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1.Úvod 

 

V průběhu druhé poloviny dvacátého století došlo ve většině západních společností 

k zásadním změnám v populačním vývoji. Demografové hovoří o tzv. „druhém 

demografickém přechodu“, který se vyznačuje proměnami demografického chování zejména 

mladých generací, které tak reagují na celkový společenský vývoj. Obecně se dá říct, že se 

zvýšila kvalita života, vzrostlo hmotné zabezpečení,  poklesla porodnost a snížil se průměrný 

počet dětí na ženu.  

Také v České republice lze zaznamenat výrazné proměny demografického chování, 

které byly ovšem v porovnání se západní Evropou započaty podstatně později. Ekonomická   

a sociální transformace, kterou naše společnost prošla po roce 1989, s sebou přinesla                

i proměnu demografického chování, zejména pak chování reprodukčního. Jde o reakci na 

novou společenskou situaci a z ní vyplývající změny v životním stylu. Mladým lidem se dnes 

otevírá mnohem více možností než za minulého režimu a do popředí se dostávají hodnoty 

individualismu. Velmi důležitou roli hraje vzdělání, práce se pro mnohé lidi mění 

z nepříjemné nutnosti ve způsob seberealizace. Demografické chování je jistě ovlivňováno     

i tím, že rostou náklady související se založením a následným zabezpečením rodiny.  

Před rokem 1989 byla naše společnost velkou měrou uměle homogenizovaná, což 

vedlo k určité nivelizaci hodnot a zároveň k univerzalizaci demografického chování – lidé 

obecně vstupovali do manželství velmi mladí a jako mladí měli děti.1 Dnes se životy lidí liší 

v závislosti na jejich schopnostech, možnostech a hodnotové orientaci.  

Změnilo se celkové společenské klima a mění se i „klasické“ rozdělení rolí dle pohlaví 

 - žena dnes není především a „pouze“ matka a manželka – vedle mateřství a manželství se jí 

nabízí množství alternativ. Celkem běžná jsou dnes nesezdaná soužití, ve kterých si žena 

může „vyzkoušet“ život s partnerem i bez oddacího listu a i mateřství dnes může prožívat bez 

manžela.2 I ženy se  začínají přizpůsobovat požadavkům  současného pracovního trhu, kde  se  

nejvíce oceňuje nezávislý, flexibilní, ničím a  nikým nevázaný jedinec s patřičným vzděláním. 

Mnoho žen se tedy nejdříve snaží takového vzdělání dosáhnout, vybudovat si kariéru a teprve 

potom přichází na řadu mateřství. A tak dnešní průměrná žena přivádí své první dítě na svět 

zpravidla ve vyšším věku než její matka. 

____________________ 
1  Srv. KOVAŘÍK, Jiří; ŠMOLKA Petr. Současná rodina: Problémy – konstanty – proměny - naděje. Praha: 
Asociace manželských a rodinných poradců ČR, 1996.  
2   Svobodné matky samozřejmě existovaly i v minulosti, avšak jejich postavení ve společnosti a celková situace 
byla většinou komplikovanější než dnes. 
 



Tyto změny v demografickém chování mě inspirovaly k tomu, abych si  pro svoji 

bakalářskou práci zvolila téma věku prvního mateřství z pohledu žen dvou generací – 

generace matek a generace dcer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cíl, metoda a výzkumný vzorek  

 

V této bakalářské práci se zaměřím na současný trend zvyšování věku prvorodiček, 

přičemž mým základním cílem bude postihnout rozdíly v reprodukčním chování žen dvou 

generací (matek a dcer) a zachytit, jak tyto ženy na základě svých osobních konkrétních 

zkušeností pohlížejí na generační proměny demografického chování. 

