: s. 342]. 

 Politika je zdůvodňována rovností a spravedlností. Zátěže pak údajně členy 

závislé populace chrání před újmou. Jen zřídka se objevuje argument zmiňující 

národní zájmy [Schneider, Ingram 1993: s. 340]. 

 Za závislé skupiny bývají považovány matky, děti či handicapovaní [Schneider, 

Ingram 1993: s. 336]. 

2.2.4 Devianti (deviants) 

 Skupina známá jako devianti taktéž nemá skoro žádnou moc. S touto skupinou 

jsou navíc spojeny negativní konotace. Podle politiků (a i veřejnosti) jsou totiž 

devianti škodlivým elementem pro společnost [Schneider, Ingram 1993: s. 336, 

342]. 

 Devianti jsou příjemci naddimenzovaného objemu negativní politiky (je tzv. 

oversubscribed). Opak pak platí pro množství politiky pozitivní. Specifikem této 

skupiny je také fakt, že je pro politiky velmi obtížné poskytnout skupině výhody, 

a to i v případě, kdy by byly efektivnější než trest [Schneider, Ingram 1993: s. 

338]. 

 Negativní politika má v legislativě širokou definici. Důvodem je, aby se dotkla 

co možná největšího počtu deviantů [Ingram, Schneider 1991: s. 340–345]. 

 Mezi konkrétní nástroje patří časté tresty či represe (např. vězení). Od 

deviantů není očekávána aktivita, vše za ně vyřídí příslušná autorita. Trest bývá 

plošný, nejsou zde žádná kritéria. Je typické, že jsou devianti nedostatečně 

informováni o svých možnostech [Schneider, Ingram 1993: s. 339; Ingram, 

Schneider 1991: s. 340-345]. 



 

 

13 

 Pokud přece jen přijdou na řadu politické benefity, jedná se například o 

rehabilitační programy, které se snaží změnit chování příslušníka deviantní 

skupiny pomocí autoritářských nástrojů [Schneider, Ingram 1993: s. 339].4 

 Kritéria oprávnění deviantů k určité politice výhod jsou v legislativě 

definována velmi úzce tak, aby na ně dosáhlo co nejméně členů této skupiny. 

V právních normách se častěji hovoří spíše o situacích, kdy devianti nemají 

nárok na benefit. 

 O benefity si musí devianti často zažádat sami. Jsou přitom důkladně 

prověřováni, aby na benefit nedosáhlo příliš mnoho členů této populace. Často 

se tak stává, že se devianti vládních benefitů nedomohou (politika benefitů je 

tak undersubscribed). Mají pak pocit, že jsou bezmocní. Politikům proto 

nedůvěřují a zákon pro ně nemá potřebnou váhu. Příliš také neparticipují na 

politickém životě, jelikož mají pocit, že se o ně politika nezajímá. Pokud 

participují, tak prostřednictvím protestů a nepokojů [Schneider, Ingram 1993: 

s. 342; Ingram, Schneider 1991: s. 340–345]. 

 Zdůvodnění politického designu a výběru cílové populace se podobá těm u 

závislých – nechybí argumenty vycházející ze spravedlnosti. I benefity jsou 

v tomto případě označeny za nezbytné, sloužící pro dobro celé společnosti 

[Schneider, Ingram 1993: s. 340]. 

 Problematika deviantních skupin se v politickém diskurzu obyčejně objevuje 

před volbami [Schneider, Ingram 1993: s. 338]. 

 Do této skupiny typicky spadají lidé závislí na drogách či kriminálníci 

[Schneider, Ingram 1993: s. 336]. 

2.3 Využití teorie SKCP 

 Proč se vlastně teorií sociální konstrukce zabývat? K čemu je rozklíčování 

jednotlivých sociálních konstrukcí dobré? Existuje hned několik důvodů. 

 Pomocí SKCP je možné zkoumat, jakým způsobem je nastolována agenda. 

                                                           
4 Autoritářským nástrojem může být například nepodmíněný trest (vězení), kde panuje přísný režim a řád, 

který má pozitivně působit na chování trestance. 
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SKCP také pomáhá vysvětlit, proč mají některé skupiny lepší postavení ve 

společnosti a v politice (a do jaké míry toto může změnit design politiky). Také 

pomáhá pochopit, proč veřejná politika selhává v řešení některých sociálních 

problémů. Díky ní je navíc možné odhadnout, jak jsou negativní sociální 

konstrukce používány k manipulaci s názory a jakým způsobem se dostávají 

konstrukce do designu politiky [Schneider, Ingram 1993: s. 334; Pierce 2014: s. 

3; Schneider, Sidney 2009: s. 115]. 
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3 Teorie rámců 

 Teorie rámců je využívána v mnoha disciplínách: např. v psychologii, 

politologii, mediálních studiích či sociologii [Benford, Snow 2000: s. 611]. 

 Teoretických vymezení rámování a rámců je několik, v bakalářské práci bude 

využito perspektivy teoretiků M. Reina a D. Schöna. 

 Teorie rámců má mnoho společného s teorií sociální konstrukce. I zde se 

výzkumník zaměřuje na to, jak političtí aktéři konstruují realitu a jaké názory 

na danou problematiku mají [Hrubeš 2016: s. 31]. 

3.1 Rámování a rámce 

 Rámování je proces, při kterém politický aktér přiřadí dané situaci určitý 

význam v interakci s dalšími aktéry [Hrubeš 2016: s. 31]. Aktéři mají rozdílné 

postoje k dané problematice, jinými slovy, aktéři problematiku rozdílně rámují 

[Hrubeš 2016: s. 36]. Politici rámování provádějí nevědomě [Schön, Rein 1994 

in Hrubeš 2016: s. 59]. Ústředním krokem rámování je nazvat situaci jako 

problematickou. Jinými slovy, v rámování je nejdůležitější fází politického 

procesu agenda setting [Hulst, Yanow 2009, s. 12]. 

 To, co je ve společnosti rámováno jako problematické, se přenáší i do politiky 

[Hrubeš 2016: s. 57]. Je tedy možné, že hospodářská krize v roce 2008 bude mít 

na rámování rodin se třemi a více dětmi vliv. 

 Politici při zarámovávání problému (stejně jako při sociálním konstruování) 

reflektují své zkušenosti a své hodnoty [Hulst, Yanow 2009, s. 22]. Svoji roli při 

rámování hrají i vztahy mezi politiky – aktéři často rámují problém tak, aby 

přehodili vinu na svůj politický protějšek [Hulst, Yanow 2009, s. 19]. Rámování 

je dále ovlivněno společenskými zvyky, pravidly či obecnými přesvědčeními 

[Hrubeš 2016: s. 58]. 

 Rozdílná rámování problému se v praxi projevují jako konflikty mezi aktéry 

[Rein a Schön 1993 in Hrubeš 2016: s. 36]. Tyto konflikty ohledně významu dané 

události jsou součástí tvorby politiky [Hulst, Yanow 2009, s. 8]. 

 Rámce tedy mají diagnostickou funkci (určují, co je problematické, kdo je oběť 
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a kdo je zodpovědný), ale také prognostickou funkci, která navrhuje možné 

řešení problematické situace [Hrubeš 2016: s. 49, 56]. Prognostické rámování 

podle Snowa a Benforda [2000: s. 615–617] v sobě navíc zahrnuje kromě návrhu 

řešení také argumenty hovořící pro toto řešení a proti jiným možným řešením. 

 Podle Reina [1983 in Hrubeš 2016: s. 49] jsou rámce „určitým uspořádáním 

různých myšlenek, faktů, činů, (...) zájmů a hodnot“. Rámec je představa o 

společenské realitě a také o ideální budoucí podobě této společnosti [Rein 1976 

in Hrubeš 2016: s. 49]. Rámce fungují jako brýle, pomocí kterých se díváme na 

určitou záležitost z jiného úhlu [Hrubeš 2016: s. 59]. 

 Ačkoli původcem rámce je politický aktér, rámec konstruuje až analytik, který 

rámec objeví [Hrubeš 2016: s. 60]. Politický aktér je totiž tzv. sponzor rámce, 

který rámec prosazuje buď pomocí moci (zvolení politici), nebo pomocí odborných 

znalostí (vládní úředníci) [Hejzlarová 2012: s. 31]. 

3.2 Statické a dynamické pojetí 

 Statické pojetí rámců prosazuje Goffman či Snow s Benfordem [2000]. Ti 

vnímají rámec jako schéma interpretace, pomocí něhož se člověk dívá na okolní 

události, přiřazuje jim význam a třídí je. Tento výklad vnímá rámce jako 

statické jednotky, které je možné ovládat [Hrubeš 2016: s. 53, 54]. Schön a Rein 

souhlasí s první částí těchto tvrzení (rámce jako interpretační schémata). 

Statické pojetí rámců podle nich říká, že rámec nám nabízí možné vysvětlení 

složité záležitosti [Hrubeš 2016: s. 53]. 

 Schön a Rhein však kladou větší důraz na dynamické pojetí rámců [Hrubeš 

2016, s. 52]. Nesouhlasí s tím, že je rámec neměnný – argumentují, že jeden 

rámec může vést k různému jednání politických aktérů. Proto nemůže být rámec 

použit jako návod, podle kterého by bylo dosaženo žádoucího jednání [Hrubeš 

2016: s. 53]. V jejich dynamickém pojetí je definice problému neustále měněna 

během konfliktu [Hrubeš 2016: s. 54]. Tento proces nazývají storytelling. Kolem 

jedné záležitosti se vždy vyrojí několik příběhů. Každý příběh přisuzuje 

významnost jiným aspektům dané události. Příběhy obsahují odlišné návrhy 

řešení a očekávají odlišné důsledky jednání [Hrubeš 2016: s. 55, 56]. Příběh je 
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vyprávěn politickým aktérem, který se snaží svůj příběh prosadit u těch, kteří 

hrají roli v rozhodovacím procesu o dané záležitosti. Často je pak u příběhu 

důležitější její deklarovaná důvěryhodnost než opravdová užitečnost v řešení 

daného problému [Hulst, Yanow 2009, s. 13, 14]. Úkolem analýzy rámců je 

odhalit, jak jsou situace převyprávěny politickými aktéry [Hulst, Yanow 2009, 

s. 23]. 

3.3 Využití teorie rámců 

 Analýza rámců dokáže rozkrýt, jak a proč vznikají konflikty mezi politickými 

aktéry. Díky pochopení původu těchto konfliktů je možné oprostit se od 

iracionálních prvků sporu a navrhnout racionální řešení politické situace 

[Hrubeš 2016: s. 36]. Podle Reina a Schöna by své výsledky měli výzkumníci 

nabídnout politikům, kteří pomocí rozkrytých vlivů na své rozhodování budou 

mít volnou cestu k navržení racionální politické strategie [Hrubeš 2016: s. 57]. 

