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Anotace 

Práce se zabývá problémem nízké míry úhrnné plodnosti. Na problematiku nahlíží 

optikou propopulační politiky, jako jedním z faktorů, který hraje roli při rozhodování o 

pořízení dítěte. Právě moment rozhodování o pořízení dítěte práce sleduje prostřednictvím 

teoretického konceptu životního cyklu jedince, jehož východiskem je, že moment 

rozhodnutí o pořízení dítěte podléhá načasování aneb určité strategické adaptaci. Práce se 

tak zaměřuje na to, jak propopulační politika napříč obdobím od roku 1960 až do 

současnosti strukturovala toto rozhodování matek o načasování pořízení dítěte. Práce tak 

nejprve detailně mapuje vývoj propopulační politiky prostřednictvím zákonů a 

historických dokumentů, přičemž se zaměřuje na nástroje jako jsou finanční příspěvky, 

dostupná péče či bydlení a bytová politika. Tento přehled je následně prostřednictvím 

poznatků z individuálních rozhovorů dán do kontextu vzpomínek a pocitů žen, které podle 

těchto podmínek opravdu žily či aktuálně žijí. Jedná se tak o mapování historické 

zkušenosti, která je jinak nezjistitelná. Jako nejzásadnější oblast, která nejvíce strukturuje 

rozhodování o pořízení dítěte se ukázala bytová politika a bydlení obecně. Tato oblast byla 

v minulosti charakteristická silnou podporou od státu, naopak v dnešní době je předmětem 

obav mladých lidí. Obavy o to, zda budou mít kde bydlet a zakládat rodinu tak v dnešní 

době strukturují rozhodování jedinců o pořízení dítěte natolik, že došlo ke změně struktury 

životního cyklu jedince ve srovnání s tím, jak tomu bylo po většinu mého sledovaného 

období. Jednoduše řečeno dochází mnohem častěji k odkladu rozhodnutí o pořízení dítěte.  

 

Annotation 

This diploma thesis deals with the problem of low fertility rate. The issue is 

examined through population policy approach as one of the factors that plays a role in 

deciding on the acquisition of a child. The development of population policy such a 

financial support, available care (kindergartens etc.) and housing policy is monitored 

throughout the period from 1960 to the present by desk research of laws and historical 

documents. This overview is then, through the findings of individual interviews, given into 

the context of the memories and feelings of women who have lived or are actually living 

under these conditions of population policy. As a result the thesis brings a historical view 

of mothers, which is otherwise undetectable. Regarding to this the housing policy and 

housing in general have proven to be the most fundamental area that structure the decisions 



 

 

 

process on the acquisition of a child. This area has been characterized by strong support 

from the state in the past, but now young people are concerned about it. Young people are 

so worried about not having a place to live and establishing a family that the life cycle of 

an individual has changed. Compared to most of my reporting period, young people are 

now more likely to postpone the timing of a child's acquisition decision. 
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1. Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat propopulační dimenzí rodinné politiky. 

Konkrétně mě bude zajímat, jaké nástroje propopulační politiky (dále jen PropPol) byly 

uplatňovány před rokem 1989 a poté (tzn. i nyní) a také se zaměřím na to, jak jednotlivé 

prvky PropPol ovlivňovaly či ovlivňují rozhodování o pořízení dítěte. 

Hlavním důvodem, který spatřuji jako rozhodující pro to, abych se zajímala o 

nastavení PropPol v jednotlivých obdobích, je fakt, že PropPol má dopad na míru úhrnné 

plodnosti. A právě míra úhrnné plodnosti je velmi důležitým faktorem, který určuje, jak se 

bude společnost dále vyvíjet. Například jakým tempem bude společnost stárnout a co za 

sociální situace/problémy to sebou ponese.  

1. 1 Definice problému nízké míry úhrnné plodnosti 

Míra plodnosti je měřena pomocí ukazatele nazvaného úhrnná plodnost (dále jen 

ÚP), přičemž tento ukazatel vyjadřuje průměrný počet narozených dětí na jednu ženu za 

jeden rok. Napříč odbornou veřejností pak existuje určitá shoda ohledně hraniční míry ÚP. 

Konkrétně Rindfuss (2004) a McDonald (2005) považují za hraniční míru ÚP 1,5 dítěte na 

ženu. A pokud ÚP dlouhodobě klesne právě pod hranici 1,5 dítěte na ženu, představuje to 

mnohé společenské problémy. Lutz a Skribekk (2005) se dokonce domnívají, že pokud ÚP 

klesne pod 1,5, stát by se měl pokusit navrátit úroveň plodnosti k hranici 1,5, dříve, než se 

změna stane nezvratnou. Jednoduše řečeno, pokud se nebudou v dostatečné míře rodit další 

děti, populace se nebude obnovovat. To následně může přinést sociální problémy, jako 

stárnutí populace a následnou neudržitelnost důchodového systému apod. A právě se 

zmíněným problémům česká společnost čelí již nyní. 

1. 2 Vývoj míry úhrnné plodnosti od roku 1960 až po současnost 

Důležité tak je, se seznámit s vývojem ÚP v ČR, který zobrazuje graf č. 1. V rámci 

své práce jsem se rozhodla, že budu sledovat období před rokem 1989 a po roce 1989. Pro 

účely mé práce je, však důležité tyto dva časové úseky ohraničit. V případě období po roce 

1989 je určení hranice poměrně jednoduché. Mé sledování bude končit v roce 2017, 

protože to je poslední rok, za který máme data. V případě období před rokem 1989 jsem se 
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rozhodla mé sledování započít v roce 1960 a to z toho důvodu, že se jedná o začátek 

desetiletí, kdy se Česká republika vyznačovala silnou PropPol a vysokou ÚP. Při pohledu 

na již zmíněný graf je na první pohled patrné, že vývoj ÚP v ČR prošel několika etapami.  

Na počátku 70. let byla ÚP 2,1 a do roku 1965 stoupala až ke 2,3. Poté však začala 

klesat, až se v roce 1968 zastavila na 1,8. Poté přišel opět růst, v roce 1974 ÚP dosahovala 

dokonce úrovně 2,4, což je v rámci mého sledovaného období, nejvyšší úroveň. Poté ÚP 

začala mírně klesat, stále se však držela nad hranicí 2,3, až v roce 1980 klesla na 2,1. Od 

této doby se pak ÚP držela v podobných mírách, až v roce 1988 přichází pokles na 1,9. Od 

této doby se již dostáváme do druhého vymezeného časového úseku mé práce a zde již 

míra ÚP nikdy nepřekročí hranici 2. Míra ÚP totiž od roku 1989 ještě více klesá, v roce 

1993 se ocitá na 1,6, což je číslo velmi blízké hraniční (udržitelné) hodnotě. Rok 1994 pak 

přináší ještě další snížení, které dále postupuje, až se v roce 1999 ocitáme na hodnotě 1,1, 

což je nejnižší hodnota v rámci mnou sledovaných obdobích. Významnější růst pak 

přichází, až v roce 2006 (1,3) a v roce 2008 již opět dosahujeme vytyčené hranice. Poté 

přichází ještě jedno zakolísání, a nakonec se v současnosti držíme nad určenou krizovou 

hranicí, konkrétně na hodnotě 1,7 (2017). Shrnuli to, ve sledovaném období po roce 1989 

se míra ÚP držela pod hraniční hodnotou či přímo na hraniční hodnotě 1,5 celých 20 let 

(1994 – 2014). 

 

Graf č. 1 – Vývoj úhrnné plodnosti v ČR od roku 1960 do roku 2016 

 

ZDROJ: Český statistický úřad, Úhrnná plodnost v letech 1950-2016, upraveno autorkou 
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Výše jsem tak představila, jaký byl vývoj ÚP v mnou sledovaných obdobích a také, 

jak je důležité, aby míra ÚP dosahovala stanovených hodnot. V tuto chvíli se tak nabízí 

vysvětlit, jak je s tím spojena PropPol.  

1. 3 Definice propopulační politiky 

Nejprve je zapotřebí PropPol definovat. PropPol je součástí rodinné politiky a 

hranice mezi rodinnou, propopulační a v podstatě i sociální politikou nejsou zcela jasné, 

protože zmíněné politiky používají podobné či přímo stejné nástroje, a tak se vzájemně 

prolínají [Kocourková, 2007]. Návod, jak tyto politiky rozlišit se nabízí v rámci cílů, které 

tyto politiky sledují. V případě PropPol je cílem prosazovat opatření za účelem pozitivního 

ovlivnění demografické reprodukce, tedy zvýšení porodnosti [Kalibová a kol., 2009]. 

Mimo zvýšení porodnosti však PropPol sleduje i jiné cíle a to: zachování stávajícího počtu 

obyvatel, udržení přijatelné věkové struktury populace a v neposlední řadě i vytvoření 

prorodinného klimatu. Sledování těchto cílů je obsaženo i v samotné definici PropPol. 

„Populační politika může být definována jako záměrně konstruované nebo modifikované 

institucionální uspořádání nebo specifický program, jimž vlády ovlivňují, přímo či 

nepřímo, demografický vývoj“ [Demeny, 2003: 1]. Způsoby tohoto ovlivňování jsou dle 

Rabušice (2001) následující:  

- Donutit lidi, aby rodili, i když nechtějí  

- Zajistit, aby se u obyvatel zvýšila touha po větším počtu dětí  

- Odstranit překážky, které by mohly bránit plození a výchově většího počtu dětí 

Konkrétní nástroje skrývající se pod těmito způsoby ovlivňování jsou mnohé, 

obvykle však mají podobu různé finanční podpory nebo finanční kompenzace rodinám. 

1. 4 Vliv jiných faktorů na míru úhrnné plodnosti 

Důležité je však podotknout, že PropPol není jediným faktorem, který by měl vliv 

na míru ÚP. Dle Hamplové (2003) se faktory ovlivňující ÚP dají rozdělit na socio-

ekonomické a psychologické. Mezi socio-ekonomické můžeme zařadit například vlivy 

okolní společnosti, materiální a finanční podmínky, úroveň vzdělání, úroveň lékařské péče, 

míru potratovosti, ale právě i propopulační (rodinnou) politiku. Mezi psychologické 
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faktory pak můžeme zařadit lidské potřeby. Vysvětlení těchto potřeb přináší například 

Matějíček (1992). Ten říká, že „…dítě je pro ženu možný prostředek k uspokojení 

základních psychických potřeb. Příchod dítěte do rodiny přináší jeho rodičům pocity štěstí, 

radosti i úzkosti, bez kterých by život byl prázdný.“ Mimoto žena, s narozením dítěte 

získává určitou společenskou hodnotu, která taktéž může naplňovat její psychické potřeby 

[Matějíček, 1992]. Mareš (2002) tyto potřeby pak shrnuje v jedno a jednoduše je 

pojmenovává jako touhu člověka reprodukovat se. 

Výše zmíněné faktory (a mnohé další) se pak kombinují a prolínají v různých 

teoriích, které se snaží vysvětlit vývoj míry ÚP. Mezi tyto teorie se řadí například 

urbanizační teorie, emancipační teorie, preferenční teorie, teorie konfliktních preferencí, 

teorie racionální volby, teorie individualizace a kulturních změn, teorie genderové 

spravedlnosti, náboženská teorie apod. Ostatně sledování vývoje plodnosti je mimo jiné 

věnován i celý obor demografie. 

1. 5 Vliv propopulační politiky na míru úhrnné plodnosti 

Představením výše uvedených faktorů jsem tak chtěla poukázat na to, že si 

uvědomuji, že PropPol není jediným faktorem, který by měl vliv na míru ÚP. Přesto se 

však v mé práci chci zaměřit právě na nastavení PropPol v mnou zvolených časových 

úsecích a na názor matek na tyto jednotlivá nastavení PropPol v čase. Důležité však je 

podotknout, že cílem této práce není spekulovat či přímo prokázat, zda PropPol má vliv na 

míru ÚP. Na druhou stranu se domnívám, že v rámci úvodu do problému je zapotřebí 

nastínit, jaké základní názory a postoje v odborné veřejnosti vůči PropPol panují, stejně tak 

jako jsem výše nastínila faktory, které se odráží v rozhodnutí matek pořídit si dítě.  

PropPol je v ČR poměrně hojně diskutované téma, a to jak na vědecké, mediální tak 

i politické úrovni a o tom, nakolik jsou propopulační opatření smysluplná, se stále vede 

diskuze. Mezi vyspělými státy totiž existují určité nezanedbatelné rozdíly v míře ÚP, a tak 

je pro diskuzi stimulující především tato otázka: „Do jaké míry lze úroveň ÚP přičíst 

odlišnostem v míře podpory, kterou jednotlivé státy rodinám poskytují?“ [Kocourková, 

2007]. Odpověď na tuto otázku zřejmá není, avšak na vrub účinnosti PropPol je nejčastěji 

připisován pouze krátkodobý dopad (a to z důvodu, že v delším časovém období přestávají 

propopulační opatření být populačním stimulem a jsou veřejností pokládány za 

samozřejmé [Kocourková, 2007].). V takovémto případě tak pronatalitní opatření ovlivňují 
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především načasovaní narození dětí, …tzn., přispívají k uspíšení narození dítěte. Zvýšení 

úrovně plodnosti je pak vystřídáno opětovným poklesem. Nicméně, určitý efekt lze 

spatřovat v tom, že pokud by nedošlo k tomuto uspíšení, tak narození dítěte by se vůbec 

nemuselo uskutečnit. [Kocourková, 2002].  

1. 6 Shrnutí problematiky 

V předchozích několika kapitolách jsem uvedla, že se hodlám zabývat 

uplatňovanými nástroji PropPol a také tím, jak jednotlivé prvky PropPol ovlivňovaly či 

ovlivňují rozhodování o pořízení dítěte. Tedy výše zmíněné načasování. Důvod proč se 

tímto tématem zabývat, spatřuji v problému kolísající míry ÚP. Před rokem 1989 

dosahovala míra ÚP vysokých hodnot a po roce 1989 postupně klesala, až se od roku 1994 

do roku 2014 držela pod hraniční mírou 1,5, což je pro společnost velmi ohrožující číslo, 

které s sebou nese mnohé problémy pro společnost. Proto se domnívám, že z tohoto 

pohledu je tuto situaci možné označit jako sociální problém, jelikož se jedná o určitý stav 

společnosti, ale i jako problém sociologický, jelikož je nutné mu porozumět a vysvětlit ho. 

A právě v tomto bodě (překryvu sociálních a sociologických problémů) leží dle Veselého 

(2011) „…nejvhodnější oblast a témata pro veřejněpolitickou analýzu na akademické 

půdě.“ Pokud bych tak měla výzkumný problém mé práce vyjádřit co nejjednodušeji, mohl 

by být specifikován jako: nízká míra úhrnné plodnosti v České republice. 

2. Výzkumné cíle a otázky práce 

Výzkumný problém mé práce jsem tedy definovala jako nízkou míru ÚP, přičemž 

jsem se rozhodla, že na tento problém budu nahlížet optikou PropPol, jako jedním 

z faktorů, který hraje roli při načasování pořízení dítěte. Prvním cílem mé práce je tak 

popsat, jak byla během jednotlivých období PropPol koncipována, konkrétně jaké nástroje 

využívala. Dále se zaměřím na to, jak byly či stále jsou jednotlivé nástroje PropPol pro 

matky rozhodující v situaci rozhodování o pořízení dítěte, což je otázka především 

empirická [Loužek, 2004]. Výsledná zjištění, by tak měla ukázat, jakou roli jednotlivá 

nastavení v daných obdobích hrála, a tak ukázat, jak se mohla propisovat prostřednictvím 

načasování do míry ÚP.  
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Tabulka č. 1 – Přehled výzkumných cílů a otázek práce spolu s plánovanými metodami 

Cíle Výzkumné otázky Metody 

A, Zjistit, jak byla nastavena 

propopulační politika před 

rokem 1989 a poté (popř. 

nyní). 

1, Jaké nástroje 

propopulační politiky byly 

užívány před rokem 1989? 

 

2, Jaké nástroje 

propopulační politiky 

byly/jsou užívány po 1989? 

- Desk research – 

studium zákonů 

 

 

- Desk research – 

studium zákonů 

 

B. Zjistit jakou roli pro 

matky hrála propopulační 

politka v rámci zvolených 

období. 

1, Jak nástroje propopulační 

politiky ovlivňovaly 

rozhodování o pořízení 

dítěte v daných obdobích? 

- Individuální 

rozhovory s matkami 

(počet dle 

vývojových etap 

PropPol) 

ZDROJ: Zpracováno autorkou 

3. Metodický postup zpracování práce 

Cílem této kapitoly je představit, jakým způsobem je tato práce zpracována. 

Detailně tak popíši, jaké jsem použila postupy a metody ke sběru a analýze dat.  

3. 1 Design výzkumu 

Jako design výzkumu jsem zvolila případovou studii. Ta je typická tím, že se 

zaměřuje na výjimečné nebo naopak typické jednotky populace [Jeřábek, 1992]. Jelikož se 

ve své práci budu zaměřovat na zkušenosti matek daného období, budu tak vybírat typické 

představitelky dané doby, a tak shledávám případovou studii, jako odpovídající. Případová 

studie je totiž přístupem celostním, holistickým, snažícím se poznat konstitutivní složky 

případu, zachytit zkoumaný případ (či několik případů) v kontextu reálného života a dospět 

k jeho hlubšímu porozumění [Mareš, 2015]. Abych tohoto hlubšího porozumění dosáhla, 

rozhodla jsem se zvolit kvalitativní přístup, přičemž právě ten je na úrovni případové 

studie považován za základní a nejrozšířenější přístup [Miovský, 2006, s. 94].  

Do hloubky však není možné proniknout, pokud člověk nemá prvně základní 

poznatky o celé situaci. Z tohoto důvodu, jak už to bývá u závěrečných prací běžné, je má 

diplomová práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. A právě teoretická část práce 

je naplněna základními poznatky, které mne uvedly do celé problematiky. Veškeré 
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informace pro tuto část práce jsem získala prostřednictvím desk research. Ve fázi, kdy 

jsem připravovala celý úvod do problému, jsem pracovala především s odbornou 

literaturou (monografie a časopisy) zaměřující se na propopulační politiku a demografii, 

data jsem naopak čerpala od Českého statistického úřadu, teoretické zakotvení vychází 

z textů autorů teorie či případových studií kde, již teorie byla aplikovaná. Závěrečná 

teoretická část práce, která se věnuje již samotnému nastavení PropPol v jednotlivých 

obdobích vychází především ze znění tehdy platných/aktuálně platných zákonů a dobových 

dokumentů, které bylo velmi obtížně dohledat. Jejich hledání mnohdy zahrnovalo i 

návštěvy knihoven a archivů. Na základě takto sebraných poznatků z teoretické části práce, 

jsem následně mohla přistoupit k přípravě praktické části, která již zcela využívá výše 

zmíněného kvalitativního přístupu. Kombinace zjištění z obou částí práce mi tak dovolí 

správně a celistvě interpretovat daná zjištění mé případové studie [Sedláček, 2014a, 

Walterová, Starý, 2006]. 

3. 2 Sběr dat 

Ve své práci jsem se rozhodla pro sběr vlastních dat, a to prostřednictvím 

individuálních hloubkových rozhovorů. Pro tyto účely tak bylo v prvé řadě potřeba určit, 

kdo je přesně mou cílovou skupinou. Na základě zjištění z teoretické části práce jsem si 

tedy vytyčila jednotlivá období a pro ně určila cílové skupiny: 

- Období 1960 až 1992 (Skupina A): je charakteristické vstřícným přístupem 

komunistického režimu k PropPol, především v letech od roku 1970 až 1975. Proto 

jsem se jako první cílovou skupinu mého výzkumu zvolila matky, které měly děti 

v těchto letech. Pomocí této cílové skupiny se tak blíže podívám na generaci tzv. 

Husákových dětí. 

- Období 1992 až 2015 (Skupina B): je charakteristické především vznikem České 

republiky, ale i postupnou proměnnou životního stylu rodin, který se začínal 

podobat více tomu západnímu. Toto období tedy budou reprezentovat matky, které 

měly děti v ranných devadesátých letech. 

- Období 2015 až současnost (Skupina C): je charakteristické tendencemi o 

nastolování určitých PropPol prvků. Maminky dnešní doby, které budou tvořit třetí 

a poslední cílovou skupinu tak budou reprezentovat současné názory. 
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Prostřednictvím těchto cílových skupin jsem tak získala poznatky, které jsou jinak 

nezjistitelné – tedy ukryté v individuálních myslích prostřednictvím vzpomínek. Jedná se 

tak o velmi cenné informace, protože odráží reálné zkušenosti.  

Abych měla pro následnou analýzu dostatečně širokou paletu názorů, rozhodla 

jsem se realizovat 4 rozhovory pro každou z cílových skupin, celkem tedy 12 rozhovorů. 

Již v počátku jsem však myslela na to, aby srovnání názorů napříč cílovými skupinami 

bylo relevantní. Kromě kritéria roku narození dítěte jsem tedy vybírala takové 

respondentky, které měly po svém boku partnera alespoň do doby, než začalo dítě chodit 

do školy. Jednoduše řečeno šlo mi o to, abych z výzkumného vzorku vyřadila matky 

samoživitelky, které by jistě na problematiku nahlížely svou perspektivou. Stejně tak jako 

při výpočtu výše jednotlivých příspěvků napříč sledovaným obdobím v teoretické části 

práce jsem chtěla podchytit názory průměrné/mainstreamové rodiny tehdejší/současné 

doby. 

Kromě výše uvedených kritérií je také důležité popsat, jakým způsobem jsem 

respondentky pro svůj výzkum získala. V první fázi jsem využila síť známých a přátel, 

kteří mě obklopují a v neposlední řadě i rodinu. Jelikož však vím, že pro výzkum není 

etické vybírat respondenty z řad své rodiny a přátel, sloužila tato síť spíše jako zdroj 

kontaktů a respondentkami se staly až přátelé mých přátel a rodiny. Realizaci jednotlivých 

rozhovorů jsem si domlouvala prostřednictvím předaného kontaktu a samotné rozhovory 

byly obvykle realizovány v kavárnách v centru Prahy nebo jsem se za respondentkami 

vydala domů. Vždy jsem se snažila maximálně vyjít vstříc potřebám respondentek 

vzhledem k tomu, že jsem jim nemohla za jejich čas, kterými mi věnovaly, nic nabídnout. 

Před zahájením rozhovoru jsem všechny respondentky informovala, že veškeré informace, 

které mi poví, budu zpracovávat anonymně. Také jsem jim vysvětlila, že žádná odpověď 

není špatně, že jde cistě o jejich pocity, názory a vzpomínky. Všechny také byly 

informovány o tom, že rozhovor nahrávám a že je budu citovat ve své práci (citace vždy 

označuji příslušnou cílovou skupinou a pořadím respondentky ve skupině). Byl tedy od 

respondentek zajištěn i informovaný souhlas.  
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Tabulka č. 2 – Přehled rekrutačních kritérií 

Sledované období: Cílová skupina: Respondentka: Rok narození 1. dítěte: 

1960 - 1992 Skupina A Respondentka 1 1968 

1960 - 1992 Skupina A Respondentka 2 1974 

1960 - 1992 Skupina A Respondentka 3 1972 

1960 - 1992 Skupina A Respondentka 4 1975 

1992 - 2015 Skupina B Respondentka 1 1994 

1992 - 2015 Skupina B Respondentka 2 1991 

1992 - 2015 Skupina B Respondentka 3 1992 

1992 - 2015 Skupina B Respondentka 4 1994 

2015 - současnost Skupina C Respondentka 1 2015 

2015 - současnost Skupina C Respondentka 2 2016 

2015 - současnost Skupina C Respondentka 3 2015 

2015 - současnost Skupina C Respondentka 4 2015 

ZDROJ: Vlastní zpracování. 

Při realizaci rozhovorů se s respondentkami vracím v čase mnohdy až o 50 let zpět. 

Můj výzkum je tedy založen z velké části i na vzpomínkách a paměti matek dané doby. 

K tvrdým datům, které jsem načerpala ze zákonů tak připadávám pocity a vzpomínky žen, 

které podle těchto podmínek opravdu žily. V závěru této kapitoly bych tak ráda popsala, 

jaké důvody mě vedly k výběru metody individuálních rozhovorů. V prvním kroku jsem 

uvažovala o realizaci diskuzních skupin. Jejich výhodu jsem spatřovala v tom, že by se 

respondentky ve stejně homogenní skupině mohly uvolnit a spontánně přicházet se svými 

názory a postoji a vzájemně se tak stimulovat v odpovědích a vzpomínání. Při oslovovaní 

respondentek se však ukázalo, že by bylo velmi náročné domluvit se na vhodném termínu 

(zvlášť u respondentek z cílové skupiny C, pro které je stále aktuální péče o potomka). 

Vzhledem k tomu, že jsem motivaci respondentek nemohla zvýšit finanční odměnou, 

drahocenný čas pomalu plynul a já nechtěla respondentky unavovat opakovanými návrhy 



 

 

19 

nových termínu, rozhodla jsem nakonec pro realizaci individuálních rozhovorů. Zpětně 

mohu zhodnotit, že šlo o dobré rozhodnutí. Dynamiku skupiny jsem se snažila nahradit 

propracovaným scénářem a respondentky mě nakonec velmi překvapily detaily ze svého 

života s kterými se mi svěřily. Mnohé názory, které měly různě zabarvený podtext by tak 

ve skupině nemusely ani zaznít.  

Již zmíněný scénář se zaměřoval celkem na čtyři oblasti. A to na finanční 

příspěvky, dostupnou péči, bydlení a bytovou politiku. Nakonec jsem se pomocí 

projektivních otázek snažila získat představu o životním cyklu respondentek a jejich 

momentu přechodu z bezdětné ženy na matku. Celé znění scénáře je možné najít v příloze 

č. 1 této práce. 

3. 3 Metoda analýzy dat 

Data, která jsem získala prostřednictvím individuálních rozhovorů jsem se rozhodla 

analyzovat pomocí tematické analýzy. Za vhodnou ji považuji z toho důvodu, že již během 

tvorby teoretické části práce a následně kvalitativního scénáře pro realizaci rozhovorů jsem 

stále pracovala s několika stěžejnými okruhy témat. Jako vhodná se tato metoda jeví také 

proto, že dle Flicka (2002) je tematické analýza vhodná zejména v případech, kdy 

potřebujeme popsat a zkoumat rozdílné ohledy a názory na danou problematiku, a to 

konkrétně v rámci určité sociální skupiny [Flick 2002: 185-188]. V mém případě tedy 

skupiny matek z různých časových období. Aby toto zkoumání vycházelo ze správných 

základů a následně bylo možné získaným datům porozumět je dle Flicka také důležité mít 

danou problematiku předem nastudovanou [Flick 2002: 185-188]. Díky realizaci desk 

research v rámci teoretické části práce tak tento předpoklad v mém případě můžeme 

považovat za splněný.   

Avšak nyní již přímo k samotné tematické analýze. Dle Švaříčka a Šeďové „je 

kategorizace kódů prvním krokem v tematickém kódování - nikoliv na úrovni celků, ale na 

úrovni jednotlivých případů, materiál je de facto ošetřen jako série případových studií 

[Švaříček, Šeďová  2007: 229-230].“ Jednoduše řečeno v každém z rozhovorů jsem hledala 

zásadní sdělení a témata. V druhém kroku jsem přistoupila k otevřenému kódování, kdy 

jsem na úrovni všech jednotlivých případů hledala tematicky podobné zmínky a zařazovala 

je do společných kategorií. Velmi podobné kategorie se následně sloučí do společných 

kategorií a následně se tyto kategorie přiřazují do takzvaných nad-kategorií [Švaříček, 
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Šeďová 2007: 230]. Výsledné nad-kategorie mého výzkumu ke kterým jsem došla, jsou: 

finanční příspěvky, dostupná péče, bydlení a bytová politika a aplikace teorie životního 

cyklu. 

Dále zmíním, že dle Brauna a Clarka jsou definovány dva přístupy k tematické 

analýze. První je přístup induktivní, kdy výzkumná otázka vyplyne až v průběhu analýzy 

dat. Druhý přístup je teoretický. Zde je výzkumná otázka stanovena ještě před samotnou 

analýzou a její pomocí se na ni hledá odpověď [Braun, Clarke 2006: 77-101]. V mém 

případě se tedy jedná teoretický přístup, jelikož ke stanovení výzkumné otázky již došlo na 

počátku práce a cílem bylo nalézt na ni odpovědi. 

Abych podpořila kvalitu mého výzkumu, ráda bych zmínila, že v závěrečné části 

práce jsem aplikovala techniku triangulace. Jejím smyslem je dávání do kontextu zjištění 

z více zdrojů, díky čemu dojde k vysvětlení daného problému z více perspektiv a výsledky 

budou komplexnější. Tak dojde k prohloubení dat a zvýšení konzistence zjištění [Švaříček, 

Šeďová 2007: 202-206]. V mém případě jsem využila triangulaci dat sekundárních 

(informace ze zákonů, odborné literatury a českého statistické úřadu) a primárních 

(individuální rozhovory). 

4. Teorie životního cyklu jako teoretický koncept 

práce 

Vzhledem k nastavení výzkumných cílů mé práce, kdy se budu snažit zjistit, jakou 

roli hrály pro matky jednotlivé nástroje PropPol v daných obdobích, jsem se mou práci 

rozhodla zastřešit teorií životní cyklu, která umožňuje na problém pohlížet optikou 

sledované skupiny. Konkrétně se budu snažit zjistit, jakou roli hrály jednotlivé nástroje 

propopulačních politik v rámci zvolených období pro ženy v době jejich přechodu 

z bezdětné ženy na matku v rámci životního cyklu. 

Základní snahou teorie životního cyklu je ukázat, jak historické momenty, sociální 

podmínky a kultura ovlivňují individuální zkušenosti jedince v každé jeho životní fázi 

[Hutchinson, 2005]. Výše jsem zmínila, že se budu zaměřovat na okamžik v období života 

ženy, kdy se ocitá v přechodu z bezdětné ženy na matku. Dle prvního průkopníka této 

teorie (Elder 1975, 1994), ale i dalších autorů (Hammer 1996, Mayer 2004) je život jedince 

sestaven z různých okamžiků v rámci životní trajektorie, mezi které spadají i již zmíněné 
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přechody. Aby bylo možné teorii lépe pochopit, je nutné vysvětlit klíčové pojmy spadající 

do životního cyklu jedince.  

- Přechody: V průběhu svého života jedinec zažívá celou řadu přechodů. Tyto 

takzvané přechody lze definovat na základě změny rolí a stavů jedince, které 

představují odklon od rolí a stavů předchozích [Hutchinson, 2005, Hagestad, 

2003]. A právě pojem přechod je velmi často v literatuře využíván k popisu 

vývoje situace přechodu z bezdětné ženy na matku (např. Drake, Humenick, 

Amankwaa, Younger a Roux, 2007; Kitzinger a Kitzinger, 2007). Mimo tohoto 

příkladu jsou však dalšími typickými přechody v životě jedince například vstup 

do školy, příchod puberty, odchod z domova či získání prvního zaměstnání.  

- Trajektorie: V případě trajektorií se jedná o delší časové úseky, které zahrnují 

více přechodů. Dle definice jde o dlouhodobé schéma stability a změn 

zahrnující rozmanité přechody [Hutchinson, 2005, Van Geert, 1994]. Tyto 

trajektorie jsou však věkově odstupňované, dle chronologického věku jedince. 

Pro zajímavost je vhodné zmínit, že hlavní životní trajektorie, které 

sociologické výzkumy sledují, se týkají především vzdělávání, rodiny, práce a 

blahobytu [Havlíková, 2007]. 

- Životní události: Životní událost je významný jev, který je nositelem prudké 

změny v životě jedince. Takovéto změny pak mohou vyvolat vážné a 

dlouhodobé účinky [Settersten, 2003 in: Hutchinson, 2005]. Příkladem těchto 

životních událostí může být smrt blízkého nebo třeba migrace.  

- Zlomové body: Výše jsem zmínila pojem trajektorie, který vyjadřuje víceméně 

kontinuální průběh lidského života, kdy člověk postupně přechází z jedné fáze 

života do druhé. Avšak může se stát, že se životní trajektorie stanou náhle 

nepředvídatelnými. Zlomové body tak představují náhlou a podstatnou změnu 

ve fázi života jedince [Cairns a Rodkin, 1998]. Důvodem mohou být určité 

speciální životní události, jako jsou výzvy či životní příležitosti, které náhle 

změní směr života jedince. Příkladem zlomového bodu může být trvalý úraz 

[Hutchinson, 2005]. 

Jednotlivé výše uvedené pojmy jde následně shrnout v rámci jedné definice. 

„Perspektiva životního cyklu vychází z trajektorií, které v sobě májí obsažen lidský život. 