Výzkumný záběr této práce sleduje reprodukční chování z období let 1970 – 1979         

a z přelomu dvacátého a jedenadvacátého století. Práce bude založena především na terénním 

etnologickém výzkumu provedeném metodou polostandardizovaných rozhovorů se dvěma 

generačními skupinami respondentek – s ženami narozenými v letech 1950 – 1957 a v letech 

1970 – 1979.  Na výzkumném vzorku deseti žen z generace matek a deseti respondentek 

z generace dcer chci porovnat způsob života matek a dcer a ukázat, jak vykazované změny 

životního stylu ovlivnily jejich demografické chování, a zejména jak toto své chování obě 

generace žen – na jedné straně s časovým odstupem, na druhé z aktuální pozice – reflektují. 

V rámci terénního výzkumu jsem se u obou skupin respondentek zaměřila na čtyři základní 

témata, a to sice – 1. v kolika letech a z jakých důvodů (ne)vstoupily respondentky do 

manželského svazku; 2. zda plánovaly (plánují) počet dětí a dobu jejich narození, popřípadě, 

jaké faktory je vedly (vedou) k odkládání narození (dalšího) dítěte; 3. jaký význam připisují 

vzdělání a (zda) jak souvisí délka studia s věkem matky při prvním porodu; 4. jaká je (byla) 

ekonomická situace a úroveň bydlení obou skupin respondentek a jak tato skutečnost 

ovlivňuje (ovlivňovala) jejich reprodukční chování. 

Před vstupem do terénu jsem si nejprve vypracovala tématický heslář ve formě 

základních otázek, které mi sloužily jako podklad pro rozhovory s respondentkami. Tam, kde 

to bylo možné, jsem rozhovory nahrávala, a v tom případě pak byly pořízeny doslovné 

přepisy. U těch respondentek, které s nahráváním nesouhlasily, jsem jejich přání plně 

respektovala a rozhovory jsem rekonstruovala dle poznámek pořizovaných v průběhu 

interview. Každá z respondentek odpovídala přibližně na třicet předem připravených otázek, 3 

které byly v případě potřeby rozšířeny o další podotázky, jež měly co nejvíce přiblížit, jaké 

faktory ženy nejčastěji ovlivňují při rozhodování o tom, kdy a kolik mít dětí. Starší generace 

žen hodnotila svůj životní styl z retrospektivního pohledu, ženy patřící k mladší generaci 

hovořily o skutečnostech, které ovlivňují jejich současný způsob života. Rozhovory byly 

pořizovány vždy s každou respondentkou zvlášť a konaly se v jejich domácím prostředí.  

____________________ 
3 
 Vzor otázek srv. příloha č. 3. 



Soubor respondentek tvořilo deset žen narozených v rozmezí let 1950 - 1957 a deset 

žen narozených v letech 1970 - 1979. Tyto ročníky jsem zvolila s ohledem na to, abych mohla 

porovnat rodinný život a zkušenosti žen, které realizovaly své reprodukční chování v době 

pronatalitních opatření 70. let 20. století a žen, které o svém reprodukčním chování rozhodují 

v současné společnosti. Všechny respondentky bydlí v Praze, všechny jsou bez náboženského 

vyznání (jedna respondentka patřící ke starší generaci žen, je nepraktikující katolička). Pro 

výběr respondentek jsem využila tzv. metodu sněhové koule.4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
4 
 Za účelem rozhovoru je vybrán jeden či více jedinců a ti pak výzkumníkovi doporučí další osoby, které jsou 

vhodné ke stejnému účelu. Srv. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: 
Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. 
5  Podrobnější charakteristika respondentek je uvedena v kapitole 5. Charakteristika souboru respondentek.  

 



3.  Česká společnost před rokem 1989 

 

I přesto, že se svět po druhé světové válce rozdělil na Východ a Západ, obecně se až 

do počátku 60. let 20. století v obou částech prosazovaly velmi podobné demografické trendy. 