 

 Teorie rámování je založena na rozklíčování narativů, které politici používají 

při politickém vyjednávání. To však nemusí být vždy spolehlivou metodou 

k odkrytí skrytých motivů politického jednání. Jedním z důvodů je fakt, že 

vysvětlení politiků mohou být reakcí na náhlou situaci, kterou si politici ještě 

nestihli promyslet. Dalším faktem je, že ne vždy aktéři říkají to, co si doopravdy 

myslí. Problém rámují tak, aby posloužil jejich záměru. V neposlední řadě je 

příběh politiky upravován tak, aby oslovil co nejvíce lidí. Toho se snaží aktéři 

dosáhnout pomocí mlžení tak, aby existovalo více možností, jak příběh 

interpretovat [Hulst, Yanow 2009, s. 15, 16]. 
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4 Metoda 

4.1 Sběr dat 

 Schneider a Ingram označují sociální konstrukci za „měřitelný jev, (kde) data 

mohou být generována studiem legislativních dokumentů“ [1993: s. 335]. 

 Nejprve tedy proběhl sběr relevantních veřejněpolitických dokumentů. Na 

internetových stránkách Poslanecké sněmovny (psp.cz) autorka hledala 

sněmovní tisky týkající se změn zákonů, které jsou popsané v kapitole 7.

 Konkrétně autorka pročetla důvodové zprávy k novelám zákonů a sněmovní 

debaty. 

 Volební programy pak autorka hledala na stránkách jednotlivých politických 

subjektů. 

 Strategické dokumenty týkajících se rodinné politiky, rodinné koncepce a 

vládní programová prohlášení byly nalezeny na webových stránkách MPSV, 

MF, vlády atd. 

 Z dokumentů bylo zkopírováno vše, co obsahovalo zmínku o rodinách se třemi 

a více dětmi, vše, co se odvíjelo od počtu dětí (např. slevy na děti). Fragmenty 

textů byly i se sponzory jednotlivých prohlášení zkopírovány do samostatného 

dokumentu. Tento padesátistránkový dokument byl podroben tematické 

analýze [Braun, Clarke 2006]. 

 Při sběru dat z volebních programů nastalo dilema, které volební programy pro 

analýzu vybrat. Nakonec byly vybrány pouze ty z voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. Tento výběr byl pak zúžen pouze na volební 

programy těch stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny. Hlavní důvody 

byly dva. Jednak se autorka domnívá, že programy do PS PČR jsou dostatečně 

reprezentativní pro celou Českou republiku. Za druhé programy vítězů voleb 

reprezentují českou politiku (již se zvolené strany účastnily po svém zvolení) a 

jsou relevantní pro Českou republiku, protože za zvolením tvůrců těchto 

programů stojí čeští voliči. Praktickými důvody pro výběr pouze těchto volebních 

programů byla špatná dohledatelnost ostatních programů, vysoký počet 
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programů, příliš konkrétní zaměřenost programů do obecních/krajských 

zastupitelstev či neexistence některých volebních programů. 

 Při kopírování jednotlivých fragmentů dat nastal problém, co všechno 

zahrnout. Jestli všechny zmínky o rodinách s dětmi, nebo jen ty mluvící 

explicitně o rodinách se třemi a více dětmi. Nakonec bylo zahrnuto pouze to, co 

se týkalo explicitně rodin se třemi a více dětmi, a také to, co pozitivně či 

negativně tuto skupinu mohlo ovlivnit. 

4.2 Tematická analýza 

 Pomocí tematické analýzy byly v textu hledány vzorce, které byly relevantní 

k zodpovězení výzkumné otázky. Postup vycházel z kroků navržených Virginií 

Braun a Victorií Clarke [Braun, Clarke 2006 in Braun, Clarke 2012: s. 60-69]. 

 V první fázi si autorka nasbíraná data přečetla, identifikovala jednotlivé kódy 

a označovala k nim patřící textové úryvky. Použila při tom deduktivní metodu, 

při které bylo předem určeno, na co se v datech zaměřit [Braun, Clarke 2012: s. 

57, 58]. Konkrétně kódovala následující prvky relevantní k výzkumu politických 

rámců a sociální konstrukce [podle Schneider, Ingram 1993: s. 335, 339; 

Schneider, Sidney 2009: s. 104]: 

• definice problému, 

• navrhované řešení politiky, 

• cíle dané politiky, 

• argumenty hovořící pro i proti konkrétnímu návrhu politiky, 

• hodnoty politiků (jako např. potřebnost, rovnost), 

• vymezení populace, 

• přídomky, stereotypy, které přiřazují politici rodinám se třemi a více 

dětmi. 

 Ve druhé fázi byly jednotlivé úryvky rozděleny do samostatných dokumentů 

podle toho, pod jaký kód spadaly. V rámci těchto dokumentů byly hledány 

spojitosti mezi jednotlivými kódy. Kódy se společnými rysy byly na základě 

nalezených spojitostí redukovány do kategorií (např. podobné cíle byly sloučeny 
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do kategorií jako stabilizace veřejných financí, zlepšení finanční situace rodin 

s dětmi či zvýšení porodnosti). 

 Dále byla (na základě společného výskytu např. opatření a ospravedlnění) 

identifikována témata (tedy, v případě analýzy rámců, rámce). 

 Ve čtvrté fázi byla provedena kontrola témat (neboli rámců): jestli se rámec 

vztahoval ke všem zahrnutým kódům. Pokud ne, kód byl buď vyřazen z analýzy, 

nebo přeřazen pod jiný rámec. Další možností bylo rozšířit definici rámce. 

 V předposlední fázi byl sepsán popis jednotlivých rámců. Zde byly uvedeny 

příběhy, které vyprávěli političtí aktéři, popsány jednotlivé složky rámců, 

zejména pak sociální konstrukce (u každého rámce bylo zjištěno, zdali je skupina 

zvýhodněná, uzurpátorská, závislá či deviantní). 

 V šesté fázi byly výsledky interpretace a analýzy dat vneseny do bakalářské 

práce. 

 To, jaký vliv měla či neměla hospodářská krize, bylo zjištěno tak, že z poznatků 

ze všech zmíněných dokumentů z let 2007 až 20095 bylo zhodnoceno, jaký rámec 

se v tomto období nejčastěji objevoval a jaké přívlastky byly přiřazovány 

rodinám s dětmi. 

4.3 Výhody a nevýhody metody 

 Tematická analýza je velmi flexibilní, jelikož může být použit induktivní i 

deduktivní přístup. Je tedy vhodná i pro ty výzkumy, kde má výzkumník 

dopředu stanovenou výzkumnou otázku (deduktivní přístup). Tento deduktivní 

přístup je výhodný v tom, že akademické znalosti, se kterými autorka k datům 

přistupovala, pomohly neopomenout důležité informace vyplývající z dat 

[Břeňová 2012: s. 56]. Navíc je tato metoda velmi přístupná, protože není 

                                                           
5 Hospodářská krize začala naplno v září roku 2008. Evropská ekonomická situace se však začala zhoršovat 

již v srpnu roku 2007. EU 4. října 2008 posunula limity pro rozpočtové schodky členských států. Na přelomu 

října a listopadu roku 2009 byl zaznamenán nárůst ekonomiky Evropské unie a USA již druhé čtvrtletí v 

řadě. Ekonomická krize tedy trvala zhruba dva roky – od roku 2007 do roku 2009 [Váchal et al. 2018]. 
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potřeba znalostí kvalitativního výzkumu na tak vysoké úrovni [Braun, Clarke 

2012: s. 58]. 

 To, co je výhodou, může být i nevýhodou – deduktivní přístup sice může pomoci 

v neopomenutí důležitých fragmentů dat, na druhou stranu však předchozí 

studium může analýzu a interpretaci dat velmi ovlivnit. To může pokřivit 

výsledky výzkumu. 

4.4 Etika výzkumu 

 Požadavek anonymity zkoumaných osob není v tomto výzkumu relevantní. 

Sponzoři jednotlivých rámců daný rámec utvářejí [Hejzlarová 2012: s. 31] – je 

tedy nutnost sponzory jmenovat. Pomocí politiky politici prezentují svůj názor a 

snaží se ho prosadit ve formě nějakého opatření. Jsou to veřejné osobnosti, které 

se ke svým názorům otevřeně hlásí. Všechny debaty a zákony, důvodové zprávy 

a další politické dokumenty jsou zveřejňovány na internetu v rámci 

transparentnosti politiky i spolu se jmény jejich sponzorů – lidé mají právo 

v demokratické zemi na informace ovlivňující veřejný (tedy jejich) život [Hollyer, 

Rosendorff, Vreeland 2011: s. 1191]. Proto je autorka přesvědčena o tom, že 

uvádění jmen jednotlivých aktérů v bakalářské práci je v souladu s etickými 

principy sociologického výzkumu. 

 Jelikož výzkum je politický, autorka se nesmí dopustit jakéhokoli ovlivnění 

interpretace dat ve prospěch jejího vlastního politického názoru. Proto vychází 

pouze z dat a výsledky propojuje s relevantní literaturou. 
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5 Demografické změny rodiny od 90. let do současnosti 

 Evropské rodiny (a tedy i české) provází klesající plodnost a porodnost, vyšší 

rozvodovost, stárnutí populace, zmenšující se počet členů jednotlivých 

domácností, zvyšující se věk matek či změny ve složení domácností [Eurostat 

2018c]. V následujících odstavcích jsou některé změny blíže popsány. 

5.1 Plodnost  

 V devadesátých letech začala česká plodnost klesat – z 1,89 dítěte na ženu 

v roce 1990 až na 1,13 v roce 1999. Od roku 2000 nabrala opačný směr. V roce 

2008 dosáhla svého (zatím) vrcholu druhého tisíciletí, hodnoty 1,5. Poté se 

plodnost mírně snížila a pohybovala se kolem hodnoty 0,45. Od roku 2011 začala 

plodnost znovu stoupat, což zatím trvá [Český statistický úřad 2018a]. 

 Evropská hrubá míra plodnosti v devadesátých letech tak silný propad jako 

Česko nezažila. Evropské hodnoty plodnosti byly v devadesátých letech celkově 

vyšší, tvar křivky se však velmi podobal té české. Jak lze vidět z grafu č. 1, Česká 

republika se nacházela pod průměrem EU až do roku 2015, kdy se česká míra 

plodnosti srovnala s tou evropskou. V roce 2016 Česká republika předběhla 

evropský průměr [The World Bank Group 2018]. 

Graf č. 1 – Hrubá míra plodnosti v ČR a EU 2007–2016 

 

zdroj: autorka podle [Český statistický úřad 2018a; The World Bank Group 2018] 
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5.2 Porodnost 

 Další ze zásadních polistopadových změn v Česku je pokles porodnosti. 

Zatímco v roce 1990 byla její hodnota 12,6 narozených dětí na 1000 obyvatel 

[Daňková 2005], v roce 1999 klesla o téměř čtyři děti na obyvatele [Český 

statistický úřad 2011]. Od té doby však začala stoupat, a to až do roku 2008 

(11,5). V období 2009–2013 byla zaznamenána klesající tendence porodnosti. 