Ty jsou založeny na klíčových životních událostech a přechodech mezi těmito událostmi.“ 

[Hutchinson, 2005]. Teorie životního cyklu tak umožňuje konceptualizovat vzájemné 
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vztahy mezi jednotlivci a společností (pod čímž si můžeme představit i PropPol). Celkově 

je tak možné skrze tuto teorii poznat lidskou dimenzi programů a schémat sociálního 

zabezpečení. Teorie je tak vhodná i k změření výsledných efektů politiky. Z tohoto důvodu 

tak považuji teorii životního cyklu jako vhodnou, jelikož svým nastavením odpovídá cílům 

mé práce, kdy i já se budu snažit pochopit roli PropPol v životě žen (konkrétně v momentě 

jejich přechodu z bezdětné ženy na matku).  

Pokud mám tedy pochopit roli PropPol v momentě přechodu ženy z bezdětné ženy 

na matku, je důležité určit, jak lze na PropPol nahlížet právě skrze teorii životního cyklu. 

Konkrétní podoba životního cyklu je výsledkem interakce makro a mikrosociální dimenze 

[Havlíková, 2007]. Přičemž Elder a Giele (1998) identifikovali čtyři základní dimenze, 

skrze něž je možné uchopit procesy, které probíhají mezi uvedenými dvěma rovinami 

sociální reality. Jednodušeji řečeno, shrnují vnější a vnitřní podmínky života jedince ve 4 

dimenze, které ve výsledku utvářejí konečnou podobu životního cyklu. Mezi tyto 4 

dimenze patří: 

- Umístění v čase a prostoru aneb historické a kulturní zázemí: jde v podstatě 

o odkaz na dobu, sociální strukturu a kulturu, ve které jedinec žije. 

- Propojené životy aneb sociální integrace: tato dimenze je definována 

interakcemi se svým blízkým sociálním prostředním, obvykle se tedy jedná 

o příbuzné a přátele. 

- Lidské jednání aneb individuální orientace na cíl: představuje aktivní úsilí o 

dosažení individuálních cílů.  

- Načasování aneb strategická adaptace: „načasování životních událostí – tj. 

zvolení vhodné doby pro akumulaci nebo využívání zdrojů (různých 

kapitálů) – je možné chápat jako strategickou adaptaci na vnější podmínky 

sledující dosažení stanoveného cíle.“ [Havlíková, 2007]. 

A právě dimenze načasování představuje moment, kam lze zařadit v rámci teorie 

životního cyklu PropPol. S momentem ženského života přechodu z bezdětné ženy na 

matku se pojí fakt, že se jedná o přechod z takzvané známé reality do zcela neznámé 

[Mercer, 2004].  Z toho důvodu tak budoucí matky často velmi uvažují nad tím, jak fakt 

narození dítěte bude tuto neznámou realitu strukturovat. Samotné rozhodnutí stát se 

matkou je tak charakterizováno ambivalencí, výpočtem načasování těhotenství a také 

určením možných účinků na významné vztahy v okolí ženy [Sevon, 2005]. V případě 

přechodu z bezdětné ženy na matku v kontextu PropPol je tak nejdůležitějším prvkem 
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právě načasování. Přestože teorie životního cyklu předpokládá, že společnost, sociální 

systém či kulturní souvislosti mají vliv na strukturu života jedince (viz ustanovené dimenze 

dle Eldera a Gieleho), nepřehlédnutelným faktem je i jisté typické chronologické 

uspořádání života jedince (viz narození, domácí výchova rodiči, vzdělávání, první 

zaměstnání, početí prvního potomka a tak dále). Tyto události však nejsou v životě pevně 

dány, jejich načasování může jedinec měnit [Black a kol., 2009]. Názorným příkladem 

může být právě uspíšení či odložení přechodu z bezdětné ženy na matku. A právě otázka 

načasování (v případě plánovaného těhotenství) je podmíněna i vnějšími faktory, přičemž 

jedním z nich může být právě aktuální nastavení PropPol ve státě.  V rámci teorie 

životního cyklu tak PropPol představuje jeden z prvků, který může ovlivňovat načasování 

tohoto přechodu. 

 

5. Nastavení propopulační politiky před a po roce 

1989 

5. 1 Zvolený přístup pro analýzu nástrojů propopulační politiky 

V úvodu práce jsem stručně nastínila definici PropPol, avšak pro účely mé práce je 

důležité definici uchopit tak, abych byla schopna naplnit cíle mé práce. Dle odborné 

literatury je totiž možné k definici PropPol přistoupit dvěma možnými přístupy: 

- Užší přístup: „V užším smyslu je populační politika souhrn veřejných politik, který 

byl explicitně přijat za účelem ovlivňování nějaké demografické proměnné – 

plodnosti nebo populačního růstu [Loužek, 2004]. Užší přístup je však definován i 

4 základními předpoklady: 1. existuje vládou stanovený demografický cíl, 2. měla 

by probíhat jednání, která směřují k dosažení stanoveného cíle, 3. ustanovení úřadu, 

který je zodpovědný za implementaci PropPol a nakonec za 4. zajištění zdrojů pro 

naplnění stanoveného cíle [Loužek, 2004]. 

- Širší přístup: V širším smyslu lze za populační politiku označit celkovou sociální, 

hospodářskou či jinou politiku vlády, která přímo či nepřímo ovlivňuje 

demografické proměnné.“ [Loužek, 2004]. V tomto případě je však zkoumání 

zkomplikováno faktem, že populační opatření se jen velmi těžko odlišuje od 

ostatních nástrojů sociální politiky. 
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Pro účely mé práce by z analytického hlediska bylo jistě nejvhodnějším řešením 

zvolit přístup užšího pojetí, avšak tomuto rozhodnutí stojí v cestě fakt, že se hodlám 

zabývat obdobím od roku 1960 do roku 1989, kdy je sice možné využití užšího pojetí 

předpokládat, ale i obdobím po roce 1989, kdy nastavení PropPol v České republice začalo 

odpovídat spíše širšímu pojetí (převažující nepřímá opatření). 

Abych tedy při analýze vývoje PropPol postupovala napříč zvolenými období 

konstantě, jeví se, jako vhodné uplatnění teorie Beckerovské ekonomie, která předpokládá, 

že lidé předem porovnávají náklady a výnosy svých rozhodnutí. A aplikace této kalkulace 

lze mnohdy pozorovat i v případě rozhodování o pořízení dítěte (popřípadě i načasování). 

V tomto podání tak lze PropPol pojmout jako pokus státu o snížení nákladů na děti 

[Loužek, 2004]. Okruh nástrojů pro mou analýzu tak budu vybírat na základě předpokladu, 

že pro budoucí rodiče představují určitou kompenzaci. Na základě tohoto předpokladu 

jsem se tak do mé analýzy rozhodla zařadit veškeré dávky pro rodiče a děti, které nabízí 

systém sociálního zabezpečení a také úlevy, tedy odpočty na daních. Dále za relevantní 

oblast považuji dostupnou péči o děti (viz jesle a mateřské školky), jelikož také představují 

kategorii v rámci, které budoucí rodiče zvažují možné náklady a výnosy (časové, finanční 

náklady na péči, výnosy z osobní či kolektivní péče apod.). A na závěr se také podívám na 

oblast bydlení a bytové politiky. Bydlení totiž představuje prostředí, které má vliv na 

rodinný život, vzdělání, práci i zdraví členů rodiny [Krebs, 2005], a tak je velmi důležité 

jaké náklady a výnosy z něj pro rodinu plynou. 

5. 2 Historický kontext pro přehled vývoje nástrojů propopulační 

politiky 

Předtím než se podívám na vývoj jednotlivých nástrojů a opatření, která jsem se 

rozhodla zkoumat v rámci mého vymezeného časového období, zaměřím se na to, jak je 

vývoj PropPol popisován v odborné literatuře. Cílem tak je technický popis, který bude 

následovat níže, obohatit o vhled a názory odborníků na problematiku, a tak celé práci 

dodat celkový kontext a přinést hlubší vhled do problematiky.  

Svou práci tedy započínám v roce 1960. Tehdy se úroveň ÚP pohybovala okolo 

hodnoty 2,1 a o tři roky později došlo k mírném růstu ÚP na 2,3. Rychtaříková (2008) pak 

uvádí, že za tímto růstem stála vládou slibovaná populačním opatřením, která nakonec 

nebyla zcela realizována. V roce 1962 se totiž uskutečnil 12. sjezd KSČ, kde došlo na 
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základě nízké míry ÚP k navrhnutí několika populačních opatření. Konkrétně bylo 

navrhnuto a slibováno, že dojde k: 

- prodloužení placené mateřské dovolené 

- posunutí věkové hranice odchodu do důchodu u žen podle počtu vychovaných dětí 

- snížení nájemného dle počtu dětí 

- zvýšení kapacity jeslí a mateřských škol 

- školní stravování pro více dětí 

Vzápětí se však ukázalo, že implementace veškerých opatření nebude zcela reálná, 

díky zhoršující se ekonomické situaci. Reálně tak došlo pouze k prodloužení placené 

mateřské dovolené na 22 týdnů. Opatření možnosti dřívějšího odchodu do důchodu dle 

počtu vychovaných dětí zavedeno bylo, avšak nemělo téměř žádný vliv na plodnost, 

protože jeho výhoda z toho plynoucí byla viditelná až o několik desítek let později čili 

v dané situaci početí dítěte neměla dostatečně motivující charakter. Cíl zvýšení kapacity 

jeslí a mateřských škol pak probíhal velmi pomalu v nedostatečném množství [Kučera, 

1968]. Mimoto docházelo k poklesu reálných příjmů u rodin s větším počtem dětí, protože 

podpora rodinám zůstala na stejné úrovni i při tehdejší rostoucí inflaci [Kučera, 1968]. 

Ruku v ruce s tím tedy šel další pokles míry ÚP, a to až do roku 1968, kdy ÚP dosahovala 

1,8. 

„Určitým předělem celého dlouhého období se stal rok 1968 a pozdější nástup 

Husákova normalizačního vedení do čela komunistické strany a státu. Pronatalitní politika 

se formou zvýšené pomoci rodinám s dětmi začínaje rokem 1971 výrazně prohloubila. Ve 

skutečnosti však došlo pouze k realizaci dříve navrhovaných opatření, která nešlo v 

předchozích letech za Novotného vedení uskutečnit. Husákovo vedení v zájmu politického 

uklidnění přijalo sociální program pomoci rodinám s dětmi tak, jak byl připraven již v 

letech 1964-1967, aniž by jej dále rozvíjelo“ (Kučera, 1994, s. 59).   

 

Krom toho, že došlo k zavedení již připravených PropPol opatření, se do období 

života vhodného pro početí dětí, dostaly silné ročníky narozené 1946-1950 [Kučera, 1994]. 

Díky těmto dvou faktorům tak došlo k velkému nárůstu míry ÚP a to natolik, že je toto 

období označováno jako období „babyboomu“ a to zejména léta 1973-1979. Dle 

Rychtaříkové (2008) největší podíl na tomto růstu měly generace žen narozené 1948-1952. 

Této generaci se pak nesprávně přezdívá „Husákovy děti“, jak uvádí Kučera (2008). 
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Populační opatření, která byla implementována za vlády prezidenta Gustava Husáka, byla 

totiž spíše politickým tahem pro urovnání rozbouřené situace po srpnu 1968, přesto však 

opatření skutečně splnila svou roli a došlo k uklidnění obyvatelstva [Kučera, 1994; Kučera, 

2008; Rychtaříková, 2008].   

 

Ve výsledku míra ÚP v roce 1973 dosahuje svého maxima a to hranice 2,43 a v této 

výši se drží, až do roku 1979. Shrneme-li to, můžeme říci, že zavedená populační opatření 

spolu s tehdejší politickou situací a společenským klimatem zapůsobila na růst porodnosti, 

a to takovým způsobem, že míra ÚP znovu dosáhla vysoké úrovně z roku 1963-1964 a 

dokonce ji i překonala.  

Mimo zavedení výše zmíněných populačních opatření také docházelo k řešení 

bytové situace. Přičemž tato tématika je s populační politikou velmi často spojována. 

Bytová situace na počátku mého sledovaného období, totiž nebyla dobrá, mladé páry 

neměly, kde zakládat své rodiny. V roce 1958 se konal XI. sjezd KSČ, kde byl právě mimo 

jiné tento problém řešen. Přesto i tak až do 70. let nebyla úroveň bydlení nikterak dobrá, 

bytů bylo málo. Až později se situace začala zlepšovat [Kučera, 1968; Kučera 1994]. 

Konkrétně od roku 1973, kdy se žadatelé dostávali do pořadníku v případě, že měli tři a 

více dětí (v některých oblastech stačilo jen dvě a více dětí). Dále byly upřednostňovány 

mladé rodiny, které čekaly miminko nebo ho již měly [Koubek, 1981].  

Pro představu je zajímavé uvést, že implementace populačních opatření v roce 1971 

tvořila 9,6 % celkových vládních výdajů, což v přepočtu znamenalo 20,4 miliard korun. 

V roce 1975 to bylo o 0,4procentního bodu více, v přepočtu na celé částky tedy ještě o 6,9 

miliardy korun více [Frejka, 1980].  

Při pohledu na další vývoj však můžeme vidět, že po skončení „baby-boomu“ 

kolem roku 1979 došlo k mírnému poklesu porodnosti, který můžeme pozorovat až do 

roku 2002, kdy míra ÚP začala teprve pomalu růst. Mimo faktory, které jsou spojeny 

s koncem „baby-boomu“ je jako důvod pro pokles porodnosti v literatuře zmiňován fakt, 

že nově pro nastupující generace žen do reprodukčního věku se uskutečněná opatření na 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let stala samozřejmostí a již pro ně nebyla natolik 

podněcující pro plození více dětí, jako pro jejich předchůdkyně, pro které tato opatření 

byla novinkou. Tedy, jak uvádí Kučera (1994, s. 127), „po vyčerpání efektu opatření 

pomoci rodinám s dětmi se populační klima opět zhoršovalo, do značné míry vlivem 

neutěšené bezperspektivní situace celé společnosti“.  
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Pokud se pak zaměřím již na období po roce 1989, tak to bylo zlomové hned 

z několika pohledů. Docházelo totiž ke změnám jak na politickém, tak i na ekonomickém a 

sociálním poli, což se odráželo na podobě demografického vývoje. Díky těmto změnám se 

totiž ve společnosti otevřely dveře dříve nedostupným příležitostem, a to jak v oblasti 

cestování, tak i vzdělávání, podnikání a v dalších směrech vlastní seberealizace. Jednoduše 

řečeno vznikla možnost si svobodně rozhodovat o svém životě a uplatnit se tak i na jiných 

polích působnosti než „pouze“ v rodině.   

Politické změny, které se po roce 1989 udály, se však nemohly na porodnosti 

projevit pozitivně, protože: „…byly současně provázeny oslabením sociálních jistot rodin s 

dětmi, lokální nezaměstnaností a také otevřením jiných osobních perspektiv“ [Kučera, 

1994, s. 127]. Celkově tak ve společnosti docházelo k odkladům rození dětí a sňatků, 

zvýšil se i počet nemanželských dětí. Sňatek už sám o sobě nepředstavoval nutnost 

v případě otěhotnění ženy a svobodné matky či nesezdané páry s dítětem společnost již 

tolik neodsuzovala, což vedlo k růstu kohabitací [Rychtaříková, 2008].  

S příchodem devadesátých let se trendy v porodnosti, ale i v rámci rodinné politiky 

začaly více podobat západním zvyklostem. Za socialismu bylo zvykem, že rodina žila ve 

společné domácnosti s předchozí generací a plnila především biologickoreprodukční 

funkci. Zbylé funkce rodiny, jako výchova a socializace, pak byly zajišťovány především 

prostřednictvím státu. Tomu odpovídal i rozsah prostředků, které stát investoval do rodinné 

(populační) politiky. Po revoluci došlo ke změně a finanční prostředky již nebyly 

směřovány plošně, nýbrž směřovaly spíše k rodinám s nízkým příjmem a k rodinám 

ohrožených chudobou. V rámci sociálního zabezpečení totiž došlo k uplatňování 

takzvaného systému solidarity vysokopříjmových skupin s nízkopříjmovými, což pro 

rodiny s průměrným či vyšším příjmem v praxi znamenalo menší podporu ze strany státu. 

Cílem rodinné politiky se tak stalo vytvoření komplexního a uceleného systému podpory 

rodin a všech jejich funkcí, nikoliv pouze zaměření na populační růst [Hrušková, 2014; 

MPSV, 2002].  

Mimoto se populační politika začala více zajímat o stárnutí populace a čím dál větší 

potřebu penzijní reformy. Celkově se tak politická opatření zaměřila na demografické 

stárnutí a vymizel tlak na změnu reprodukčního chování. Po roce 1993 však došlo opět 

k prudkému poklesu porodnosti a konec devadesátých let se tak opět nese v duchu tvorby 

pronatalitních opatření, a to i přes jejich mnohdy diskutovanou účinnost. Pozitivní však 

bylo, že kroky vlády pro uskutečňování pronatalitních opatření byly veřejností lépe 
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přijímány než restriktivní kroky potřebné pro důchodovou reformu, a proto se politická 

rozhodnutí nesla tímto směrem [Kocourková, 2002; Rumlová 2015]. 

 

Podstatnou změnou byl rok 1995, kdy za vlády Václava Klause vešel v platnost 

zákon o státní sociální podpoře, jež přinesl zásadní změny v oblasti rodinné politiky. Jak 

již bylo naznačeno výše, v této době byl přístup státu k rodině založen na snaze omezit 

podporu rodin a snížit jejich závislost na sociálních dávkách a přesunout podporu 

k rodinám s nízkými příjmy. Mezi zásadní změny patřila opatření jako: zavedení závislosti 

dávek na výši životního minima, změna závislosti přídavků na děti dle příjmu, nikoliv 

počtu dětí, prodloužení rodičovského příspěvku na 4 roky. Toto prodloužení rodičovské 

dovolené pak měl být vstřícný krok směrem k matkám a otcům pečujícím o malé děti. V 

praxi se však objevilo několik nežádoucích účinků. Došlo totiž ke zmenšení kapacit či 

dokonce rušení mateřských školek a jeslí a znevýhodnění pečujícího rodiče na trhu práce, 

neboť nebyla možnost volby jiné délky pobírání rodičovského příspěvku, ani možnost 

většího přivýdělku během jeho čerpání [Kocourková, 2002; Rumlová 2015].  

S koncem devadesátých let se dostala do čela vláda Miloše Zemana, která byla více 

sociálně orientovaná. Konkrétně usilovala o ucelení konceptu podpory rodin a cílem bylo 

zvýšení porodnosti, kterého se ovšem nedosáhlo. Do legislativy se totiž podařilo začlenit 

jen dvě opatření (zvýšení dávky poskytované při narození dítěte, zvýšení částky, kterou 

bylo možné si přivydělat při pobírání rodičovského příspěvku) a to pro výraznější změny 

rodinného chování nestačilo [Kocourková, 2002].  

Další milníky můžeme sledovat s nástupem vlády Jiřího Paroubka v roce 2005. 

V říjnu tohoto roku byla totiž schválena Národní koncepce rodinné politiky, dle které byl 

vypracován Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006-2009. Tento plán se 

zaměřoval na 4 klíčové oblasti na podporu rodin: 

- rozvoj aktivit v oblasti podpory rodiny např. rozvoj sítě služeb 

- slučitelnost profesních a rodinných rolí 

- zaměření na rodinnou politiku na úrovní krajů a obcí 

- komplexní podpora rodin s dětmi 

V závěru roku 2009 byla koncepce aktualizována Národní koncepcí podpory rodin 

s dětmi, tak se rodinná politika na chvíli o trochu víc přiblížila potřebám rodin s dětmi 

[MPSV, Akční plán; MPSV, Národní koncepce podpory rodin s dětmi].  Rumlová (2015) 

pak komentuje že, nejvýraznější změny a návrhy nových pronatalitních opatření byly 
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schváleny v období před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Celková koncepce 

rodinné politiky je tak velmi proměnlivá v závislosti na aktuální politické situaci a záměry 

politických stran jsou někdy mnohem více cíleny na vítězství ve volbách než na skutečnou 

podporu rodin.   

K dalším významným úpravám v oblasti rodinné politiky, respektive úpravě 

sociálních dávek pro podporu rodin došlo na počátku roku 2011 a roku 2012, kdy proběhla 

tzv. sociální reforma. Jejím cílem bylo usnadnit administrativu a byrokracii spojenou s 

žádostmi a vyplácením sociálních dávek. Od roku 2015 pak můžeme sledovat drobné 

změny pronatalitního charakteru. Dochází k úpravám dávek porodného a rodičovského 

příspěvku. Od roku 2018 pak přichází možnost pro otce čerpat otcovskou dovolenou. 

5. 3 Přehled vývoje jednotlivých nástrojů propopulační politiky 

5. 3. 1 Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je první dávkou s kterou se matka 

může setkat, pokud otěhotní a nastanou podmínky, že jí je přidělen. K zavedení toho 

příspěvku došlo v roce 1965. Na počátku mého sledovaného období tedy ještě neexistoval. 

Příspěvek byl učen těhotné ženě, které byl zakázán na základě úsudku lékaře výkon práce, 

jelikož by jejím výkonem ohrožovala průběh těhotenství, a tak byla převedena na dočasnou 

pozici, při níž dosahuje bez svého zavinění nižšího příjmu než na původní pozici. Účelem 

samotného příspěvku je tak rozdíl ve výši těchto příjmů vyrovnat, přičemž se vycházelo z 

průměrného denního výdělku za posledních 12 měsíců. Tato výše však nepřesáhla 100 Kčs 

za pracovní den. Samotný příspěvek byl vyplácen po dobu výkonu práce na jiné pozici, až 

do doby nástupu na mateřskou dovolenou a po ukončení mateřské dovolené nejdéle do 

konce devátého měsíce po porodu [ustanovení § 19a zákona č. 141/1965 Sb., o některých 

změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků].  V roce 1967 pak došlo k úpravě, 

kdy průměrná denní odměna nebyla vypočítávaná na základě posledních 12 

odpracovaných měsíců, nýbrž dle aktuálně platných prováděcích předpisů [ustanovení § 

19a zákona č. 116/1967 Sb., o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení 

družstevních rolníků].   

Po několik let nedochází k žádným změnám až v roce 1985, kdy je hranice 

průměrného denního výdělku zvýšena na 150 Kčs [ustanovení § 3 zákona č. 103/1964 Sb., 

o sociálním zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zaopatření matky a dítěte]. 
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Další změna přichází až v roce 1993, kdy je opět zvýšena hranice průměrného denního 

výdělku, tentokrát na 190 Kčs. Výše příspěvku je pak vypočítávána stejným způsobem 

jako například u nemocenského pojištění, kdy je vyplácena jen určitá část denního 

vyměřovacího základu. V tomto případě to bylo 67 % [ustanovení § 2 zákona č. 37/1993 

Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních 

předpisů].   

Nastavení vyrovnávacího příspěvku pak zůstává beze změny až do doby nového 

zákona o nemocenském pojištění z roku 2006. Nárok na příspěvek zůstává v zásadě stejný 

vzhledem k tomu, jaký smyl plní. Změny však nastávají ve způsobu jeho vyplácení. Výše 

příspěvku se stále odvíjí od výše průměrného denního vyměřovacího základu. Ten je 

vypočten na základě průměrného denního výdělku z období před převedením na jinou 

pozici a průměrem započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v 

jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Po stanovení výše vyměřovacího 

základu však dochází k jeho regulaci prostřednictvím redukčních hranic. Ty fungují stejně 

jako v případě peněžité pomoci v mateřství (viz kapitola 4. 3. 2) 

5. 3. 2 Peněžitá pomoc v mateřství 

Peněžitá pomoc v mateřství nebo také lidově řečeno mateřská, často také 

zaměňovaná s pojmem rodičovská, je příspěvek, který je matkám vyplácen již od konce 

těhotenství a odvíjí se od výše mzdy. Naopak rodičovská se od mzdy nikoliv neovíjí a 

vychází ze státem stanovených podmínek čerpání.  

Již zmíněná mateřská tedy byla na počátku mého sledovaného období těhotným 

ženám k dispozici po dobu 22 týdnů, a to od počátku čtvrtého týdne před očekávaným 

porodem, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Pokud však žena 

z mateřské dovolené vyčerpala před porodem méně, než 4 týdny, byla jí peněžitá pomoc 

v mateřství poskytována jen do uplynutí 18 týdnů ode dne porodu [§ 21 zákon č. 103/1964 

Sb., Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků]. Poté ženy standardně 

přecházely na čerpání rodičovské dovolené. Pokud však byla žena neprovdaná, ovdovělá, 

rozvedená nebo z jiných vážných důvodů osamělá, prodlužovala se délka peněžité pomoci 

v mateřství z 22 na 26 týdnů [§ 24 č. 103/1964 Sb., Zákon o sociálním zabezpečení 

družstevních rolníků]. Aby ženě byla vyplácena peněžitá pomoc v mateřství, bylo také 

nutné, aby za poslední dva roky minimálně 270 dní platila své zabezpečení v nemoci. Výše 

peněžité mateřské pomoci se odvíjela od průměrné denní pracovní odměny za posledních 
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12 měsíců, přičemž platila následující procentuální výměra podle toho, jak dlouho žena u 

zaměstnavatele pracovala. 

 

Tabulka č. 3 – Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství 

Při nepřerušené činnosti v témže družstvu: Z průměrné denní pracovní odměny: 

do 2 roků  75 % 

nad 2 roky do 5 roků  80 % 

nad 5 roků  90 % 

ZDROJ: Zákon č. 103/1964 Sb., Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků. 

Zpracování vlastní. 

 

Pokud denní průměrná odměna ženy činila 16 Kčs denně, byla jí vyplácena rovnou 

v 90 % výši. U vyšších příjmových skupin byl limit naopak stanoven na 100 Kčs denní 

průměrné odměny [§ 22 č. 103/1964 Sb., Zákon o sociálním zabezpečení družstevních 

rolníků]. V roce 1967 pak došlo k úpravě podmínek, kdy průměrná denní odměna nebyla 

vypočítávaná na základě posledních 12 kalendářních měsíců, nýbrž na základě aktuálně 

platných prováděcích předpisů [ustanovení § 22 zákona č. 116/1967 Sb., o některých 

dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků].  O rok později dochází 

k prodloužení peněžité pomoci v mateřství na 26 týdnů [ustanovení § 20 zákona č. 27/1968 

Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních 

rolníků a zákon o sociálním zabezpečení]. V roce 1987 pak dochází k prodloužení na 28 

týdnů, a to od počátku šestého týdne před porodem, nejdříve však od počátku osmého 

týdne před porodem [ustanovení § 7 zákona č. 51/1987 Sb., Zákon o změnách v 

nemocenském zabezpečení]. 

V situaci, kdy žena před porodem vyčerpala méně, jak 4 týdny peněžité pomoci 

v mateřství, náleželo ji 22 týdnů podpory místo původních 18 týdnů [ustanovení § 20 

zákona č. 27/1968 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení 

družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení]. V roce 1987 se možnost čerpání 

mateřské dovolené díky dřívějšímu porodu mění ze 4 týdnů na 6 týdnů [ustanovení § 2 

zákona č. 51/1987 Sb., Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení]. Zároveň 

k prodloužení dochází i u žen, které porodily dvě či více dětí najednou a to na 35 týdnů a 

stejně tak i u žen, které byly neprovdané, ovdovělé, rozvedené nebo z jiných vážných 

důvodů osamělé [ustanovení § 23 zákona č. 27/1968 Sb., Zákon, kterým se mění a 
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doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním 

zabezpečení]. V roce 1987 pak dochází k prodloužení na 35 týdnů [ustanovení § 10 zákona 

č. 51/1987 Sb., Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení]. Mimoto se tímto zákonem 

měnil i rozsah příjemců této dávky. Dle původního znění měla na dávku nárok pouze žena, 

která si v průběhu posledních dvou let alespoň 270 dnů platila zdravotní pojištění. Touto 

úpravou však dávky mohly čerpat i ženy, které [ustanovení § 20 zákona č. 27/1968 Sb., 

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a 

zákon o sociálním zabezpečení]:  

- Čerpaly důchod umělců, důchodové pojištění samostatně hospodařících dělníků a 

jiných samostatně hospodařících osob 

- Byly v nemocenské péči v ozbrojených silách 

- Byly účastny zabezpečení důchodu v nemoci 

- Studovaly střední nebo vysokou školu 

- Byly po skončení zaměstnání nebo vzdělávání vedeny v evidenci výboru jako 

uchazečky o zaměstnání  

Zásadní změnou tohoto zákona však bylo zrušení výměry peněžité pomoci 

v mateřství podle počtu odpracovaných let u zaměstnavatele a následné nastavení jednotné 

výše dávky na 90 %. Zároveň se se začátkem mateřské dovolené odstoupilo od výpočtu 

výše příspěvku dle počtu porozených dětí [ustanovení § 22 zákona č. 27/1968 Sb., Zákon, 

kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o 

sociálním zabezpečení].  V roce 1984 pak dochází k navýšení denní průměrného limitu pro 

výpočet dávky na 150 Kčs [ustanovení § 8 zákona č. 109/1984 Sb., Zákon o změnách v 

nemocenském zabezpečení]. O čtyři roky později jsou do průměrného denního základu 

započítávány i dny jako státní svátky nebo jakékoliv jiné dny, v kterých ženě náleží 

náhrada mzdy. V tomto roce také dochází ke stanovení pravidla, že peněžitá pomoc náleží i 

mužům, kteří jsou svobodní, ovdovělí, rozvedení nebo z jiných důvodů osamělí, stejně tak 

pokud matka dítěte zemřela. Muži podpora náležela i v případě, že matka nesměla dle 

lékařského posudku o dítě pečovat. Tato podpora pak byla mužům poskytována nejdéle po 

dobu 31 týdnů [ustanovení § 22 zákona č. 103/1988 Sb., Zákon o změnách 

v nemocenském zabezpečení]. 

V roce 1990 pak dochází opět k prodloužení doby pro čerpání peněžité pomoci 

v mateřství, a to na 28 týdnů, její výše činila 90 % denního vyměřovacího základu, avšak 
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maximální hranice byla 150 Kčs. O tři roky později dochází ke zrušení této maximální 

hranice. Na druhou stranu dochází ke snížení procentuálního nároku z denního 

vyměřovacího základu a to na 67 %. V roce 1994 se pak procentuální nárok zvyšuje na 69 

%. Další změna přišla až v roce 2009, kdy začal platit nový zákon o nemocenském 

pojištění. S příchodem tohoto zákona se zvýšila hranice pro výši peněžité pomoci 

v mateřství na 70 %, ale zároveň byly opět zavedeny redukční hranice. To znamenalo, že 

ženám již nebylo jednoduše vypláceno 70 % z jejich denního vyměřovacího základu, nýbrž 

se jejich denní vyměřovací základ začal omezovat redukčními hranicemi. A to konkrétním 

způsobem: 

- pokud je částka denního vyměřovací základu pod první redukční hranicí, je 

denní vyměřovací základ akceptován v plné výši (100 %) 

- Pokud je částka denního vyměřovacího základu mezi první a druhou 

redukční hranicí je pro výpočet bráno pouze 60 % z této částky 

- Pokud je částka denního vyměřovacího základu mezi druhou a třetí redukční 

hranicí, je pro výpočet bráno pouze 30 % z této částky 

- K částce nad třetí redukční hranicí pak již není přihlíženo 

Výše redukčních hranic jsou pak pro každý rok vypočítávány na základě těchto 

podmínek [Zákon č. 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění]: 

 

- První redukční hranice: jednu třetinu součinu všeobecného vyměřovacího 

základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní 

rok, který o dva předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních 

hranic stanoví, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o 

důchodovém pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího 

základu 

- Druhá redukční hranice 1,5násobek částky první redukční hranice 

- Třetí redukční hranice 3násobek částky první redukční hranice 

Nastavení z roku 2009 je platné dodnes. 

5. 3. 3 Porodné 

Na počátku mého sledovaného období nesla tato dávka název podpora při narození 

dítěte a byla poskytována za každé narození dítě, a to ve výši 650 Kčs [§ 28 č. 89/1968 Sb., 
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zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a 

zákon o sociálním zabezpečení]. Během let však byla dávka prostřednictvím vládních 

nařízení několikrát navýšena: 

- 1968 navýšení na 1000 Kčs 

- 1971 navýšení na 2000 Kčs 

- 1991 navýšení na 3000 Kčs 

- 1993 navýšení na 4000 Kč 

- 1994 navýšení na 4500 Kč 

Od roku 1995, kdy došlo ke vzniku zákona o státní sociální podpoře pak došlo k 

širší úpravě podmínek výplaty porodného. Nárok na porodné měla žena, která porodila dítě 

nebo otec dítěte, jestliže žena, která ho porodila, zemřela. Výraznější změnou však bylo, že 

výše porodného byla odvozována od částky životního minima stanoveného pro dítě do 6 

let. Příslušná výše porodného tak byla určována násobením tohoto minima daným 

koeficientem. Až do roku 2007 se tak výše dávky měnila v návaznosti na tom, jak se 

měnila částka životního minima nebo jak se měnil stanovený koeficient v zákoně o státní 

sociální podpoře.  