Uskutečňoval se přechod od vícedětných na málodětné rodiny,6 rostla intenzita sňatečnosti      

a snižoval se podíl bezdětných žen. Na Západě však došlo v polovině šedesátých let ke 

změnám demografického chování a úhrnná plodnost se velmi rychle začala snižovat. Na 

rozdíl od našeho prostředí zde rostl průměrný věk matky při prvním porodu, klesala generační 

plodnost a narůstal počet žen, které zůstávaly bezdětné. Rodinné formy se pluralizovaly, vedle 

klasických manželství se začala šířit nesezdaná soužití.7 

Česká společnost se dlouho řadila k oblastem s převládajícím západoevropským typem 

rodiny8, avšak vzhledem ke změně politického režimu, ke které došlo v roce 1948, se u nás 

začal vývoj ubírat jiným směrem. Rodina byla podle Iva Možného „silně oslabena 

ekonomicky vyvlastněním rodinných podniků a majetků. Na druhé straně všeobecná paralýza 

ekonomiky způsobila vzrůst významu rodinné solidarity. Vzájemná podpora mezi generacemi 

nabyla na významu. Vzrostla úloha sociálního kapitálu, proces modernizace společnosti 

stagnoval a v některých aspektech ustupoval z úrovně už dosažené.“9  

Možnost vycestovat do zahraničí byla značně omezená, vyšší vzdělávání bylo pro 

mnoho lidí z politických důvodů nedostupné, a tak se vstup do manželství, založení rodiny     

a následná péče o děti  pro mnohé stali jedinou smysluplnou náplní života. Československo se 

brzy zařadilo mezi země s nejnižším věkem při vstupu do manželství. Průměrný věk nevěst 

při prvním sňatku se v tehdejší ČSSR pohyboval kolem 21 let a spolu s Bulharskem a tehdejší 

NDR byl nejnižší v Evropě.10   

____________________ 
6 
  Počet dětí v rodině se snižoval již v době mezi první a druhou světovou válkou. 

7 
 Srv. RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Minulá a současná diferenciace reprodukce v Evropě. In MANSFELDOVÁ, 

Zdenka; TUČEK, Milan (eds.). Současná česká společnost: sociologické studie. 1.vyd. Praha: Sociologický 
ústav AV ČR,  2002, s. 107-126. ISBN80-7330-009-5.  
 8
  Pro tento typ rodiny je charakteristické, že lidé uzavírají sňatek ve vyšším věku, typicky kolem 26. roku.  

Manželé bydlí se svými dětmi odděleně od příbuzných a jsou ekonomicky soběstační. V populaci je (oproti 
východoevropskému typu rodiny) vyšší procento svobodných lidí. Srv. FIALOVÁ, Ludmila et al. Dějiny 
obyvatelstva českých zemí. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0283-7.   
9 
 MOŽNÝ, Ivo. Modernizace české rodiny a mezigeneračních vztahů v mezinárodním srovnání. In MAREŠ, 

Petr; POTOČNÝ, Tomáš (eds.). Modernizace a česká rodina. Sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve 
dnech 15. – 17. října 2003 fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 1.vyd. Brno: Fakulta 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Nakladatelství Barrister & Principal, 2003,  s. 11 – 36, cit. s. 13. 
ISBN 80-86598-61-6. 
10 

 Srv.  Sňatečnost (online), ČSÚ. Aktualizováno 21.9.2005 (cit. 2007-05-11).  
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost  
 



Československý komunistický systém se v základních rysech shodoval se svým 

sovětským vzorem. Nastolený režim byl charakteristický snahou o maximální manipulaci lidí 

a prosazení závazných „norem“. Ekonomika se opírala o extenzivní industrializaci, ve které 

byl kvantitativní růst důležitější než jeho efektivita. Platové rozpětí bylo v Československu 

velmi úzké, avšak mezi příjmy mužů a žen byl přece jen citelný rozdíl – ženy vydělávaly 

přibližně 70% mužského platu.11 Tento nepoměr byl do značné míry podmíněn oficiální 

mzdovou a investiční diskriminací odvětví s vysokým stupněm feminizace (např. lehký 

průmysl a služby) a byl zdůvodňován nižší kvalifikací žen nebo „ztrátou“ růstu kvalifikace 

v průběhu mateřské dovolené. Také se poukazovalo na to, že se jedná o druhý příjem 

v rodině.12 

Zaměstnanost žen byla vysoká a byla vydávána za podmínku celkové ženské 

emancipace. Představa zrovnoprávnění mužů a žen se opírala o marxisticko-leninský model   