Od té doby však porodnost v ČR znovu roste [Český statistický úřad 2016a]. 

Tento vývoj je zaznamenán v grafu č. 2. 

Graf č. 2 – Hrubá míra porodnosti ČR 1999–2017 

 
zdroj: autorka podle [Český statistický úřad 2011; Český statistický úřad 2016a; 

UN Statistics Division 2018] 
 

 V zemích Evropské unie se porodnost zprvu vyvíjela podobně – klesala. 

Zatímco však česká hrubá míra porodnosti začala kolem roku 2000 stoupat, 

evropská si svoji klesající křivku zachovala, a to až do roku 2003 (10,4). Poté 

mírně stoupala až do roku 2008. Během hospodářské krize se opět začala 

snižovat a s mírným výkyvem v tomto trendu pokračuje dodnes [European 

Communities 2006: s. 75; Eurostat 2018a]. Graf č. 3 porovnává opačné chování 

křivek evropské a české porodnosti. 
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Graf č. 3 – Hrubá míra porodnosti ČR a EU: 2007–2017 

 
Zdroj: autorka podle [Český statistický úřad 2016a; Eurostat 2018a] 

 

5.3 Velikost domácností 

 Od roku 2007 do roku 2016 narostl v zemích Evropské unie podíl domácností 

s jedním či dvěma členy o téměř 4 %, zatímco podíl domácností se dvěma a více 

osobami klesl. Nejnovější evropská data z roku 2016 ukazují, že téměř 2/3 

domácností jsou buď jednočlenné či dvoučlenné. Zbylých 36 % jsou domácnosti 

se třemi a více členy (tříčlenných domácností je 16 %, čtyřčlenných 14 % a 6 % 

je těch pětičlenných). Průměrná velikost domácnosti v EU je 2,3 člena. Nejnižší 

hodnota se objevuje v Německu (2), nejvyšší na Slovensku (2,8) [Eurostat 

2018c]. 

5.4 Věk matek při porodu 

 Další aspekt proměny rodiny je zvyšující se věk matek při porodu. V České 

republice se od roku 2001 do roku 2017 průměrný věk matek při narození 

dítěte zvedl o dva a půl roku (na 30 let) [Český statistický úřad 2016b; Odbor 

statistiky obyvatelstva 2018, s. 6]. V EU není rozdíl tak znatelný, ale přítomný 

je – v roce 2001 byly matky průměrně devětadvacetileté, jejich věk vzrostl do 

roku 2016 na 30,6 let [Eurostat 2018b]. 
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5.5 Důvody demografických změn (v ČR) 

 Ekonomické změny po roce 1989 s sebou přinesly nové možnosti rozvoje 

kariéry založené na individuálních schopnostech [Daňková 2005; Šamanová 

2006, s. 10]. Kvůli těmto novým ekonomickým příležitostem, dostupné 

antikoncepci a odkládání sňatků začaly ženy odkládat početí dítěte [Daňková 

2005]. 

 Kvůli zmíněnému trendu odsunování početí dítěte do vyššího věku žena často 

nestihne mít více dětí více. Může se také stát, že v pozdějším věku už pro ženu 

není fyzicky možné dítě počít [Šamanová 2006, s. 11]. 

 Dalším důvodem menšího počtu dětí je přeskládaný žebříček životních hodnot 

polistopadové mladé generace. Již nestaví na první místo děti, ale spíše profesní 

rozvoj či cestování [Šalamounová, Šamanová 2004: s. 1, 10]. 

 Spolu s pádem komunismu se mnoho lidí stalo nezaměstnanými. Navíc stát 

přestal poskytovat výhodné novomanželské půjčky a přestal přidělovat rodinám 

s dětmi byty. To vedlo k nepříznivé finanční situaci mnoha rodin. Kvůli tomu 

lidé začali zvažovat rodičovství z důvodu nedostatku peněz na obživu svých 

potenciálních potomků [Šalamounová, Šamanová 2004: s. 1]. 

 Zde nastíněné důvody demografických změn nejsou jedinými faktory, které 

ovlivnily vývoj rodiny. 

 Na datech lze vidět, že rok 2008 byl v mnoha ukazatelích zlomový – snížila se 

plodnost i porodnost, a to nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Jelikož 

v roce 2008 započala ekonomická krize, je možné spekulovat o jejím vlivu na 

rodinné chování. 

 Dalším možným faktorem působícím na popsané změny by mohla být právě i 

sociální konstrukce rodin se třemi a více dětmi, která se formovala v politickém 

diskurzu.  
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6 Situace rodin se třemi a více dětmi 

 Spolu s rostoucím počtem dětí klesají rodinné příjmy (viz graf č. 4). Data z roku 

2016 ukazují, že rodiny se třemi a více dětmi mají průměrně o cca 60 tis. korun 

nižší příjmy než rodiny s jedním dítětem. 

 Podle dat z roku 2017 vychází s velkými obtížemi s příjmy asi 14 % rodin se 

třemi a více dětmi (což je dvakrát větší podíl než u rodin s jedním dítětem). 

Stejně tak přes 30 % vícečetných rodin tvrdí, že si nemohou dovolit jednou ročně 

týdenní dovolenou mimo domov [Český statistický úřad 2018b]. 

Graf č. 4 – Příjmy rodin podle počtu dětí (2015) 

 
pozn.: pracovní příjmy = příjmy ze závislé činnosti 
Zdroj: autorka podle [Český statistický úřad 2018b] 
 

 Zhruba 62 % rodin se třemi a více dětmi mělo v roce 2016 v čele osobu ve věku 

35 až 44 let. Většina těchto osob (57 %) dosáhla maximálně středního vzdělání. 

Ze všech typů rodin mají rodiny se třemi a více dětmi nejvyšší procentuální 

zastoupení osob v čele s vysokoškolským vzděláním (31,2 %) [Český statistický 

úřad 2017]. 

 Většina rodin se třemi a více dětmi žije v rodinném domě (59 % v roce 2017). 

Téměř 46 % těchto rodin žije v obcích do 5000 obyvatel. Třetina vícečetných 

rodin má pocit, že náklady na bydlení pro ně představují velkou zátěž (to je 

nejvíce ze všech typů rodin) [Český statistický úřad 2018b].  
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7 Problematika cílové skupiny v českých zákonech 

 Počet dětí a to, jakou hraje roli, se odráží v několika zákonech: v zákoně o státní 

sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o důchodovém pojištění a v zákoně o 

dani z příjmu. 

7.1 Zákon o státní sociální podpoře – přídavky na děti 

 Zákon č. 261/2007 zrušil v roce 2008 odstupňování výše příspěvku podle 

životního minima rodiny a zavedl jednotnou výši pro všechny nárokové rodiny. 

Počet rodin, které dosáhly na přídavky na děti, se snížil prostřednictvím snížení 

koeficientu, kterým se násobí životní minimum rodiny. 

 Novelou č. 326/2009 byl rozšířen počet pobírajících, protože se zvýšil koeficient 

z 2,4 na 2,5. Toto zvýšení však platilo pouze rok [Boldys 2011: s. 97]. Do roku 

2017 pak opět platil koeficient 2,4. 

 Od roku 2018 přídavky na děti pobírají nízkopříjmové rodiny, jejichž rozhodný 

příjem nepřevyšuje součin koeficientu 2,7 a životního minima rodiny. Výše se 

odvíjí od věku dítěte. Nezáleží tedy na pořadí dítěte. Novinkou je také to, že lidé 

mající příjem minimálně 3410 Kč/měs. (životní minimum) dosáhnou na částku 

vyšší o 300 korun [Zákon č. 200/2017; Zákon č. 117/1995, §17–19]. 

7.2 Zákon o státní sociální podpoře – rodičovský příspěvek 

 V roce 2007 byla přijata novela zákona, která za základ výpočtu rodičovského 

příspěvku určila průměrnou měsíční mzdu v nepodnikatelské sféře. Příspěvek 

se tak zdvojnásobil [Zákon č. 112/2006]. 

 V roce 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 261/2007, který zavedl tři rychlosti 

čerpání rodičovského příspěvku – do dvou, tří nebo čtyř let věku dítěte. Od roku 

2009 bylo rodičům s těžce či dlouhodobě zdravotně postiženými dětmi umožněno 

ještě pomalejší čerpání. 

 Co se týče výše příspěvku, ten se měnil následovně: 
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Tabulka č. 2 – vývoj výše rodičovského příspěvku 

 zvýšená výměra základní výměra snížená výměra 

2008–2010 216 000 Kč na 

2 roky 

235 600 Kč na 

3 roky 

224 000 Kč na 

4 roky 

2011 216 000 Kč na 

2 roky 

235 600 Kč na 

3 roky 

216 600 Kč na 

4 roky 

2012–2015 220 000 Kč na 

2 roky (možnost 

flexibilního 

pobírání) 

220 000 Kč na 

3 roky (možnost 

flexibilního 

pobírání) 

220 000 Kč na 

4 roky 

(nemožnost 

flexibilního 

pobírání) 

zdroj: autorka podle [Höhne 2017: s. 21,22] 

 

 Dále byla v roce 2012 ustanovena stejná výše pro všechny rychlosti pobírání 

(220 000 Kč). Bylo také určeno, že pokud se matce narodí další dítě v momentě, 

kdy ještě nedobrala příspěvek za své starší dítě, nárok na první příspěvek 

zaniká a vzniká nový nárok týkající se mladšího dítěte (to platí dodnes) 

[Janková 2015: s. 123, 124–125]. 

 Zákonem č. 200/2017 byl zrušen horní limit měsíční výše příspěvku. 

 Nyní (2018) se právní úprava rodičovského příspěvku nijak zásadně 

nezměnila. Výše zůstává na 220 000 Kč. Počet dětí se odráží v rodičovském 

příspěvku v případě narození vícerčat – příspěvek je vyšší o 50 % [Zákon č. 

117/1995, § 30]. 

7.3 Zákon o státní sociální podpoře – porodné 

 V roce 2007 výše porodného stoupla. Zvýšil se totiž koeficient, kterým se 

násobilo životní minimum dítěte. Při vícečetných porodech činil koeficient na 
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každé další dítě 16,6 [zákon č. 112/2006]. 

 V roce 2008 přišel radikální pokles ve výši porodného – byl zrušen jeho výpočet 

pomocí koeficientů a byla zavedena pevná částka ve výši 13 000 Kč. Narození 

vícerčat nehrálo ve výši dávky roli. Pro srovnání: matka s jedním dítětem 

dostala o 4.760 korun méně, než by dostala v roce 2007; matka dvojčat zhruba o 

27 000 korun méně [Janková 2015: s. 104]. 

 Zákon č. 347/2010 z roku 2011 ukončil univerzální nárok na porodné. Příjemci 

dávky se stali pouze nízkopříjmové rodiny (rozhodný příjem nesměl překročit 

součin koeficientu 2,40 a životního minima). Navíc se porodné začalo vztahovat 

pouze na první dítě (popř. u vícečetného porodu byla stanovena vyšší částka). 