 

Tabulka č. 4 – Podmínky pro výpočet porodného 

období 

částka 

ŽM 

dítěte do 

6 let 

věku v 

Kč 

1 dítě 2 děti (dvojčata) 3 děti (trojčata) 

koefic

ient 

výše 

porodného 

v Kč 

koeficie

nt 

výše 

porodného 

v Kč 

koefici

ent 

výše 

porodného 

v Kč 

od 1. 10. 1995 1230 4 4920 5 12300 9 33 210 

od 1. 1. 1996 1320 4 5280 5 13200 9 35640 

od 1. 10. 1996 1410 4 5640 5 14100 9 38070 

od 1. 7. 1997 1480 4 5920 5 14800 9 39960 

od 1. 4. 1998 1560 4 6240 5 15600 9 42120 

od 1. 4. 2000 1600 4 6400 5 16000 9 43200 

od 1. 10. 2001 1690 5 8450 6 20280 10 50700 

od 1. 1. 2005 1720 5 8600 6 20640 10 51600 

od 1. 4. 2006 1750 10 17500 15 52500 15 78750 

od 1. 1. 2007 1600 11,1 17760 16,6 53120 15 72000 

ZDROJ: zákon č. 117/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a ČSÚ, zpracování vlastní 

 

V roce 2008 pak přišla novela zákona o státní sociální podpoře č. 261/2007 Sb., 
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která zrušila výpočet výše porodného na základě výše životního minima a následného 

koeficientu a stanovila jeho konkrétní výši. Ta byla 13 000 Kč pro každé narozené dítě. Až 

do roku 2010 pak byla tato dávka poskytována jako netestovaná, tedy jako dávka, která 

není závislá na přijmu rodiny. Na počátku roku 2011 však nabil účinnosti zákon 347/2010 

Sb., který změnil zákon o státní sociální podpoře. Cílem této novely bylo zavést úsporná 

opatření v sekci Ministerstva práce a sociálních věcí. Nově tak porodné bylo k dispozici 

jen pokud rozhodný příjem nepřesáhl součin životního minima a koeficientu 2,4. Nad 

rámec této změny pak měly na porodné nárok jen ženy, které porodily své první dítě (popř. 

více dětí při jejím první porodu). Výše porodného 13 000 Kč však zůstala beze změny. 

K další změně došlo v roce 2015 prostřednictvím přijetí zákona č. 253/2014 Sb. 

Ten zvýšil koeficient limitující výši příjmu rodiny pro vznik nároku na porodné a to z 2,4 

na 2,7násobek životního minima. Nově také došlo k zavedení porodného i na druhé živě 

narozené dítě. Tím je zde chápáno druhé živě narozené dítě bez ohledu na to při kolikátém 

porodu se narodilo (jde tedy také o druhé dítě narozené při prvním vícečetném porodu 

matky). V případě prvního narozeného dítěte činilo porodného stále výši 13 000 Kč a 

případě druhého dítěte činilo porodné již 10 000 Kč. Takto nastavené podmínky pak platí 

až do současnosti. 

5. 3. 4 Mateřský/rodičovský příspěvek 

V kapitole 4. 3. 2 jsem popsala vývoj peněžité pomoci v mateřství, která je lidově 

označována jako mateřská. Nyní se zaměřím na rodičovský příspěvek, který je naopak 

označován jako rodičovská. A právě tyto dva pojmy jsou často vzájemně zaměňovány, a to 

možná i z důvodu, že na počátku mého sledovaného období nesla tato dávka název 

mateřský příspěvek. Důležité je také zmínit, že na počátku svého vzniku měla dávka zcela 

jiný charakter, než je tomu dnes. 

V roce 1969 tedy pro účely populačního vývoje vláda přistoupila k zavedení 

mateřského příspěvku. Účinný byl však velmi krátce, nabyl účinnosti 1. července 1970 a 

byl účinný do 19. října 1971. Příspěvek náležel matkám, pokud pečovaly o dítě do jednoho 

roku a zároveň o další dítě či děti, které neukončily povinnou školní docházku či o 

invalidní dítě do 26 let. Pokud matka pečovala pouze o jedno dítě, náležel jí tento 

příspěvek v případě, že byla neprovdaná, ovdovělá, rozvedená nebo z jiných důvodů 

osamělá. Další podmínkou pro přiznání mateřského příspěvku bylo, aby matka splňovala 

podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství nebo byla zaměstnána, a tak byla 
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účastna nemocenského, sociálního a důchodového pojištění [ustanovení § 3 zákona č. 

154/1969 Sb., zákon o mateřském příspěvku]. Příspěvek však náležel i matkám studentkám 

v denním studiu na střední nebo vyšší škole či studentkám vojenských škol. 

Výše samotného příspěvku pak byla odstupňována dle toho, o kolik dětí do dvou let 

žena pečuje: 

- o jedno dítě do dvou let věku – 500 Kčs 

- o dvě děti do dvou let věku – 800 Kčs 

- o tři a více dětí do dvou let věku – 1 200 Kčs 

Pokud však žena o dítě/děti pečovala jen určitou část měsíce, určovala se výše 

příspěvku dle počtu dní v rámci, kterých matka o dítě/děti pečovala [ustanovení § 5 zákona 

č. 154/1969 Sb., zákon o mateřském příspěvku]: 

- o jedno dítě do dvou let věku – 16 Kčs 

- o dvě děti do dvou let věku – 26 Kčs 

- o tři a více dětí do dvou let věku – 40 Kč 

K dílčí změně v podmínkách mateřského příspěvku došlo v roce 1971. Tehdy vešel 

v platnost zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku. Byl účinný od 20. října 1971 do 

30. září 1990. Změny, které zákon přinesl, se týkaly úpravy věkové hranice dětí pro nárok 

na příspěvek. Pokud se ženě narodilo dítě před 1. lednem 1988, náležel jí příspěvek až do 

dvou let věku tohoto dítěte. A pokud se ženě narodilo dítě po 31. prosinci 1987 náležel jí 

příspěvek až do tří let věku tohoto dítěte. Mimoto však bylo stále nutné splnit následující 

podmínky. Tedy, že žena musela pečovat ještě o další dítě či děti ve věku do skončení 

povinné docházky nebo o dítě do 26 let, které se současně připravovalo na budoucí 

povolání anebo o dítě invalidní vyžadující stálou péči nebo šlo-li o dítě, které žena 

převzala do trvalé péče. Příspěvek stejně tak náležel ženám svobodným, ovdovělým, 

rozvedeným nebo z jiných vážných důvodů osamělých či ženám, jejichž manžel se 

soustavně připravoval na budoucí povolání tím, že studoval, účastnil se výcviku nebo byl 

invalidní, a tak nemohl být výdělečně činný [ustanovení § 4 zákona č. 107/1971 Sb., zákon 

o mateřském příspěvku]. Důležitou podmínkou také bylo, aby matka dítěti poskytovala 

řádnou péči o tělesné a duševní zdraví, v těhotenství se podrobovala péči o těhotné ženy ve 

zdravotnických zařízeních. Mimoto způsob života ženy musel být v souladu se zásadami 

života občana socialistické společnosti [ustanovení § 3 zákona č. 107/1971 Sb., zákon o 

mateřském příspěvku]. 
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V rámci nového zákona však došlo i k následujícím změnám ve výši příspěvků: 

- o jedno dítě do dvou let věku – 600 Kčs 

- o jedno dítě a zároveň další dvě děti plnící povinnou školní docházku nebo děti do 

26 let soustavně se připravující na budoucí povolání nebo děti invalidní vyžadující 

stálou péči – 800 Kčs 

- o dvě dětí do dvou let věku – 900 Kč 

- o tři a více dětí do dvou let věku – 1 300 Kč 

V případě, že ženě náležel příspěvek jen za určitou část měsíce, byla základní 

částka stanovena následovně:  

- o jedno dítě do dvou let věku – 20 Kčs 

- o jedno dítě a zároveň další dvě děti plnící povinnou školní docházku nebo děti do 

26 let soustavně se připravující na budoucí povolání nebo děti invalidní vyžadující 

stálou péči – 26 Kčs 

- o dvě dětí do dvou let věku – 30 Kčs 

- o tři a více dětí do dvou let věku – 43 Kčs 

Shrnuli to, došlo k navýšení příspěvku o 100 Kč. Na počátku roku 1982 však přišla 

další změna, konkrétně v rámci zákona č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o 

změnách v nemocenském zabezpečení. Tato změna však spočívala pouze ve vypuštění 

mateřského příspěvku pro případ, kdy žena kromě jednoho dítěte, které zakládalo nárok na 

rodičovský příspěvek, pečovala zároveň o další dvě děti plnící povinnou školní docházku 

nebo děti do 26 let soustavně se připravující na budoucí povolání nebo děti invalidní 

vyžadující stálou péči. Tento příspěvek dosahoval výše 800 Kčs. Stejně tak došlo 

k vypuštění odpovídající částky za jeden den péče, což bylo 26 Kčs. Následující právní 

úpravy, konkrétně zákony č. 110/1984 Sb. a č. 50/1987 Sb., o změnách zákona o 

mateřském příspěvku a zákon č.180/1990 Sb., o změnách předpisů o nemocenském 

sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů nepřinesly 

žádné podstatné změny. 

V období po roce 1989 zásadní změnu v rámci rodičovského příspěvku přinesl až 

zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku. V prvé řadě došlo k přejmenování 

z mateřského příspěvku na příspěvek rodičovský a v druhé řadě zákon začíná používat 

pojem rodič, který vymezuje nárok na rodičovský příspěvek. Dříve byly totiž užívány 

pojmy buďto žena nebo pracovnice.  
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Nyní tedy měl na příspěvek nárok rodič, který osobně celodenně pečoval alespoň o 

jedno dítě ve věku do tří let nebo o dítě do sedmi let, které je těžce zdravotně postižené a 

vyžaduje mimořádnou péči. V rámci péče o dítě měl rodič povoleno být i výdělečně činný, 

avšak pouze za předpokladu, že pracoval nejvýše dvě hodiny denně nebo jeho příjem 

z měsíční činnosti nepřesahoval 800 Kčs. Možnost čerpat příspěvek během výdělečné 

činnosti měl i svobodný, rozvedený nebo z jiných vážných důvodů osamocený rodič, 

pokud však dítě neumístil do jeslí a zajistil mu po dobu výkonu výdělečné činnosti péči 

prostřednictvím jiné osoby. Další zásadní změnou bylo určení jednotné výše příspěvku, 

konkrétně ve výši 900 Kčs za kalendářní měsíc. V případě péče jen ve vybrané dny činil 

příspěvek 30 Kčs za den.  

O dva roky později došlo k novelizaci tohoto zákona, konkrétně zákonem č. 

117/1992 Sb., zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském 

příspěvku. Konkrétně se jednalo o změnu stanovené výše měsíčního výdělku z pracovní 

činnosti. Částka 800 Kčs měsíčně se zvýšila na 1 000 Kčs, přičemž došlo i ke zvýšení 

samotného příspěvku a to z 900 Kčs na 1 200 Kčs v měsíční míře a z 30 Kčs na 40 Kčs 

v denní míře. Tato výše příspěvku platila rok a poté došlo k jejímu opětovnému zvýšení 

prostřednictvím zákona č. 154/1993 Sb. Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních 

dávek. Měsíční příspěvek po této úpravě činil 1360 Kčs za měsíc a 45 Kčs v případě denní 

výměry.  

Další navýšení však na sebe nenechalo dlouho čekat. Od 1. února 1994 vešlo 

v platnost nařízení vlády č. 336/1993 Sb., kterým se zvyšovaly částky životního minima a 

některé sociální dávky. Toto nařízení upravovalo jak výši možného výdělku rodiče, tak 

výši samotného příspěvku. Nyní si rodič mohl měsíčně vydělat 1800 Kč a rodičovský 

příspěvek činil 1500 Kč měsíčně nebo 50 Kč denně. O několik měsíců později, konkrétně 

od 1. září 1994 do 30. srpna 1995 došlo k dalšímu navýšení. Příspěvek nyní činil 1740 Kč 

měsíčně a 58 Kč denně.  

Jak uvádím výše, toto nastavení platilo jen do konce srpna roku 1995. Poté došlo 

k zavedení zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, a to sebou přineslo velké 

změny. V prvé řadě byl rodičovský příspěvek poskytován až do 4 let věku dítěte (v případě 

dlouhodobě těžce zdravotně postižených dětí pak až do 7 let věku dítěte). Zásadní změnu 

však představoval fakt, že výše rodičovského příspěvku již nebyla stanovena pevnou 

částkou, ale byla odvozována od výše částky na osobní potřeby rodiče a násobena 

koeficientem 1,1. Částka na osobní potřeby rodiče pak byla definována životním minimem. 
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To v roce 1995 činilo 1680 Kč. Výsledná výše příspěvku tak byla 1848 Kč měsíčně. Tato 

částka pak rodiči náležela za celý měsíc, na denní výměru již nebyl brán zřetel. Stejné 

nastavení výpočtu rodičovského příspěvku platilo až do roku 2006. Prostřednictvím 

novelizací se pouze měnila výše životního minima a od roku 2004 byl koeficient 1,54.   

 

Tabulka č. 5 – Vývoj výše rodičovského příspěvku od roku 1996 do roku 2006 

Platnost Výše životního minima Výše příspěvku 

1. 7. 1996 - 30. 9. 1996 1 800 Kč 1980 Kč 

1. 10. 1996 - 30. 6. 1997 1 920 Kč 2 112 Kč 

1. 7. 1997 - 31. 3. 1998 2 020 Kč 2 222 Kč 

1. 4. 1998 - 31. 3. 2000 2 130 Kč 2 343 Kč 

1. 4. 2000 - 30. 9. 2001 2 190 Kč 2 409 Kč 

1. 10. 2001 - 30. 4. 2004 2 320 Kč 2 552 Kč 

1. 5. 2004 - 31. 12. 2004 2 320 Kč 3 573 Kč 

1. 1. 2005 - 31. 12. 2005 2 360 Kč 3 634 Kč 

1. 1. 2006 - 31. 12. 2006 2 400 Kč 3 696 Kč 

ZDROJ: Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, zpracování vlastní 

 

Po takto dlouhém období beze změn vešla 1. 1. 2007 v platnost novela zákona, 

konkrétně předpis č. 112/2006 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ta 

přinesla podstatné změny, které spočívaly v tom, že se nově výše rodičovského příspěvku 

odvozovala od průměrné měsíční mzdy. Důležité je podotknout, že od průměrné mzdy 

mimo podnikatelskou sféru. Výši průměrné měsíční mzdy vždy zveřejňoval Český 

statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí pak její výši vždy vyhlašovalo ve 

Sbírce zákonů. Samotná výše příspěvku pak byla vypočítána jako 40 % průměrné mzdy v 

roce, který o 2 roky předchází tomu roku, pro který je rodičovský příspěvek vypočítáván. 

Pokud tedy novela zákona vešla v platnost v roce 2007, vycházel výpočet příspěvku pro 

rodiče z průměrné mzdy v roce 2005. Ta tehdy činila 18 995 Kč, tudíž výše rodičovského 

příspěvku byla 7 582 Kč měsíčně. 

Další a opět zásadní změna v podmínkách na sebe nenechala dlouho čekat. 

Konkrétně od 1. 1. 2008 bylo nově nutné doložit informace, které dříve nebyly 

vyžadovány. Z tohoto důvodu rodiče, kteří rodičovský příspěvek pobírali před tímto datem, 

museli podat novou žádost o příspěvek. Hlavní změnou však bylo, že se zákon nyní 
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vztahoval na všechny děti a že rodiče měli možnost volby výše příspěvku. Příspěvek byl 

totiž stanoven ve třech úrovních: zvýšená, základní a snížená. S tím také souvisela rychlost 

čerpání příspěvku: rychlejší, klasické a pomalejší [zákon č. 414/2008, o Zákon, kterým se 

mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů]. 

 

Rychlejší čerpání – příspěvek se čerpal ve zvýšené míře. To znamenalo 11 400 Kč, 

a to do dvou let věku dítěte. Podmínkou pro tuto formu čerpání byl splněný nárok na 

peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou pomoc alespoň 380 Kč za kalendářní den. O 

tuto formu čerpání mohl rodič požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po 

měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně 

narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života. 

 

Klasické čerpání – příspěvek se čerpal v základní výměře. To znamenalo 7 600 Kč, 

a to do tří let věku dítěte. Podmínkou pro klasické čerpání bylo o něj zažádat nejpozději do 

18. měsíce věku dítěte. Do této doby se rodič mohl rozhodnout mezi klasickým či 

pomalejším čerpáním. 

 

Pomalejší čerpání – v tomto případě se příspěvek do 18 měsíců věku dítěte čerpal v 

základní výměře a poté již jen ve snížené, a to až do 4 let věku dítěte. Snížená míra činila 3 

800 Kč. Pomalejší čerpání užíval rodič, který nezažádal o rychlejší nebo klasické čerpání 

nebo nesplňuje podmínky pro volbu rychlosti čerpání. 

 

Dobu, ale i výši čerpání rodičovského příspěvku bylo možné zvolit pouze v 

rozhodných obdobích. Při výběru určité možnosti pak již nebylo možné rozhodnutí změnit, 

ani pokud došlo ke střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku. 

K další, avšak pouze dílčí změně dochází v roce 2011, kdy u klasického čerpání 

byla zkrácena doba možnosti volby této varianty z 18 měsíců na 9 měsíců. U pomalejšího 

čerpání pak došlo ke zkrácení délky čerpání příspěvku základní míře z původních 18 

měsíců opět na pouhých 9 měsíců. Poté se ihned přecházelo na čerpání snížené. O rok 

později dochází k další změně. Tentokrát tato úprava nestanovila pevnou dobu ani výši 

rodičovského příspěvku. Naopak se vše odvíjelo od pěvně stanovené částky ve výši 

220 000 Kč. Rodič si tak mohl zvolit po jakou dobu bude příspěvky z této celkové sumy 
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čerpat, nejdéle však mohl do doby 4 let věku dítěte. Pokud pak rodič splňoval podmínku, 

že čerpal 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v rámci peněžité pomoci 

v mateřství ke dni narození dítěte, mohl si výši příspěvku zvolit a průběžně ji měnit každé 

tři měsíce. Nejvyšší možná částka ke zvolení však byla 11 500 Kč. Rodiče, kteří si výši 

příspěvku volit nemohli pak automaticky dostávali příspěvek v původní pomalejší variantě 

(první 3 měsíce 7 600 Kč a poté 3 800 Kč). Další novinkou bylo zrušení omezení, že 

pokud dítě starší 2 let začne chodit do předškolního zařízení, tak rodič ztrácí nárok na 

rodičovský příspěvek. U dětí mladších 2 let pak bylo nově možné je po dobu 46 hodin 

během měsíce umístit do zařízení pro děti, aniž by rodič taktéž ztratil nárok na příspěvek.  

Po dobu 7 let pak žádné změny v podmínkách rodičovského příspěvku nenastaly. 

Novinky přišly až v roce 2018. Konkrétně došlo k navýšení částky, které je z celkového 

balíčku 220 000 Kč možné měsíčně vyčerpat. Ta nyní odpovídá hranici peněžité pomoci 

v mateřství na kterou měl rodič nárok, tedy 70 % svého denního vyměřovacího základu ze 

své hrubé mzdy. Maximální hranice tohoto měsíčního příspěvku však činí 34 470 Kč. U 

rodičů, kteří neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a tak byli předtím automaticky 

zařazeni do pomalého způsobu čerpání rodičovského příspěvku se pak podmínky také 

mění. Nyní budou moci čerpat 7 600 Kč po celou dobu rodičovské dovolené, odpadá tedy 

snížení na 3 800 Kč po prvních 3 měsících. Poslední novinkou je zvýšení objemu 

celkového příspěvku pro rodiče, kterým se narodí dvojčata nebo vícerčata. Ty nyní obdrží 

celkový příspěvek ve výši 330 000 Kč [ustanovení § 30 zákona č. 117/1995 Sb., zákon o 

státní sociální podpoře]. 

 

5. 3. 5 Přídavky na děti 

Dávka přídavky na děti náležela nezaopatřeným dětem. Za ty byly na počátku mého 

sledovaného období považovány děti, které doposud neukončily povinnou školní 

docházku. A po skončení povinné školní docházky byly za nezaopatřené považováni už jen 

jedinci do 25 roku života, a to pouze pokud neměli vlastní příjem vyšší než 200 Kč 

měsíčně [§ 31 zákon č. 103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních 

rolníků]. Dále bylo pro přiznání příspěvku na děti stanoveno několik podmínek. V prvé 

řadě byl vyplácen jen jednomu z rodičů. V druhé řadě musel být rodič účasten 

v nemocenském pojištění. Mimoto musel ve svém zaměstnání odpracovat aspoň 20 

pracovních dnů v rozsahu odpovídajícím jeho úvazku. Nemohl-li však rodič tuto podmínku 
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splnit, a to z důvodů, které nezavinil, byl mu příspěvek přiznán, pokud odpracoval v 

posledních 12 kalendářních měsících aspoň 240 pracovních dnů [§ 30 zákon č. 103/1964 

Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků]. V případě osamělého rodiče 

byla podmínka stanovena na 10 odpracovaných dnů v měsíci nebo 120 dnů za posledních 

12 kalendářních měsíců. Pokud rodič splnil výše uvedené podmínky, byly mu měsíčně 

vyplácen příspěvek na dítě dle následujících kritérií: 

 

Tabulka č. 6 – Podmínky pro vyplácení přídavku na děti 

Výše příjmu  na 1 dítě  na 2 děti  na 3 děti  na 4 děti na 5 dětí 

do 1 400 Kčs 70 Kčs 170 Kčs 430 Kčs 690 Kčs 950 Kčs 

nad 1 400 do 2 

200 Kčs 
70 Kčs 170 Kčs 400 Kčs 640 Kčs 880 Kčs 

nad 2 200 do 3 

000 Kčs 
70 Kčs 170 Kčs 370 Kčs 590 Kčs 830 Kčs 

nad 3 000 do 3 

800 Kčs 

Neposkytovaly 

se  
100 Kčs 330 Kčs 530 Kčs 750 Kčs 

nad 3 800 Kčs Neposkytovaly se  310 Kčs 490 Kčs 710 Kčs 

ZDROJ: Zákon č. 103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, 

zpracování vlastní 

 

Pokud rodič měl více jak pět dětí, zvyšoval se příspěvek za každé další dítě na 

nejnižší příjmové hranici o 260 Kč, na střední hranici o 240 Kč a nejvyšší o 220 Kč [§ 34 

zákon č. 103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků]. 

V roce 1968 byla zavedena úprava podmínky odpracovaných dnů pro vyplacení 

příspěvku. Na úroveň pracovních dnů, tak byly postaveny dny, kdy rodič: 

- čerpá nemocenskou, nebo ošetřuje člena rodiny či čerpá peněžitou pomoc v 

mateřství 

- vykonává veřejnou funkci, občanskou povinnost, službu v ozbrojených 

silách či ostatní dny, kdy je pracovníkům poskytována náhrada mzdy 

- čerpá lázeňskou péči 

- ošetřuje nemocného člena rodiny mladšího 10 let i přesto, že již nečerpá 

podporu při ošetřování člena rodiny. 
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Tímto zákonem také byla mírně změněna definice nezaopatřeného dítěte. V případě 

dětí, které skončily povinnou školní docházku začaly být za nezaopatřené děti považovány 

osoby do doby 26 let (nikoliv jen 25 let) a to v případě, že nemají hrubý příjem vyšší než 

500 Kčs za kalendářní měsíc (původně 200 Kčs/měsíc). Nebo jestliže se připravují na 

budoucí vzdělání studiem nebo předepsaným výcvikem, nebo se nemohou připravovat pro 

nemoc ač už tělesnou či duševní [ustanovení § 31 zákona č. 89/1968 Sb., zákon, kterým se 

mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním 

zabezpečení].  K další změně pak došlo v roce 1984, kdy z definice nezaopatřeného dítěte 

zmizela hranice vlastního výdělku a za nezaopatřené dítě tedy bylo považováno studující 

dítě do 26 let [ustanovení § 18 zákona č. 57/1984 Sb., Zákon o zvýšení přídavků na děti a 

výchovného]. Další vývoj výše příspěvku je pro přehlednost zaznamenán v tabulce. 

 

Tabulka č. 7 – Přehled vývoje příspěvků na děti od roku 1968 do roku 1988 

Příspěvek na: Rok 1968 Rok 1972 Rok 1979 Rok 1988 

1 dítě 90 Kčs 90 Kčs 140 Kčs 200 Kčs 

2 děti 330 Kčs 430 Kčs 530 Kčs 650 Kčs 

3 děti 680 Kčs 880 Kčs 1030 Kčs 1210 Kčs 

4 děti 1030 Kčs 1280 Kčs 1480 Kčs 1720 Kčs 

Každé další 

dítě 

Navýšeni o 240 

Kčs 

Navýšeni o 240 

Kčs 

Navýšeni o 290 

Kčs 

Navýšení o 

350 Kčs 

ZDROJ: ustanovení § 34 zákona č. 89/1968 Sb., zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o 

sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení, ustanovení § 

24 zákona č. 99/1972Sb., Zákon o zvýšení přídavků na děti a výchovného, ustanovení § 1 

zákona č. 77/1979 Sb., Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se 

zvyšují přídavky na děti a výchovné, ustanovení § 1 zákona č. 103/1984 Sb., Nařízení 

vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti. 

Zpracování vlastní. 

 

Další změny přišly spolu se zavedením zákona o státní sociální podpoře v roce 

1995. Tehdy se příspěvky začaly opět odvíjet od výše rozhodného příjmu rodičů. Výše 

příspěvku se pak odvíjela od částky na osobní potřeby dítěte. Mimo změny v koeficientech 

výpočtu pak toto nastavení platilo až do roku 2009. 

 

Tabulka č. 8 – Podmínky nároku na příspěvek na děti v letech 1995 až 1998 
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 1995 1997 1998 

 Nárok, 

když 

rozhodný 

příjem 

rodiny 

nepřevyšuj

e součin 

částky 

životního 

minima a 

koeficientu 

Výše je 

součin 

částky na 

osobní 

potřeby 

dítěte a 

koeficient

u 

Nárok, 

když 

rozhodný 

příjem 

rodiny 

nepřevyšuj

e součin 

částky 

životního 

minima a 

koeficientu 

Výše je 

součin 

částky na 

osobní 

potřeby 

dítěte a 

koeficient

u 

Nárok, 

když 

rozhodný 

příjem 

rodiny 

nepřevyšuj

e součin 

částky 

životního 

minima a 

koeficientu 

Výše je 

součin 

částky na 

osobní 

potřeby 

dítěte a 

koeficient

u 

Zvýšená 

výměra: 

1,10 0,32 1,80 0,27 1,10 0,32 

Základn

í 

výměra: 

1,10 avšak 

není vyšší 

než součin 

částky 

životního 

minima 

rodiny a 

koeficientu 

1,80, 

0,28, 1,80, avšak 

není vyšší 

než součin 

částky 

životního 

minima 

rodiny a 

koeficientu 

2,20 

0,14 1,10, avšak 

není vyšší 

než součin 

částky 

životního 

minima 

rodiny a 

koeficientu 

1,80, 

 

0,28 

Snížená 

výměra: 

1,10, avšak 

není vyšší 

než součin 

částky 

životního 

minima 

rodiny a 

koeficientu 

3,00. 

0,14 x x 1,80, avšak 

není vyšší 

než součin 

částky 

životního 

minima 

rodiny a 

koeficientu 

3,00 

0,14 

ZDROJ: ustanovení § 17 zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře, 

ustanovení § 18 zákona č. 242/1997 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 

117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů. Zpracování vlastní. 

 

V roce 2009 se pak podmínky zjednodušily a dítě mělo jednoduše nárok, pokud 

rozhodný příjem v rodině nepřevyšoval součin částky životního minima rodiny a 

koeficientu 2,70. Jeho výše pak byla rozlišena dle věku dítěte [ustanovení § 18 zákona č. 

362/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o 

státním rozpočtu České republiky na rok 2010]: 

- do 6 let 500 Kč 



 

 

45 

- od 6 do 15 let 610 Kč 

- od 15 do 26 let 700 Kč 

5. 3. 6 Odvody a slevy z daní 

Na počátku mého sledovaného období platil zákon o dani ze mzdy z roku 1952, 

přičemž za poplatníky daně byly považovány osoby, které pobíraly mzdu za práci 

vykonávanou v tuzemsku. Daň z příjmu tehdy nebyla jednotná, tak jako tomu je dnes, 

nýbrž různě variovala. Základem pro výpočet výše daně ze mzdy tedy byla následující 

tabulka, která určovala výši daně podle měsíční mzdy. Ta byla vždy zaokrouhlena na sto 

koruny (ještě tedy Kčs) směrem nahoru [Zákon o dani ze mzdy č. 76/1952 Sb.]. 

 

Tabulka č. 9 – Podmínky slev z daní od roku 1952 do roku 1992 

 

Při základu daně přes Kčs Při základu daně do Kčs Sazba 

x 3000 5 % 

3000 6000 10 % 

6000 8000 
600 Kč a 15 % ze základu 

přesahujícího 6000 Kčs 

8000 12000 
900 Kč a 25 % ze základu 

přesahujícího 6000 Kčs 

12000 18000 
1900 Kč a 35 % ze základu 

přesahujícího 6000 Kčs 

18000 28000 
4000 Kč a 45 % ze základu 

přesahujícího 6000 Kčs 

28000 46000 
8500Kč a 55 % ze základu 

přesahujícího 6000 Kčs 

46000 x 
18400 Kč a 65 % ze základu 

přesahujícího 6000 Kčs 

 

ZDROJ: Zákon o dani ze mzdy č. 76/1952 Sb. Zpracování vlastní. 

 
 

Ve chvíli, kdy byla poplatníkům určena výše daně, docházelo k její úpravě dle 

konkrétních kritérií: 

- o 40 % se daň zvyšovala poplatníkům, kteří nevyživovali žádnou osobu 

- o 20 % se zvyšovala poplatníkům, kteří vyživovali jednu osobu 

- Naopak poplatníkům, kteří vyživovali více než 3 osoby, se daň snížila  

o 30 %, nejvíce však o 1 200 Kčs. 

Za vyživované osoby byly považováni manželé (druzi)/manželky (družky) a nezletilé děti, 
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pokud žily s poplatníkem ve společné domácnosti. Jistá úleva na dani se tak odvíjela od 

počtu osob, které poplatník vyživoval. 

 

Výše popsané podmínky platily po celou první polovinu mého sledovaného období 

a až v roce 1992 došlo ke změně systému fungování. Základem však stále bylo 

odstupňované určení základu daně, ale výše odpočtu již nebyla určena pomocí procent 

nýbrž konkrétní částkou. Navíc došlo k rozlišení, kolik úleva činí za děti a kolik za 

partnery. Výše stanovených částek odpovídala výši odpočtu pro celý rok. V roce 2008 pak 

došlo ke sjednocení daně z příjmu fyzických osob na 15 %.  

 

Tabulka č. 10 - Podmínky slev z daní od roku 1992 po současnost 

Rok platnosti Na dítě Na manželku 

1992 9 000 Kčs 12 000 Kčs 

1994 10 800 Kč 12 000 Kč 

1995 12 000 Kč 12 000 Kč 

1995 13 200 Kč 12 000 Kč 

1997 14 400 Kč 16 800 Kč 

1998 18 000 Kč 18 240 Kč 

1998 21 600 Kč 19 884 Kč 

2001 23 520 Kč 21 720 Kč 

2004 25 560 Kč 21 720 Kč 

2005 

Sleva 6 000 Kč a daňový 

bonus max do výše 30 000 

Kč 

21 720 Kč 

2007 6 000 Kč 24 200 Kč 

2009 10 680 Kč 24 840 Kč 

2011 11 604 Kč 24 840 Kč 

2014 13 404 Kč 24 840 Kč 

2016 

1. dítě: 13 404 Kč 

2. dítě: 15 804 Kč 

3. a každé další dítě: 17 004 

Kč 

24 840 Kč 

2017 

1. dítě: 13 404 Kč 

2. dítě: 17 004 Kč 

3. a každé další dítě: 24 604 

Kč 

24 840 Kč 

2017 

1. dítě: 13 404 Kč 

2. dítě: 19 404 Kč 

3. a každé další dítě: 24 204 

Kč 

24 840 Kč 

2019 

1. dítě: 15 204 Kč 

2. dítě: 19 404 Kč 

3. a každé další dítě: 24 204 

24 840 Kč 
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Kč 

ZDROJ: Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. Zpracování vlastní. 