a jako příklad společnosti, která se rovnosti pohlaví přiblížila nejvíce, byl uváděn Sovětský 

svaz. Marx, Engels, Bebel a Lenin tvrdili, že ženská otázka se automaticky vyřeší, jakmile 

zmizí kapitalistické výrobní vztahy. Tito autoři zastávali názor, že dosažení ženské 

emancipace bude logickým důsledkem zrušení soukromého vlastnictví, zapojení žen do 

výdělečné práce a zespolečenštění domácích prací a výchovy dětí. Stalinské pojetí však 

přineslo jen vysokou zaměstnanost žen.13 

Protože národní hospodářství stálo na extenzivním využívání zdrojů, bylo nutné 

výrazně navýšit pracovní síly. V takové  situaci  ženy  představovaly důležitou rezervu,  avšak  

jejich zapojení do zaměstnání bylo podmíněno vytvořením společenských institucí a sociální 

podpory pro mateřství a péči o děti. Státní socialistická  politika tedy ženám garantovala nejen 

masivní  zaměstnanost,  ale  i  určité  sociální jistoty zabezpečení,  jako je  mateřská dovolená, 

___________________ 
11 

 Srv. HEITLINGEROVÁ, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Životy mladých pražských žen. 1. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství  (SLON), 1998. ISBN 80-85850-56-7.   
KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická společnost, Sociologický 
ústav Akademie věd České republiky,  1998 . ISBN 80-901674-7-0.      
12 

 Srv. GOLDBERG, Steven. Why men rule: theory of male dominance. 1st ed. Illinois: Open Court Publishing 
Company, 1993. ISBN 0-8126-9237-3. 
HEITLINGEROVÁ, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Životy mladých pražských žen. 1. vyd. Praha: Sociologické 
nakladatelství  (SLON), 1998. ISBN 80-85850-56-7.   
ČERMÁKOVÁ, Marie; HRADECKÁ, Irena; HAVAROVÁ, Hana. K postavení žen v Československé 
společnosti. Praha: Sociologický ústav Československé akademie věd, Interní edice, 1991.  
13
  Srv. HEITLINGEROVÁ, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Životy mladých pražských žen. 1. vyd. Praha: 

Sociologické nakladatelství  (SLON), 1998. ISBN 80-85850-56-7.   
GOLDBERG, Steven. Why men rule: theory of male dominance. 1st ed. Illinois: Open Court Publishing 
Company, 1993. ISBN 0-8126-9237-3. 
ČERMÁKOVÁ, Marie; HRADECKÁ, Irena; HAVAROVÁ, Hana. K postavení žen v Československé 
společnosti. Praha: Sociologický ústav Československé akademie věd, Interní edice, 1991.  



dětské jesle, mateřské školy a družiny.14 Igor Nosál v této souvislosti říká: „Diskurzy 

socialistické éry … konstruují dětství jako zespolečenštěnou sféru života dětí pod ochranou    

a dohledem státního plánování a expertního vědění …. Na ose rodina – stát – společnost se 

v diskurzivních konstrukcích utváří představa o systému vzájemně propojených institucí 

kolektivní péče o „dětství“, jakási unie koordinované disciplinizace a plánované péče o vývoj 

dítěte jako presociální a presocialistické bytosti …. Systém státních zařízení kolektivní 

výchovy a odborné zdravotnické a pedagogické  péče o děti je v diskurzech socialistické éry 

prezentován jako historický pokrok v možnostech racionálního a vědeckého přístupu 

k výchově a k péči o potřeby dětí.“15  Pedagogové a psychologové ujišťovali rodiče o tom, že 

když své dítě umístí do jeslí či mateřských škol, kde bude trávit čas v kolektivu ostatních dětí 

pod vedením školené pečovatelky, udělají pro jeho vývoj mnohem více, než kdyby jej 

ponechali v péči matky,  která v tomto ohledu není vybavena žádným odborným vzděláním.16 

Ve skutečnosti však tato zařízení nebyla vždy schopna poskytnout kvalitní péči a matky sem 

své děti často umisťovaly jen proto, že neměly jinou volbu. Žít pouze z manželova platu totiž 

nebylo dlouhodobě možné, a tak musely v drtivé většině případů chodit do zaměstnání            

i matky malých dětí.  