Výše činila 13 000 korun, u vícečetného porodu 19 500 korun. 

 V roce 2015 vstoupil v platnost zákon č. 253/2014, který zvýšil koeficient 

figurující při určování nároku na dávku. Díky tomu do okruhu příjemců spadlo 

více rodin. Porodné se znovu začalo týkat i druhého porodu (13 000 na první a 

10 000 na druhé dítě). 

 Nyní (v roce 2018) stále platí podmínky z roku 2015 [Zákon č. 117/1995, § 44]. 

7.4 Zákon o nemocenském pojištění – peněžitá pomoc v mateřství 

 Před platností zákona č. 261/2007 byla délka pobírání peněžité pomoci 

v mateřství delší pro samoživitelky než pro matky-manželky. Zákon diferenciaci 

délky zrušil a zavedl jednotnou délku činící 28 týdnů. V případě vícerčat je pak 

mateřská o 9 týdnů delší [MPSV – odbor sociálního pojištění 2007, s. 55]. 

 Zákon č. 362/2009 zavedl od roku 2010 snížení procenta určeného k výpočtu 

dávky o 10 % (na 60 %). Toto snížení však vzápětí zrušil zákon č. 166/2010 

[MPSV – odbor sociálního pojištění 2007, s. 56]. 

 Od roku 2012 se do doby účasti na nemocenském pojištění započítává i úspěšně 

zakončené studium [MPSV – odbor sociálního pojištění 2007, s. 57].  
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7.5 Zákon o důchodovém pojištění 

 Před rokem 2011 byl důchodový věk stanoven pevně, přičemž u žen bylo 

přihlíženo k počtu dětí (čím více dětí, tím dřívější odchod do důchodu). Kvůli 

novému zákonu z roku 2011 přestal (u lidí narozených v roce 1977) hrát roli 

počet vychovaných dětí při určení důchodového věku [Zákon č. 220/2011, § 32]. 

 Od roku 2018 platí toto: pro ženy narozené před rokem 1936 i pro ty narozené 

v letech 1936 až 1971 platí, že čím více dětí vychovaly, tím dříve mohou odejít 

do důchodu. U mužů počet dětí nehraje roli. Pro ostatní činí důchodový věk 65 let 

bez ohledu na počet vychovaných dětí [Zákon č. 203/2017, §32]. 

7.6 Zákon o dani z příjmu – sleva na dítě 

 V roce 2007 byl schválen zákon, který zvýšil daňové zvýhodnění na vyživované 

dítě o 4 440 korun – na 10 200 korun [zákon č. 261/2007]. 

 Od té doby se tato sleva zvyšovala [zákon č. 2/2009; 326/2009]. V roce 2011 

dosahovala částky 13 404 korun na dítě [zákon č. 370/2011]. 

 Zákon č. 267/2014 přinesl zásadní změnu. Odstupňoval výši slevy podle počtu 

dětí v rodině. Na první dítě byla sleva 13 404 Kč, na druhé 15 804 Kč a na každé 

další 17 004 Kč. 

 Do roku 2019 vstoupily v platnost ještě tři novely, které tyto částky zvýšily 

[zákon č. 125/2016; 170/2017; 200/2017]. Nyní platí tyto částky: 15 204 Kč, 

19 404 Kč a 24 204 Kč [zákon č. 586/1992, § 35c]. 

 Zákon č. 170/2017 kromě zvýšení daňového zvýhodnění na dítě také snížil 

okruh lidí majících nárok na slevu.6 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 To znamená, že OSVČ, kteří si své výdaje uplatňovaly procentem, nově neměli nárok na uplatnění slevy na 

dítě. 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=873
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=873
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Tabulka č. 3: Klíčové změny ve vývoji politiky týkající se rodin s dětmi (shrnutí) 
Rok změny Zákon Konkrétní změna politického designu 

2007 Zákon č. 

112/2006 

za základ výpočtu rodičovského příspěvku určena průměrná měsíční 

mzda v nepodnikatelské sféře (příspěvek se tak zdvojnásobil) 

nárůst porodného díky zvýšení koeficientu, kterým se násobí životní 

minimum dítěte 

Zákon č. 

261/2007  

zavedení jednotné délky pobírání peněžité pomoci v mateřství jak 

pro samoživitelky, tak pro matky-manželky 

zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 4 440 korun 

2008 

 

Zákon č. 

261/2007 

zavedení jednotné výše přídavku na děti pro všechny nárokové 

rodiny, snížení počtu příjemců prostřednictvím snížení koeficientu 

zavedení tří rychlostního čerpání rodičovského příspěvku 

radikální pokles ve výši porodného (zavedení pevné částky ve výši 

13 000 Kč) 

2009 Zákon č. 

326/2009 

rozšíření počtu pobírajících přídavky na děti díky zvýšení 

koeficientu z 2,4 na 2,5 

zvýšení daňového zvýhodnění z 10 680 na 11 604 korun 

Zákon č. 

2/2009 

zvýšení daňového zvýhodnění z 10 200 na 10 680 korun 

2010 

 

Zákon č. 

362/2009 

 

snížení peněžité pomoci v mateřství (toto snížení vzápětí zrušeno 

zákonem č. 166/2010) 

2011 Zákon č. 

347/2010 

porodné nově pouze pro nízkopříjmové rodiny (rozhodný příjem 

nesmí překročit součin koeficientu 2,40 a životního minima), 

porodné nově pouze na první dítě 

Zákon č. 

220/2011 

ženy narozené v roce 1977 a dále: počet vychovaných dětí při určení 

důchodového věku přestal hrát roli 

Zákon č. 

370/2011 

zvýšení daňového zvýhodnění na 13 404 korun 

2012 Zákon č. 

366/2011 

ustanovení stejné výše rodičovského příspěvku pro všechny 

rychlosti pobírání (220 000 Kč), zánik nároku na nedobraný 

příspěvek v případě narození dalšího dítěte 

2014  Zákon č. 

267/2014 

zásadní změna v daňovém zvýhodnění: odstupňování výše slevy 

podle počtu dětí v rodině (na první dítě sleva 13 404 Kč, na druhé 

15 804 Kč a na každé další 17 004 Kč) 

2015 Zákon č. 

253/2014 

rozšíření příjemců porodného pomocí zvýšení koeficientu, porodné 

znovu i na druhé dítě 

2016 Zákon č. 

125/2016 

zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě 

2017 Zákon č. 

170/2017 

zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě 

snížení okruhu lidí s nárokem na daňové zvýhodnění 

2018 Zákon č. 

200/2017 

zvýšení počtu příjemců přídavků na děti pomocí zvýšení koeficientu 

na 2,7, výše se odvíjí od věku dítěte, lidé s minimálním příjmem 

3410 Kč/měs. dosáhnou na částku vyšší o 300 korun 

Zákon č. 

203/2017 

ženy narozené v roce 1971 a dále: počet vychovaných dětí při určení 

důchodového věku přestal hrát roli 

2019 Zákon č. 

200/2017 

zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě 

Zdroj: autorka 

  

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=873
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=873
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8 Výsledky analýzy rámců 

 V následující kapitole budou představeny tři rámce, které byly autorkou 

identifikovány. V popisu každého rámce se pak objeví i popis sociální konstrukce 

zkoumané populace a typ cílové populace, který daný rámec konstruuje. Poté 

bude popsán vliv hospodářské krize z roku 2008. 

8.1 Politická moc cílové skupiny 

 Jedním ze dvou faktorů určujících typ cílové populace podle Schneider a 

Ingram [1993: s. 336] je moc, kterou cílová skupina disponuje. Ta se odvíjí od 

mnoha aspektů, mezi něž patří majetek, velikost, politická angažovanost, 

soudržnost cílové populace a úroveň vzdělání. Čím méně majetku, menší 

velikost, nižší politická angažovanost, nižší soudržnost cílové populace a nižší 

úroveň vzdělání, tím menší moc dané cílové skupiny [Schneider, Ingram, deLeon 

2014 in Rabová 2018: s. 26]. 

 Co se týče majetkové situace rodin s dětmi, platí, že spolu s rostoucím počtem 

dětí klesají rodinné příjmy (viz kapitola č. 6). 

 Ohledně velikosti cílové populace je možné konstatovat, že cílová populace není 

příliš velká. V roce 2017 mělo v České republice tři a více dětí 7 % rodin. Naopak 

bez dětí bylo 49,6 %. Průměrný počet dětí na domácnost činil 1,63 [Český 

statistický úřad 2018b]. 

 Na portále remedium.cz a givt.cz, kde je možné vyhledat neziskové organizace, 

se při zadání cílové populace rodina objevilo mnoho organizací pomáhajících 

rodinám se zdravotně postiženým či nemocným dítětem a chudým rodinám. 

Seznam také obsahoval neziskové organizace specializující se na náhradní 

rodinnou péči, na kulturní vyžití rodin s dětmi, či na matky např. po mateřské 

dovolené vracející se na trh práce (nabízející poradenství, rekvalifikace a další 

vzdělávání). Další organizace podporující rodiny jsou mateřské školy, různé 

organizace zaměřené na vzdělávání dětí (např. skaut či EduIn), zaměstnavatelé 

(firemní školky) atd. 

 Cílová populace rodiny s více dětmi je tedy množinou mnoha rozdílných 
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skupin. To ukazuje na roztříštěnost cílové populace – a tedy její nesoudržnost. 

 Úroveň vzdělání je popsána v kapitole č. 6. 

 Z uvedeného lze vyvodit, že cílová populace, o které pojednává tato práce, má 

nízkou politickou moc. Proto při určování typu cílové populace (zvýhodnění, 

devianti, závislí či uzurpátoři) bude autorka vybírat pouze z těch dvou typů, 

které mají podle Ingram a Schneider nízkou politickou moc – tedy závislí a 

devianti. 

8.2 Rámec č. 1: Rodiny s dětmi mají být samostatné a nespoléhat na 

stát, jinak pro něj představují zátěž 

 První z rámců vidí problém v deficitu státního rozpočtu. Hovoří o tom, že 

prioritou je tento dluh snižovat a nezadlužovat tak děti do budoucna. Např. 

tehdejší ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas [ODS, 2009] při debatě o 

návrhu snížení rodičovského příspěvku a porodného definoval stávající situaci 

takto: „Je to v tuto chvíli jediné možné opatření, kterým jde bojovat proti 

veřejnému nepříteli číslo jedna, což je hrozivý deficit veřejných financí.“ 

 Obava o stav veřejných financí se nejvíce objevovala kolem roku 2007 a 2010. 

Jedním z důvodů, proč se v tomto období častěji upozorňovalo na tuto 

problematiku, může být fakt, že se tak dělo v období vlád pravicové strany ODS 

(vlády Mirka Topolánka, Jana Fischera a Petra Nečase), což je jeden z hlavních 

sponzorů tohoto rámce (viz níže). 