 

5. 3. 7 Otcovská dovolená 

Nejnovějším nástrojem PropPol, který je rodinám k dispozici jen krátce je otcovská 

dovolená. Tu mohu tatínci nově čerpat od února roku 2018. Díky ní mohou novopečení 

tatínkové strávit celý týden doma s dítětem a matkou, přičemž jim je proplaceno 70 % 

platu na základě nemocenského pojištění. O dávku však mohou žádat nejpozději do šesti 

týdnů od narození dítěte. Dle české správy sociálního zabezpečení jeví zájem o otcovskou 

dovolenou asi polovina novopečených tatínků (cca 4000). Při zavádění dávky však bylo 

očekáváno, že zájem bude mít cca 70 % otců. Dle Ligy otevřených mužů je zájem nižší, 

díky nevýhodnosti dávky pro tatínky s vyšším příjmem. Ti raději využijí možnosti práce 

z domova nebo flexibilní pracovní doby [Česká televize, 2018]. 

 

5. 3. 8 Bytová politika 

Bytová politika již nepředstavuje nástroj ze schématu systému sociálního 

zabezpečení, nýbrž představuje samostatnou, avšak velmi důležitou oblast PropPol. 

Bydlení je totiž základním stavebním kamenem v životě jedince, ale i celé rodiny. 

Například Krebs (2005) zdůrazňuje propojenost bydlení (bytové politiky) v sociální 

politice s dalšími oblastmi, a to jednoduše proto, že se jedná o prostředí, které má vliv na 

rodinný život, vzdělání, práci či zdraví. V případě rodinného života je pak stěžejním 

okamžikem dostupnost bydlení ve chvíli, kdy je zvažováno pořízení potomka. Je tak 

důležité, aby se kvalitou bydlení a jeho dostupností zabývaly i sociálně politické cíle, 

pokud je žádoucí, aby míra PropPol rostla. Z tohoto důvodů považuji za důležité se v mé 

práci blíže podívat i na vývoj bytové politiky, který v průběhu mého sledovaného období 

nastal.  

Na počátku mého sledovaného období v roce 1960 můžeme hovořit vyloženě o 

existenci socialistické bytové politiky s jasně stanovanými cíli a zásadami. Dle Musila 

(1985) byly následující: 

- Bytová politika musí směřovat k odstranění bytové nouze, kterou v minulosti trpěly 

nejvíce sociální třídy s nízkými příjmy.  
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- Společnost a její veřejné instituce by měly zajistit stejný přístup k bydlení pro 

všechny.  

- Byty nemohou být zbožím v ekonomickém slova smyslu a v socialistické 

společnosti nelze v bytovém hospodářství počítat se ziskem.  

- Uspokojování potřeb bydlení obyvatel patří do značné míry mezi společenské 

úkoly státu.  

- Socialistická bytová politika zdůrazňuje komplexní pojetí bydlení, které se 

neomezuje jen na výstavbu bytů, ale současně zajišťuje i základní vybavení pro 

denní život domácností. 

V praxi tyto cíle znamenaly, že byty a domy byly předmětem kolektivního 

vlastnění a stát dle sociálního nároku občana určoval, kdo kde bude bydlet. Konkrétně byl 

sestaven pořadník, prostřednictvím kterého byly byty přidělovány. Pokud rodina přišla 

v pořadníku na řadu získala tzv. dekret, který jí propůjčoval právo na trvalé užívání bytu. 

Tento pořadník byl sestavován podle zákona č. 41/1964 Sb. o hospodaření s byty. Realita 

však jeho pravidla zcela nesledovala a bylo běžné, že někteří lidé dostávali byty 

přednostně. Pro ilustraci přikládám zmínku dobového člena bytové komise Františka 

Nerada: „Zažil jsem tehdy na radnici příhodu: Na stůl mi byl položen dekret na byt, abych 

to podepsal. Prohlásil jsem, že ten člověk nebyl ani v pořadníku a dostalo se mi odpovědi, 

že mě to nemusí zajímat. Nepodepsal jsem tehdy, ale byt byl stejně přidělen.“ [Novotný, 

2012]. 

Získaná práva na byt znamenala, že rodina mohla byt obhospodařovat, zároveň si 

však veškeré renovace bytu zajištovala sama. Pokud jednou rodina práva na užívání bytu 

získala, bylo důležité si toto právo udržet. To v praxi znamenalo, že byt byl například 

napsán na vnuka, ač v něm žila jeho babička, a to z důvodu, aby po jejím úmrtí nedošlo 

k zániku práva na užívání. Takto nastavené podmínky pak vedly k tomu, že se s byty 

obchodovalo na černo. Běžnou praxí bylo, že se lidé dohodli na podmínkách směny, 

například, že jeden velký byt měnili za dva menší apod. Alternativou ke státnímu bydlení 

se stala bytová družstva. Jejich myšlenkou bylo, že lidé budovali bydlení společnými 

prostředky a společnou silou. Konkrétně existovala úvěrová podpora státu a možnost 

přispět k získání vlastního bydlení svépomocí při výstavbě nebo splněním brigádnických 

hodin, kupříkladu v panelárně nebo na staveništi. V letech 1966 až 1970 bylo již 56,2 % 

bytů družstevních [Novotný, 2012]. Hlavní myšlenkou však bylo, že byty v družstevních 

domech byly vyňaty z přidělovacího práva a jednotlivá družstva nemohla zrušit nájemní 
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poměr členovi družstva. Zároveň měl po zemřelém členovi nárok na byt jeho dědic.  

 

Dalším stavebním kamenem bytové politiky byly novomanželské půjčky. Ty byly 

zavedeny již v roce 1948 a na svůj vrchol se dostaly v 70. letech. Podmínky v tuto dobu 

totiž byly nastaveny tak, že na půjčku dosáhlo ¾ novomanželů. O půjčku si mohl zažádat 

manželský pár, mladší 30 let, s průměrným měsíčním příjmem do 5000 Kčs. Výška půjčky 

mohla být až do 30 000 Kčs, což tehdy byl 1,5násobek průměrného ročního příjmu. 

Úroková sazba činila 1 % a pokud se jednalo o půjčku na zařízení bytu, tak byla sazba 

stanovena na 2,5 %. Doba splatnosti půjčky pak byla stanovena na 10 let. Pokud se rodině 

narodilo dítě, podmínky půjčky se ještě zvýhodňovaly. Doba splatnosti byla prosloužena o 

1 rok a dluh byl snížen o 2 000 Kčs. Pokud se rodině narodilo další dítě, byl dluh snížen o 

4 000 Kčs. Takto štědré nastavení však nebylo dlouhodobě udržitelné, dostupné finanční 

příspěvku státu se brzy vyčerpaly a podpora rodin ke konci 70. let musela být redukována1. 

S pádem socialistického režimu bylo nutné, aby opět mohlo vzniknout tržní 

prostředí s fungující poptávkou a nabídkou. U bytů a domů, kde to bylo možno došlo 

k jejich navrácení původním majitelům, tedy tzv. restituci. Část nemovitostí pak přešla do 

vlastnictví obcí a zbylé nemovitosti si lidé mohli koupit za příznivé ceny prostřednictvím 

privatizace. Od této doby se pak bydlení začínalo stávat samostatnou zodpovědností 

každého jedince a jeho kvalita i dostupnost se začala odvíjet od jeho 

sociálněekonomických možností. 

V dnešní době je tak cílem státu produkovat stabilní prostředí, které posiluje 

odpovědnost lidí za sebe sama, a motivuje občany k zajištění bydlení vlastními silami. 

Případná pomoc je zajištěna pouze pro osoby, které z objektivních důvodů nemají 

prostředky na to, aby si sami dokázali zajistit bydlení. Mimo tuto cílovou skupinu ještě stát 

věnuje pozornost těm, kteří se nacházejí ve zranitelném období svého života, např. v době 

péče o závislou osobu, při péči o děti či v období seniorského věku [Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2016a: 5].  

Z mého pohledu mě však nejvíce zajímá podpora mladých párů chystající se mít 

děti. Situace posledních let je totiž taková, že ceny bytů v České republice rostly 

nejrychleji v Evropě a zdražují i ceny nájmů. V kombinaci s tím, že získat hypotéku je 

stále více složitější díky přísnějším regulacím a povinnosti složit část ceny v hotovosti, se 

dostupné bydlení pro mladé rodiny stává problémem. V roce 2016 tak vláda 

                                                           
1 Zdroj: Novomanželské půjčky – historie. www.novomanzelska-pujcka-online.cz 
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prostřednictvím fondu rozvoje bydlení vypsala dva programy (program 150 a program 

600), jejich cílem bylo prostřednictvím finančního úvěru pomoci mladým lidem pořídit si 

vlastní bydlení. V současnosti jsou však oba programy již vyčerpány a uzavřeny. V srpnu 

roku 2018 státní fond rozvoje bydlení přišel s dalším nástrojem podpory, a to konkrétně se 

zvýhodněnými půjčkami na pořízení nového bydlení nebo na jeho rekonstrukci pro mladé 

rodiny do šestatřiceti let. Podle mluvčí státního fondu pro bydlení Karolíny Smetanové, 

spočívá výhoda těchto půjček: „…v nízké úrokově sazbě a snížení jistiny o 30 tisíc korun 

za každé dítě, které se narodí v průběhu splácení úvěru, ale i možnost přerušit splácení až 

na dva roky v případě komplikované životní situace, jako je ztráta zaměstnání nebo 

dlouhodobá nemoc.“ [Karolína Smetanová pro iDnes.cz, 2018]. Jistá podpora mladých 

rodin v oblasti bydlení tak existuje, vzhledem k tomu, že zájem o tyto půjčky je velký a 

kapacita fondu omezena, je zřejmé, že se nejedná o dostatečnou podporu této cílové 

skupiny.  

 

5. 3. 9 Dostupná péče o děti 

Dalším prvkem, který hraje roli v rodinném chování, je dostupná péče o děti. Na 

počátku mého sledovaného období, tedy v době socialismu, byla péče o děti z rodin 

přenesena do institucí. Tento trend je označen jako re-familializace [Hantrais 2003] a je 

charakteristický rozvinutou sítí institucionální péče o děti ve věku od 3 do 6 let a vysokou 

zaměstnaností žen (např. Paloncyová, Matějková 2005). Mimo péči v mateřských školách 

a jeslích hrály velkou roli i tzv. kolektivní instituce vytvořené podle sovětského vzoru, 

které představovaly konkurenci Skautu a Sokolu. Celková nálada ve společnosti pak byla 

vedena k tomu, že ženy mají být v zaměstnaní a děti umístěné v jeslích. Dokonce jediný 

tehdejší ženský časopis Vlasta propagoval týdenní dětské jesle a označoval je za „dětský 

ráj“. A výchova byla zakládána na heslu „výchova kolektivu kolektivem a pro kolektiv“ 

[Hamplová, 2005]. Postupně se však zjišťovalo, že zaměstnávat ženy s malými dětmi není 

příliš efektivní, a navíc stát nebyl schopen zajistit dostatečný počet míst v kolektivních 

zařízeních, a tak se od převažující kolektivní péče o děti postupně ustoupilo [Hamplová, 

2005]. 

S pádem komunismu došlo ještě k většímu odklonu od péče v předškolních 

zařízení, zvláště v případě jeslí. Konkrétně dle Kuchařové a Svobodové (2006), bylo v roce 

1990 v České republice 1043 jeslí s 39 829 dětmi ve věku do tří let. V roce 2005 pak byl 
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celkový počet jeslí v celé České republice už jen 54 s 1617 dětmi do tří let věku. Mezi lety 

1990 až 2005 tedy došlo k více jak devadesáti procentnímu ubytku v počtu jeslí. Stejný 

průběh můžeme sledovat i v případě mateřských škol. Zde se podle Kuchařové a 

Svobodové (2006) počet mateřských škol mezi lety 1990 až 2005 snížil o 2 618, tedy o 

celých 36 %. Nakonec byla situace v devadesátých letech taková, že se do mateřských škol 

dařilo umisťovat stále méně dětí. V roce 1991/92 bylo 1570 neuspokojených žádostí o 

místo v mateřské škole a v roce 1994/95 to bylo již 21892 zamítnutých žádostí. Postupně 

se však šance na přijetí dítěte do mateřské školy začala opět zvyšovat.  

 

Tabulka č. 11 - Přehled vývoje počtu mateřských škol a počet zapsaných dětí 

Rok Počet MŠ Počet dětí v MŠ 

1975/76 6203 316991 

1976/77 6426 350963 

1977/78 6727 391807 

1978/79 6986 423093 

1979/80 7216 446053 

1980/81 7396 463565 

1981/82 7494 469902 

1982/83 7545 469902 

1983/84 7592 466488 

1984/85 7221 450693 

1985/86 7501 432067 

1986/87 7435 420971 

1987/88 7373 414991 

1988/89 7351 404612 

1989/90 7328 395164 

1990/91 7335 353139 

1991/92 6972 323270 

1992/93 6827 325735 

1993/94 6600 331509 

1994/95 6526 338119 

1995/96 6475 333433 

1996/97 6344 317159 

1997/98 6152 307508 

1998/99 6028 302856 

99/2000 5901 290192 

2000/01 5776 279838 

2001/02 5642 276438 

2002/03 5558 278859 

2003/04 4840 280491 
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ZDROJ: Historická ročenka školství, 1998 a ČSÚ, databáze MŠMT; databáze ÚIV in 

Kučerová & Svobodová. Zpracování vlastní. 

 

V současnosti původní neutěšenou situaci pomohl značně vyřešit zákon č. 247/2014 

Sb., O poskytování služby péče v dětské skupině. Tento zákon tak přinesl alternativu 

k mateřským školkám, kam lze dítě umístit jíž od jednoho roku na maximální dobu šesti 

hodin. Vznik dětských skupin podpořil Evropský strukturální fond, a tak od roku 2014 do 

současnosti vzniklo více jak 600 dětských skupin napříč celou Českou republikou2. Péče o 

malé děti se tak rozdistribuovala i touto cestou. 

Z výše uvedeného je patrné, že péče o děti v předškolním věku a její dostupnost 

prošla během mého sledovaného období značným vývojem. A právě dnešní doba je 

charakteristická možností volby, zda matka zůstane doma, dá dítě do jeslí/školky nebo 

zvolí alternativu právě v podobě dětské skupiny. Jak jednotlivé nastavení matkám 

vyhovovalo/vyhovuje se podívám blíže v rámci praktické části práce.  

 

5. 4 Shrnutí přehledu vývoje nástrojů propopulační politiky 

V úvodu této kapitoly jsem se podívala na to, jak je vývoj PropPol popisován v 

odborné literatuře, dále mě zajímalo, jakými změnami během let procházely jednotlivé 

nástroje PropPol a nyní představím a shrnu jakou ekonomickou sílu měly jednotlivé 

příspěvky ve srovnání s dnešní dobou. Tím alespoň do jisté míry ilustruji jejich postupný 

vývoj. Abych srovnání mohla provést, bylo potřeba vypočítat konkrétní částku každého 

z příspěvků. Ze srovnání jsem tedy logicky vyřadila prvky jako bytová politika, dostupná 

péče o děti a otcovská dovolená. Zároveň jsem také vyřadila vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství, protože ten nepatří do základního balíčku dávek neboť je 

poskytován jen ve výjimečných případech. Dále jsem do přehledu taktéž nezařadila 

peněžitou pomoc v mateřství, protože tam hraje roli především její délka poskytování, 

nikoliv její výše. Na závěr jsem po delší úvaze také vyřadila odpočty na dani za 

vyživované osoby. Důvodem pro toto rozhodnutí je, že v první polovině mého sledovaného 

období se výše daně zvyšovala dle počtu vyživovaných osob a v druhé polovině se částky 

od základu daně naopak odečítají. Zároveň do výpočtu základu daně vstupuje po celé 

                                                           
2 MPSV: Počet evidovaných dětských skupin překročil hranici 600. www. parlamentnílisty.cz 
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období širší množství proměnných (např. platba pojištění, darování krve, dary apod.), proto 

by konkrétní výpočty byly velmi zkreslené. Přesto pro sestavení přehledu zůstává stále 

dostatek příspěvků, které je možné srovnávat.  

Dalším krokem tedy bylo, že jsem si stanovila kritéria pro to, aby srovnání 

jednotlivých příspěvků bylo spravedlivé. Určila jsem si, že výši jednotlivých příspěvků 

budu vypočítávat pro rodinu, která má jednoho potomka a průměrný příjem odpovídající 

dané době. Kritérium jednoho potomka jsem si zvolila proto, abych srovnávání 

nekomplikovala pohledy za více dětí. Navíc ve většině případů je výše příspěvků 

vypočítávaná pro jednotlivce. Kritérium průměrné mzdy pak ukáže výsledky typické 

rodiny dané doby, zároveň jde o spolehlivě dohledatelné informace. Ve chvíli, kdy jsem 

znala průměrnou mzdu pro jednotlivé roky, jsem na základě výše připraveného přehledu 

nástrojů určila výši každého z příspěvků. Abych pak mohla určit jejich sílu vzhledem 

k dnešní době, očistila jsem průměrnou mzdu i výši jednotlivých příspěvků od míry inflace 

vzhledem k roku 2018. Na závěr jsem sílu jednotlivých příspěvků vyčíslila vyjádřením 

podílu příspěvků vzhledem k průměrné mzdě. Výsledky tak nezobrazují jen to, jak se výše 

jednotlivých příspěvků vyvíjela, ale i to, jakou sílu jednotlivé příspěvky měly vzhledem 

k dnešnímu poměru příspěvků a průměrné mzdy.  

Tabulka č. 12 – Přehled vývoje vybraných nástrojů propopulační politiky očištěných od 

vlivu inflace 
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Rok

Očištěná průměrná 

mzda od inflace k 

roku 2018

Mateřský/rodičo

vský příspěvek
Porodné Případavky na děti Mateřská dovolená Míra ÚP

1960 342 x 2,206 21,375 1,248 2,11

1961 351 x 2,208 20,647 1,249 2,13

1962 360 x 2,209 21,176 1,250 2,14

1963 369 x 2,210 20,500 1,251 2,33

1964 378 x 2,211 21,000 1,252 2,36

1965 403 x 2,303 21,211 1,252 2,18

1966 446 x 2,478 23,474 1,352 2,01

1967 457 x 2,484 22,850 1,249 1,90

1968 469 x 1,617 18,038 1,251 1,83

1969 481 3,228 1,614 17,815 1,253 1,86

1970 592 3,895 1,941 21,926 1,252 1,91

1971 606 3,241 0,968 21,643 1,249 1,98

1972 622 3,240 0,969 21,448 1,252 2,07

1973 637 3,234 0,968 21,233 1,249 2,29

1974 653 3,233 0,969 21,767 1,251 2,43

1975 799 3,860 1,156 25,774 1,250 2,40

1976 844 3,981 1,192 26,375 1,250 2,36

1977 892 4,092 1,229 27,030 1,249 2,32

1978 942 4,224 1,266 27,706 1,249 2,32

1979 989 4,319 1,296 18,660 1,250 2,29

1980 1031 4,406 1,318 18,745 1,250 2,10

1981 1057 4,404 1,318 18,875 1,249 2,02

1982 1084 3,305 1,319 18,690 1,237 2,01

1983 1175 3,487 1,395 19,583 1,250 1,96

1984 1225 3,551 1,419 20,417 1,250 1,97

1985 1292 3,650 1,460 20,839 1,250 1,96

1986 1344 3,702 1,482 21,333 1,250 1,94

1987 1407 3,782 1,513 21,646 1,111 1,91

1988 1475 3,871 1,548 15,526 1,111 1,94

1989 1549 3,528 1,585 15,806 1,111 1,874

1990 1645 2,737 1,643 16,450 1,111 1,893

1991 1946 2,788 1,264 19,078 1,111 1,861

1992 2443 3,417 1,548 23,267 1,111 1,715

1993 3184 4,344 1,968 29,757 1,493 1,666

1994 3872 4,671 1,557 35,200 1,449 1,438

1995 4707 4,774 1,688 x 1,449 1,278

1996 5707 4,963 1,742 x 1,450 1,185

1997 6431 5,116 1,825 x 1,449 1,173

1998 7202 5,311 1,891 x 1,449 1,157

1999 8004 5,463 2,051 x 1,449 1,133

2000 8728 5,653 2,127 x 1,449 1,144

2001 9721 5,797 1,751 x 1,449 1,146

2002 10687 6,217 1,878 x 1,449 1,171

2003 11680 6,629 2,002 x 1,449 1,179

2004 12768 5,051 2,135 x 1,486 1,226

2005 13777 5,139 2,209 x 1,449 1,282

2006 15033 5,471 1,155 x 1,449 1,328

2007 16533 2,861 1,221 x 1,450 1,438

2008 18390 3,098 1,811 x 1,449 1,497

2009 18692 3,072 1,796 46,730 1,618 1,492

2010 19586 3,140 1,836 47,771 1,446 1,493

2011 20573 3,218 x 48,983 1,448 1,427

2012 21615 3,298 x 50,151 1,446 1,452

2013 22127 3,294 x 50,175 1,446 1,456

2014 23344 3,391 x 51,646 1,446 1,528

2015 24692 3,499 x 53,216 1,448 1,570

2016 27764 3,839 x 58,451 1,529 1,630

2017 28776 3,881 x 59,088 1,474 1,670

2018 31 516 4,147 x 63,032 1,467
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ZDROJ: Vlastní zpracování na základě výše provedeného přehledu nástrojů propopulační 

politiky. Čísla v tabulce představují podíl výše příspěvků k dané průměrné mzdě. Poslední 

sloupec ukazuje míru ÚP v daném roce. Sytě oranžová pole s křížky značí, že v tomto 

období neměla rodina s průměrným příjmem na příspěvek nárok nebo příspěvek nebyl 

poskytován vůbec.  

 

Ve výše uvedené tabulce je zobrazen vývoj síly jednotlivých příspěvků. Aby byla 

tabulka lépe čitelnější, je podmíněným formátováním vyjádřena aktuální síla příspěvků. 

Čím více se jednotlivé buňky blíží červené barvě, tím slabší sílu příspěvek má, a naopak 

čím více se buňky blíží zelené barvě, tím silnější příspěvek je. Při celkovém pohledu na 

tabulku, tak můžeme vidět, že na počátku mého sledovaného období má většina příspěvků 

jemně zelenou barvu až oranžovou barvu. Výše ÚP v tomto období je velmi vysoká, drží 

se nad hranicí 2,0. Okolo roku 1975 dochází ke zvýšení síly rodičovských příspěvků a 

přídavků na děti. Výše ÚP je pak v tomto období nejvyšší v rámci sledovaného období. 

V následujících letech však postupně síla všech příspěvků klesá, stejně tomu pak je od 

roku 1983 i u míry ÚP. Období od roku 1987 až do roku 1992 je pak vyloženě 

charakteristické nízkou silou většiny příspěvků. V roce 1999 pak míra ÚP dosahuje 

nejnižší hodnoty z celého sledovaného období. Změna pak přichází po vzniku České 

republiky, kdy opět většina příspěvků nabírá na síle. Postupně začíná růst i míra ÚP, nad 

hraniční hodnotu 1,5 se však začíná dostávat až v roce 2014. Tento růst míry ÚP pak 

můžeme sledovat až do dnešní doby, od roku 2016 i spolu s růstem síly příspěvků. 

Výše popsaný vývoj síly příspěvků ukazuje, že v určitých fázích se míra ÚP 

vyvíjela ve společném kontextu. Při celkovém pohledu na tabulku tak celé mé sledované 

období můžeme rozdělit na tři období, kdy každé z nich je něčím charakteristické (v 

tabulce označeno pomocí červeného ohraničení). První období je ohraničeno roky 1960 až 

1992. Toto období je charakteristické socialistickou vládou (kromě let po roce 1989) a 

jejich pozitivním přístupem k PropPol. Druhé vytyčené období tvoří léta 1993 až 2015. 

Období je na svém začátku charakteristické ustanovením České republiky a celkovou 

proměnou rodinného života více se podobající západním zvyklostem, díky společenskému 

uvolnění po pádu socialismu. Poslední vytyčené období tvoří léta 2016 až 2018, kdy se 

opět začínají projevovat drobnější pokusy o opatření PropPol charakteru. 

Výše uvedené rozdělení tak slouží nejen jako ilustrace vývoje výše příspěvků, ale 

také jako základ pro další část mé práce, jejíž cílem je zjistit, jakou roli pro matky hrála 
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propopulační politika v rámci zvolených období. 

6. Hodnocení nastavení nástrojů propopulační 

politiky před a po roce 1989 pohledem cílové 

skupiny 

Na základě stanovení výše popsaných cílových skupin a následné realizace 

individuálních hloubkových rozhovorů, nyní přistoupím k interpretaci výsledku výzkumu a 

pokusím se zodpovědět druhou výzkumnou otázku mojí práce a to, jak byly/jsou vnímány 

v momentě pořízení dítěte nástroje propopulační politiky v daných obdobích. Výsledky 

strukturuji dle výše uvedených oblastí PropPol, které jsem zkoumala pomocí přehledu 

zákonů a dobových dokumentů. 

6. 1 Finanční příspěvky 

První oblastí, na kterou se zaměřím, jsou příspěvky a veškerá finanční podpora, 

která od státu směrem k rodinám proudila a proudí. Téma finanční podpory od státu tak 

automaticky souvisí s finanční situací rodiny a tím, jak se matky při rozhodování o 

pořízení dítěte a v době, kdy ho již měly, cítily zajištěné. Z odpovědí respondentek je 

patrné, že přechod z bezdětné ženy na matku je vždy spojen s nejistotou ohledně 

budoucího rozpočtu rodiny, a to napříč všemi sledovanými obdobími. Zároveň však tato 

nejistota u mých respondentek není a nikdy nebyla bariérou, která by jim bránila v tom mít 

děti.  

 

„Já si myslím, že když máte děti, tak na tom nikdy nevyděláte. Ani tenkrát a ani teď.“ 

(Skupina C, Respondentka 1) 

 

Pojďme se však blíže podívat na vnímání jednotlivých dávek. Prvním příspěvkem 

se pro ženy stává v době  těhotenství a mateřství těsně po narození dítěte peněžitá pomoc 

v mateřství neboli mateřská (Zákon č. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). 

Mateřská je často zaměňována s rodičovským příspěvkem, ale jinak je jako prvek podpory 

vnímána respondentkami napříč věkovými skupinami velmi pozitivně, jelikož svým 



 

 

57 

charakterem vychází z logiky nemocenského pojištění a tím pádem se odvíjí od výše platu 

nastávajících matek. Napříč sledovaným obdobím se peněžitá pomoc v mateřství 

pohybovala v rozmezí okolo 70 % denního vyměřovacího základu, tedy vždy činila 

nadpoloviční část výdělku. Vůči tomu matky nemají výtky už jen pro to, že výše příspěvku 

z logiky věci odpovídá jejich vynaloženému úsilí na trhu práce. 

 

„Mateřská jo, ta byla dobrá, protože ta se odvíjí od platu. Ten rodičák to už je horší. 

Záleží, jak si to ta rodina rozvrhne.“ (Skupina C, respondentka 1) 

 

„Mateřská je dobrá, to je fajn. Když chodíš do práce a máš přiměřeně slušnou výplatu, tak 

to je docela dobrý ten začátek. Vím, že toho přechodu na rodičák jsem se dost bála.“ 

(Skupina C, Respondentka 3) 

 

Stejný přístup mají ženy i k rodičovskému příspěvku neboli rodičovské, který je 

naopak zaměňován s mateřskou. Ač níže uvedené citace některých žen zmiňují mateřskou, 

řeč je ve své podstatě o rodičovské. Důvodem je skutečnost, že rodičovský příspěvek se 

v minulosti (předrevolučním období) nazýval příspěvkem mateřským. Podmínky přiznání 

rodičovské se napříč sledovaným obdobím měnily. Nejprve se se odvíjely od věku dítěte, 

následně se staly testovanou dávku a podléhaly výši životního minima, aby se v závěru 

sledovaného období staly dávkou dostupnou pro všechny. Mimo podmínek pro přiznání 

rodičovské také napříč sledovaným obdobím docházelo ke změnám způsobu čerpání 

příspěvku, tedy zda to spolu s ním znamenalo možnost setrvat s dítětem doma. Tomu se 

detailněji budu věnovat v kapitole 6. 2 Dostupná péče o děti. Pokud se však jedná o 

vnímání výše rodičovské tak i přes změny, které se udály v podmínkách jejího přidělování, 

je přístup matek takový, že nastavení příspěvku respektují a nemají tendenci mít 

požadavky na jeho zvýšení, ač ho třeba považují za nízký.  

 

„Tak bylo to o chlup horší, než když člověk chodil do práce.“ (Skupina C, Respondentka 

4) 

 

„Já jsem vyrůstala v celkem chudých poměrech a nebyla jsme náročná, takže jsem byla 

vděčná za to, co mi ten stát dal. Takže když jsem měla mateřskou, tak já sem si s tím 

celkem vyžila.“ (Skupina A, Respondentka 2) 
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„Vybavím si, že jsem měla půl roku placenou mateřskou dovolenou…a finančně to bylo 

vzhledem k platu si myslím, že ta mateřská (rodičovská – pozn. tazatele) stačila.“ 

(Skupina B, Respondentka 3) 

 

„Ano já jsem měla placenou mateřskou (rodičovskou – pozn. tazatele), tu jsem si 

prodloužila na dva roky. To bylo v pohodě finančně, to jsem vystačila, byli jsme na to dva. 

(Skupina A, Respondentka 1) 

 

Konkrétní žádosti na zvýšení rodičovské nebo stížnosti jsem nezaznamenala ani u 

matek, které rodičovskou považují za nízkou. Naopak se i v tomto případě se jedná o jakési 

ztotožnění se situací a následné projevení snahy o zlepšení finanční situace vlastním 

přičiněním.  

 

„No v pohodě jsem nevyžila. I já jsem chodila na různé brigády. Ale my jsme zase chtěli 

aspoň do toho Bibione na dovolenou, takže jsme si na to chtěli vydělat.“ (Skupina B, 

Respondentka 2) 

 

„Takže když jsem měla mateřskou (rodičovská – pozn. tazatele), tak já sem si s tím celkem 

vyžila. Ale zas já jsem byla hodně šikovná, uměla jsem šít, takže jsem si tím i 

přivydělávala. Takže jsem prostě nebyla náročná, a navíc jsem si myslela, že ani nemůžu 

mít víc.“ (Skupina A, Respondentka 2) 

 

„No jako přemýšlela jsem, že bych si našla nějakou práci z domova jako přivýdělek. 

Třeba takové to šroubování propisek.“ (Skupina C, Respondentka 1) 

 

„No takhle já před mateřskou nepracovala, takže tu jsem ani nedostala. Ale rodičák ten 

mám. Takže pro nás je to ještě takové přilepšeníčko, ikdyž ty částky nejsou nějak obrovské. 

My ten statek máme jako i pro veřejnost, svatby tu jsou a tak. Takže tu Martinovi 

pomáhám a z toho jsou také nějaké peníze. A Martin sám o sobě bere dost, takže to nějak 

do kupy vždy dáme.“ (Skupina C, Respondentka 4) 

 

Na jistou nespokojenost jsem však narazila u porodného. Pro rekapitulaci jen 
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uvedu, že na počátku mnou sledovaného období, dosahovalo porodné výše v řádech sto 

korun a náleželo každému. S postupem let jeho výše rostla, vždy se však jednalo o zhruba 

¾ podíl tehdejší průměrné výše platu. V druhé polovině mého sledovaného období pak 

došlo ke změně a porodné se stalo testovanou dávkou a tato podmínka platí až do dnes. 

Různost podmínek je pak právě něco, co jsou některé matky schopny akceptovat a některé 

nikoliv.  

 

„Tehdy taky vyhlásili, že od určitého data vyhlásili, že bude vyšší porodné a já jsem s tím 

tak nemohla nic udělat. Prostě jsem si odrodila dříve, s tím se nedalo nic dělat. No a 

nikdy by mě nenapadlo psát petice nebo protestovat, přijde mi, že ty lidi si myslí, že si 

můžou všechno vydupat.“ (Skupina A, respondentka 4) 

 

„No podle mě asi jo. Co říkala máma, tak byly novomanželské půjčky, taky porodné. Na to 

dneska skoro nikdo nedosáhne. Já byla na rizikovém těhotenství, takže mi chodila 

nemocenská a ani tak jsem na to porodné nedosáhla.“ (Skupina C, respondentka 1) 

 

Na základě výše uvedeného se tak ukazuje, že přestože jsou finance a rozhodování 

o nich něčím, co ovlivňuje každodenní život rodiny, není finanční podpora od státu 

rodinám s dětmi vnímána jako oblast, kde by lidé prahli po změnách a zlepšení podmínek. 

