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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?  
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• Vnímala jste tyto příspěvky jako příjem, na který se dá spolehnout? 

• 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. 



3 

 

• 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 
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• 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 

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 
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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 



12 

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.  

 

 