 Graf č. 5 ukazuje, že v roce 2007 již nějakou dobu deficit narůstal a během 

dalších šesti let narostl o 89 %. Upozorňování na špatnou situaci ohledně 

státního dluhu se tedy zakládají na pravdě. 
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Graf č. 5 – Vývoj deficitu státního rozpočtu 2005–2018 

 
Zdroj: autorka podle [MF ČR – odbor 20, 2004] 

 

 Opatření jsou často zaměřována na zmenšení cílové skupiny, je zde snaha o 

adresnost. Sponzoři tohoto rámce prosazují snižování sociálních dávek 

(zvyšování dávek je rámováno jako zadlužování rozpočtu.). 

 Upřednostňováno je spíše snižování částky stržené z platu – ve formě daňových 

slev či snižování povinných odvodů na pojištění. Například Michaela Šojdrová 

[KDU-ČSL, 2007] při debatě o zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů uvedla: 

„V oblasti sociálních dávek chápeme nutnost restrikce, větší přísnosti a 

adresnosti.“ 

 Uvedená opatření v rámci č. 1 mají za cíl: 

• snížit schodek státního rozpočtu, 

• zastavit zadlužování dětí, 

• zastavit zneužívání sociálních dávek a daňových zvýhodnění (pomocí 

zmenšení okruhu příjemců), 

• ocenit pracující rodiny, 

• motivovat rodiny k práci (a odstranit tak závislost rodin s dětmi na státu). 

 Například bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek [TOP 09, 

2010] definuje cíl opatření ukončující univerzální nárok na porodné takto: 
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„...(zákon) sleduje větší adresnost dávky a zacílení na prvorodičky v rodinách 

s nízkým příjmem.“ 

 Petr Nečas [ODS, 2007] jako jeden z cílů návrhu zákona o stabilizaci veřejných 

rozpočtů uvádí ocenění snahy rodin pracovat: „...(návrh) zvýhodňuje především 

ty rodiny, které se snaží naleznout zaměstnání, kde alespoň jeden pracuje, proti 

těm rodinám, které spoléhají pouze na sociální transfery.“ 

 Sponzoři rámce č. 1 vyzdvihují důležitost vlastní zodpovědnosti tím, že 

podporují ty rodiny, které se starají o děti a pracují. Cílovou skupinu vymezují 

jako slušné a pracující rodiny, „které na pomoc pouze nečekají [TOP 09 2010].“ 

 Jak už bylo řečeno, politici užívající tento rámec vidí problém v zadlužování 

rozpočtu a budoucnosti. Proto také nejčastěji argumentují tím, že dané opatření 

povede ke snížení deficitu a zamezení zadlužování dětí do budoucna. 

 Hodnotami, o které se rámec č. 1 opírá, jsou potřebnost, peníze a slušnost a 

pracovitost rodin. V tomto rámci se často objevuje spojení „potřebné rodiny“. 

 Důraz na potřebnost lze vidět také ve výše zmíněných opatřeních, které se 

snaží snížit počet příjemců právě jen na ty nejpotřebnější. Lenka Kohoutová 

[ODS, 2011] například říká: „Chceme pomáhat těm, kteří pomoc skutečně 

potřebují. Klademe důraz na pomoc skutečně potřebným, klademe důraz na 

ukončení plošného zneužívání systému.“ 

 To, že pro sponzory rámce č. 1 představují finance důležitou hodnotu, lze vidět 

v touze po snižování deficitu a dalších výše zmíněných cílech, které jsou 

převážně ekonomicky motivovány. Například Miroslav Kalousek [TOP 09, 2014] 

vidí zvýšení deficitu jako překážku pro zvýšení porodného: „Z toho přebytku je 

možné nějakým způsobem odměnit nebo poděkovat rodičům, kteří přivedli na 

svět nového občana. Ale vláda to chce samozřejmě dělat na dluh, na úkor 

deficitu.“ 

 Mezi sponzory tohoto rámce patří převážně pravicové strany (TOP 09 a ODS7) 

                                                           
7 ODS se zařazuje mezi liberální strany, pro něž je typické primárně spoléhat na volnou ruku trhu a teprve 

v krajních případech uznat potřebu pomoci od státu [Večerník 2005: s. 865]. Proto dává smysl, že je jedním 

z hlavních sponzorů tohoto rámce. 
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a KDU-ČSL, které velmi podporují daňová zvýhodnění na děti (tedy podporují 

pracující rodiče). Již méně je rámec používán stranou ČSSD a Hnutím ANO. 

Mezi konkrétní politiky rámující problematiku rodin s dětmi pomocí tohoto 

rámce patří např. Miroslav Kalousek (KDU-ČSL, později TOP 09), Petr Nečas 

(ODS), Jaromír Drábek (TOP 09) a Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). 

 Zvláštním sponzorem tohoto rámce je Hnutí Úsvit (později strana SPD Tomia 

Okamury). Ta se zaměřuje především na podporu „slušných a řádných rodin 

[Okamura, SPD 2014]“. Na rozdíl od ostatních sponzorů tohoto rámce se však 

touto konstrukcí SPD vymezuje vůči „nepřizpůsobivým rodičům, kteří se živí 

tím, že mají třeba deset dětí a inkasují dávky“ a přitom „celoživotně nepracují 

nebo jsou společnosti nebezpeční [Okamura, SPD 2014]“. Zde zřejmě Tomio 

Okamura naráží na romskou menšinu a její často početné rodiny.8 

 Z uvedeného nevyplývá jednoznačný typ cílové skupiny, jak je definovaly 

Schneider a Ingram [1993: s. 336]. Některé faktory ukazují na závislou cílovou 

skupinu, jiné naznačují, že cílová skupina je z pohledu rámce č. 1 spíše 

deviantní. 

 Deviantní skupina je definována jako společensky škodlivá [Schneider, Ingram 

1993: s. 342]. Optikou prvního rámce jsou děti a rodiny s dětmi zátěží pro 

rozpočet. Je třeba snížit porodné, rodičovský příspěvek či nezvyšovat přídavky 

na děti, protože jinak by to mělo dopad na veřejné finance a celkovou 

hospodářskou situaci České republiky. Více peněz pro tuto skupinu by 

představovalo zvýšení dluhu pro Českou republiku, což je podle sponzorů 

prvního rámce nepřípustné: „V posledních letech dochází k významnému 

prohlubování veřejného dluhu (...), což představuje závažný problém pro 

fungování státu i české ekonomiky. Jednou z příčin tohoto stavu je i značný 

nárůst sociálních výdajů [Sněmovní tisk č. 222].“ 

 Jedním z cílů prvního rámce je odstranění zneužívání sociálních dávek, což je 

další faktor přispívající k negativní konstrukci cílové skupiny. 

                                                           

8 Strana SPD, kterou Tomio Okamura založil, je nepřátelská vůči menšinám. Například na svém 

facebookovém profilu Tomio Okamura označuje „stávající strmý růst romské populace za jedno ze dvou 

největších bezpečnostních rizik pro Českou republiku [Okamura 2015].“ 
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 Politika benefitů je v deviantní skupině tzv. undersubscribed [Schneider, 

Ingram 1993: s. 340–345]. Finanční podpora je krácena, počet příjemců je 

snižován (např. nárok na porodné limitován pouze na první dítě). Kritéria 

nároku na určitý benefit jsou úzce vymezena (např. zákon č. 261/2007 zmenšil 

objem rodin mající nárok na přídavky na děti). Tato kritéria jsou však také 

znakem závislé cílové populace. 

 Závislost skupiny vychází také z poselství, které směrem k této skupině politici 

vysílají. Tím, že jsou benefity určeny pouze pro potřebné, dávají politici rodinám 

s dětmi najevo, že ty z nich, které jsou potřebné, jsou závislé na pomoci státu. 

Potenciální příjemci dávek musí doložit, že jsou potřební, že jsou závislí [podle 

Schneider, Ingram 1993: s. 342]. 

 Pozitivně konstruované jsou pak pracující rodiny s dětmi. Politici chtějí 

podporovat „rodiče, kteří jsou aktivní [Šojdrová, KDU-ČSL 2010]“, odměnit je za 

jejich samostatnost a snahu pracovat. 

 Opatření přinášející deviantní a závislé cílové skupině pozitiva jsou 

ospravedlňována veřejným zájmem [Schneider, Ingram 1993: s. 340]: motivovat 

rodiny k práci je (pohledem prvního rámce) ve veřejném zájmu, jelikož ty pak 

budou zodpovědné samy za sebe a nebudou zatěžovat veřejné finance. Stejně tak 

je ve veřejném zájmu zastavit zadlužování dětí, protože ohledně zvyšování jejich 

dluhů si například Miroslav Kalousek není „úplně jist, jestli si to skutečně každá 

maminka přeje“ [TOP 09, 2010]. 

 

8.3 Rámec č. 2: Rodiny s dětmi si za svoji případnou špatnou situaci 

nemohou samy, proto mají právo na pomoc od státu, na kterém jsou 

závislé 

 Tento rámec je v mnoha ohledech protikladem rámce č. 1. Toto vychází 

pravděpodobně z ideologických neshod mezi pravicovými a levicovými stranami. 

Rámec č. 1 je reprezentován hlavně ODS a TOP 09, zatímco hlavními sponzory 

rámce č. 2 je ČSSD. ODS již od počátku svého působení prosazuje velké reformy 
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mířící na větší soběstačnost občanů a trhu, zatímco pro ČSSD je typické proti 

těmto snahám bojovat. Místo toho prosazuje spíše malé kroky, které zase odmítá 

ODS jako krátkozraké [Večerník 2005: s. 870, 871]. 

 Politici používající druhý rámec považují za prioritu zlepšení životních 

podmínek rodin s dětmi (na rozdíl od prvního rámce, který problém vidí 

v ekonomické kondici státu). Definují problematiku z pohledu sociální situace 

rodin s dětmi a často se při tom vymezují vůči rámci č. 1: „(na Kalouska (TOP 

09) a Stanjuru (ODS)) Zatímco vy jste ubírali příjmy důchodcům, ubírali příjmy 

rodinám s dětmi, tak ten stav veřejných financí se zhoršoval. (...) My jim 

zlepšujeme život, zvyšujeme příjmy a stav veřejných financí se zlepšuje [Sklenák 

ČSSD, 2017].“ 

 V tomto případě lze vidět, že ti, kteří vyslovují sociální konstrukci, často 

nevychází z veškerých relevantních informací k dané problematice. Mezi 

důvody patří fakt, že ani není v lidských silách všechny tyto informace pojmout, 

a také fakt, že do sociálních konstrukcí vstupují hodnoty aktéra. Dochází tedy k 

neobjektivnímu vybírání některých informací na úkor jiných [Simon 1996, 

North 1990 in Pierce 2014: s. 3, 4]. V tomto případě poslanec Sklenák hovoří o 

tom, že ČSSD přispěla k tomu, že se zlepšily životní podmínky rodin s dětmi a 

zároveň i stav státního rozpočtu. Je však otázkou, do jaké míry k tomuto 

přispěla vláda ČSSD a do jaké míry k tomu přispěl hospodářský růst, který 

nastal v roce 2014 a přinesl s sebou růst zaměstnanosti a mezd [Česká národní 

banka 2003–2018]. 