Naopak se ukazuje, že takovéto nastavení považují za akceptovatelné, a dokonce 

srovnatelné v čase, tedy aspoň napříč mým sledovaným obdobím. Níže uvedené verbatimy 

reflektují nejen rodičovskou, ale mnohdy i celkovou finanční podporu rodinám od státu 

(např. včetně přídavků na děti apod.) 

 

„Já myslím, že to jde s dobou, že je to pořád nějak v poměru k těm výplatám. Prostě 

přiměřeně.“ (Skupina B, Respondentka 3) 

 

„Ale jinak mi ta podpora přijde nastejno. Mateřská byla nižší, ale zase i náklady byly 

nižší.“ (Skupina C, Respondentka 1) 

 

„A ta částka byl nějaký procentuální poměr z platu a bylo to asi tak stejně směšné, jako 

dneska.“ (Skupina A, Respondentka 4) 
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„Během toho, co holky byly malé, tak jsem normálně byla na mateřské, a to myslím i jako 

ty další příspěvky a jejich výše, že je srovnatelná s dnešní dobou, že ten vývoj jde ruku 

v ruce s inflací.“ (Skupina B, Respondentka 4) 

 

 

6. 2 Dostupná péče o děti 

Druhou oblastí, na kterou jsem se v rozhovorech zaměřovala byla dostupná péče, 

tedy školky případně jesličky či jiné alternativní řešení péče o malé děti. Konkrétně mě 

zajímalo, jak byla/je tato péče dostupná, jak s ní byly/jsou matky spokojeny a zda jim dané 

nastavení vyhovovalo a bylo pro ně nápomocné.  

Pro rekapitulaci uvedu, že v počátku mého sledovaného období trávily matky doma 

s dětmi jen omezenou dobu a až postupem času došlo k prodlužování délky rodičovské 

dovolené. Vývoj délky pobytu matky doma s dětmi ilustruje tabulka níže.  

 

Tabulka č. 13 – Přehled délky rodičovské dovolené v měsících 

 

ZDROJ: Hašková, H. 2007 in: Gender, rovné příležitosti, výzkum 
 

Ruku v ruce s tím, že matky musely na počátku mého sledovaného období brzy do 

práce, jde i vyšší počet mateřských škol, aby matky měly kam dítě umístit. Postupem času 

však mateřských škol začalo ubývat (vývoj počtu mateřských škol uvádím v kapitole 4. 3. 

9 Dostupná péče o děti), což matky ve svém hodnocení často reflektovaly.  

 

„Takže to dostupný je, ale buď třeba hraje roli, jestli je to v místě bydliště nebo jestli si to 

zaplatíš. Tehdy mi přišlo, že jsme bydleli, kde jsme bydleli a školku jsme měli dvě 

minuty…Ne vůbec, to bylo bez problému. A vůbec jsem neřešila bydliště. To bylo dobrý. 
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Teď vím, že rodiče vozí své děti bůh ví kam. Ta péče jednoduše byla dostupná a i dobrá.“ 

(Skupina B, Respondentka 1) 

 

„Já myslím, že lidi mnohdy vzpomínají na socialismus, protože ta péče byla dostupná, do 

školky se dostalo každé dítě, to jsem neslyšela, že by se někdo nedostal… naproti byl velký 

věžák a celkově byla škola 5 minut na dosah a škola 5 minut na dosah a do 5 až 8 minut 

byl obchod…kolem bylo třeba 350 bytů a už se počítalo s tím, že tak k tomu bude i školka a 

škola, doktoři.“ (Skupina A, Respondentka 1) 

 

„Mnoho věcí, které tenkrát byly označovaný za výdobytky socialismu, ač my jsme to třeba 

tak nevnímali, tak mám pocit, že těch školek bylo víc a také učitelek. No a ty výdobytky, se 

pak uťali, že tohleto mít nebudeme. No a teď se zdá, že to zas tak zbytečný není. Ty školky 

teď prostě chybí.“ (Skupina A, Respondentka 2) 

 

Toto postupné snižování počtu školek, tak v ženách zanechává pocitu, že by mohl 

být problém dítě do školky umístit. Na druhou stranu se jedná spíše o názor matek, které 

již mateřství mají za sebou a situace hledání školky pro ně není aktuální (matky cílové 

skupiny A). Vycházejí totiž z předpokladů, které byly charakteristické pro jejich dobu, 

tedy že při výstavbě bytů se myslelo na to, aby vše bylo v blízkosti bydlení dobře 

dostupné, a to i z hlediska kapacit. Matky, pro které bylo téma školky aktuální v nedávné 

době, však problém nedostatku školek neartikulují (cílová skupina C). 

 

„No školku mám od sebe asi 50 metrů přes silnici. Tam půjde až ji budou tři, ale to bude 

v březnu a do školky se chodí od září.“ (Skupina C, Respondentka 1) 

 

„No školka je super, synek tam chodí od 3 let, ač jsem byla na mateřské a mohla bych si ho 

nechat doma, ale já si myslím, že to dítě potřebuje, aby chodilo do školky. Ale do dobrý 

školky, takže proto chodíme do soukromé, tedy do lesní, kde se mu líbí. Ale jinak si 

myslím, že není až takový problém sehnat školku, tak jak se říká. Tak si myslím, že se ta 

situace zlepšila, než když to byl před několika lety problém. Ale myslím, že to hodně závisí 

i od místa, jestli je tam nová výstavba a tak.“ (Skupina C, Respondentka 2) 

 

„Jasně, super. Tady je ve vesnici vedle školka a ta tak akorát stačí pro děcka z okolí. Čili 
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jsme ho přihlásili a bylo. Jsou tam milý, malej tam chodí rád, takže spokojenost.“ (Skupina 

C, Respondentka 4) 

 

Důvodem, proč mezi generacemi postupně ubývá výtek k počtu mateřských školek 

může být také fakt, že v 90. letech došlo k tzv. re-familizaci neboli návratu k tradičním 

rolím, kdy rodinná politika nepřímo podporovala ženy v tom, aby opouštěly pracovní trh a 

raději doma pečovaly o děti, a to díky prodloužení rodičovské dovolené na tři roky 

[Saxonberg & Sirovátka, 2007]. Důvodem pro toto opatření byla vysoká nezaměstnanost a 

díky prodloužení rodičovské dovolené došlo k jejímu snížení. Matky tak již po půl roce 

nekončily čerpání mateřské dovolené a nepřecházely na čerpání rodičovského příspěvku, 

který však neumožňoval zůstat s dítětem doma, nýbrž po vyčerpání půlroční mateřské 

plynuje přešly na čerpání rodičovského příspěvku, který však s sebou nesl i možnost zůstat 

s dítětem doma právě po dobu tří let. Tato možnost v podmínkách rodičovské zůstává i 

nadále, takže i aktuální potřeba na kapacity mateřských školek je v porovnání s minulostí 

menší. Dalším důvodem pak může být fakt, že v roce 2014 došlo ke schválení zákona o 

dětských skupinách (Zákon č. 247/2014, o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

a o změně souvisejících zákonů) a díky Evropskému strukturálnímu fondu vzniklo více jak 

600 těchto skupin napříč celou Českou republikou3. Péče o malé děti se tak 

rozdistribuovala i touto cestou. 

Mimo péči poskytovanou prostřednictvím mateřské školky (popř. dětskými 

skupinami) jsem na mnoho podnětů narazila u tématu jeslí. Stejně jako u mateřských škol 

bylo na počátku mého sledovaného období jeslí dostatek. Jesle tehdy měly podstatnou 

funkci, jelikož se ženy po půl roce rodičovské dovolené vracely do zaměstnání, a tak byla 

dětem péče zajišťována touto cestou. V tomto bodě je zajímavé, že názory na jesle se 

různí. S konceptem jeslí se neztotožňují spíše aktuální maminky. Ty totiž mají možnost 

čerpat rodičovskou dovolenou až do 4 let (viz proběhla refamilizace v 90. letech). Jejich 

argumenty proti jeslím se zakládají na tom, že takto malé děti nejsou na to být bez matky 

ještě připravené a že jesličky bylo jen místo, kam dítě odložit, když se ženy musely vrátit 

do práce. 

 

„Já bych tam svoje děti určitě nedala, já si myslím, že dítě je připravené až tak od těch tří 

let být bez maminky, některé třeba až od čtyřech let. Prostě potřebují mít režim 

                                                           
3 MPSV: Počet evidovaných dětských skupin překročil hranici 600. www. parlamentnílisty.cz 
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přizpůsobený přímo na ně. Ale třeba ty dětské skupiny na pár hodin v týdnu si myslím, že 

nejsou zas tak špatné. Třeba když si mamina potřebuje něco zařizovat, ale určitě ne na celý 

den od sedmi do sedmi, jak to dřív bylo.“ (Skupina C, Respondentka 2) 

 

Naopak matky, které děti do jeslí dávaly (častěji skupina A), nebo které s nimi mají 

ze své doby aspoň dílčí zkušenost (častěji skupina B), považují jesličky za něco, co jim 

velmi pomáhalo ve výkonu zaměstnání. Ivo Možný (2006) n a druhou stranu hovoří o tom, 

že tyto matky byly zatížené dvojím břemenem, tedy výkonem zaměstnání (díky 

uplatňování konceptu plné zaměstnanosti za socialismu) a zároveň téměř výhradní péčí o 

domácnost a děti, kdy v rodinách přetrvávala tradiční dělba rolí mezi muže a ženy. Mimo 

toto ulehčení však matky často zmiňují, že jesličky měly přínos i pro samotné děti, jelikož 

se v nich děti mohly lépe socializovat.  

 

„Ty jesličky tehdy byly hrozně levné, to byly tak zanedbatelné částky, že se to dalo 

zvládnout, a navíc to těm maminkám fakt pomáhalo, dostat se do společnosti v práci. Ty 

maminky jsou dlouho doma s těma dětma a já to vidím třeba na mé snaše, která má 

dvouletého syna a on prostě pořád nemluví, neumí chodit na nočník, bojí se a v těch 

jesličkách ty děti sestřičky nebo tety, tak ty ty děti už takhle malinka vedly k nějaké 

disciplíně a socializaci. Když jsi tam to dítě přivedla tak oni se neptali má plínky či nemá 

plínky. Tu plínku jim vyndali, posadili dítě na nočník a bylo. A to dítě si zvyklo, protože 

vidělo ostatní děti, že jsou na nočníku, tak to dělaly taky…A je možný, že rodič s tím 

dítětem strávil méně času, ale já myslím, že když chceš, tak si ten vztah s tím dítětem 

vypěstuješ. Já mám teďka daleko lepší vztah se mými třemi dětmi, které chodili do jesliček, 

než s dcerou, která se mi narodila jako poslední a do jesliček nechodila. Ona je i drzejší, 

vyrostla v té jiné době po revoluci už, prostě i hodně spoléhá na to, že já i ji pomůžu. 

(Skupina A, Respondentka 2) 

 

„Jojo dcera chodila i do jesliček. Já jsem se totiž rozvedla a potřebovala začít pracovat, 

takže dcera chodila od půl roku do jesliček. A moc mi to vyhovovalo, bylo to super. Teďka 

už moc jesličky nejsou, jen soukromé školky, které jsou drahé jako blázen. No to si myslím, 

že určitě neplatí (pozn. že by neměla dostatečně vypěstovaný vztah s dcerou). Já jsem si 

dceru vyzvedávala kolem té třetí hodiny. Celý odpoledne a večer jsme byly spolu.“ 

(Skupina B, Respondentka 3) 
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Setkala jsem se však i s třetím názorem, který představuje jakýsi kompromis. Tedy, 

že by matky uvítaly možnost dítě umístit do jeslí jen na několik hodin denně (především u 

matek z cílové skupiny C). V tomto čase by se mohly věnovat například úklidu 

domácnosti, pochůzkám nebo výkonu zaměstnání na částečný úvazek. Základem této 

myšlenky, tak je mít trochu času také pro sebe. V podstatě by se tak jednalo o občasné , 

třeba i nepravidelné finančně dostupné hlídání dětí.  

 

„Co se týče nějaké péče, tak jesličky v té době už nebyly, ale kdyby jo, tak bych je určitě 

hojně využívala. Ta maminka si prostě od těch dětí potřebuje někdy odpočinou a tohle je 

super způsob, protože si odpočine a pak se na to dítě i více těší, než když je z něj unavená, 

protože jsou spolu pořád.“ (Skupina B, Respondentka 4) 

 

„No jesličky by se mi líbilo využívat, kdyby to fungovalo tak, že bych měla možnost 

pracovat třeba na půl úvazek, tak pak jo. Ideálně kdyby mě to nic moc nestálo, že jo. 

Prostě jenom bych věděla, že je tam o to dětsko postaráno. Nebo bych ani nemusela 

pracovat, jenom bych si třeba doma uklidila nebo něco zařídila. Tak to by byla pěkná 

možnost. Takže kdyby taková možnost byla, tak si myslím, že by to ty ženské využívaly, a i 

kdyby třeba nepracovaly, tak si myslím, že by tam to dítě daly, aby si odpočinuly, a to dítě 

bylo v kolektivu. Že by se učilo být v kolektivu a být bez té mámy. Třeba jen na dva dny 

v týdnu.“ (Skupina C, Respondentka 3) 

 

„No já nevím. Jsem většinu dní tady na statku, když byl prcek tak jsem si to s ním užívala. 

Takže po jeslích bych úplně neprahla. Ale je fakt, že někdy tu byla ta svatba nebo něco a 

potřebovala jsem hlídání. Tak to jsem poprosila mamku nebo jednu paní z vesnice. Takže 

občasné hlídání takhle je určitě potřeba, ale dávat malého na celé dny do jeslí bych 

nechtěla. Jako i kdybych chodila do práce. Takhle jako na chvilku pohlídat něco si zařídit, 

tak super, ale to jak jesle byly dříve to už asi není potřeba.“ (Skupina C, Respondentka 4) 

 

Pokud bych tak měla shrnout, jak matky vnímaly a vnímají dostupnou péči, mohu 

říci, že jsou spokojeny s její kvalitou a celkově nemají výtky k tomu, jak je systém 

nastaven. Jsou s ním ztotožněny. U aktuálních maminek je cítit, že delší rodičovskou 

dovolenou považují za správný přístup. Jediným bodem, který lze vnímat jako sporný je 
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dostupnost školek, kdy starší cílové skupiny vycházejí ze zkušenosti s jejich širokou 

dostupností a mají pocit, že to dnešní době chybí. V případě jesliček se ukazuje, že u 

matek, které s nimi mají zkušenost, dochází k jejich pozitivnímu vnímání. Aktuální matky 

pak projevují zájem alespoň o dílčí péči pomocí jesliček (např. jen část dne), která by jim 

umožnila částečný výkon zaměstnaní nebo jim poskytla více prostoru pro seberealizaci či 

péči o domácnost.  Koncept jeslí se tak stále aspoň z části jeví jako atraktivní.  

6. 3 Bytová politika 

Dalším prvkem, na který jsem se v životě rodin zaměřila bylo bydlení. To je totiž 

základním stavebním kamenem v životě jedince, ale i celé rodiny. V domácnosti rodiny 

vychovávají své děti a prožívají nejvíce společných zážitků. Je tak důležité, aby lidé, kteří 

plánují založit rodinu toto zázemí cítili a věděli, že takové místo budou mít pro své děti. 

Konkrétně mě tak zajímalo, jak ženy v době před a po pořízení dítěte bydlely a zda čerpaly 

nějaké z výhod, které poskytovala tehdejší/aktuální bytová politika.  

 

Prvním zjištěním této oblasti je, že na počátku mého sledovaného období neměly 

rodiny problém s tím zajistit si bydlení, díky nastavení tehdejšího režimu. K dispozici byly 

státní, družstevní, popřípadě podnikové byty, které se postupně rodinám přidělovaly. A 

nejen, že rodinám byly tyto byty přidělovány, stát se zároveň staral o to, aby byly v dobré 

kondici a zajišťoval jejich opravy. Jediným problémem bylo, že si člověk nemohl vybrat, 

kde bude bydlet, případně, kdy na byt získá nárok. Někteří tak v tomto směru pociťovali 

nejistotu či nespravedlnost. Stále tu však ještě byly půjčky s velmi příznivými 

podmínkami, kterými se situace dala řešit. Zároveň pokud už rodina bydlení získala, tak 

měsíční náklady za užívání bytu nebyly závratné a nepředstavovaly pro rodinu náklad, 

který by způsoboval stres, zda tyto náklady uplatí.  

 

„Tenkrát bylo dostupnější bydlení, než je dnes, protože mě koupila byt matka, přestože 

byla rozvedená družstevní byt tenkrát za 12 tisíc korun. Byl dvoupokojový s balkonem 

v pěkném prostředí v Porubě. Takže to bylo zajištěné takhle ze strany státu, že kdo chtěl, 

tak si mohl koupit.“ (Skupina A, Respondentka 1) 

 

„Jo tam byla silná podpora od státu, oni chtěli, aby lidé bydleli. Dřív se ty mladý 

podporovali. Firmy třeba svým zaměstnancům dávaly byty. Pak šel teda komunismus do 



 

 

66 

háje, ale tohle to fungovalo teda.“ (Skupina B, Respondentka 3) 

 

„Buď se někdo upsal u dolů nebo u vojáků a pak měl šanci na služební byt.  Ale to jste 

taky nechtěli. Protože ono se posuzovala, přišla komise a řekli…nebo takhle rodiče bydleli 

ve 2 plus 1 a tatínek to předělal na 3 plus 1 a ještě jsem měla mladšího bratra. Takže řekli, 

že ty tři místnosti nám stačí. Tak vím, že jsem s tím pupkem stála v kuchyni a říkala jsem, 

že je to nespravedlivé. A plakala jsem. No takže šance moc nebyla. Byly teda ještě bytový 

družstva, ale tam se zase musela složit záloha. To pak většinou dohromady ta rodina dala, 

ale čekací lhůta na ten byt byla zas hrozně dlouhá. Já jsem se v podstatě toho bytu 

z družstva nedočkala. A to jsem já i manžel jsme byli v družstvu. Takže jsme si ve finále 

vzali poměrně velký úvěr a pořídili si domeček za Prahou.“ (Skupina A, Respondentka 3) 

 

„Aspoň nějakej ten byt dostat no. To v minulosti bylo. Ty lidi věděli, že ho dostanou, měli 

nějakou jistotu. Zase těžko říct…teď mě napadá, bůh ví jaké ty byty dostávali. To taky 

nemusela být žádná hitparáda. Oni si nemohli to bydlení vybrat. Tam kde jim ten byt dali, 

tam jim ho dali. Člověk si tak nemohl vybrat, kde bude žít. Oproti tomu my máme aspoň 

svobodnou volbu. Na druhou stranu na to nemáme prachy no.“ (Skupina C, Respondentka 

3) 

Z výhod, které poskytoval minulý režim čerpaly i další generace. Obvykle tak, že 

jim rodiče nebo prarodiče byt přenechali. Poslední generací, která z těchto výhod stihla 

čerpat byly matky z cílové skupiny B, tedy matky, které své děti přivedly na svět již po 

revoluci. Následné náklady na bydlení však ani v této době nepředstavovaly vyloženou 

starost. Obvykle se pohybovaly ve výši sto korun, přičemž plat byl v rozmezí 1700 Kč až 

20000 Kč (řečeno Respondentkou 1 ze skupiny B) 

 

„No to jsme měli byt v rámci OPBH, který jsem zdědila po babičce a dědovi. Což byla 

výhoda, protože oni se o ty byty staraly, takže když jsme potřebovali něco vyměnit nebo 

opravit, tak oni se o to postarali. To dělali zadarmo takovéhle věci. To bylo fajn tedy 

tenkrát no.“ (Skupina B, Respondentka 3) 

 

„No měla jsem svoje bydlení, které jsem získala díky mámě, která šla bydlet se svým 

přítelem a já jsem tak vlastně získala byt. Ten byt byl státní, ale veliký, konkrétně 4 

pokojový. A já jsem tam musela načerno přihlásit babičku, protože mi ten byt chtěli sebrat. 
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Nemohla jsem tedy v tak velkém bytě bydlet sama a ani ta babička nestačila. Takže se řešili 

metry, kolik metrů čtverečních může být na osobu. No a tak jsem se rozhodla ten byt 

vyměnit a to pomocí inzernátu v novinách. Ono to bylo celé na černo. Můj byt byl větší a 

jejich menší, takže jsme je vyměnili plus mi načerno dali nějaké peníze…jo určitě, ale spíš 

to byl pozůstatek toho systému, co byl předtím (pozn. komunismu), než té konkrétní 

doby, kdy jsem zakládala rodinu. Takže to prostě nahrálo tomu, že jsem mohla takhle 

bydlet. Protože ten byt pak šel do té privatizace. To znamenalo, že ten byt byl státu a pak 

po revoluci došlo k privatizaci, kdy jsem ten byt vlastně splácela po několik let, aby byl 

v mém vlastnictví. A pak už ten byt byl můj, ač jsme byli jakoby v družstvu…Jo pořád to 

bylo finančně v pohodě, hlavně když to srovnám zase dnes s těma hypotékami. Bylo to 

prostě dostupný. Jednoduše když se člověk dozvěděl, že se bude jeho bydlení privatizovat, 

tak ho to nevyděsilo a mohl se do toho pustit a bylo reálné to zvládnout.“ (Skupina B, 

Respondentka 1) 

 

„Ano, mému strejdovi a my jsme počítali, že tam půjdeme bydlet, ale on odmítl nakonec, 

protože se bál, že se pak nevystěhujeme. On byl vlastně pak i právní problém toho člověka 

z bytu vystěhovat. Ono bylo po té revoluci docela krátce a byl to takový divoký 

kapitalismus.“ (Skupina B, Respondentka 3) 

 

„Pak jsme teda šli bydlet do Mladé Boleslavi, už do bytu. To si pamatuju, že jsme i pobírali 

nějaký příspěvek na bydlení. Ale jinak to bylo tak, že jsme nájem platili z toho, co měl 

František našetřeno. Celkem to šlo.“ (Skupina B, Respondentka 4) 

 

Úplně rozdílná situace však panuje nyní. Všechny cílové skupiny se shodují, že 

sehnat vlastní bydlení nyní je velmi náročné či pomalu nemožné. Pokud mladí lidé bydlení 

či finance na něj nezískají od rodičů, musí si ho zajistit samy. To jde sice ruku v ruce 

s myšlenkou Ministerstva pro místní rozvoj, že lidé mají v oblasti bydlení mít odpovědnost 

samy na za sebe a získávat ho vlastními silami, avšak získání vlastního bydlení touto 

cestou je podle respondentek až příliš náročné. Důvodem je fakt, že byty jsou drahé a 

stejně tak hypotéky. Zároveň matky nemají pocit, že by v tomto směru od státu existovala 

aspoň dílčí podpora. Sice zaznamenaly rodinné půjčky státního fondu pro rozvoj bydlení, 

podmínky však považují za příliš přísné. Nedostupnost bydlení tedy všechny cílové 

skupiny vnímají jako něco, co funguje jako bariera pro mladé lidi k tomu zakládat rodiny. 
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Bez vlastního bydlení totiž nemají jistotu, že budou mít místo, kde by mohli své dítě 

vychovávat. Z tohoto důvodu i matky často vyslovovaly přání, aby stát přišel s opatřením, 

které mladý rodinám, jež mají potenciál založit rodinu, zajistí určitou podporu, například 

ve formě startovacího bydlení.  

 

„Já myslím, že jo, protože pokud si rodina dneska nevezme hypotéku, tak vlastně ani nemá, 

jak bydlet. Myslím, že jen tak z platu to našetřit nezvládnou. Pokud teta něco nezdědí, že 

jo nebo tak. Takže jiné řešení, než hypotéka vlastně není. Nevidím, že by to jinak šlo teda. 

Anebo můžeš jít pracovat do ciziny, jako mladý, tam si vyděláš několik stovek tisíc a to si 

pak dáš na bydlení. Jako takový základ. Ale i tak, furt to asi bude jen menší část, která 

trochu sníží hypotéku, ale bez ní to nezvládneš…Já tam cítím to, že ty ženský nebo rodiny 

celkově nemůžou mít zázemí, to znamená bydlení. To jediný si myslím, že je problém. 

Všechno stát poskytne, ale to bydlení si myslím, že ne. (Skupina B, Respondentka 1) 

 

To je, ale je to těžký. Byty v Praze jsou drahý. No spíš předražený. A vzhledem k tomu, že 

jsme z Moravy a plánujeme se časem vrátit, tak se nám nechce investovat do nějakého bytu 

tady.“ (Skupina C, Respondentka 2) 

 

„Taky je problém asi s tím bydlením. Bydlení je základ a sama víte, že bydlet s rodičema 

je nic moc. No dřív byly pořadníky na byt, sice čekal dva tři roky, ale měl jistotu, že ten 

byt pak dostal. V dnešní době už tohleto není. A nějaké volné byty od státu nejsou. Já 

bydlím v Kostelci a tady jsou městské byty, ale čeká se dlouho, než se uvolní a stejně pak 

člověk platí třeba 13 tisíc, což mi přijde celkem hodně. Přitom je to takovej ošklivej 

panelák. To se už vyplatí hypotéka, ale to zas člověk musí mít našetřeno…No za nás byly 

bezúročné půjčky, což si myslím, že teď třeba chybí.“ (Skupina B, Respondentka 3) 

 

6. 4 Aplikace teoretického kontextu teorie životního cyklu 

Výše jsem identifikovala, jak jsou či byly vnímány jednotlivé nástroje PropPol 

v daných obdobích. Nyní je však důležité určit, jak toto vnímání strukturovalo načasování 

žen momentu přechodu z bezdětné ženy na matku. Jednoduše řečeno zanést daná zjištění 

do kontextu teorie životního cyklu, kdy cílem teorie je vysvětlit, jak historické momenty, 

sociální podmínky a kultura ovlivňují individuální zkušenosti jedince v každé jeho životní 
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fázi [Hutchinson, 2005]. V tomto případě tedy v momentě přechodu z bezdětné ženy na 

matku, který lze dle této teorie do jisté míry načasovat. A dle Beckerovské ekonomie se 

načasování může zakládat na tom, jaké náklady a výnosy bude dané rozhodnutí pro jedince 

mít. V tomto podání tak lze PropPol pojmout jako pokus státu o snížení nákladů na děti 

[Loužek, 2004]. Do analýzy jsem proto napříč sledovaným obdobím zařadila takové 

nástroje PropPol u kterých lze předpokládat, že pro budoucí rodiče představují určitou 

kompenzaci a to nejen v podobě financí, ale i jako kompenzace za náklady na péči, výnosy 

z osobní či kolektivní péče nebo celkově na rodinný život.  

 V prvé řadě jsem tedy zaměřila na oblast dávek pro rodiče a děti, které nabízí 

systém sociálního zabezpečení. A ač se může zdát, že tuto oblast by při zvažování o 

pořízení dítěte mohli nastávající rodiče považovat za stěžejní, protože je zde nejvíce patrný 

prvek kompenzace nákladů, není tomu tak. Obnos financí, který proudí od státu směrem 

k rodinám je jimi akceptován a nehraje při načasování o pořízení dítěte pro rodiče ani roli 

bariery (tedy něčeho, co by bránilo tomu rozhodnout se pro pořízení dítěte), ani roli 

motivátoru (tedy něčeho, co by podporovalo rozhodnutí pořídit si dítě). Tento postoj je pak 

víceméně stejný vůči všem příspěvkům z celého spektra, které rodičům náleží, a to napříč 

všemi cílovými skupinami mého výzkumu. 

Podobný přístup lze sledovat i v oblasti dostupné péče. Oblast dostupné péče 

můžeme v rámci teorie životní cyklu zařadit do jedné ze stěžejních trajektorií (tzv. delšího 

časového úseku, který zahrnují více přechodů), a to do trajektorie vzdělávání (např. 

přechody z MŠ do ZŠ a dále na SŠ). V analýze jsem se zaměřila na začátek této trajektorie, 

tedy na péči poskytovanou především v dětství (tehdy ještě dítě není samostatné apod.), 

protože ta pro rodiče představuje hlavní kompenzaci nákladů při rozhodnutí o pořízení 

dítěte. Výsledky analýzy pak ukazují, že kritiku k aktuální situaci pociťují spíše matky, pro 

které hledání dostupné péče není aktuální (cílová skupina A a B), jelikož vycházejí 

z podmínek, kterým se jich dostávalo v době, kdy ony vychovávaly děti. Tedy, že byly 

dostupné jesle, při výstavbě bytů se myslelo na potřebnost školky apod. Tuto podporu ve 

formě dostupné péče tak v dnešní době nepociťují. Naopak aktuální matky tento problém 

nevnímají natolik negativně a na jejich rozhodování o pořízení či načasování dítěte neměla 

dostupná péče takový vliv, který artikulují starší cílové skupiny. 

Poslední oblastí, na kterou jsem se v analýze zaměřila byla oblast bydlení a bytové 

politiky. Bydlení totiž představuje prostředí, které má vliv na rodinný život, vzdělání, práci 

i zdraví členů rodiny [Krebs, 2005], a tak je velmi důležité jaké náklady a výnosy z něj pro 



 

 

70 

rodinu plynou. A jak už jsem nastínila výše, ukázalo se, že právě dostupnost bydlení 

funguje jako jediná bariera v plánování pořízení dětí. Rodiče si nejprve snaží zařídit vlastní 

bydlení, což je v dnešní době velmi náročné, proto mnohdy pořízení dítěte odkládají.  

 

Identifikace dostupného bydlení jako bariéry mě však navedla k dalšímu zjištění a 

to, že urputná snaha mladých lidí o nalezením vlastního bydlení souvisí s tím, že se 

proměnila podoba životního cyklu jedince ve srovnání s tím, jak to bylo dřív. Obrázky níže 

ilustrují, jak životní cyklus jedince vypadal dříve (cílová skupina A a B) a jak životní 

cyklus jedince vypadá nyní (cílová skupina C).  

 

Obrázek č. 1 – Struktura životní cyklu jedince cílové skupiny A a B 

 

 
 

ZDROJ: Zpracování vlastní. Informace o průměrném věku matky z časopisu Statistika a 

My, 09/2018. 

Obrázek č. 2 – Struktura životního cyklu jedince cílové skupiny C 

 

ZDROJ: Zpracování vlastní. Informace o průměrném věku matky z časopisu Statistika a 

My, 09/2018. 

Z ilustrací vidíme, že životní cyklus jedince je zahájen narozením. V 

poměrně brzkém věku, tedy ještě necelého roku docházelo dříve k zahájeni trajektorie 

vzdělávání jedince prostřednictvím jeslí. V současnosti je tento druh péče vynechán a 

vzdělání jedinec započíná až v mateřské škole. Následuje základní vzdělávání a poté 
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středoškolské. Po ukončení středoškolského studia pak trajektorie vzdělání obvykle končila 

a z jedince se prostřednictvím přechodu stal obvykle okolo 19. roku života dospělý 

pracující člověk. V dnešní době je trajektorie vzdělávání prodloužena vysokoškolským 

studiem (nyní je o 134 % více vysokoškoláků, než před 20. lety [ČSÚ, 2016]) a obvykle 

tak končí až okolo 26 roku. Přechod ze studujícího na pracujícího jedince pak není tak 

zřejmý, mnohdy se obě trajektorie prolínají (39 % studentů prezenčního studia má 

pravidelný výdělek [Trainees, 2019]). K velkému rozdílu v podobnosti životních cyklů 

však dochází právě v načasování přechodu z bezdětné ženy na matku. Dříve ženy na 

pracovním trhu nezůstávaly příliš dlouho a průměrně okolo 25 roku života se rozhodovaly 

pro pořízení dítěte [ČSÚ, 2016]. Takovéto načasování v rámci životního cyklu ženy platilo 

pro cílovou skupinu A i B. Avšak u cílové skupiny C dochází ke změně, kdy se 

průměrným věkem matek stává 31 let [ČSÚ, 2016]. Důvody, které vedly k této proměně 

načasování přechodu z bezdětné ženy na matku, a tedy i proměny velké části životního 

cyklu můžeme hledat přímo v odpovědích respondentek.  

Prvním z důvodů je již uvedený fakt, že matky z cílové skupiny A měly jistotu 

v podobě dostupného bydlení, které poskytoval socialismus. Z této jistoty pak čerpaly i 

matky z cílové skupiny B, jelikož systém ještě samy zažily nebo jim jejich rodiny pomohly 

k tomu byt získat (přepsání, dědění apod.). Obě cílové skupiny, tak mohly své rozhodování 

založit na tom, že mají jistotu v tom, že budou mít, kde dítě vychovávat. Cílová skupina A 

pak cítila jistotu i z toho, že vždy budou mít zaměstnaní, díky tomu, že stát dohlížel na to, 

zda se pracuje. Za socialismu totiž docházelo k uplatňování konceptu plné zaměstnanosti, 

kdy nezaměstnanost byla považována za trestnou. Pracovat tedy musel každý a byla 

zajištěna i jistota zaměstnání [Rabušič, 2001]. 