I když socialistický stát oficiálně podporoval emancipaci žen, v každodenním životě se 

i nadále udržovalo tradiční rozdělení ženských a mužských rolí. Ženy tak namísto 

zrovnoprávnění dosáhly jen toho,  že  jejich „úděl“ dostal novou  podobu - byl definován jako 

harmonické spojení mateřské, ekonomické a občanské funkce. V případě muže přitom 

zůstávala role otce a role pracovníka vždy oddělena. Žena byla naopak ve sféře zaměstnání 

svazována nutností zvládnout také péči o domácnost a rodinu, na druhé straně ji však její do 

značné míry znevýhodněné postavení (nižší plat, práce v málo prestižních feminizovaných 

oborech) podněcovalo k tomu, aby  se orientovala právě na  domácnost,  kde mohla vyniknout 

____________________ 
14  Srv. HEITLINGEROVÁ, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Životy mladých pražských žen. 1. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství  (SLON), 1998. ISBN 80-85850-56-7.   
KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická společnost, Sociologický 
ústav Akademie věd České republiky,  1998 . ISBN 80-901674-7-0.      
15 

  NOSÁL, Igor. Diskurzy a reprezentace dětství ve věku nejistoty. In MAREŠ, Petr; POTOČNÝ, Tomáš 
(eds.). Modernizace a česká rodina. Sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 15. – 17. října 2003 
fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 1.vyd. Brno:  Fakulta sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně, Nakladatelství Barrister & Principal, 2003, s. 177–188, cit. s. 180, 181. ISBN 80-86598-61-6. 
16 

Srv. MOŽNÝ, Ivo.  Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006.                      
ISBN 80-86429 -58-X. 
 
 
 
 
 



„alespoň“ jako manželka a matka.17 Role pracující matky tak byla spojena se značnou 

fyzickou i psychickou námahou, přemírou stresu a nedostatkem volného času. Ženy však  

většinou přesto přijímaly dvojí roli jako nutnost18 a byly hrdé na to, kolik toho na rozdíl od 

mužů dokáží zvládnout.19  

Komunistické národohospodářství se na rozdíl od tržních ekonomik Západu 

neorientovalo na maloobchodního spotřebitele. Snižování objemu domácí práce vytvářením 

dostatku spotřebního zboží a služeb, ale i zaváděním pomocníků v domácnosti, jakými jsou 

např. myčka nádobí, byla dávána velmi nízká plánovací priorita.20 

V porovnání se situací na Západě se za  socialismu také silně podceňovala kvalita 

pracovního výkonu i stupeň vzdělání.21 Možnost vybudovat si profesní kariéru byla navíc 

podmíněna alespoň určitou ochotou spolupracovat s vládnoucím režimem a v takové situaci 

často nebylo ani zapotřebí vykazovat se formálním vzděláním, které tak určitým způsobem 

ztrácelo na významu.22 

 

 

____________________ 
17  Jedna respondentka z generace matek uvedla: „Když jsem byla s dětmi doma, věděla jsem, že dělám něco, co 
má smysl, protože to dělám pro svoje děti a pro svoji celou rodinu…Domácnost mě bavila a rozhodně mi to 
dávalo víc spokojenosti než v práci, kde nebyl žádný posun. A za těch pár korun to taky nestálo.“ Srv. příloha     
č. 4 - rozhovor č. 10b. 
18  V tomto smyslu vypovídaly i respondentky z mého výzkumu: „No, (manžel – pozn. aut.) nepomáhal, ale…já 
sem to tak nějak asi považovala za samozřejmý, že to budu zvládat sama… to byla taková součást toho všeho. 
Dát děti do školky, letět do práce, nakoupit, uklidit, uvařit… to manžel…v tý době sem to po něm nechtěla. 
Připadalo mi, že to je můj úkol a byla sem ráda, že to zvládám…že k něčemu sem.“ Srv. příloha č.4 – rozhovor    
č. 6b; „Z domova jsem měla zažitý model, že matka se stará o všechno sama a otce jsem vídala večer a někdy 
přišel na oběd. To bylo všechno. Nikdo kolem toho nenaříkal, bylo to normální, fungovalo to tak. Měla jsem 
pocit, že je to můj úkol a že mi s tím nemůže nikdo pomáhat, tím méně manžel.“ Srv. příloha č. 4 - rozhovor         
č. 8b.   
19 