 Druhý rámec prosazuje opačná opatření než rámec č. 1. Snaží se rozšířit cílovou 

skupinu příjemců tak, aby na benefity dosáhlo co nejvíce rodin. Prosazuje 

zachování výše či zvýšení dávky (např. tehdejší ministr pro lidská práva a rovné 

příležitosti Jan Chvojka (ČSSD, Sobotkova vláda 2017) prosazoval zvýšení 

rodičovského příspěvku pro vícerčata). Dále se druhý rámec zaměřuje na 

podporu vzdělávání, bydlení, flexibilních forem práce či dalších prorodinných 

služeb. I v tomto rámci jsou podporována daňová zvýhodnění na děti, avšak v 

mnohem menším měřítku než v rámci prvním. Větší podporu zde mají právě 

přímé finanční transfery. 
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 Cílem navrhovaných opatření je zlepšit pracovní, bytové a vzdělávací 

podmínky rodinám s dětmi a bojovat proti jejich sociálnímu vyloučení. 

Metodické doporučení MPSV z roku 2008 si klade za cíl, aby vláda byla schopná 

„pomoci řešit bytovou situaci, vyrovnávat vzdělávací šance a přístup na trh 

práce a podporou sociálních kontaktů omezovat izolovanost (sociální vyloučení, 

vytváření ghett) [MPSV ČR 2008d]“. Vláda ODS, KDU-ČSL a Zelených chce 

„více motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti 

[Vláda Mirka Topolánka II, 2007]“.  

 Druhý rámec se vůči prvnímu vymezuje i ve své argumentaci. Argumenty 

prvního rámce hovořící o nepřijatelném zvyšování rozpočtového deficitu označují 

sponzoři rámce č. 2 jako „strašení zadlužováním [Škromach ČSSD, 2010]“, jako 

„velkou past na sociální stát [Sobotka ČSSD, 2007]“ či jako „škrcení peněz pro 

mladé maminky [Exner KSČM, 2010]“. Uznávají nutnost šetřit, „nikoliv však 

na úkor těch nejpotřebnějších a bezbranných [Šojdrová, Hovorka, Carbol a další, 

2009]“. Propagátoři rámce č. 2 často upozorňují na to, že opatření vedoucí ke 

snížení deficitu státního rozpočtu jsou „cestou k poklesu životní úrovně (...) 

mladých rodin s dětmi [Paroubek ČSSD, 2007]“ a že „takzvané sociální reformy 

(...) berou peníze (...) rodinám s dětmi [Semelová KSČM, 2011]“.  

 Potřeba pomáhat rodinám s dětmi pramení podle sponzorů rámce č. 2 také 

z nutnosti kompenzovat úsilí, které rodiny vynakládají při starosti o děti. 

Sociální dávky jsou v tomto smyslu chápány jako „nezbytná pomoc státu těm, 

kteří jsou z různých důvodů hendikepováni (...) plněním rodičovských povinností 

[Opálka KSČM, 2007]“. 

 Rodina s dětmi je viděna jako skupina, která „peníze opravdu potřebuje 

[Němec, Unie svobody, 2010]“.  

 Sponzoři tohoto rámce varují před negativním vlivem na nízkopříjmové rodiny 

s dětmi. V reakci na konec univerzálního nároku na porodné a jeho omezení 

pouze na první dítě Bohuslav Sobotka [ČSSD, 2010] prohlásil: „Vládní snižování 

deficitu zaplatí ti nejchudší (...). 3,9 mld. korun věnují rodiny s dětmi (...), lidé 

s nejvyššími příjmy zaplatí nulu.“ 
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 Rámec č. 2 také hovoří o tom, že návrhy snažící se stabilizovat veřejný rozpočet 

vedou často k potrestání rodin za jejich přínos společnosti. Například Tomio 

Okamura [SPD, 2014] takto reaguje na to, že porodné dostanou rodiče (pouze) 

na první a druhé dítě: „Nemá proto logiku trestat řádně pracující slušnou rodinu 

za to, že si pořídí třetí, čtvrté nebo páté dítě tím, že jim za to nedáme porodné 

nebo jiné sociální dávky.“ 

 Rodiny s dětmi jsou optikou rámce č. 2 viděny jako skupina, která má (sociální) 

právo na pomoc od státu, protože „stát je tím, kdo přebírá některé starosti 

občanů na sebe a umožňuje lidem (...) starat se o rodinu, děti [Paroubek ČSSD, 

2009]“.  

 Hlavními sponzory tohoto rámce jsou členové ČSSD (např. Bohuslav Sobotka, 

Zdeněk Škromach či Jiří Paroubek). Dále je zastoupena i KSČM a vláda Andreje 

Babiše. Okrajověji jsou do tohoto rámce zapojeni i ODS či KDU-ČSL. 

 Cílová skupina je rámcem č. 2 konstruována jako skupina závislá [Schneider, 

Ingram 1993: s. 336]. Rodinám totiž nejsou dávány podněty k samostatnosti, ale 

je o nich mluveno jako o těch, kteří jsou znevýhodnění péčí o děti a „potřebují 

aktivní podporu státu [Sobotka ČSSD, 2008]“.  

 Místo politických nástrojů umožňujících samoregulaci jsou vedeni k tomu, aby 

se spoléhali na stát a na to, co jim stát dá (viz zmíněný důraz na sociální dávky). 

 Pozornost je zaměřena na nízkopříjmové a chudé rodiny, rodiny s dětmi jsou 

nazývány „nejslabšími [Sobotka ČSSD, 2010]“, „nejpotřebnějšími a 

bezbrannými [Šojdrová, Hovorka, Carbol, 2009]“, „zvláště ohroženými chudobou 

a sociálním vyloučením [MPSV ČR 2014]“ či „sociálně potřebnými [Čurdová 

ČSSD, 2007]“. Tyto přívlastky ukazují na snahu politiků vykreslit cílovou 

skupinu jako takovou, která se bez pomoci státu neobejde (což je jedním ze 

znaků cílové skupiny závislých podle Schneider a Ingram [1993: s. 342]). 

 Jak je zmíněno výše, sponzoři druhého rámce prosazují rozšíření skupiny 

příjemců opatření výhodných pro rodiny s dětmi. Jak píše Ingram a Schneider 

[1991: s. 340-345], politika výhod pro závislé skupiny je zaměřena na příliš 

velkou skupinu lidí, jejichž zahrnutí nijak nepřispívá k dosažení politických cílů 
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a má za důsledek méně kvalitní služby a méně peněz směřujících k této skupině. 

V tomto rámci však sponzoři požadují jednak rozšíření počtu příjemců, jednak 

zvýšení finančních podpor rodinám. 

 Při zdůvodňování daných opatření nebývá u závislých používán argument 

veřejného či národního zájmu [Schneider, Ingram 1993: s. 340]. Toto v rámci č. 

2 platí: argumentace se soustředí na situaci jednotlivých rodin, na jejich životní 

podmínky, na jejich vlastní zájmy (ne zájmy celkové společnosti). 

 Označení skupiny jako závislé s sebou často nese symbolická vyjádření 

[Schneider, Ingram 1993: s. 338]. Jelikož jsou rodiny s dětmi v České republice 

pozitivně vnímány9, snaží se politici působit tak, že jim na této skupině záleží 

[podle Schneider, Ingram 1993: s. 338]. Proto používají vzletná prohlášení, která 

je však ve skutečnosti k ničemu nezavazují. Např. poslanec Grebeníček [KSČM, 

2007] při vymezování se vůči návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 

hovořil „o posunu k moderní společnosti budoucnosti, která si chce říkat 

humanitní, či skutečně lidská“.  

8.4 Rámec č. 3: Stát má důležitou úlohu při nastartování porodnosti, 

která je stěžejní pro ekonomickou budoucnost státu 

 Rámec č. 3 se na situaci v České republice dívá demografickým pohledem. 

„Největším problémem České republiky“ je optikou tohoto rámce „postupné 

vymírání [Opálka KSČM, 2010]“. Podle Koncepce rodinné politiky z roku 2017 

patří „mezi nejaktuálnější hrozby (...) nízká plodnost [Odborná komise pro 

rodinnou politiku – MPSV, 2017]“. Demografický vývoj je „hrozivý [Hovorka 

KDU-ČSL, 2007]“. 

 Politici v tomto rámci jsou přesvědčeni o tom, že finanční podpora může 

fungovat jako stimul k vyšší porodnosti. Opálka [KSČM, 2010] rámuje finanční 

podporu rodin jako „ekonomické stimulování chování jednotlivců [Opálka 

KSČM, 2010]“.  

                                                           
9 Např. přes 80 % respondentů ve výzkumu CVVM uvedlo, že rodina je velmi důležitou složkou v jejich 

životě. Přes 70 % respondentů pak uvedlo, že velmi důležitou složkou v jejich životě jsou děti [Rezková 

2003]. 
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 To, že by finanční podpora přispívala k vyšší porodnosti, odmítají sponzoři 

rámce č. 1. Petr Pleva z ODS [2010] nazývá tuto logiku „nebezpečnou demagogií“ 

a „představu, že si někdo pořizuje děti kvůli penězům“ považuje na „naprosto 

mylnou“. 

 Děti jsou třetím rámcem vnímány jako ekonomická jednotka, která je finančně 

prospěšná společnosti. Jiří Paroubek [ČSSD, 2010] konstruuje děti jako 

„budoucí plátce do sociálního zdravotního systému“, kteří „pomáhají řešit řadu 

problémů, s nimiž se sociální i zdravotní systém potýká.“ 

 Důraz na propojenost porodnosti s důchodovým a zdravotním systémem 

potvrzuje i Rathovo [ČSSD, 2010] prohlášení: „Nejlepší důchodová reforma je 

podpora natality.“ Cyril Svoboda [KDU-ČSL, 2010] navíc dodává, že „země, 

která nemá potomky, nemá budoucnost. My chceme (...), abychom byli v zemi, 

kde budoucí generace bude vytvářet bohatství i pro nás, až budeme potřebovat 

jít do důchodu“. Jak je popsáno v kapitole 6, česká populace stárne. A s nárůstem 

lidí v důchodovém věku úzce souvisí zvýšení indexu závislosti.10 V roce 2005 

byla v České republice hodnota tohoto indexu 19,8, v roce 2016 pak stoupla na 

27,6 [ec.europa.eu 2017]. 