 

„Nás prostě z práce nikdo vyhodit nemohl. I když bych udělala nějaký problém, tak bych 

byla pokáraná, ale ten plat by mi každý měsíc stejně přišel. Byla to taková jistota…Oni to 

ti mladí mají prostě těžší v tom, že mají určitou nejistotu. Třeba i co se týče stálosti práce. 

Mladá slečna nastoupí po škole do práce, otěhotní a to místo ji bude drženo, jen po určitou 

chvíli. Za komunistu měli ale práci všichni. Byla tam ta jistota toho příjmu…A nebo si ti 

lidi mohou říci ano bereme se, pořídíme si děti, platíme přehnaný nájem, ale pak toho 

mužského vyhodí z práce a co pak? A žádné sociální bydlení není. Tak půjdou s tím 

dítětem pod most. Nebo si vezmou jednu půjčku, druhou půjčku, pátou půjčku a mají 

milionové exekuce.“ (Skupina A, Respondentka 3) 
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„No takhle já nechráním minulou dobu, to vůbec ne, ale pro rodiny s dětma bylo víc 

výhod. No taková větší jistota prostě.“ (Skupina A, Respondentka 4) 

 

Na základě této jistoty tak načasování pořízení dítěte nemuseli lidé dříve přikládat 

takovou váhu a dítě si mnohdy pořizovali i bez většího rozmyslu. Například i ve chvíli, 

kdy ještě své bydlení zajištěné neměli, protože věděli, že do budoucna nebude náročné si 

ho zajistit. 

 

„No já si myslím jednoduše, že když jsem chtěla těhotnět, tak jsem si to naplánovala a 

prostě všechno ostatní jsme tak nějak měli…nábytek na míru z Opavy, pokojíček pro dítě 

jsme měli taky krásně zařízený …takže bydlení, a tak to byl vlastně komfort a tím pádem, 

když si člověk řekl, že chce to dítě, tak si to bez problému naplánoval. Člověk měl jistotu, 

kde tu rodinu založit.“ (Skupina A, Respondentka 1) 

 

„Ne za mě to nebylo. Nebo možná trochu, ale nebylo to tak výrazné ty rozdíly, jako dneska. 

Protože dneska, když si mladí lidé chtějí pořídit rodinu, tak uvažují úplně jinak. My jsme 

neuvažovali, my jsme se prostě zamilovali, vyspali spolu a měli jsme děti. A bylo prostě. 

No neřešila jsem, kde budu bydlet, nějak jsem věděla, že ten stát mi pomůže. Dneska ti 

mladí lidé se musí spolehnout samy na sebe. Úplně chápu, když ti mladí lidé se vdávají 

později a mají děti později. Prostě uvažují jinak než my. Oni potřebují tu jistotu, ale tu si 

musí zajistit samy. Dneska jim nikdo nepomůže. Je všechno drahé, nájmy jsou drahé. No a 

je mi těch mladých líto.“ (Skupina A, Respondentka 2) 

 

„Vdávala jsem se ve dvaceti, takže když ještě jsme maturovala. A měla jsem v rámci 

možností nějak tak všechno na co jsem si vzpomněla. Nejezdila jsme teda na dovolený 

k moři, ale rekreace v Čechách to jo, to jsem byla. Nemůžu říci, že bych se měla špatně. 

V momentě, kdy jsem se vdala jsme si i zadělali na miminko, tak to se pak situace trošku 

zhoršila, když na to koukám z dnešního pohledu.“ (Skupina A, Respondentka 3) 

 

„Já jsem se vdávala ve dvaceti a vzali jsme si s manželem novomanželskou půjčku na 

bydlení.“ (Skupina B, Respondentka 3) 

 



 

 

73 

„No oni nějak tak už všichni měli vztah, partnery a pomalu i děti a máma do mě furt 

hustila, že jsem divná, že bych už taky měla taková být. No a já jsem měla Františka byly 

jsme spolu dva roky, tak jsme si spolu řekli, že teda jo. Ale to byl takový vztah nevztah, my 

jsme spolu chodili jenom na diskotéky a nic jo. No takže jsme si udělal miminko a až potom 

přišli na to, že vlastně nemáme vůbec nic společného.“ (Skupina B, Respondentka 4) 

 

Určitý pocit jistoty je tak rozhodně stěžejním faktorem, který hraje roli 

v načasování pořízení dítěte. Přesto do tohoto rozhodování vstupují ještě další faktory, 

které dřívější cílové skupiny neovlivňovaly. Pokud bych tyto faktory měla zastřešit do 

jedné kategorie, tak bych ji jednoduše mohla nazvat jako možnosti. Mezi tyto možnosti se 

řadí cestování, vysokoškolské studium, budování kariéry apod. Ruku v ruce s tím, že 

aktuální mladí mají tyto možnosti jde i to, že spolu s těmito možnostmi se změnila jejich 

očekávání. Jednoduše řečeno to, s čím se v minulosti spokojili jejich rodiče (např. bydlet 

rok s novorozenětem u svých rodičů a pak jít do vlastního), je nyní již pro mladé 

neakceptovatelné. Právě možnosti, které přinesla změna režimu se následně podepsaly i na 

změně životního cyklu jedince a změnách v rozhodování o načasování pořízení dítěte. 

Využití těchto možností totiž dnes předchází přechodu k rodičovství.  

 

„No já myslím, že do těch 30 let to ještě jde nějakým normálním způsobem si najít někoho, 

pořídit si dítě, domluvit se budeme se brát nebudeme se brát…dneska ta společnost 

tohodle typu má hodně moc možností, a i ty myšlenky jsou jiné než na to zakládat 

rodinu. To se s tím, jak to bylo nedá srovnat. Dneska jsou úplně jiné podmínky, je to víc na 

tobě.“ (Skupina A, Respondentka 1) 

 

„Co jsem chtěla jsem si pořídila, rohlík stál 70 haléřů. A to že jsem nejela na dovolanou, 

tak s tím jsem se nějak smířila. Tak jsem jela k máti na chalupu no. To mě stačilo.“ 

(Skupina A, Respondentka 1) 

 

„Problém je spíš v tom, že dnešní mladí lidé očekávají víc… to jako pochopitelně, proč 

by měli očekávat méně a zažívat to co jejich maminky před X lety. Prostě teď očekávají 

něco, co je lepší…Já když to vezmu z pohledu mé dcery, tak si myslím, že je rozumnější. 

Když jsem na ní občas zatlačila, hele já bych chtěla vnoučata, tak ona mi řekla mami 

nejsem tak blbá, abych si takto mladá (dceři je 28 let) pořídila dítě, tak jako jsi byla ty.“ 
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(Skupina A, Respondentka 3) 

 

„No určitě, a i teď jsou třeba lidé single do 30 nebo 35 v těch malých bytech a pak až 

nějak řeší rodinu. No a mají tak nějak problém vzdát se toho vlastního komfortu, kor když 

jsou na to už takhle dlouhou dobu zvyklý…no já si myslím, že to je osobní komfort. Lidi 

jsou rozhýkaný tím, že si jezdí po světě, mají peníze, můžou si cestovat a užívat, tak proč 

by se brzdili těma dětma. Myslím si, že tohle je jediná bariera a pak v 35 zjistí, že už jim 

to nejde. No, takže si myslím, že to je spíš jako pohodlnost. Určitě to není tím, že by na ty 

děti neměli peníze nebo na ně neměli čas. Spíš ty peníze a ten čas chtějí pro sebe.“ 

(Skupina C, Respondentka 2) 

 

7. Závěr 

Jako výzkumný problém mé práce jsem definovala nízkou míru ÚP, přičemž jsem 

se rozhodla, že na tento problém budu nahlížet optikou PropPol, jako jedním z faktorů, 

který hraje roli při načasování pořízení dítěte. V prvé řadě mě tak zajímalo, jak byla 

propopulační politika nastavena, a to napříč celým obdobím, které jsem si vytyčila. 

Konkrétně v období před rokem před rokem 1989 a v období po roce 1989 až do 

současnosti. Pomocí studia zákonů, historických dokumentů a odborné literatury jsem tak 

sledovala, jak se jednotlivé nástroje PropPol vyvíjely, měnily svou formu a cíl a jak na tyto 

změny dle odborníků lidé reagovali, a to i prostřednictvím vývoje míry ÚP. Následně jsem 

tyto poznatky dala do kontextu zjištění z individuálních hloubkových rozhovorů, které mi 

přinesly autentické zkušenosti matek s nastavením PropPol v daných obdobích, jež nejsou 

jiným způsobem zjistitelné. Jednoduše řečeno ve své práci kombinuji dobovou 

dokumentaci a konkrétní individuální zkušenosti.  

Na základě provedeného přehledu jsem tedy došla ke zjištění, že mnou definované 

období je v rámci vývoje PropPol a míry ÚP charakteristické třemi vlnami změn. První 

vlnu změn můžeme sledovat na počátku 70. let, kdy se PropPol v rámci normalizačního 

vedení prezidenta Husáka silně prohloubila. Došlo k prodloužení placené mateřské 

dovolené, posunutí věkové hranice odchodu do důchodu u žen podle počtu vychovaných 

dětí, zvýšení kapacity jeslí a mateřských škol a přidělování bytů, přičemž upřednostňovány 

byly rodiny s dětmi. Výše uvedené změny, ale i fakt, že dospívaly silné ročníky narozené 
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v letech 1946-1950 (Kučera, 1994) vedly k tomu, že se skutečně zvýšila míra ÚP. Léta 

1973-1979 jsou tak vyloženě označována za léta „babyboomu“ neboli „Husákových dětí“. 

V té době totiž míra ÚP dosahovala maxima a to hodnoty 2,43. 

Druhá vlna změn nastala po revoluci, avšak ne v přímé návaznosti na rok 1989, 

nýbrž s menším odstupem do 90. let. Cílem rodinné politiky se nově stalo vytvoření 

komplexního a uceleného systému podpory rodin a všech jejich funkcí, nikoliv pouze 

zaměření na populační růst, jako tomu bylo v minulosti. Mnohem více artikulovaným 

problémem začalo být stárnutí populace a čím dál větší potřeba penzijní reformy. V roce 

1993 však došlo k prudkému poklesu míry ÚP, což vyvolalo u vlády reakci v podobě 

tvorby pronatalitních opatření. Konkrétně se více začalo hledět na životní situaci rodiny, a 

tak došlo k zavedení závislosti dávek na výši životního minima, změně závislosti přídavků 

na děti dle příjmu, nikoliv počtu dětí a také k prodloužení rodičovského příspěvku na 4 

roky. Tím, že těmto opatřením předcházely restriktivní kroky potřebné pro důchodovou 

reformu, byla pronatalitní opatření společností přijímána velmi dobře.  

K třetí a zároveň poslední vlně změn v rámci mého vytyčeného období začíná 

docházet po roce 2010, kdy proběhla tzv. sociální reforma. Jejím cílem bylo usnadnit 

administrativu a byrokracii spojenou s žádostmi a vyplácením sociálních dávek. Zároveň 

pak od roku 2015 můžeme sledovat drobné změny pronatalitního charakteru. Konkrétně 

dochází k úpravě výše porodného a rodičovského příspěvku. V roce 2018 přichází úplná 

novinka, a to možnost čerpat otcovskou dovolenou pro tatínky.  

Výše popsané vlny změn, tak daly základ mému dalšímu zkoumání, a to snaze 

zjistit, jak jsou či byly jednotlivé nástroje PropPol pro matky rozhodující v situaci pořízení 

dítěte. Přičemž cílem bylo určit, jakou roli jednotlivá nastavení v daných obdobích hrála. 

Základem pro srovnávání se tak staly tři cílové skupiny matek, které své děti přivedly na 

svět ve výše zmíněných obdobích, tedy v letech 1970 až 1975, dále v letech 1992 až 1996 

a nakonec okolo roku 2015. V rozhovorech se tak s matkami mnohdy vracím ve 

vzpomínkách až o 50 let nazpět. Jedná se tedy o nezaměnitelné zkušenosti.  

Během rozhovorů s matkami jsem se zaměřila na srovnávání tři témat, a to na 

finanční příspěvky, dostupnou péči a bydlení neboli současnou bytovou politiku. To vše 

v kontextu toho, jak tyto oblasti podpory od státu strukturovaly jejich rozhodování o 

načasování pořízení dítěte. Závěrem zkoumání je, že oblast finančních příspěvků a 

dostupná péče nehrají natolik silnou roli, aby určitým způsobem strukturovaly načasování 

pořízení dítěte. Matky sice vnímají, jak silná je podpora od státu v těchto oblastech, 
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zároveň však neuvádějí, že by aktuální nastavení pro ně bylo bariérou či motivací 

k rozhodnutí pro pořízení dítěte. Toto uvažování matek/rodičů pak platí v čase, tedy napříč 

celým mým sledovaným obdobím. 

Mimo kontext, jak výše uvedené oblasti strukturovaly rozhodování o pořízení 

dítěte, je velmi zajímavým zjištěním způsob, kterým je vnímán koncept jeslí. Matky, které 

s nimi mají zkušenost jej hodnotí pozitivně jelikož jim jesle pomáhaly ve výkonu 

zaměstnání, a tak jim alespoň trochu odlehčily od dvojího břemene v podobě výkonu 

zaměstnání a péče o domácnost a děti. Zároveň se domnívají, že jesle pomáhaly dětem 

k lepší socializaci. Stejnou potřebu v podobě ulehčení péče o děti a domácnost pak 

artikulují i aktuální matky. Alespoň dílčí péči, která by se rozsahem stala alternativou 

k mnohdy drahým soukromým dětským skupinám, by tak uvítaly. Ve volném čase, který 

by jim vznikl, by se věnovaly domácnosti, částečnému výkonu práce nebo vlastní realizaci, 

která je v dnešní době velmi důležitá v kontextu změn, ke kterým došlo v rámci životního 

cyklu jedince (viz kapitola 6. 4 Aplikace teoretického kontextu teorie životního cyklu). 

Trochu jiný přístup však můžeme sledovat u mateřských škol. Napříč mým 

sledovaným obdobím totiž došlo k jejich postupnému úbytku, což u některých žen 

zanechává pocitu, že by mohl být problém dítě do školky umístit. Je však důležité zmínit, 

že se jedná spíše o názor matek, které rodily v 70. letech, protože ty vycházejí 

z předpokladu, že mateřská školka byla stěžejním zařízením, kam dítě umístit, protože se 

velmi brzy vracely na trh práce. Aktuální matky ani matky z 90. let však tento problém 

natolik silně neartikulují, přičemž důvodem může být refamilizace, ke které došlo právě 

v 90. letech. Jejím smyslem bylo, aby ženy postupně začaly opouštět pracovní trh (kvůli 

vysoké míře nezaměstnanosti) a to prostřednictvím prodloužení délky rodičovské dovolené 

na tři roky. A jelikož délka rodičovské dovolené zůstává srovnatelná i v dnešní době, 

potřebnost mateřských školek zůstává i nadále nižší, oproti tomu, jak to vnímají matky 

z počátku sledovaného období. 

 

Avšak více než míra finanční podpory či dostupnost péče hraje při rozhodování o 

pořízení dítěte hraje roli jistá připravenost k tomu mít dítě a tu již do velké míry ovlivňuje 

třetí zkoumaná oblast, a to dostupnost bydlení. V minulostí bylo bydlení dostupné velmi 

snadno, poskytoval ho stát a z tohoto benefitu tak následně mohli čerpat i lidé v období 

před revolucí, díky tomu, že bydlení získali od svých rodičů apod. Po celou dobu, tak lidé 

měli jistotu, že budou mít, kde zakládat rodiny, protože získání bydlení nepředstavovalo 
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problém. Opačná situace však panuje v dnešní době, kdy získat bydlení je naopak velkým 

problémem, což pociťují všichni dotázání. Je tak zřejmé, že absence jistoty toho, že mám, 

kde založit rodinu je barierou a strukturuje načasování pořízení dítěte. Sílu této bariéry 

můžeme pochopit i prostřednictvím ilustrace na životním cyklu jedince, který se 

v porovnání s minulostí změnil. V minulosti šlo pořízení bydlení a dítěte ruku v ruce 

v poměrně brzkém věku, obvykle v odstupu několika let po ukončení středoškolského 

vzdělávání. Naopak dnes je životní cyklus jedince založen na dlouhodobém studiu, snaze o 

získání vlastního bydlení, užívání si možností, které poskytuje dnešní doba a rozhodnutí 

pro pořízení dítěte přichází až okolo 30. roku života. K barieře nedostupnosti bydlení se tak 

ještě přidávají možnosti dnešní doby jako cestování, budování kariéry a podobně. Životní 

cyklus jedince se tak rapidně změnil, je více flexibilnější a méně uniformní než 

v minulosti. Daň za tyto změny je však určitý pocit nejistoty o budoucnost. 

 

Na závěr bych ráda, na základě výše získaných znalostí, diskutovala myšlenku, že 

pokud se takto rapidně změnil životní cyklus jedince a zároveň tak i uvažování nad 

načasováním pořízení dítěte, měl by tuto změnu reflektovat i stát. Je totiž zřejmé, že dnešní 

mladí lidé jsou více flexibilní, a právě tuto flexibilitu by měl být stát schopen poskytovat i 

ve své podpoře v rámci PropPol opatření. Na mysli mám především větší flexibilitu 

v oblasti bytové politiky, a to prostřednictvím cílení na rodiny, které mají potenciál 

zakládat rodiny. A nikoliv na ty, které už rodinu mají, jako tomu je u současných státních 

půjček. Tyto rodiny totiž už barieru k tomu pořídit si dítě nějakým způsobem překonaly a 

své rozhodnutí už učinily. Zatímco potenciál, který se ukrývá u rodin, které toto rozhodnutí 

zatím neučinily je odkládán. Konkrétním návrhem by mohlo být startovací bydlení 

s regulovaným nájmem například po dobu 5 let, kdy by rodina překlenula prvotní finančně 

náročné období. Po jistou dobu by tak měla garantované bydlení a poté by dle vlastních 

flexibilních možností mohla pokračovat do lepšího nebo v bytě dále zůstat dle nově 

upravených podmínek. 
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1. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace 

výzkumného tématu 
 

Ve své diplomové práci se budou zabývat propopulační dimenzí rodinné politiky. 

Konkrétně se hodlám zaměřit na dvě období a to na léta před rokem 1989, která jsou 

známa vysokou natalitou a pojmem „Husákových dětí“, a následně se zaměřím na léta po 

roce 1989 a změny ke kterým v rámci rodinné politiky došlo a zároveň na vliv těchto změn 

na natalitu. V rámci struktury mé práce nejprve nabídnu srovnání nastavení daných politik 

a sekundární analýzu dat pro zobrazení vývoje natality a následně se prostřednictvím 

vlastního šetření pokusím odhalit, jak je dané nastavení propopulační politiky důležité pro 

ženy, které se v rámci svých životních cest nalézají v bodu „pořízení dítěte“.   

 

2. Teoretická východiska  
 

Jako své teoretické východisko jsem zvolila teorii životního běhu, která se zaměřuje 

na významné přechody v lidských životech, přičemž jedním z těchto významných 

přechodů je právě otázka pořízení dítěte. Z pohledu propopulační politiky se tak hodlám 

zaměřit na to, jaké má konkrétní nastavení této politiky vliv na tento přechod.  

 

3. Cíle diplomové práce 
 

Cílem této diplomové práce je porovnání nastavení propopulační dimenze rodinné 

politiky v ČR před a po roce 1989 a zároveň zjištění, které dimenze politiky byly pro 

budoucí matky nejvíce rozhodující z hlediska početí dítěte.  

Diplomová práce by tak měla přinést srovnání daných dimenzí politiky a ukázat jak 

tato nastavení působila na natalitu během let. Mimo to by měla analyzovat, jak matky daná 

nastavení vnímaly a jaké prvky propopulační politiky by podle nich měly být aplikované 

v současnosti.  

 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  
 

Nejdůležitější otázky, které si kladu a na které bych chtěla najít ve své práci 

odpovědi, jsou: 
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• Jak byla nastavena propopulační politika před rokem 1989? 

• Jaké dopady mělo takovéto nastavení propopulační politiky na natalitu? 

• Jak byla/je nastavena propopulační politika po roce 1989? 

• Jaké dopady mělo/má nastavení propopulační politiky na natalitu? 

• Jaké prvky propopulační politiky před rokem 1989 byly pro ženy nejvíce 

rozhodující? 

• Jaké prvky propopulační politiky po roce 1989 byly/jsou pro ženy nejvíce 

rozhodující? 

• Jaké prvky by dle matek měla zahrnovat aktuální propopulační politika? 

 

5. Metody a prameny 
  

V rámci mé práce pro zodpovězení mých výzkumných otázek hodlám využít hned 

několika rozdílných metod. V teoretické části práce se zaměřím na studium příslušných 

zákonů, které mi dají odpovědi na otázky ohledně nastavení daných dimenzí 

propopulačních politik. Pro zodpovězení otázek ohledně vývoje natality využiji zdroje, 

které mi daná data poskytnou (např. data od ČSÚ atd.). V rámci teoretické části pak ještě 

nesmím opomenout studium odborných statí a případových studií, které mi budou 

nápomocné pro interpretaci teoretických východisek práce.  

Na základě poznatků z teoretické části práce pak založím část praktickou. V této 

části práce hodlám využít jak kvalitativního, tak kvantitativního přístupu. V rámci 

kvalitativního přístupu hodlám realizovat individuální hloubkové rozhovory s matkami 

(předpokládám výběr matek s mladšími dětmi, jež mají své rozhodování lépe v paměti), 

které mi odryjí jejich pocity a poznatky ohledně nastavení současné propopulační politiky. 

Pro prozkoumání dopadů propopulační politiky před rokem 1989 pak hodlám realizovat 

focus group s ženami narozenými okolo roku 1950 (tedy těmi, které jsou matkami tzv. 

Husákových dětí). Tuto metodu jsem se rozhodla použít, jelikož tyto ženy už nemají toto 

období natolik v paměti a tak bude dobré využít vzájemné stimulace respondentek během 

skupinové diskuze. Navíc mám možnost v rámci své školní praxe focus group realizovat 

prostřednictvím jedné neziskové organizace. Na základě poznatků z kvalitativní části práce 

pak hodlám připravit online výzkumný dotazník pro celou populaci matek za účelem 

kvantifikace daných zjištění a prozkoumání toho jaké prvky propopulační politiky by 
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matky uvítaly.  

 

 

6. Shrnutí cílů, výzkumných otázek a plánovaných 

metod 
 

CÍLE VÝZKUMNÉ OTÁZKY METODY 

A, Popsat nastavení 

propopulační politiky před 

rokem 1989.  

1, Jak byla nastavena 

propopulační politika před 

rokem 1989? 

 

2, Jaké dopady mělo 

takovéto nastavení 

propopulační politiky na 

natalitu? 

• Desk research - 

studium zákonů 

 

 

 

• Analýza sekundárních 

dat 

B, Popsat nastavení 

propopulační politiky po 

roce 1989. 

1, Jak byla/je nastavena 

propopulační politika po 

roce 1989? 

 

2, Jaké dopady mělo/má 

nastavení propopulační 

politiky na natalitu? 

• Desk research - 

studium zákonů 

 

 

 

• Analýza sekundárních 

dat 

C. Zjistit jaké prvky daných 

dimenzí propopulačních 

politik jsou pro matky 

nejvíce rozhodující.  

1, Jaké prvky propopulační 

politiky před rokem 1989 

byly pro ženy nejvíce 

rozhodující? 

 

2. Jaké prvky propopulační 

politiky po roce 1989 

byly/jsou pro ženy nejvíce 

rozhodující? 

 

3. Jaké prvky by dle matek 

měla zahrnovat aktuální 

propopulační politika?  

• Focus group s ženami 

narozenými okolo 

roku 1950 

 

• Hloubkové 

individuální 

rozhovory s matkami 

mladších dětí 

 

 

• Online dotazníkové 

šetření na populaci 

matek  
 

 

 

 

7. Předpokládaná struktura diplomové práce 
 

1) Úvod 

 

Představení tématu, odůvodnění výběru, stručné představení jiných perspektiv, 

které mohou mít vliv na natalitu mimo propopulační politiku (k vysvětlení, že si toho jsem 

vědoma) 
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2) Teoretická východiska 

 

Představení užité teorie, vztažení teorie k tématu práce 

 

3) Metody 

 

Desk research – studium zákonů 

Sekundární analýza dat 

Individuální hloubkové rozhovory 

Focus group 

Online dotazníkové šetření 

 

4) Deskriptivní část 

 

Deskripce propopulační politiky před rokem 1989 

Deskripce propopulační politiky po roce 1989 

 

5) Analytická část 

 

Analýza hloubkových rozhovorů, focus group a online dotazníkového šetření 

 

6) Závěry 

 

Výsledky analýzy rozhovorů, odpovědi na položené otázky, návrhy prvků pro 

současnou propopulační politiku 
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Přílohy 
Příloha č. 1 – Scénář individuálních rozhovorů 

 

SCÉNÁŘ INDIVIDUÁLNÍHO ROZHOVORU 

DÉLKA: cca 45 min 

 

 

1. PŘEDSTAVENÍ         3 min     

 

A. Představení sebe sama 

B. Vysvětlení tématu a účelu rozhovoru 

C. Předpokládaná délka rozhovoru 

D. Důvěrnost odpovědí 

E. Přítomnost techniky: nahrávání 

F. Pravidla rozhovoru: 

• Spontánní reakce, upřímné a pravdivé odpovědi 

• Žádné správné a špatné odpovědi, lze cokoli kritizovat a chválit 

 

2. WARM-UP          2 min  

 

Cíl: 

• Uvést respondentku do tématu 

• Zmapovat rodinné zázemí respondentky 

 

Ráda bych, abyste teď zavzpomínala na dobu, předtím, než jste si pořídila první dítě. 

• Jak jste tehdy žila? 

• Kolik vám bylo let? 

• Jaký byl rok? 

• Měla jste stálého partnera? 

• Bydlela jste s ním? 

• Jaké okolnosti vedli k tomu, že jste si pořídila první miminko? 

 

 

3. PŘÍSPĚVKY         10 min  

 

Cíl: 

• Zjistit, jak respondentka vnímala, míru podpory od státu na úrovni příspěvků 

 

• Zkusíte si nyní vybavit, jaké příspěvky jste tehdy od státu dostávala (včetně 

odvodů)? 

• Když se celkově nad příspěvky, které jste v té době měla od státu k dispozici 

zamyslíte, jak byste je zhodnotila?  

• Tvořily pro Vás podstatnou část rodinného rozpočtu?  

• Vnímala jste tyto příspěvky jako příjem, na který se dá spolehnout? 
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• Který z příspěvků pro vás byl nejpodstatnější, který vám opravdu v danou chvíli 

pomohl nebo pomáhal? 

• Kdybyste měla zhodnotit na škále od 1 do 10, jakou míru příspěvky tehdejší doby 

poskytovaly podporu rodinám s dětmi, jakou hodnotu byste uvedla, když 1 

znamená, že příspěvky neznamenaly pro rodiny v podstatě žádnou podporu a 1O, 

že příspěvky poskytovaly rodinám velmi podstatnou míru podpory. Hodnoty mezi 

slouží k odstupňování vašeho názoru. 

 

 

4. BYTOVÁ POLITIKA        10 min  

 

Cíl: 

• Zjistit, jaká byla bytová situace respondentky v době před narozením a po 

narození prvního potomka 

• Zjistit, zda čerpala nějaké z výhod bytové politiky 

 

Nyní se zaměříme na oblast bydlení a dostupnou podporu od státu v této oblasti. 

 

• Jak jste těsně před narozením prvního dítěte bydlela? (dům x byt, nájem x 

vlastnictví) 

• Pokud vlastnictví: Jak jste bydlení získala? Probe: pořadník na byt, manželské 

půjčky, dědictví 

• Splňovala toto bydlení vaše tehdejší očekávání? 

• Bylo toto bydlení pro vás dostatečné z hlediska nově se rozrůstající rodiny? (ano x 

ne) 

• Pokud ne: Měla jste možnost vůbec jít do většího? 

• Jaký podíl nákladů na život tvořily náklady na bydlení? (uvádějte v %) 

• Myslíte si, že nyní jsou tyto náklady vyšší? 

• Když byste měla srovnat možnost získání bydlení ve vaší době a nyní, kdy to podle 

vás bylo snazší? 

• Když byste měla zhodnotit na škále od 1 do 10, jaká podpora byla tehdy mladým 

rodinám k dispozici v oblasti bydlení, jakou hodnotu byste uvedla, když 1 

znamená, že podpora v oblasti bydlení byla velmi slabá a 1O, že podpora v oblasti 

bydlení byla velmi silná. Hodnoty mezi slouží k odstupňování vašeho názoru. 

 

 

 

5. DOSTUPNÁ PÉČE        10 min 

 

Cíl: 

• Zjistit, jak respondentka využívala dostupnou péči 

• Zjistit, jak s ní byla spokojena 

• Zjistit jakou roli dostupná péče hrála v respondentčině životě vzhledem k plnění 

zaměstnaní 

 

Nyní se zaměříme na to, kdo vám s péčí o dítě pomáhal a také na mateřskou školku apod. 
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• Kdo vám tedy s hlídáním pomáhal, když bylo potřeba? Někdo z rodiny? 

• Nebo jste měla chůvu? Jaký názor máte na chůvy? 

• Dávala jste dítě do jeslí? Pokud ano: Jaký názor jste na ně měla a jaký máte na ně 

máte nyní? Byla jste s nimi spokojena? Bylo jeslí dostatek? Pamatujete si, zda 

dávaly i další maminky z vašeho okolí děti do jeslí? 

• Dávala jste dítě do školky? Pokud ano: Kolik let dítě do školky chodilo? Bylo 

snadné dítě do školky přihlásit?  

• Byl fakt že dítě chodilo do jeslí/školky pro vás ulehčují pro výkon zaměstnání? 

• Jak jste byla spokojena s tehdejší dostupnou péčí? Nebo vadilo vám na ní něco? 

• Jaký názor máte na novinky dnešní doby jako jsou: dětské skupiny, lesní školky 

apod? 

• Když byste měla zhodnotit na škále od 1 do 10, dostupnost služeb jako jsou jesle a 

mateřská školka v tehdejší době, jakou hodnotu byste uvedla, když 1 znamená, že 

tyto služby podle vás nebyly vůbec dostupné a 1O, že tyto služby byly velmi 

dostupné. 

 

 

6. APLIKACE TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU     10 min 

 

Cíl: 

• Zmapovat respondentčino načasování přechodu z bezdětné ženy na matku 

• Identifikovat motivátory a bariery k pořízení dítěte 

• Získat doporučení k nastavení PropPol 

 

• Kdybyste měla popsat ideální průběh plánování a následné pořízení dítěte, jak by to 

vypadalo? Zkuste to popsat, jako by to měl být například příběh filmu. Probe: 

zmiňujte klidně partnerské a rodinné vztahy, vaše zázemí, pocity apod. 

• A jaký byl váš opravdický příběh? 

• Jak byste zhodnotila tehdy vaši kvalitu života vzhledem k oblastem, o kterých jsme 

se bavily? 

• A lišilo se nějak to, jaké to bylo s prvním dítětem a pak při narození těch dalších? 

• Když se zamyslíte nad dnešní dobou, co si myslíte že mohou ženy vnímat jako 

barieru pro pořízení dítěte? A myslíte, že existuje něco, co je může v našem 

sociálním systému naopak motivovat k pořízení dítěte? 

• Dokázala byste tyto bariery a motivátory popsat i u vás? Měla jste nějaké? 

• A co by podle vás v dnešní době pomohlo k tomu, aby si lidé pořizovali děti? 

 

 

7. ZÁVĚR          2 min 

 

Cíl: 

• Ověření celkového názoru 

• Poděkování a rozloučení 

 

• A nyní již jen na závěr. Když byste měla srovnat míru podpory od státu v oblastech 

o kterých jsme se dnes bavily. Myslíte, že byla ve vaší době vyšší nebo nižší? Opět 
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zkuste použít škálu od 1 do 10. Kdy 1 znamená, že celková míra podpory podle vás 

byla nízká a 1é, že celková míra podpory podle vás byla vysoká.  

• Napadá vás ještě něco, co byste ráda zmínila v rámci témat o kterých jsme se dnes 

bavily? 