 Srv. HEITLINGEROVÁ, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Životy mladých pražských žen. 1. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství  (SLON), 1998. ISBN 80-85850-56-7.   
20  Tamtéž. 
21
   Tamtéž. 

22  Jak říká Josef Alan: „Úroveň vzdělanosti byla u nás v posledních desetiletích  (tj. před rokem 1989 – pozn. 
aut.) ovlivňována spíše ideologickou a politickou situací než fungováním školského systému. Ten pak se 
vyznačoval především tlakem na vzdělanostní unifikaci. Vyplývala z prosazování jednotné, všem přístupné 
ideologie, což postupně způsobilo degradaci obecné vzdělanosti  na všech úrovních  vzdělání (vzdělanost  byla  
spoutána souborem  jednoduchých  „jedině platných“ pouček, výkladových klišé apod.). Dalšími atributy byla 
izolace od světové vzdělanosti, absence osobnostních vzorů, tlak na duchovní konformitu, což otevíralo prostor 
pro rozmach  jednoduchých konzumních forem uspokojování vzdělanostních nároků a na druhé straně vznik tzv. 
kulturního disentu, vytvářejícího fenomén „druhé kultury“. Ideologický monopol měl pro obyvatelstvo podobu 
existenčních garancí nebo rizik, což vedlo k poklesu úrovně vzdělanosti na oficiální úrovni, paralelně pak 
k šíření vzdělanosti na úrovni „undergroundu“.“ ALAN, Josef. Vzdělání a kvalifikace – jejich místo v přípravě 
výzkumu sociální struktury. In ALAN, Josef; MACHONIN, Pavel (et al.). Jak se rodí sociologický výzkum. 
K problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. 1. vyd. Praha: Univerzita 
Karlova, Vydavatelství Karolinum, 1992, s. 115-117,cit. s. 116. ISBN 80-7066-660-9.  
 

 



3.1. Rodina a demografické chování 

 

Rodina tedy byla mnohdy jediným autentickým místem, kde se člověk mohl realizovat 

a přitom zůstat sám sebou. Sociální kapitál rodinných a příbuzenských sítí byl navíc              

v  příkazové ekonomice významný pro získávání nedostatkových komodit a služeb.23  

Populační režim se v období totality vyvinul do poměrně extenzivní podoby. 

Vyznačoval se v porovnání se zeměmi západní Evropy vysokými mírami sňatečnosti, 

porodnosti, potratovosti, rozvodovosti a úmrtnosti.24 Lidé obecně vstupovali do manželství 

velmi mladí. Modální věk u žen činil 18 až 20 let a u mužů 21 až 22 let. V 19 letech bylo 

provdáno 27 až 30% dívek a v 21 letech už více než polovina (52 – 58%).25  Milan Kučera     

a Ludmila Fialová k tomu dodávají: „Manželství tedy uzavírali často i lidé fyzicky nebo 

duševně méně schopní normálního manželského života, částeční nebo úplní invalidé, 

absolventi zvláštních škol apod. Tato sňatková „demokratizace“ se promítala ve vyšší 

rozvodovosti. Značná část sňatků se uzavírala po krátké známosti, častým impulsem 

k uzavření manželství bylo těhotenství snoubenky (koncem šedesátých let téměř polovina, 

koncem osmdesátých let kolem 55% prvních dětí v manželství se rodilo z koncepcí před 