 Opatření se proto mimo jiné zaměřují na zvýhodnění výchovy dětí v důchodové 

politice. Z kapitoly 7.5 je jasné, že výchova dětí se může odrazit v dřívějším 

odchodu matek do důchodu. Hnutí ANO [ANO, 2017] kromě důchodového věku 

nabízí další možnost, jak zohlednit počet dětí v důchodovém systému: „Při 

výpočtu důchodu bude doba péče nejen započítána jako odpracovaná, ale bude 

i finančně zvýhodněna (uplatníme fikci, že pojištěnec měl vyměřovací základ, 

jehož výši stanoví zákon).“ KDU-ČSL [KDU-ČSL, 2017] chce ocenit rodiny za 

výchovu dětí „nižšími odvody a vyššími důchody pro pracující rodiče“. Chce také 

prodloužit „náhradní dobu pro rodiče pečující o děti.“ 

 Všechna opatření cílí na co největší počet rodin a snaží se o maximální finanční 

podporu pro všechny rodiny. Opatření rozšiřují (stejně jako rámec č. 2) cílovou 

                                                           
10 Index závislosti se vypočítá jako podíl lidí starších 65 let a lidí v produktivním věku. Když se tento podíl 

vynásobí stem, ukazuje, kolik důchodců připadá na sto lidí v produktivním věku – tedy pokud by byl 

důchodový věk 65 let. 
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skupinu příjemců, avšak z jiných důvodů, než z jakých tato opatření prosazuje 

rámec č. 2. Opatření mají vést k podpoře porodnosti, protože podle poslance 

Ratha je „výše porodnosti do značné míry závislá na tom, jaká je podpora rodin 

s dětmi státem [ČSSD, 2010]“. Stejně jako rámec č. 1 používá rámec č. 3 opatření 

snižující částku strženou z platu pracujícího rodiče – pomocí daňových slev či 

nižších odvodů na pojištění. Opatření propagované také rámcem č. 2 je snaha o 

zachování výše dávky či o její zvyšování. 

 Všechna tato opatření mají za cíl pozitivně ovlivnit natalitu a zlepšit finanční 

situaci rodin. Sponzoři třetího rámce chtějí všemi navrhovanými opatřeními 

nastartovat porodnost, a proto chtějí maximálně podporovat všechny rodiny. Jde 

o to, zajistit „finanční narovnání nákladů, které s sebou nese příchod dalšího 

dítěte do rodiny [Odborná komise pro rodinnou politiku – MPSV, 2017]“. 

Opatření se chtějí vyhnout špatné finanční situaci rodin s více dětmi, kdy platí, 

že spolu s rostoucím počtem dětí klesají rodinné příjmy (viz kap. 6). Ideálem je, 

„aby narození dětí nevedlo k výraznému poklesu životní úrovně členů rodiny 

[ČSSD, 2017]“.  

 Jak už bylo řečeno, rámec č. 3 zdůrazňuje propojenost demografického stárnutí 

s problémy důchodového a zdravotního systému. Děti vidí jako „budoucí plátce 

do sociálního a zdravotního systému [Šojdrová, Hovorka, Carbol, 2009]“ a 

„investici do budoucího společenského a ekonomického rozvoje [MPSV ČR, 

2008a]“. 

 Argumentace třetího rámce se mj. zakládá na hodnotách a symbolech. Mezi ně 

patří mezigenerační solidarita (viz spojitost porodnosti a udržitelnosti 

důchodového systému) a spravedlnost (politici označují např. snížení mateřské 

za nespravedlivé). Několik politiků také vyzdvihuje národ jako hodnotu, kterou 

je třeba chránit proti vymírání. Klade se také důraz na „zvýšení individuální 

odpovědnosti [Vláda Mirka Topolánka I, 2006]“ rodin s dětmi. Rodina je často 

uváděna jako dostatečný argument sám o sobě. Hovoří se o tom, že na dětech by 

se nemělo šetřit a že zasluhují pomoc. Dostačujícím zdůvodněním politiky je, že 

přece „nelze nepodpořit jakýkoliv návrh, který podpoří rodiny s malými dětmi 

[Okamura SPD, 2014]“.  
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 Sponzoři tohoto rámce odmítají některá opatření proto, že jsou antipopulační. 

Například snížení porodného vidí David Rath [ČSSD, 2010] jako „poměrně 

zásadní věc, která (...) sníží procento dětí, a tedy opět do budoucna uvrhne 

Českou republiku do velice vážných problémů“.  

 Nejvýraznějším sponzorem rámce č. 3 je KDU-ČSL. KDU-ČSL totiž vychází 

z křesťanských hodnot a jednou z nich je právě rodina [KDU-ČSL, Odkud a kam 

lidovci jdou]. Dalšími sponzory jsou členové KSČM, ČSSD a SPD. Okrajově je 

tento rámec používán stranou ODS. 

 Sociální konstrukce této skupiny není zcela jednoznačná. Několik aspektů 

ukazuje na zvýhodněnou cílovou populaci. Například to, že politika benefitů 

v rámci č. 3 je oversubscribed a neobsahuje žádná kritéria oprávnění. Sponzoři 

tohoto rámce vysílají zprávu, že cílová skupina je prospěšná společnosti (viz 

spojení s důchodovým systémem). Navíc je od cílové populace vyžadována 

soběstačnost, je zde snaha motivovat lidi (např. prostřednictvím ocenění 

výchovy dětí v důchodovém systému), aby měli děti a starali se o ně. 

Zodpovědnost je tedy kladena na rodiny, ne stát. To jde proti představě závislé 

skupiny, která se má spoléhat na stát, a ne na sebe sama [podle Schneider, 

Ingram 1993: s. 339; Ingram, Schneider 1991: s. 340–345]. 

 Jak však bylo dokázáno výše v této kapitole, moc vícedětných rodin není 

vysoká, proto není možné nazvat tuto cílovou populaci jako zvýhodněnou. Proto 

se autorka uchyluje k závěru, že cílová populace je tímto rámcem konstruována 

jako závislá. 

 Sociální konstrukce rodin je v tomto rámci pozitivní. Děti jsou nazývány 

„zárukou prosperity a budoucností národa [Opálka KSČM, 2010]“. 

 Pro konstrukci populace jako závislé je typické, že sponzoři používají 

symbolická gesta [Schneider, Ingram 1993: s. 338]. Jak je zmíněno výše, 

argumentace rámce č. 3 se opírá o abstraktní hodnoty. To podle Schneider a 

Ingram [1993: s. 338] znamená, že navenek chtějí politici ukázat, že jim rodiny 

s dětmi leží na srdci, ve skutečnosti však slibované finanční a jiné výhody 

poskytnout nechtějí. 
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 Závislost skupiny lze vidět na přesvědčení sponzorů tohoto rámce, že porodnost 

může být podnícena státními financemi. Z části tedy (podle rámce č. 3) závisí 

porodnost na finanční podpoře od státu. 

8.5 Vliv hospodářské krize na sociální konstrukci vícečetných rodin 

 Dramatické události mohou zapříčinit, že sociální konstrukce dané cílové 

populace projde zásadní proměnou [Hrubeš 2016: s. 57]. V následující kapitole 

je popsáno, zdali je touto zásadní změnou i ekonomická krize, která se udála 

kolem roku 2008. 

 V době ekonomické krize politici nejčastěji používali rámec č. 1 a rámec č. 2. 

Z toho je patrné, že demografický vývoj (obsažený v rámci č. 3) v té době nehrál 

takovou roli. 

 Nejvíce proti sobě tedy vystupovaly argumenty týkající se deficitu státního 

rozpočtu na jedné straně a nepřijatelnosti snižování životní úrovně rodin na 

straně druhé. Politici zřejmě cítili potřebu řešit nastalé problémy plynoucí 

z hospodářské krize. 

 Jedním z nich byla zhoršená finanční situace rodin s dětmi. Jedním z důvodů 

tohoto zhoršení bylo zvýšení nezaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu 

(např. chemický, strojírenský či textilní průmysl), kde o práci přišlo téměř 6 % 

lidí. V tomto odvětví pracuje mnoho mužů, kteří často přinášejí hlavní příjem do 

rodiny [Český statistický úřad 2011]. Také proto se tedy zhoršila finanční 

situace mnoha rodin v takové míře, že se stala výraznějším politickým 

problémem. 

 Během krize tedy mezi sebou soupeřila negativní a pozitivní konstrukce. 

Rámec č. 1 často zařazoval svojí rétorikou rodiny do cílové populace deviantů 

(negativní konstrukce), zatímco druhý rámec vnímal cílovou populaci jako 

závislou (pozitivní konstrukce). 

 Nejčastěji navrhovaným a diskutovaným opatřením v tomto období bylo 

daňové zvýhodnění. V tom je vidět snaha politiků (zejména z rámce č. 1) co 

nejvíce ušetřit na dávkách a hledat takovou podporu rodin, kterou si samy 
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odpracují. Politici tímto chtěli lidi motivovat k tomu, aby přinášeli více peněz do 

rozpočtu, jehož deficit se v době ekonomické krize významně zvýšil (viz graf č. 5 

nahoře). 

 Většina případů, ve kterých se společně objevují rodiny s dětmi a 

nízkopříjmové skupiny obyvatel, se vyskytuje právě v období hospodářské krize. 

To samé platí pro případy, kde jsou spolu s rodinami s dětmi zmiňováni 

nezaměstnaní. To koresponduje s tvrzením, že politici používají během krize 

velmi často rámec č. 1 a rámec č. 2. První z nich se svou politikou snaží pomáhat 

právě nízkopříjmovým rodinám a vyzdvihuje problematiku deficitu veřejných 

financí. Druhý z nich vnímá rodiny s dětmi jako ty, u nichž by se stát měl snažit 

zvednout jejich životní úroveň. 

 V té době (2008) si 38 % lidí myslelo, že většina nezaměstnaných je bez práce 

proto, že nechce pracovat. V roce 2018 se číslo vyšplhalo na 57 % [Tuček pro 

CVVM 2018]. Nezaměstnaní jsou tedy dnes veřejností vnímáni negativněji než 

v době ekonomické krize. Důvodem je pravděpodobně dnešní větší množství 

volných pracovních míst11, které vede k přesvědčení, že „kdo chce, práci si přece 

najde“ a kdo nepracuje, „je líný, vždyť práce je dost“. Proto tehdejší spojení 

vícedětných rodin s nezaměstnanými nelze jednoznačně považovat za negativní 

konstrukci. 

 Během hospodářské krize byla rodina často označována jako „sociálně slabá 

[Braný KSČM, 2007]“ a „skupina nejvíce ohrožená hospodářskou krizí 

[Sněmovní tisk č. 743]“. Tedy byla viděna jako skupina závislá na státu. 

  

                                                           
11 Na konci roku 2018 bylo v ČR 342 964 volných pracovních míst, na které připadala nabídka 231 534 

pracovní síly [MPSV – odbor 41, 2018]. 
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Závěr 

 Jedním z cílů práce bylo zjistit, jaká je sociální konstrukce rodin s více dětmi a 

identifikovat rámce, kterými politici nahlíželi na tuto populaci. 

 Byly identifikovány tři rámce, přičemž dva z nich konstruovali danou populaci 

pozitivně a jeden z nich na tuto populaci nahlížel zčásti negativně. Pozitivní 

konstrukce tedy u této skupiny v politickém diskurzu převládla. 