 

Poznámka: Přiložený scénář odpovídá textací pro cílovou skupinu A a B. Cílová skupina C 

vycházela ze stejného scénáře, jen otázky byly časované do současnosti. 
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Příloha č. 2 – Přepisy individuálních rozhovorů 
 

LEGENDA: 

T: tazatel 

R: respondent 

(…): vynechání nerelevantní části nahrávkyu  

Modrá barva: téma bydlení, bytové politiky 

Růžová barva: téma dostupné péče 

Zelená barva: téma finančních příspěvků, podpory 

Žlutá barva: podněty a myšlenky pro analýzu změny teorie životního cyklu 

 

SKUPINA A, RESPONDENKA 1 

 

R: Tenkrát bylo dostupnější bydlení, než je dnes, protože mě koupila matka, přestože byla 

rozvedená družstevní byt tenkrát za 12 tisíc korun. Byl dvoupokojový s balkonem 

v pěkném prostředí v Porubě. Takže to bylo zajištěné takhle ze strany státu, že kdo chtěl, 

tak si mohl koupit.  

T: A bylo to dostačující? 

R: No bylo. Byl na dobré úrovni, tam bylo samozřejmě wc a vana a byl dobře situovaný 

ten byt. 

T: A ostatní lidi taky byli spokojení s bydlením? 

R: Ostatní byli také spokojeni, někteří měli i větší byty…naproti byl velký věžák a celkově 

byla škola 5 minut na dosah a škola 5 minut na dosah a do 5 až 8 minut byl obchod. 

… 

T: jak velký byl podíl nákladů na bydlení vzhledem k platu? 

R: nájemné si moc  nepamatuju…já nevim jestli to bylo byly 4 stovky? 

T: takže něco spíš zanedbatelnějšího? 

R: No vzhledem k tomu platu, ten byl tenkrát 1600 Kč…no člověk se z toho nehroutil 

prostě. 

T: A když bys to měla srovnat s dneškem? Bydlení obecně. 

R: Myslím, že mladí lidé mají velký problém sehnat bydlení a proto zůstávají tak dlouho 

doma, protože u těch rodičů mají jistotu bydlení.  Jinak jistotu žádnou nemají…a to je 

právě velká chyba tohodle státu, ta sociální politika není dobrá v tomhle kapitalistickém 
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systému, protože když nejsi bohatá tak nemáš na byt. A s domkem je to to samé, takže 

téměř na stejno.  

T: A když bys na to měla srovnat…dobu minulou a dnes v oblasti toho bydlení 

R: v minulosti to bylo dobré a dneska kdybych soudila z hlediska mého věku, tak je to 

ostuda. Takže je to opravdu slabota, protože se sice snažili jako pomoct mladým lidem, 

půjčky a tak, ale zase je tam podmínka, že musíš mít dítě a tak dále…takže podmínky jsou 

naprosto nereálně nebo reálné pro pár lidí. 

T: takže myslíš, že v tvojí době měli lidé větší pocit jistoty, protože měli kde založit tu 

rodinu, protože měli bydlení? 

R: bylo to úžasný…ty podmínky byly mnohonásobně lepší 

T: a potom jsi teda zmiňovala, že v okolí byla školka a škola… 

R: ano školka byla, taky lékařská služba kousek…fakt dobře zařízené to bylo. 

T: a to bylo, že se to tak stavělo? 

R: ano kolem bylo třeba 350 bytů a už se počítalo s tím, že tak k tomu bude i školka a 

škola, doktoři.  

T: A co jesle? 

R: Dcera do jeslí nechodila, ale vím, že tam hned vedle u školky byly i jesličky. Vím, že se 

teda na to myslelo, že bylo ty malé děti kam umístit, ale nebylo to tak velké jako ta školka. 

T: A bylo náročné dítě dostat do školky? 

R: Tenkrát nebyl problém, kdo chtěl chodit, mohl. Od těch tří let.  

T: a když jsi potom chodila do práce, tak to dítě muselo chodit do školky ne? 

R: ano já jsem měla placenou mateřskou, tu jsem si prodloužila na dva roky. To bylo 

v pohodě finančně, to jsem vystačila, byli jsme na to dva a potom jsem jí dala do školy, 

jestli to bylo ve dvou a půl letech a já jsem měla do půl čtvrté a hned potom jsem pro ní 

šla. 

T: takže když bys zase měla porovnat tu dnešní a tehdejší péči…její dostupnost, to ja se 

stát postaral 

R: já myslím, že lidi mnohdy vzpomínají na socialismus, protože ta péče byla dostupná, do 

školky se dostalo každé dítě, to jsem neslyšela, že by se někdo nedostal a myslím si, že sice 

bylo málo peněz, lidi moc neměli, nevyskakovali si, nejezdili ven, ale zase měli 

kempování, chodili na hory, na ryby a podniková rekreace byla a tábory dětské.  Takže to 

opravdu ta péče byla…a to jsme nebyli žádní prominenti.  

T: teď bych se zaměřila na příspěvky, už jsme trochu mluvily o mateřské… 
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R: vybavím si, že jsem měla půl roku placenou mateřskou dovolenou…a finančně to bylo 

vzhledem k platu si myslím, že ta mateřská stačila… 

T: takže dalo se na to spolehnout? 

R: ano dalo se, přesně tak, spolehnout 

T: a myslíš, že to tehdy v poměru k platu byly ty dávky vyšší nebo nižší než dnes? 

R: podle mě tenhle systém, těch 300 tisíc za dítě, odpovídá tomu, jak žijou dnešní lidé.  

T: a když bys měla popsat ideální průběh, jak si naplánovat dítě v té tvé době? 

R: no já si myslím jednoduše, že když jsem chtěla těhotnět, tak jsem si to naplánovala a 

prostě všechno ostatní jsme tak nějak měli…nábytek na míru z Opavy, pokojíček pro dítě 

jsme měli taky krásně zařízený …takže bydlení a tak to byl vlastně komfort a tím pádem, 

když si člověk řekl, že chce to dítě, tak si to bez problému naplánoval. Člověk měl jistotu, 

kde tu rodinu založit.  

T: a když se zamyslíš nad dnešní dobou, co si myslíš, že může být pro současný ženy, které 

by chtěli mít děti barierou? 

R: no já myslím, že do těch 30 let to ještě jde nějakým normálním způsobem si najít 

někoho, pořídit si dítě, domluvit se budeme se brát nebudeme se brát…dneska ta 

společnost tohodle typu má hodně moc možností a i ty myšlenky jsou jiné, než na to 

zakládat rodinu. To se s tim, jak to bylo nedá srovnat. Dneska jsou úplně jiné podmínky, je 

to víc na tobě.  

T: takže, jak by ten stát s těma lidma měl pracovat, aby měli děti? 

R: no určitě jinak, ne tady jim dát 300 tisíc, ale u zaměstnání všechno kousek, tu školku, ty 

jesličky, aby si nemusela platit chůvu, pani na úklid, pomoc. Ty podmínky pro vás mladé 

jsou tedy opravdu daleko těžší. 

  

SKUPINA A, RESPONDENTKA 2 

 

R: ty jesličky tehdy byly hrozné levné, to byly tak zanedbatelné částky, že se to dalo 

zvládnout, a navíc to těm maminkám fakt pomáhalo, dostat se do společnosti v práci. Ty 

maminky jsou dlouho doma s těma dětma a já to vidím třeba na mé snaše, která má 

dvouletého syna a on prostě pořád nemluví, neumí chodit na nočník, bojí se a v těch 

jesličkách ty děti sestřičky nebo tety, tak ty ty děti už takhle malinka vedly k nějaké 

disciplíně a socializaci. Když jsi tam to dítě přivedla tak oni se neptali má plínky či nemá 

plínky. Tu plínku jim vyndali, posadili dítě na nočník a bylo. A to dítě si zvyklo, protože 
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vidělo ostatní děti, že jsou na nočníku, tak to dělali taky. Dneska když je to dítě malé a 

maminka promešká dobu, kdy by ser to dítě na ten nočník mělo dát, tak už je pozdě a 

maminka i dítě je vystresované.  

T: Chápu také jsem ale četla názor, že když se děti dávali do jesliček, tak pak neměli tak 

úzký vztah s rodiči a trpěly syndromem odloučení.  

R: ne to vůbec ne. Je fakt, že ty maminky pracovaly třeba dlouho, do těch 4 hodin, ale 

nemyslím si, že by ty děti tím nějak trpěly. Naopak byly víc samostatné, a to pak i 

v dospělosti. Vidím to jednoduše na mých dětech. Prostě si myslím, že ta socializace těch 

dětí, co vyrůstali v jesličkách byla lepší. A je možný, že rodič s tím dítětem strávil méně 

času, ale já myslím, že když chceš, tak si ten vztah s tím dítětem vypěstuješ. Já mám teďka 

daleko lepší vztah se mými třemi dětmi, které chodili do jesliček, než s dcerou, která se mi 

narodila jako poslední a do jesliček nechodila. Ona je i drzejší, vyrostla v té jiné době po 

revoluci už, prostě i hodně spoléhá na to, že já i ji pomůžu.  

T: příspěvky a jejich vnímání 

R: Já jsem vyrůstala v celkem chudých poměrech a nebyla jsme náročná, takže jsem byla 

vděčná za to, co mi ten stát dal. Takže když jsem měla mateřskou, tak já sem si s tím 

celkem vyžila. Ale zas já jsem byla hodně šikovná, uměla jsem šít, takže jsem si tím i 

přivydělávala. Takže jsem prostě nebyla náročná, a navíc jsem si myslela, že ani nemůžu 

mít víc. Prostě jsem ani nikdy nemířila vysoko. Ale zase jsem nikdy neměla pocit bídy, že 

by mi chyběly peníze nebo pocit nedostatku.  

T: A myslíš, že ty příspěvky jsou teď silnější nebo to bylo spíš v té tvé době? 

R: Já myslím, že to jde s dobou, že je to pořád nějak v poměru k těm výplatám. Prostě 

přiměřeně. Co jsem chtěla jsem si pořídila, rohlík stál 70 haléřů. A to že jsem nejela na 

dovolanou, tak s tím jsem se nějak smířila. Tak jsem jela k máti na chalupu no. To mě 

stačilo. 

T: A co myslíš, že brání dnešním ženám v tom mít děti v kontextu těch příspěvků, bydlení, 

péče… 

R: Já si myslím, že jim chybí jistota. Dneska ty byty nebo získat ten byt je velmi složité, 

zadlužit se na celý život. Takže mladá lidi mají strach a bojí, co bude, aby to zvládli. 

Uživili vůbec to dítě. A vůbec myslím, že dneska jsou chudí a bohatí a aby to dítě šlo do 

školy s pocitem, že nemá to a nebo na tamto a že rodiče mu to nemůžou pořídit, když to 

druhý spolužák má, to je blbý. Jsou prostě rozdíly. 

T: Což myslíš, že za tebe nebylo? 
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R: Ne za mě to nebylo. Nebo možná trochu, ale nebylo to tak výrazné ty rozdíly, jako 

dneska. Protože dneska, když si mladí lidé chtějí pořídit rodinu, tak uvažují úplně jinak. 

My jsme neuvažovali, my jsme se prostě zamilovali, vyspali spolu a měli jsme děti. A bylo 

prostě. No neřešila jsem, kde budu bydlet, nějak jsem věděla, že ten stát mi pomůže. 

Dneska ti mladí lidé se musí spolehnout samy na sebe. Úplně chápu, když ti mladí lidé se 

vdávají později a mají děti později. Prostě uvažují jinak než my. Oni potřebují tu jistotu, 

ale tu si musí zajistit samy. Dneska jim nikdo nepomůže. Je všechno drahé, nájmy jsou 

drahé. No a je mi těch mladých líto.  

T: A myslíš, že je něco, co by ten stát mohl udělat, aby pomohl tomu, že by mladí chtěli 

mít děti? 

R: Dneska už neříkám, že by stát měl. Žijeme v kapitalismu, takže dneska už by se fakt 

měl každý o sebe postarat sám. Jen možná, že by se ten stát mohl více postarat o ty mladé 

lidi, co se týče toho bydlení no. Je málo státních bytů asi no nebo nejsou žádné. A to že se 

ty byty prodaly v těch privatizacích, tak to si myslím, že byla chyba. Ten stát si měl nějaké 

byty nechat nebo vystavět nějaké byty pro ty lidi, kteří na to prostě nemají. A mělo by to 

být pro ty lidi, co si nemůžou vzít hypotéku, tak aby tito lidé měli aspoň, kde bydlet za 

takové peníze, které pro ně budou únosné ze mzdy.  

 

SKUPINA A, RESPONDENTKA 3 

 

T: Tak já bych se na úvod zeptala, jak se vám žilo těšně předtím, než jste si pořídila první 

miminko, jaký byl váš život a dejme tomu duch tehdejší doby. 

R: No já abych řekla, tak jsem si žila docela dobře, nemůžu si stěžovat. Vdávala jsem se ve 

dvaceti, takže když ještě jsme maturovala. A měla jsem v rámci možností nějak tak 

všechno na co jsem si vzpomněla. Nejezdila jsme teda na dovolený k moři, ale rekreace 

v Čechách to jo, to jsem byla. Nemůžu říci, že bych se měla špatně. V momentě, kdy jsem 

se vdala jsme si i zadělali na miminko, tak to se pak situace trošku zhoršila, když na to 

koukám z dnešního pohledu. Protože v bytě mých rodičů bydlela už vdaná sestra, která 

čekala až se jí dostaví a zkolauduje byt, tak my jsme s manželem bydleli v bytě jeho 

rodičů. Na Proseku v paneláku, v pokojíčku o 8 metrech čtverečních. Taková nejmenší 

komůrka, co v těch panelácích bejvala.  

T: A mě dneska přijde, že lidé už předpokládají, že to bydlení chtějí mít zajištěno, když 

zakládají rodinu. Ale přijde mi, že vy jste do toho šli po hlavě, i když jste to neměli 
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zajištěné…  

R: No víte, kdybychom čekali, než si zařídíme svoje, tak bysme se asi nevzali, protože 

bysme se možná třeba dřív rozešli. Ta šance taková nebyla. V té malé místnosti jsme zase 

nebyli dlouho. Tam jsme byli asi půl roku a pak jsme šli do větší místnosti k mým 

rodičům. Ta naděje na byt nebyla. Jako dneska je to sice těžký, když to poslouchám, tak si 

říkám, z čeho ty chudáci mladý dneska si mají našetřit na základ pro hypotéku. (rok 1970) 

No a ono ale ani tenkrát nebylo o nic lepší. Buď se někdo upsal u dolů nebo u vojáků a pak 

měl šanci na služební byt.  Ale to jste taky nechtěli. Protože ono se posuzovala, přišla 

komise a řekli…nebo takhle rodiče bydleli ve 2 plus 1 a tatínek to předělal na 3 plus 1 a 

ještě jsem měla mladšího bratra. Takže řekli, že ty tři místnosti nám stačí. Tak vím, že jsem 

s tím pupkem stála v kuchyni a říkala jsem, že je to nespravedlivé. A plakala jsem. No 

takže šance moc nebyla. Byly teda ještě bytový družstva, ale tam se zase musela složit 

záloha. To pak většinou dohromady ta rodina dala, ale čekací lhůta na ten byt byla zas 

hrozně dlouhá. Já jsem se v podstatě toho bytu z družstva nedočkala. A to jsem já i manžel 

jsme byli v družstvu. Takže jsme si ve finále vzali poměrně velký úvěr a pořídili si 

domeček za Prahou.  

… 

No a když to srovnám s dneškem tak si myslím, že všechno stojí peníze a je takový hlad, 

ale ten přístup k těmhle tem věcem je přece jenom lepší.  

…  

Jako byly velké školky na každém městě. Taky byly jesle, který dneska už vymizely, že jo. 

Takže já jsem toho staršího kluka už od ¾ roka dávala do jeslí.  

T: takže když byste to měla zase srovnat…dostupnost té péče pro děti dnes a tehdy? 

R: Já si nemyslím. Problém je spíš v tom, že dnešní mladí lidé očekávají víc… to jako 

pochopitelně, proč by měli očekávat méně a zažívat to co jejich maminky před X lety. 

Prostě teď očekávají něco, co je lepší. Mnoho věcí, které tenkrát byly označovaný za 

výdobytky socialismu, ač my jsme to třeba tak nevnímali, tak mám pocit, že těch školek 

bylo víc a také učitelek. No a ty výdobytky, se pak uťali, že tohleto mít nebudeme. No a 

teď se zdá, že to zas tak zbytečný není. Ty školky teď prostě chybí.  

T: tak teď bych se ještě ráda zeptala na příspěvky… 

R: No já vám to můžu říct skoro docela přesně, protože můj nástupní plat po maturitě byl 

860 Kč. No a co se podpory státu týče bylo stavební spoření, to je dneska taky. Byla 

mateřská půl roku, a to bylo všechno. Pak jsem mohla být na neplacené mateřské doma do 



 

 

101 

dvou let. A ta částka t byl nějaký procentuální poměr z platu a bylo to asi tak stejně 

směšné, jako dneska.  

T: A když byste měla nějak popsat ideální průběh, jak byste si ten život v té vaší době 

chtěla uzpůsobit a teď myslím opět v kontextu toho rodinného života a doby v které jste 

žila? 

R: Já to nechci nějak zvětšovat, aby to znělo ukřivděně, ale byli jsme rozhodně míň 

nároční. Ono nebylo tolik možností, na dovolenou jsme mohli jet leda tak k Balatonu, do 

Jugoslávie se dostali jenom ti vybraní a na západ nikdo. Takže člověk toužil po tom, co 

měl tady. Takže pro mě by bejvalo bylo štěstím a možná by se tenkrát i všechno vyvíjelo 

jinak, kdyby ta komise tenkrát ano bydlíte tu dvě rodiny a další nezletilý, takže máte nárok 

na další byt. To že bychom ten byt neměli zařízený, že bychom postel měli po rodičích, to 

by nám nevadilo. Postupně bychom si šetřili nebo si vzali drobou půjčku, tak nějak k tomu 

patřilo. Takže já bych si tenkrát bývala byla přála, kdybychom tenkrát dostali byt.  

T: A myslíte, že v dnešní době je také něco, co lidem chybí pro to zakládání rodiny? 

R: Já když to vezmu z pohledu mé dcery, tak si myslím, že je rozumnější. Když jsem na ní 

občas zatlačila, hele já bych chtěla vnoučata, tak ona mi řekla mami nejsem tak blbá, abych 

si takto mladá (dceři je 28 let) pořídila dítě, tak jako jsi byla ty. Jako člověka to v ten 

moment zamrzí, ale v podstatě má pravdu. Nás prostě z práce nikdo vyhodit nemohl. I 

když bych udělala nějaký problém, tak bych byla pokáraná, ale ten plat by mi každý měsíc 

stejně přišel. Byla to taková jistota.  

… 

Oni to ti mladí mají prostě těžší v tom, že mají určitou nejistotu. Třeba i co se týče stálosti 

práce. Mladá slečna nastoupí po škole do práce, otěhotní a to místo ji bude drženo, jen po 

určitou chvíli. Za komunistu měli ale práci všichni. Byla tam ta jistota toho příjmu.  

… 

A nebo si ti lidi mohou říci ano bereme se, pořídíme si děti, platíme přehnaný nájem, ale 

pak toho mužského vyhodí z práce a co pak? A žádné sociální bydlení není. Tak půjdou 

s tím dítětem pod most. Nebo si vezmou jednu půjčku, druhou půjčku, pátou půjčku a mají 

milionové exekuce.  

T: Říkala jste, že jste měla dětí víc a s delším rozestupem. Vnímala jste, že se během té 

doby mění ty podmínky pro rodinu?  

R: No určitě. Dcera poslední se mi narodila, když syn šel na vojnu. Takže rozdíl byl. Třeba 

péče o mě v tom těhotenství byla později mnohem lepší. No a když mi dcera ohrnula jazyk 
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nad jogurtem v kulatém kelímku, tak jsem jí koupila ten hranatý. A to je fakt, že ty starší 

synové pak záviděli, že to oni ve svém dětství neměli. Dceři jsme tak prostě mohla dát víc, 

ale to i sobě. Udělat radost a tak. 

 

SKUPINA A, RESPONDETKA 4 

 

T: Tak byste mi popsala, jak se vám žilo, než jste si pořídila miminko? 

R: Tak mě umřel taťka ještě, když jsem byla svobodná, takže jsem se tak nějak musela 

začít víc starat. A člověk pak bere trošku jinak. Zdědila jsem barák, takže jsem se o něj 

musel a postarat a tam jsem mohla i založit rodinu.  

T: Aha, takže byste zdědila dům, tak to bylo příjemné. No a myslíte, že dneska sehnat to 

bydlení, když odhlédnete od vaší situace a srovnáte vaší dobu, je dnes těžší? 

R: No za nás byly bezúročné půjčky, což si myslím, že teď třeba chybí… no takhle já 

nechráním minulou dobu, to vůbec ne, ale pro rodiny s dětma bylo víc výhod. No taková 

větší jistota prostě.  

… 

Ono teď máme tu demokracii. A ta má své výhody, ale pokud je chceme čerpat, tak 

musíme myslet na to, že z toho člověku planou nějaké povinnosti. To není jenom o 

výhodách. Teď třeba máme nepřizpůsobivé…no jakože cikány. Dřív musel každý 

pracovat. No a přijde mi, že oni mají víc výhod, i když nepracují.  

T: Já bych se vrátila ještě trochu k tomu bydlení. Myslíte, že tehdy ty náklady na bydlení 

byly nižší? 

R: Já myslím, že teďka jsou vyšší. Dřív byl jiný poměr výdělku a cen. Například jsem byla 

za dva roky schopná ušetřit 20 tisíc. A to jsem měla 800 Kčs plat a když jsem měla 1000 

Kčs tak jsme jásala.  

… 

Myslím si, že je dost draho a hlavně se mi nelíbí, že když dřív byly děti, tak vše co se 

týkalo dětí…oblečení, boty…tak byly úplně v jiných cenovejch relacích. No a dneska to je 

prasecky drahý, protože vědí, že lidi to těm dětem koupí.  

T: S bydlením pak souvisí dostupná péče jako školka a jesličky, využívala jste to? 

R: Jesličky? Ne...já jsem z Turnova a tehdy, když se chtělo dítě přihlásit do školky, tak se 

muselo odpracovat 30 hodin na akci svépomocí. Takže můj muž chodil u starší dcery 

třikrát po třiceti hodinách pomáhat na budování té školky a i ty jsme ji tam nikdy 
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nedostaly. Potom u mladší dcery se stalo to, že přišel dopis od města, kde psali, že jako 

dárek k MDŽ maminkám, dostáváme nárok na místo v nově otevřené třídě ve školce. No 

takže za mě moc ty školky dostupné nebyly nebo aspoň u nás v Turnově. U baráku jsme 

pak měli podnikovou školku, od brusíren a to nebyla šance tam dítě dostat. Větší podniky 

měly své školky no. Takže to nebylo jednoduché.  

T: A nevíte, jestli dávali jiné maminky děti do jeslí? 

R: Ano dávaly, ony byly takové ty denní jesle…ale nevím tomu bych já nakloněná nebyla. 

Ale ono to dlouho netrvalo, ono to pak skončilo. Takže byly jesle asi troje v Turnově. 

T: Tak bych se pobavila, jestli si vybavujete, jaké byly příspěvky? 

R: No na mateřské s první dcerou jsem byla asi dvacet týdnů…do práce jsem šla po půl 

roce. Což jako bylo krátký. Ani nebylo žádný porodný. Teď mě rozčílilo, jak se mluvilo o 

tom, že se zvýší rodičovská na 300 tisíc od určitého data a ty lidi si začali stěžovat, že jich 

se to netýká, že to nestihnou a začali podepisovat petici. Vždyť někdy to musí začít, to se 

nedá nic dělat. Tehdy taky vyhlásili, že od určitého data vyhlásili, že bude vyšší porodné a 

já jsem s tím tak nemohla nic udělat. Prostě jsem si odrodila dříve, s tím se nedalo nic 

dělat. No a nikdy by mě nenapadlo psát petice nebo protestovat, přijde mi, že ty lidi si 

myslí, že si můžou všechno vydupat.  

T: A když byste to měla zase srovnat v čase, myslíte, že těch financí tehdy od státu 

proudilo k rodinám více 

R: No já si myslím, že ta podpora je teďka silnější.  

… 

No já si myslím, že je vůbec chyba to, že se lidé neberou. Ono je matka samoživitelka a 

bere na to dávky, přitom chlapa má doma. Za nás tohle nebylo.  

… 

No řekla bych, že to co tenkrát fungovalo, tak se zrušilo a teďka to s velkou slávou zase 

zavádějí.  

T: tak myslíte, že stát vytváří nějaké prorodinné prostředí? 

R: Já si myslím, že dřív stát dbal víc na o to, aby se rodily děti a bylo víc výhod. Byly ty 

bezúročný půjčky, taky byly půjčky od podniků, kdy se podle počtu dětí odpouštěly nějaké 

části dluhu.  

T: Ještě mě napadá, jestli mateřská tvořila takový podstatný příjem rodiny? 

R: Noo tak tam nebylo daný kolik tisíc můžete čerpat, ale podle toho, jaký měl člověk 

výdělek. A končilo to dvouma rukama, to nebylo, že až čtyři roky, jako teď. No jako 
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v podstatě to dost táhl mužský. To až pak při druhém dítěti jsem tu mateřskou měla delší.  

T: A myslíte, že je něco aktuálním rodinám brání k tomu, aby měli děti? 

R: No já sis myslím, že kdyby tam byly nějaké výhody, tak by to bylo lepší. Navíc ten stát 

potřebuje, aby se ty děti rodily.  

…Navíc ty lidi se neberou. Oni nepřemýšlí, myslí si, že můžou zvednout kotvy a odejít. 

Jenomže když se jim něco stane, tak to je průser. Teďka ten záchranář, jak umřel. Zůstala 

po něm manželka a děti a ona nemá nárok na vdovský důchod. A dělají na ní sbírku.  

 

SKUPINA B, RESPONDENTKA 1 

 

T: jak jsi bydlela, než se dcera narodila? 

R: no měla jsem svoje bydlení, které jsem získala díky mámě, která šla bydlet se svým 

přítelem a já jsem tak vlastně získala byt. Ten byt byl státní, ale veliký, konkrétně 4 

pokojový. A já jsem tam musela načerno přihlásit babičku, protože mi ten byt chtěli sebrat. 

Nemohla jsem tedy v tak velkém bytě bydlet sama a ani ta babička nestačila. Takže se 

řešili metry, kolik metrů čtverečních může být na osobu. No a tak jsem se rozhodla ten byt 

vyměnit a to pomocí inzernátu v novinách. Ono to bylo celé na černo. Můj byt byl větší a 

jejich menší, takže jsme je vyměnili plus mi načerno dali nějaké peníze. 

T: A víš jaké náklady na bydlení to pak byly, když už si měla ten byt vzhledem 

k tehdejšímu platu? 

R: Plat byl tak 1700 až 2000 a náklady na bydlení pak byly v řádu stovek.  

T: Takže si nemusela každý měsíc přemýšlet, jestli to bydlení utáhneš?  

R: ano bylo 

T: A myslíš, že dneska jsou ty náklady na to se zabydlet a bydlet pro rodinu, která chce 

dítě větší? 

R: já myslím, že jo, protože pokud si rodina dneska nevezme hypotéku, tak vlastně ani 

nemá, jak bydlet. Myslím, že jen tak z platu to našetřit nezvládnou. Pokud teta něco 

nezdědí, že jo nebo tak. Takže jiné řešení, než hypotéka vlastně není. Nevidím, že by to 

jinak šlo teda. Anebo můžeš jít pracovat do ciziny, jako mladý, tam si vyděláš několik 

stovek tisíc a to si pak dáš na bydlení. Jako takový základ. Ale i tak, furt to asi bude jen 

menší část, která trochu sníží hypotéku, ale bez ní to nezvládneš.  

T: a to že jsi měla bydlení…cítila jsi, že by to vlastně bylo díky podoře od státu? Že 

vlastně stát ti pomohl k tomu, že jsi měla takhle bydlení? 
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R: jo určitě, ale spíš to byl pozůstatek toho systému, co byl předtím (komunismu), než té 

konkrétní doby, kdy jsem zakládala rodinu. Takže to prostě nahrálo tomu, že jsem mohla 

takhle bydlet. Protože ten byt pak šel do té privatizace. To znamenalo, že ten byt byl státu a 

pak po revoluci došlo k privatizaci, kdy jsem ten byt vlastně splácela po několik let, aby 

byl v mém vlastnictví. A pak už ten byt byl můj, ač jsme byli jakoby v družstvu.  

T: a to splácení toho bytu bylo náročné, opět mě zajímá ten poměr nákladů vzhledem 

k vyžití z platu.  

R: Jo pořád to bylo finančně v pohodě, hlavně když to srovnám zase dnes s těma 

hypotékami. Bylo to prostě dostupný. Jednoduše když se člověk dozvěděl, že se bude jeho 

bydlení privatizovat, tak ho to nevyděsilo a mohl se do toho pustit a bylo reálné to 

zvládnout. 

T: tak teď se pobavíme o dostupné péči. Jesle fungovaly v té době? 

R: ano, ale dcera tam nechodila, takže o nich moc nevím. Chodila až do školky. A to jsem 

vnímala tak, že jsme bydleli v zahraničí a aby dcera mohla jít pak do školy, tak musela 

aspoň rok chodit do školky. Tak mi to přišlo jako takový nátlak, že něco musíš. Což se mi 

nelíbilo, radši bych ještě ten rok byla v té Itálii. Prostě bych uvítala, aby ty podmínky byly 

volnější. Abych si to mohla rozhodnout já a ne stát.  

T: a byl problém dcera přihlásit do školky? 

R: Ne vůbec, to bylo bez problému. A vůbec jsem neřešila bydliště. To bylo dobrý. Teď 

vím, že rodiče vozí své děti bůh ví kam. Ta péče jednoduše byla dostupná a i dobrá.  

T: a jak myslíš, že je to dnes? 

R: Dnes je asi víc možností, že si tu školku třeba i zaplatíš. Takže je těch možností víc, ale 

zas je otázka té dostupnosti vůči bydlení. Že ty školky, které by, jsi třeba chtěla jsou dál. Já 

myslím, že lidi mnohdy vzpomínají na socialismus hraje roli, jestli je to v místě bydliště 

nebo jestli si to zaplatíš. Tehdy mi přišlo, že jsme bydleli, kde jsme bydleli a školku jsme 

měli dvě minuty.  

T: Teď bych se ráda bavila o příspěvcích a financích. Předtím, než jsi měla dítě, tak jsi 

pracovala, pak jsi nastoupila na mateřskou a to se potom žilo jak?  

R: No v pohodě jsem nevyžila. I já jsem chodila na různé brigády. Ale my jsem zas chtěli 

aspoň do toho Bibione na dovolenou, takže jsme si na to chtěli vydělat. Ale těch peněz 

bylo spíš míň, než víc. A potom, když se partner odstěhoval a zůstala jsem sama, tak jsem 

si tam vzala i kamaráda na bydlení, abych měla peníze na vyžití. Protože podle mě, když 

nebyly dva lidi, tak ten jeden měl teda co dělat. Takže ty příspěvky, co jsem od státu 
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dostávala určitě nebyly nějakou podstatnou částí rodinného rozpočtu. Taky vím, že mi 

něco i odmítli přiznat, protože jsem podle nich na to neměla nárok, že mám dostatečně 

vysoký příjem i bez tohoto příspěvku.  

T: a když by jsi to opět měla ty příspěvky srovnat s dneškem? 

R: Já bych řekla, že je to nastejno. Třeba si vybavuju, že ke mně do bytu chodila paní, 

která kontrolovala, jak na tom jsem. Co mám a nemám, třeba kazeťák, televizi a tak a 

podle toho posuzovala, jestli mi může dávat ty příspěvky. Takže vím, že jsem různé věci 

schovávala, aby toho pobírala více.  

T: A co myslíš, že v dnešní době může být bariera pro to, aby si rodiče pořizovali děti? 

R: Já tam cítím to, že ty ženský nebo rodiny celkově nemůžou mít zázemí, to znamená 

bydlení. To jediný si myslím, že je problém. Všechno stát poskytne, ale to bydlení si 

myslím, že ne.  

T: a naopak něco, co je může motivovat? 

R: tak já nevím, dostávají 300 tisíc, to si můžou na mateřskou rozvrhnout, a to je podle mě 

dost. Pak si už myslím, že mají všechno, příspěvky na každou kravinu. Takže jedině to 

bydlení je takové nejvíce těžké, jinak si myslím, že zbytek stát poskytuje, toho dost.  

 

SKUPINA B, RESPONDETKA 2 

 

T: Jak se vám žilo, bydlelo a tak v době, než jste si pořídila první miminko? 

R: Tak mělo 23 a bydlet jsme neměli kde, protože tenkrát bylo hrozně těžké bydlení 

sehnat. Ty byty prostě nebyly, protože byly hrozně nízké regulované nájmy a kolikrát ty 

byty byly prázdný a drželi je pro někoho. Nechávali si je třeba starší lidi pro vnuky a 

podobně.  

T: Takže nikomu z rodiny nezbyl státní byt, kam byste mohli jít bydlet? 

R: Ano, mému strejdovi a my jsme počítali, že tam půjdeme bydlet, ale on odmítl nakonec, 

protože se bál, že se pak nevystěhujeme. On byl vlastně pak i právní problém toho člověka 

z bytu vystěhovat. Ono bylo po té revoluci docela krátce a byl to takový divoký 

kapitalismus, kdy ty zákony ještě nefungovaly, tak jak měly a byla to taková zmatená doba 

na kterou já nerada vzpomínám. Bylo to takové chaotické. Lidi nevěděli, na co mají nárok, 

co můžou a nemůžou a tak.  

T: Takže jsem pochopila, že bydlení jste úplně zajištěné neměli? 

R: My jsme se snažili i jsme byli na několika prohlídkách, ale oni po nás vlastně chtěli 
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náklady na rekonstrukci toho bytu plus nájem. To bylo nereálné. Takže člověk musel do 

toho bytu vložit 30 tisíc, což bylo v té době hodně a pak ještě platit nájem. A to všechno 

čekali, že zaplatíme hned. Třeba například očekávali, že kamna si tam dodáme, což pro nás 

bylo finančně nedostupné v té době. To tedy zaprvé a za druhé, jako proč platit tolik peněz 

do cizího za to, že vám dovolí platit nájem.  

T: A když byste to měla srovnat s tím, jak je to dneska? 

R: To je úplně nesrovnatelný, protože dneska, když máte nějaký byt, tak už máte 

představu, za jakých podmínek ho můžete pronajímat. A když chcete nějaké úpravy, tak to 

odečtete z toho nájmu. Je tam jasně daný vztah majitel a nájemce.  

T: Na druhou stranu jsou dnes ty byty dost drahé… 

R: Jsou, ale už jsou ty možnosti… je hypoteční trh, není problém sehnat nějakou půjčku. 

Protože například v mé době sehnat půjčku bylo úplně nereálné. Tehdy jste musela mít 

někoho, kdo vám půjde ručit. Vůbec celé bankovnictví bylo v plenkách, až časem třeba 

okolo roku 2000 se ty půjčky uvolnily a byly více dostupné.  

T: To jsme probraly spíš trh, měla bych z toho chápat, že stát tedy nějakou podporu 

v rámci bydlení neřešil? 

R: No asi ano, nebylo ani stavební spoření, takže pokud ty lidi nedostali peníze od svých 

rodičů, tak to byl fakt problém.  

T: Dobře, tak se pojďme teďka zaměřit na dostupnou péči. 

R: Jo tak ta péče byla dostupná, to dobíhaly školky a jesličky, který fungovaly za 

socialismu. Tam se podala žádost na město a podle věku to přidělili. A o jesličky nebyl 

takový zájem, protože ta mateřská už byla tři roky, takže o to až takový zájem už nebyl. 

Tak jesličky postupně upadaly pro nezájem. Nikdo totiž ani neměl nějakou až tak dobrou 

práci, aby ty jesličky měl jako oporu k tomu zaměstnaní.  

T: A školka? 

R: Ta byla dostupná. Ač v té době byly silné ročníky, tak nebyl problém sehnat školku.  

T: A byla ta školka něco, co pomáhalo v kombinaci se zaměstnáním? 

R: Určitě, ale zároveň v té době ještě bylo zvykem, že když mamina musela tak byla 

uvolněná z práce a hlídala nemocné děti, s tím se počítalo. Já mám tři děti s velkým 

rozestupem a myslím, že dneska už je to celkem jiné. Například já pracovala vždy ve 

službách a končila jsem třeba ve 4, takže jsem dcera vyzvedávala například v půl páté a ač 

školka měla mít do 5, tak paní učitelka už s dcerou stála u vchodu, všude zamčeno, dcera 

oblečená a čekaly na mě. A učitelka mi dávala najevo, že takhle teda ne maminko. Ale ta 
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školka měla ještě 20 minut fungovat.  

T: Tak teď bych se ráda zaměřila na finanční podporu, co byla od státu… 

R: To si pamatuji, že byly přídavky na děti, to bylo super. Bylo úplně jedno, kolik 

vyděláváte, prostě jste měla dítě, a tak jste ten příspěvek dostala. Tuším, že to byla 

pětistovka na měsíc, což v té době byla docela významná částka. A super bylo, že když jste 

to nějakou dobu nevybírali, tak vám to potom zaslali, když jste o to požádali. V podstatě 

takový druh spoření. Jendou jsem takhle dostala šest tisíc a koupila jsem si nový kočárek.  

T: a s tou mateřskou bylo to něco z čeho se dalo vyžít? 

R: No tak vyloženě nějaké podpora to nebyla, bylo to pár stovek. Já si částku 

nevzpomínám, ale nebylo to, že by matka samoživitelka sama vyžila z přídavků a mateřské 

bez problémů. Což mi, ale přijde, že je stejné i dnes. Taky by z toho ta matka dnes 

nevyžila. Ale jinak mi ta podpora přijde nastejno. Mateřská byla nižší, ale zase i náklady 

byly nižší. Já si myslím, že když máte děti, tak na tom nikdy nevyděláte. Ani tenkrát a ani 

teď.  

T: A jak byste by si ten život, a to pořízení dítěte tehdy nějak ideálně představovala? 

R: No asi to dostupnější bydlení a vůbec možnost si na něho půjčit. A dneska si myslím, že 

asi totéž.  

T: A myslíte, že v dnešní době funguje něco, jako bariera, která brání lidem si zakládat 

rodiny? 

R: nemyslím si, já si myslím, že ty možnosti jsou velice dobrý a že záleží na každém, jak si 

dokáže s tou situací poradit.  

T: Dobře a je tedy naopak něco, co je motivuje mít děti? 

R: Já si nemyslím, že by stát měl. Nebo takhle stát by měl podporovat, aby lidi měli děti, 

protože ty potřebuje, aby potom vydělávaly na ty starší, to je jasný, ale nemyslím si, že by 

lidi motivovalo to, že jim stát něco dát. No prostě si myslím, že když se někdo rozhodne 

mít děti, tak jim nějaký slevy na daních a novomanželská půjčka a tak podobně, že to není 

jako důvod. Ale možná spíš by to chtělo vytvářet ve státě podmínky pro to, aby mohly ty 

ženy pracovat na mateřský. Aby podporovaly zaměstnavatele v tom, aby umožňovali práci 

z domu. Tedy aby byla podpora v tomto u větších firem. Aby vznikaly firemní jesličky, 

školky. Prostě aby zaměstnavatelé vytvořili lepší podmínky pro ženy.  

SKUPINA B, RESPONDETKA 3 

T: Tak jestli byste mi nějak popsala, jak se vám žilo… 

R: Tak bylo to za doby komunismu. Já jsem se vdávala ve dvaceti a vzali jsme si 
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s manželem novomanželskou půjčku na bydlení. Ta byla hodně levná, tam bylo asi 1,5 % 

úrok a brali jsme si asi 20 tisíc, za to jsme si pořídili nábytek. 

T: A přímo bydlení? 

R: No to jsme měli byt v rámci OPBH, který jsem zdědila po babičce a dědovi. Což byla 

výhoda, protože oni se o ty byty staraly, takže když jsme potřebovali něco vyměnit nebo 

opravit, tak oni se o to postarali. To dělali zadarmo takovéhle věci. To bylo fajn tedy 

tenkrát no.  

T: Takže byste řekla, že to bydlení bylo tehdy dostupnější?  

R: Jo tam byla silná podpora od státu, oni chtěli, aby lidé bydleli. Dřív se ty mladý 

podporovali. Firmy třeba svým zaměstnancům dávaly byty. Pak šel teda komunismus do 

háje, ale tohle to fungovalo teda.  

T: A měsíčně to představovalo, jaké náklady na bydlení? 

R: Já si pamatuji, že jsem platila asi pětistovku za všechno, jakože elektriku, telefon a tak. 

A vydělávala jsem asi tak tisícovku, takže to byla tak půlka mého platu, ale zase ty ceny 

byly nižší, jakože za jídlo a tak.  

T: A co nějaké jesličky nebo školka v okolí? 

R: Jojo Lucinka chodila i do jesliček. Já jsem se totiž rozvedla a potřebovala začít 

pracovat, takže Lucinka chodila od půl roku do jesliček. A moc mi to vyhovovalo, bylo to 

super. Teďka už moc jesličky nejsou, jen soukromé školky, které jsou drahé jako blázen. 

Navíc bylo dobré, že když to dítě dosáhlo třeba tří let, tak už mohlo do té školky nastoupit. 

Teď je vše od září a čeká se na to září, než bude moct nastoupit.  

T: Také jsem četla názor, že když bylo dítě v jesličkách tak nemělo tak vybudovaný vztah 

s matkou. Myslíte, že je to pravda? 

R: No to si myslim, že určitě neplatí. Já jsem si Lucku vyzvedávala kolem té třetí hodiny. 

Celý odpoledne a večer jsme byly spolu.  

T: Takže jste s tou péčí byla spokojena. A myslíte, že teď je to horší? 

R: Já si myslím, že horší to není. Jsou ty soukromý instituce, ty jsou zase drahý no. Dřív se 

za tu školku platila stovka třeba, no něco zanedbatelného. 

T: A co potom na mateřské, jaké to bylo? 

R: Tak bylo to o chlup horší, než když člověk chodil do práce. Dneska vím, že jsou nějaké 

hranice na to jestli dostaneš různé příspěvky, ale dřív šly každému. To člověk jednoduše 

zažádal a dostával je pořád. A předtím za toho komunismu to bylo i tak, že stát podporoval 

ty mladý. Takže v minulosti to určitě horší nebylo.  
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T: A co myslíte, že může být pro dnešní mladá bariera k tomu pořídit si děti? 

R: Hmm dneska musí mít člověk asi nějakou finanční jistotu. Něco uspořeného. Taky je 

problém asi s tím bydlením. Bydlení je základ a sama víte, že bydlet s rodičema je nic moc. 

No dřív byly pořadníky na byt, sice čekal dva tři roky, ale měl jistotu, že ten byt pak dostal. 

V dnešní době už tohleto není. A nějaké volné byty od státu nejsou. Já bydlím v Kostelci a 

tady jsou městké byty, ale čeká se dlouho, než se uvolní a stejně pak člověk platí třeba 13 

tisíc, což mi přijde celkem hodně. Přitom je to takovej ošklivej panelák. To se už vyplatí 

hypotéka, ale to zas člověk musí mít našetřeno.  

T: A když byste měla srovnat kvalitu života té tehdejší doby a dnešní… 

R: No špatně jsme si nežili, žili jsme si tak jako průměrně, v Praze v paneláku. Teď jsou 

možnosti, že můžou lidi cestovat, dřív vás nikam nepustili. Takže cestování nepřipadalo 

v úvahu ani na něj nebyly peníze, ale všichni si byli nějak tak rovni.  

T: A řekla byste, že jste měla od toho života menší očekávání? Dneska ti mladí očekávají, 

že budou mít zajištěné to bydlení, než se pustí do rodiny a tak.. 

R: No je asi fakt, že holka v mým věku, třeba ve dvaceti nebo dvaceti tří nebyla vdaná, tak 

byla divná. Teď je ta doba jiná, honí se kariéra. Třeba teta se vdávala v loni, její 39 let, 

dělala karieru na Ministerstvu obrany a teď už nemůže otěhotnět. A to dřív nebylo. Dřív ty 

ženy měli děti okolo dvaceti a nemusely být ani tolik zabezpečené.  

 

SKUPINA B, RESPONDETKA 4 

 

T: Tak pověděla bys mi, jak jsi žila, než se narodili holky? Co vztahy? A tak? 

R: No oni nějak tak už všichni měli vztah, partnery a pomalu i děti a máma do mě furt 

hustila, že jsem divná, že bych už taky měla taková být. No a já jsem měla Františka byly 

jsme spolu dva roky, tak jsme si spolu řekli, že teda jo. Ale to byl takový vztah nevztah, 

my jsme spolu chodili jenom na diskotéky a nic jo. No takže jsme si udělal miminko a až 

potom přišli na to, že vlastně nemáme vůbec nic společného. … 

T: A jak jste to měli vymyšlené s bydlením? 

R: Takže to nebylo tak, že bychom něco promýšleli. Ani bydlet jsme neměli kde, takže 

jsme bydleli u Františkovo rodičů. Pak jsme teda šli bydlet do Mladé Boleslavi, už do bytu. 

To si pamatuju, že jsme i pobírali nějaký příspěvek na bydlení. Ale jinak to bylo tak, že 

jsme nájem platili z toho, co měl František našetřeno. Celkem to šlo. 

Za půl roku se nám narodila ještě druhá dcera. To bylo opravdu neplánované. 
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T: A byly tehdy ještě jesličky? 

R: Co se týče nějaké péče, tak jesličky v té době už nebyly, ale kdyby jo, tak bych je určitě 

hojně využívala. Ta maminka si prostě od těch dětí potřebuje někdy odpočinou a tohle je 

super způsob, protože si odpočine a pak se na to dítě i více těší, než když je z něj unavená, 

protože jsem spolu pořád.  

Se školkou pak žádný problém nebyl, tam se obě holky bez problému dostaly a bylo to 

super.  

T: A jak jsi vycházela s mateřskou a dalšími příspěvky, co tehdy byly? 

Během toho, co holky byly malé, tak jsem normálně byla na mateřské a to myslím i jako ty 

další příspěvky a jejich výše, že je srovnatelná s dnešní dobou, že ten vývoj jde ruku v ruce 

s inflací.  

T: A když by si to měla srovnat…tu tvou dobu a dnešní? Je v tom nějaký rozdíl? 

R: Celkově si ale myslím, že dneska jsou mladí lidé vyspělejší nebo spíš nad vším více 

přemýšlí, budují si svoje vztahy, připravují se na svojí budoucnost. To je určitě fajn, jenže 

někdy se jim může stát, že ten vztah už přechodí a to dítě si ani nepořídí. Rozejdou se a 

pak ho mají hnedle s tím dalším partnerem. Což je škoda, protože to dítě ty dva spojí a ten 

vztah posílí. Takže to bych řekla, že může být bariéra dnešní doby.  

No a já během té výchovy holek byla mladá, že jo mě bylo 19 let, takže jsem vůbec 

nevěděla, co mám dělat a postupně jsem na to přicházela. Dneska se na to všichni 

připravují.  

 

SKUPINA C, RESPONDETKA 1 

 

T: Tak je spoustu oblastí, které hrají roli v rozhodování o pořízení dítěte, tak bych začala 

třeba bydlením… 

T: Takže nějaké vlastní bydlení je nereálné, že jo? 

R: No to nejde. Však tady v tom bytě nebyla ani pračka, no tak mi ji musela koupit máma. 

Jakože bych si tady koupila pračku za pár tisíc a měsíčně splácela několik stovek. No to 

nejde prostě. Že nejsem věrohodná osoba. Jim říkám, že tady mají od státu přímo 

potvrzeno, že mám peníze. Není to žádný zaměstnavatel, člověk, ale je to přímo stát. No 

takže na to vzít si hypotéku na vlastní bydlení už vůbec nepřichází v úvahu. No takže jsem 

celé rodině vděčná, že mě podporuje, protože stát se na mě vysral. 

T: Říkala jsi, že malé jsou dva. Máš teda nějakou zkušenost se školkou? 
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R: No školku mám od sebe asi 50 metrů přes silnici. Tam půjde až ji budou tři, ale to bude 

v březnu a do školky se chodí od září. Takže mě v březnu skončí rodičák, ale do školky jí 

ještě moc dát nebudu moct. Takže já budu půl roku bez peněz. No tak nevím, tak se asi 

přihlásím na pracák a budu dostávat nějak tisícovku nebo dvě měsíčně.  

T: A myslíš, že v minulosti se stát o ty rodiče staral lépe? 

R: No podle mě asi jo. Co říkala máma tak byly novomanželské půjčky, taky porodné. Na 

to dneska skoro nikdo nedosáhne. Já byla na rizikovém těhotenství, takže mi chodila 

nemocenská a ani tak jsem na to porodné nedosáhla.  

… 

No takže já, když byla malá tak jsem peníze neslyšela, ale co vim od mámy, tak se někdy 

diví, co ten stát vyloženě dělá. Dřív se ten stát snažil lidem prostě pomoci.  

T: A co myslíš, že by lidem v dnešní době pomohlo k tomu, aby chtěli mít děti? 

R: No podle mě, aby jim ten stát třeba víc pomohl. Oni se tady ohrazujou Amerikou, že 

tam jsou ženský na mateřský jen půl roku, ale tam mají prostě větší platy, takže si pak 

můžou dovolit nějaké chůvy a tak. Takže podle mě je toto špatný směr, aby se ohrazovali 

amerikou.  

… 

Tak by ten stát měl podle mě soudit i víc kus od kusu. Ano jsou prostě rodiny, které jsou 

zajištěný, ale pak jsou také rodiny, které jsou na tom hůře.  

 

SKUPINA C, RESPONDETKA 2 

 

T: Tak mi můžeš pro začátek popsat, jak se ti žilo předtím, než se první miminko narodilo. 

R: No tak my jsme se přestěhovali do Prahy z Moravy a bydleli jsme v garsonce. Pak jsme 

zjistili, že čekáme dítě, takže jsme se přestěhovali do většího bytu a potom relativně brzo 

se nám zadařilo druhé dítě, takže jsme se opět stěhovali. To bylo asi po roce. No a vždycky 

to byl nájem.  

T: A je nějaká možnost, jak se poohlédnout po vlastním bydlení? 

R: To je, ale je to těžký. Byty v Praze jsou drahý. No spíš předražený. A vzhledem k tomu, 

že jsme z Moravy a plánujeme se časem vrátit, tak se nám nechce investovat do nějakého 

bytu tady.  

T: A na té Moravě by to bylo snazší si bydlení pořídit? 

R: Asi jo, ale už ty ceny taky rostou.  
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T: A myslíš, že tehdy jakože v minulosti bylo bydlení dostupnější? 

R: Asi jo, když si to člověk uměl vyběhat, tak asi jo. Třeba naši dělali v nemocnici, takže 

dostali služební byt. Takže tam rodiče zatím žijí v tom bytě. A po babičce dům už je ve 

stavu, že by se musel zbourat.  

T: Řekla by jsi, že náklady na bydlení tvoří velký podíl vašich nákladů na rodinný život? 

R: Já bych řekla, že to je zhruba jedna čtvrtina. A další čtvrtina je školka, protože chodí 

malej do soukromý školky.  

T: A myslíš, že to byly v minulosti menší částky? 

R: Jako nevím, ale možná jo no. Byl tabulkový plat a nájmy byly centrálně řízené, takže 

všichni měli tu situaci, tak nějak na stejno.  

T: A myslíš, že teď mají lidé větší očekávání na bydlení?  

R: No určitě a i teď jsou třeba lidé single do 30 nebo 35 v těch malých bytech a pak až 

nějak řeší rodinu. No a mají tak nějak problém vzdát se toho vlastního komfortu, kor když 

jsou na to už takhle dlouhou dobu zvyklý.  

T: Tak to bylo nějak bydlení a co péče, tím myslím jesličky, školku? 

R: No školka je super, synek tam chodí od 3 let, ač jsem byla na mateřské a mohla bych si 

ho nechat doma, ale já si myslím, že to dítě potřebuje, aby chodilo do školky. Ale do dobrý 

školky, takže proto chodíme do soukromé, tedy do lesní, kde se mu líbí. Ale jinak si 

myslím, že není až takový problém sehnat školku, tak jak se říká. Tak si myslím, že se ta 

situace zlepšila, než když to byl před několika lety problém. Ale myslím, že to hodně 

závisí i od místa, jestli je tam nová výstavba a tak.  

T: A co jesličky, myslíš, že to byl dobrý koncept? 

R: Já bych tam svoje děti určitě nedala, já si myslím, že dítě je připravené až tak od těch tří 

let být bez maminky, některé třeba až od čtyřech let. Prostě potřebují mít režim 

přizpůsobený přímo na ně. Ale třeba ty dětské skupiny na pár hodin v týdnu si myslím, že 

nejsou zas tak špatné. Třeba když si mamina potřebuje něco zařizovat, ale určitě ne na celý 

den od sedmi do sedmi, jak to dřív bylo.  

T: Posledním tématem jsou příspěvky nebo celkově finance, které k té rodině proudí od 

státu.  

R: No já myslím, že teď je to dobře vyřešený. Je to flexibilní, každá mamina si může určit, 

jak si to nastaví čerpání rodičáku, těch 200 tisíc. Dá se to i rychle vyčerpat, když jsou děti 

blízko od sebe. Dřív tam byl nastavený strop. Že jak mám děti blízko od sebe, tak mi na 

prvního synka půlka rodičáku propadla. Teď už to tak není a na každé dítě můžeš vyčerpat 
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celou tu částku. No takže je to dobrý, já si nemyslím, že by bylo špatné zabezpečení 

finanční. Dá se na to spolehnout, ta částka je celkem štědrá, díky tomu, že si mamina může 

zvolit, jak dlouho bude příspěvek čerpat. Já jsem s tím spokojená, buď může být člověk jen 

třeba dva roky doma a pak dát děcko do dětské skupiny nebo s ním být doma dlouho. Je to 

flexibilní no.  

T: A ty příspěvky, co chodí od státu tvoří tedy část rodinného rozpočtu, která je podstatná? 

R: Mateřská jo, protože ta se odvíjí od platu. Ten rodičák to už je horší. Záleží, jak si to ta 

rodina rozvrhne. No a když si zvolí dlouhé čerpání, tak pak ta částka stačí třeba jen na 

plínky. To byly třeba 2 tisíce měsíčně, takže to bylo nic. Ale jako myslím si, že takhle je to 

správný. Každý si to může rozvrhnout, jak chce a pak s tím v rodinném rozpočtu počítat. 

Jestli manžel vydělá víc, nebo paní bude chodit na brigády.  

T: A když bys to zase měla pocitově srovnat s minulostí? 

R: No já vím, že naše máma na nás nedostávala skoro nic, takže já si myslím, že teď je to 

mnohem lepší. Je pravda, že tehdy zas až tak tolik v to rozpočtu nebyly potřeba, že ten 

nájem byl nižší a stejně tak ceny zboží. Ale obecně si myslím, že ta podpora těch mamin 

nebyla taková. Že to bylo spíš nacpat ty děti někam do zařízení a šup zase pracovat.  

T: A když by sis měla představit nějakou ideální situaci, jak si naplánovat a zařídit založení 

rodiny? 

R: No já nevím, já jsem spokojená, jediný co bych chtěla je zavedení více nultých ročníků 

na základních školách.  

T: No a myslíš, že funguje v dnešní době něco jako bariera k tomu mít dítě? 

R: No já si myslím, že to je osobní komfort. Lidi jsou rozhýkaný tím, že si jezdí po světě, 

mají peníze, můžou si cestovat a užívat, tak proč by se brzdili těma dětma. Myslím si, že 

tohle je jediná bariera a pak v 35 zjistí, že už jim to nejde. No takže si myslím, že to je spíš 

jako pohodlnost. Určitě to není tím, že by na ty děti neměli peníze nebo na ně neměli čas. 

Spíš ty peníze a ten čas chtějí pro sebe.  

 

SKUPINA C, RESPONDETKA 3 

 

T: Jak si myslíš, že dnešní lidé přistupují k pořízení dítěte? 

R: Jako dneska jde každej do školy, studuje a vydělává potom na bydlení. Proto si to dítě 

nepořídí, protože když s ním nemá kde bydlet, tak si ho těžko pořídí…protože i já kdybych 

věděla, že dostanu byt tak nic neřeším a to dítě si třeba udělám dřív, že jo. Nemusela bych 
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na to šetřit. Kor ty byty dneska jsou drahý, a to nemyslím jenom Prahu ale obecně jo. To 

není prča vydělat si na vlastní bydlení.  

… 

A bydlení v nájmu…to sem sice je ten trend ze světa, ale stejně v Čechách máme 

zakořeněný, že chceme to vlastní bydlení, že chceme bydlet ve vlastním, a ne v nájmu. 

Chceme tu jistotu toho, že nás nikdo nemůže vyhodit ze dne na den.  

… 

Aspoň nějakej ten byt dostat no. To v minulosti bylo. Ty lidi věděli, že ho dostanou, měli 

nějakou jistotu. Zase těžko říct…teď mě napadá, bůh ví jaké ty byty dostávali. To taky 

nemusela být žádná hitparáda. Oni si nemohli to bydlení vybrat. Tam kde jim ten byt dali, 

tam jim ho dali. Člověk si tak nemohl vybrat, kde bude žít. Oproti tomu my máme aspoň 

svobodnou volbu. Na druhou stranu na to nemáme prachy no.  

T: A jak by si zhodnotila příspěvky? Jak jsi s nimi byla spokojena? 

R: Mateřská je dobrá, to je fajn. Když chodíš do práce a máš přiměřeně slušnou výplatu, 

tak to je docela dobrý ten začátek. Vím, že toho přechodu na rodičák jsem se dost bála. 

Protože když si to dáš na tři roky, tak to vychází na nějakých 6 tisíc a z toho nezaplatíš 

vůbec nic. Asi je to málo, mohlo by to být víc, jako nečekám, že by mi někdo dával 20 

tisíc, ale třeba by to chtělo takovou částku, že když jsou ty ženské samy, tak aby nežily 

v bídě. Mě pomohl samozřejmě partner, společně jsme to zvládli.  

… 

No já si myslím, že když byla ženská na mateřský tak to vždycky bylo blbý. Ti vypadne 

ten jeden příjem a je to znát no.  

T: A co péče, v minulosti třeba byly jesličky, teď se říká, že je málo školek? 

No jesličky by se mi líbilo využívat, kdyby to fungovalo tak, že bych měla možnost 

pracovat třeba na půl úvazek, tak pak jo. Ideálně kdyby mě to nic moc nestálo, že jo. Prostě 

jenom bych věděla, že je tam o to dětsko postaráno. Nebo bych ani nemusela pracovat, 

jenom bych si třeba doma uklidila nebo něco zařídila. Tak to by byla pěkná možnost. 

Takže kdyby taková možnost byla, tak si myslím, že by to ty ženské využívaly a i kdyby 

třeba nepracovaly, tak si myslím, že by tam to dítě daly, aby si odpočinuly a to dítě bylo 

v kolektivu. Že by se učilo být v kolektivu a být bez té mámy. Třeba jen na dva dny 

v týdnu.  

… 

Dneska jde každý studovat, máme možnost cestovat, potom tím, že máme to bydlení, tak 
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pracujeme, abychom si na něj vydělali. Jako tenkrát ty lidi vylezli ze střední a věděli, že už 

nikam neodcestují a že už je nic, když to řeknu blbě, nečeká. Že budou choti do práce – 

tady máš místo, tady chodíš do práce a šmitec. No tak chodili chvíli do práce, ještě si užili 

svobodnýho života, ale pak hned měli děti. Jednoduše neměli všechny ty možnosti, co teď 

máme my.  

… 

Jsou to dvě strany mince. Dnes máme ty možnosti, že můžeme všechno, ale na druhou 

stranu to odkládání taky není dobře. A nemáš se teď na co spolehnout, nikdo ti nepomůže. 

Ten byt nedostaneš. 

T: A je něco, co tě napadá, že by té situaci mohlo pomoci? 

R: Reálně by teda pomohlo nějaké startovací bydlení. Protože jestli ti zvednou mateřskou o 

500 Kč nebo o 1000 Kč, nehraje takovou roli, jako když víš, že budeš mít kde bydlet. 

Třeba řeknou: tady dostanete na 5 let byt za nějaký přiměřený nájem. Nebo prostě něco 

takového. Musí se stavět, i kdyby to měl být blbý panelák.  

 

SKUPINA C, RESPONDETKA 4 

 

T: Pověděla bys mi, jak vypadal tvůj život, než ses rozhodla pořídit si dítě? 

R: Ty jo, tak já nejdřív měla Františka, s tím to krachlo. Mě bylo 31 viď, bydlela jsem u něj 

a říkala jsem sakra, co já budu dělat. No nic naštěstí se objevil Martin a zamilovali jsme se. 

Takže po nějaké době to přirozeně vyplynulo. Žili jsme u něj na statku, co zdědil od rodiny 

a já už dítě chtěla a on nebyl proti. 

T: Takže jste vlastně měli společné zázemí, kam dítě přivést? 

R: Jo měli. Teda ten statek pořád rekonstruujeme, jsou to takové punkové podmínky tam, 

ale třeba kuchyň s obývákem jsou v pohodě. Žije se nám tam pěkně, okolo všude příroda. 

Takže malého vždycky dám před barák, má tam pískoviště a máme pohodu.  

T: Aha, takže vlastně řešíte tu rekonstrukci, ale jinak pak velké náklady na bydlení už mít 

nebudete ne? 

R: Tak ta rekonstrukce bude trvat ještě dlouho a bude stát dost. Ale jako jinak přesně, jen 

voda, elektřina, plyn…ale jinak je to naše, takže hypotéka a tyhle srandy nehrozí.  

T: A jak myslíš, že se žije ostatním v dnešní době, co se bydlení týče? 

R: No jako upřímně ty hypotéky jim nezávidím. Já jsem se toho úplně děsila. Naštěstí jsem 

potkala Martina, takže dobrý. Rekonstrukci řešíme půjčkami a to se dá zvládnout. 
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T: A myslíš, že v minulosti bylo bydlení pro mladé taky takový strašák? 

R: Nemám ten dojem. Dneska je to fakt šílený. Když nic nezdědíš, tak se musíš spolehnout 

na sebe a šetřit jako blázen. Protože, kde vezmeš vůbec ten základ na hypotéku že jo? 

Takže žiješ v drahém nájmu jako blázen a šetříš úspory na hypotéku? To je blbost. Nebo 

další půjčku na to abys jakože pokryl ty úspory. A to už je pak prostě peklo. Obrovské 

dluhy, hypotéka a měj to břemeno na sobě takovou dobu.  

T: Právě natož, když ubyde jeden příjem v podobě odchodu maminky na mateřskou. Co ty 

a mateřská?  

R: No takhle já před mateřskou nepracovala, takže tu jsem ani nedostala. Ale rodičák ten 

mám. Takže pro nás je to ještě takové přilepšeníčko, ikdyž ty částky nejsou nějak 

obrovské. My ten statek máme jako i pro veřejnost, svatby tu jsou a tak. Takže tu 

Martinovi pomáhám a z toho jsou také nějaké peníze. A Martin sám o sobě bere dost, takže 

to nějak do kupy vždy dáme.  

T: Takže rodičák a další příspěvky nejsou zásadní součástí vašeho rodinného rozpočtu? 

R: To určitě ne. Je to fajn, ale nespoléháme na to.  

T: Řekla bys, že v minulosti ta finanční podpora rodinám byla větší? 

R: Ty jo vůbec netuším. Tak vím, že se říká Husákovi děti, že byla podpora od státu velká, 

ale jinak to asi je furt víceméně stejné si myslím. 

T: Dobře no a jak to jde malému ve školce? Jsi s ní spokojená? Dostal se do ní v pohodě 

nebo jste nějak byli v pořadí? 

R: Jasně, super. Tady je ve vesnici vedle školka a ta tak akorát stačí pro děcka z okolí. Čili 

jsme ho přihlásili a bylo. Jsou tam milý, malej tam chodí rád, takže spokojenost.  

T: A co bys řekla na jesle, kdyby tu byly? 

R: No já nevím. Jsem většinu dní tady na statku, když byl prcek tak jsem si to s ním 

užívala. Takže po jeslích bych úplně neprahla. Ale je fakt, že někdy tu byla ta svatba nebo 

něco a potřebovala jsem hlídání. Tak to jsem poprosila mamku nebo jednu paní z vesnice. 

Takže občasné hlídání takhle je určitě potřeba, ale dávat malého na celé dny do jeslí bych 

nechtěla. Jako i kdybych chodila do práce. Takhle jako na chvilku pohlídat něco si zařídit, 

tak super, ale to jak jesle byly dříve to už asi není potřeba. 

T: Super. A myslíš, že je něco, co mladým lidem dneska brání mít děti? 

R: Tak vím, že se hodně řeší antikoncpece. Že to ženské jedí několik let, třeba i patnáct let 

a pak nemohou otěhotnět. Nebo už mají přes třicet a nejde jim to. Toho jsem se bála i já. 

Nebylo to tedy hnedle, ale nakonec se vše v pohodě zadařilo. Takže asi to.  
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T: A něco v oblasti podpory, co poskytuje stát? Jakože necítí třeba podporu a tak… 

R: Hmm no tak říká se, že za toho komunismu se o mladé rodiny hodně pečovalo. Měli 

k dispozici bydlení, novomanželské půjčky…dneska tohle už není a postavit se na vlastní 

nohy je těžké, člověk musí zamakat. V osmnácti si dítě dneska pořídí jen střelec.  

 

 