 Nejvíce byly rodiny s dětmi viděny jako závislá skupina, která nemá velkou 

politickou moc. To hlavně proto, že skupina není příliš početná a není 

organizovaná. 

 Zejména ČSSD a KSČM vidí (optikou druhého rámce) závislost populace v tom, 

že zajištění dobrých životních podmínek rodin je povinností státu, nikoli rodin 

samotných. KDU-ČSL a KSČM (optikou třetího rámce) nachází závislost 

skupiny ve svém přesvědčení, že porodnost částečně závisí na finanční podpoře 

státu. 

 Naopak ODS, TOP 09 a KDU-ČSL (pomocí prvního rámce) vidí danou populaci 

jako závislou a deviantní. Skupina tak často získává negativní konotace a je 

viděna jako zátěž pro rozpočet. Důraz je kladen na její samostatnost a 

zodpovědnost za sebe sama. Pozitivně jsou vnímány rodiny s dětmi, kde rodiče 

pracují. 

 Z analýzy také vyplynulo, že na sociální konstrukci rodin se třemi a více dětmi 

měla vliv hospodářská krize, která se odehrála mezi lety 2007 a 2009. V tomto 

období mezi sebou soupeřily dva rámce – každý z nich konstruoval cílovou 

populaci opačně. Soupeřily tak mezi sebou dvě sociální konstrukce – negativní 

(zastoupená převážně pravicovými politickými stranami) a pozitivní 

(zastoupená levicí). Dělo se tak proto, že spolu s ekonomickou krizí se do 

problémů dostává jak veřejný rozpočet (roste jeho deficit), tak rodiny, kterým 

klesají příjmy. Jeden tábor považoval za prioritu právě snížení deficitu, druhý 

tábor zhoršující se situaci rodin. A tak mezi nimi vznikl konflikt. 

 První rámec se odvolával na důležitost snižování schodku státního rozpočtu a 

zamezení zadlužování dětí do budoucna. Druhý podporoval svá opatření 
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argumenty hovořícími o nutnosti kompenzovat snahu a prostředky, které rodiny 

investují do péči o děti. Třetí z nich pak argumentoval mezigenerační 

solidaritou, přičemž poukazoval na spojitost porodnosti s důchodovým 

systémem. 
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ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů. 

1.1.2009. 

 Zákon č. 112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi. In: 

Sbírka zákonů. 1.1.2007. 

 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. In: Sbírka zákonů. 1.10.1995 

 Zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 1.5.2016. 

 Zákon č. 166/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2010. In: Sbírka zákonů. 1.6.2010. 

 Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. In: Sbírka 

zákonů. 1.7.2017. 

 Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka 

zákonů. 1.1.2018. 

 Zákon č. 203/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění. In: Sbírka zákonů. 1.1.2018 

 Zákon č. 220/2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka 

zákonů. 30.9.2011. 

 Zákon č. 253/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 1.1.2015. 

 Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. In: Sbírka zákonů. 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=873
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=873
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1.1.2008. 

 Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů. 

1.1.2015. 

 Zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. In: 

Sbírka zákonů. 1.7.2009. 

 Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. In: 

Sbírka zákonů. 1.1.2011. 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. In: Sbírka zákonů. 

1.4.2000 

 Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem 

zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. In: Sbírka zákonů. 

1.1.2010. 

Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů. 

1.1.2012. 

 Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka 

zákonů. 1.1. 2012. 

 Zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních z příjmů. In: Sbírka 

zákonů. 1.1.1993. 

 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka zákonů. 

8.6.2017 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace 

výzkumného tématu 

 Díky uvolnění po roce 1989 začaly ženy budovat svou kariéru, začaly ve větším studovat a 

odkládaly těhotenství. Kvůli tomu přišlo snížení plodnosti, které pokračovalo během celých 

devadesátých let, až překročilo hranice milénia [Rabušic in Höhne 2016: s. 9]. Nedávný vzestup 

plodnosti je pouhým výkyvem ve vývoji českých rodin. Je zde dlouhodobý trend odkládání 

prvního těhotenství, které má za následek méně dětí, což povede i nadále k nízké plodnosti 

[Šídlo 2017: slide 200]. 

 V roce 2013 bylo zjištěno, že rodiny s dětmi mají v průměru méně peněz než ty bezdětné. 

Výrazně nižší příjmy mají pak domácnosti se třemi a více dětmi [ceskatelevize.cz, 2015]. 

 Otázkou je, jaký vliv má na zmíněné problémy rodinná politika. Dostačují přídavky na děti? 

Je zde dostatečná podpora zaměstnanosti matek a skloubení péče o děti a práce? Zapojuje se 

dostatečně otec ve výchově dítěte? 

 Stěžejním nástrojem rodinné politiky pro podporu rodin s dětmi je finanční podpora od státu. 

Patří sem např. jedna z dávek státní sociální podpory: přídavek na dítě. Do konce roku 2008 

platilo, že čím nižší příjmy a čím starší dítě, tím vyšší vyplacená částka. Od roku 2008 se výše 

přídavku sjednotila. Také se zúžil okruh příjemců této dávky pomocí snížení koeficientu, 

kterým se násobí životní minimum rodiny [Höhne 2008: s. 13]. 

 Další dávkou státní sociální podpory je porodné. Do roku 2008 bylo vypláceno vyšší porodné 

v případě narození vícerčat. V roce 2008 však byla zavedena jednotná částka, která byla navíc 

snížena – to kvůli nutnosti šetřit během hospodářské krize [Höhne 2008: s. 14]. 

 Rodičovský příspěvek prošel změnou v roce 2007, kdy začal být odvozován od průměrné 

mzdy, a ne od životního minima rodiče – proto se jeho výše podstatně zvedla. V roce 2008 bylo 

umožněno zkrácení doby pobírání příspěvku – rodiče s vyšším předchozím příjmem si mohou 

vybrání příspěvku urychlit a jít tak dříve do práce [Höhne 2008: s. 14]. 

 Peněžitá pomoc v mateřství plynoucí z nemocenského pojištění (je tedy určena pro 

zaměstnance) se odvozuje od předchozího příjmu ženy a vyplácí se 28 týdnů. Do roku 2007 

byla doba pobírání příspěvku delší pro osamělé ženy, nyní platí delší pobírání příspěvku pouze 

pro ženy po vícečetném porodu [Höhne 2008: s. 14]. 

 Podpora rodin s dětmi existuje také v nepřímé podpoře prostřednictvím daní. Od roku 2006 

platí, že pracující lidé mohou využít slevu na dani za dítě, které se jim může vrátit v podobě 

daňového bonusu. Tato sleva je vyšší na každé další dítě [Zákon č. 586/1992 Sb.: §35c]. Od roku 

2005 do roku 2007 platilo společné zdanění manželů, díky čemuž se sleva vypočítávala 

z vyššího základu a byla tedy celkově vyšší. Toto opatření však bylo zrušeno [Höhne 2008: s. 

16]. 
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 Stát nabízí pro rodiny také mnoho služeb, které o děti pečují, zatímco rodiče pracují. Mezi tyto 

služby patří mj. mateřské školy. Zde je tradičně nedostatek míst [Vláda ČR 2010: s. 10]. Od roku 

2020 má navíc začít platit garance místa v mateřské škole i pro děti dvouleté [msmt.cz, 2017]. 

To by umožnilo matkám dříve odejít do práce. 

 Existuje ještě mnoho dalších opatření, která rodiny podporuje či naopak přispívá k jejich 

znevýhodnění. Otázkou je, do jaké míry je nastíněný vývoj rodinné politiky ovlivněn 

zaměřením zainteresovaných politických stran. Jakým způsobem si tyto strany prosazovaná 

opatření ospravedlňovaly? Jakou důležitost přitom přikládaly rodinám s více dětmi? Na tyto 

otázky se pokusí odpovědět má bakalářská práce. 

2. Teoretická východiska 

Klíčová slova: sociální konstrukce, cílová skupina, analýza rámců 

Teorie sociální konstrukce cílových skupin 

 Sociální konstrukce cílové skupiny vychází ze stereotypů o dané skupině, které vznikly za 

přispění politiků, médií, literatury, náboženství a dalších. Je rozlišována pozitivní a negativní 

sociální konstrukce [Schneider, Ingram 1993: s. 335]. Sabatier [2014] dodává, že při sociální 

konstrukci je stěžejní způsob, jakým jsou problémy rámovány – v popředí tedy nestojí 

závažnost problému. 

Metoda analýzy rámců 

 Rámování politiky je proces, ve kterém jsou formulovány společenské problémy. Pomocí 

tohoto definování pak vznikají rámce, které ovlivňují veřejné chápání reality a design politiky. 

Zkoumá se funkce diagnostická, prognostická a motivační. Diagnostická funkce označuje viníka 

problému, prognostická ukazuje, jak problém řešit a motivační pak označuje a mobilizuje 

aktéry, kterých se proces řešení problému týká [Kampichler 2009: s. 793]. 

3. Cíle práce 

 Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jak byla konstruována zájmová skupina rodin se 

dvěma a více dětmi v politickém diskurzu v období od roku 2007 až po současnost. 

 Dílčím cílem práce je zjistit, jak se vyvíjelo rámování této skupiny v politickém diskurzu, jaké 

pohledy se zde objevovaly a jestli tyto pohledy byly pozitivní či negativní. Dále také co všechno 

mělo vliv na různé rámování této skupiny. 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  
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Hlavní výzkumná otázka: 

Jak byl konstruován a rámován koncept rodiny se dvěma a více dětmi od roku 2007 do 
současnosti v politickém diskurzu? 

Vedlejší výzkumné otázky: 
Jak se vyvíjel politický pohled na problematiku rodin se dvěma a více dětmi? 

Jak se vyvíjela rodinná politika týkající se rodin se dvěma a více dětmi od roku 2007 do 
současnosti? 

Jaký vliv na konstruování konceptu rodiny se dvěma a více dětmi měly strany, které byly u 
moci či hospodářská krize v roce 2008? 

 

Jaký vliv měla konstrukce konceptu rodiny se dvěma a více dětmi na design politiky? 

5. Metody 

• Analýza rámců týkající se dané zájmové skupiny v politickém diskurzu – zde použití 

veřejněpolitických dokumentů (koncepce, strategie, zákony, novely zákonů, důvodové 

zprávy k návrhům zákonů, přepisy parlamentních jednání, programová prohlášení 

vlády atd.). 

• Doplňující expertní šetření. 

6. Předpokládaná struktura práce 

1) Úvod 

Vymezení zkoumaného problému. 

2) Teoretická východiska 

Popis užitých teorií. 

3) Metody 

Popis metodologie sběru a analýzy dat. 

4) Deskriptivní část 

Popis vývoje problematiky v českém politickém diskurzu. 

5) Analytická část 

Analýza sesbíraných dat z veřejněpolitických dokumentů. 

6) Závěry 

Odpověď na výzkumné otázky, shrnutí. 
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