manželstvím). Vstup do manželství byl někdy prvním samostatným krokem mladých 

svobodných  snoubenců:  školu  nebo  učební  obor  jim  ve  14 - 15  letech  vybrali rodiče, do  

zaměstnání vstupovali zpočátku na umístěnky,26 od šedesátých let sice s větší volností výběru, 

ale zpravidla také značně ovlivněném rodiči a jejich známostmi. Teprve výběr partnera           

a rozhodnutí o sňatku byly zbaveny státních a zpravidla i rodičovských zásahů, takže se často 

staly prvním samostatným krokem do života.“27 Na druhou stranu však dospělé děti mnohdy 

zůstávaly  v  domácnosti  rodičů  i několik  let  po  svatbě.  Rodina  toto období využívala  pro                          

____________________ 

23  Srv. SIROVÁTKA, Tomáš. Rodinné chování a rodinná politika v České republice. In MAREŠ, Petr; 
POTOČNÝ, Tomáš (eds.). Modernizace a česká rodina. Sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 
15.–17. října 2003 fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 1.vyd. Brno: Fakulta sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně, Nakladatelství Barrister & Principal, 2003, s. 37-59. ISBN 80-86598-61-6. 
24  

Tamtéž. 
25  Srv. HEITLINGEROVÁ, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Životy mladých pražských žen. 1. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství  (SLON), 1998. ISBN 80-85850-56-7.   
26 

 Správní akt, jímž bylo prováděno úřední rozmístění absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních 
odborných škol v souladu s potřebami národního hospodářství v letech 1952–1959. Poté bylo umísťování 
absolventů prováděno doporučením. Od roku 1967 se zabezpečovalo absolventům umístění v souladu se 
vzděláním získaným studiem a podle potřeb národního hospodářství, přičemž úřední orgány byly povinny pro 
absolventy zabezpečit pracovní místa v počtech a oborech stanovených plánem rozvoje národního hospodářství. 
Srv. CoJeCo  (online). Aktualizováno 19.9.2006 (cit. 2007-05-31). 
Dostupné z: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=100854&s_lang=2&title=um%EDst%ECnka  
27  KUČERA, Milan; FIALOVÁ, Ludmila. Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny 
společnosti po roce 1989, Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, cit. s. 14.                     
ISBN 80-85950-07-3. 



opatření potřebných prostředků, kterých mohlo být později použito pro založení nové 

domácnosti. Statistika rodinných účtů dokládá, že poměrně značná část mladých rodin, 

zejména mladých rodin s dětmi, byla podporována rodiči.28 

Nastavení bytové politiky, kdy byla dávána přednost mladým manželským párům 

s dětmi, bylo dalším impulsem k tomu, aby se ženy brzy vdávaly a rodily děti velmi mladé. 

Ze statistik porodnosti je vidět velmi úzké věkové rozpětí: třetině všech žen se první dítě 

narodilo před dosažením 21 let a polovině před jejich 23. rokem. Druhé děti v rodině se 

většinou rodily ve dvouletém  intervalu. Průměrný věk ženy při narození prvního dítěte byl   

22 let a při narození druhého 24 let.29 Tyto hodnoty byly přitom typické pro většinu populace, 

bez ohledu na míru dosaženého vzdělání. Zatímco ve starší generaci (narozené mezi roky 

1890 - 1900) byl průměrný počet dětí v méně vzdělaných vrstvách téměř dvojnásobný, 

v nejmladší generaci (narozené v roce 1940 - 1950) byla situace téměř vyrovnaná.30 Podle 

Ladislava Rabušice bylo za minulého režimu poměrně snadné skloubit dohromady studium 

s povinnostmi manželství, neboť výkon, který byl na některých školách požadován, byl 

minimální. Navíc bylo díky tehdejšímu systému sociální politiky výhodné uzavřít sňatek 

během studií, protože manželé měli šanci získat prospěchové či sociální stipendium                

a studentskou půjčku.31, 32 Uzavření  sňatku a založení rodiny bylo v takovémto společenském 

klimatu přirozenou součástí života33 drtivé většiny populace. Svobodné a bezdětné ženy byly 

považovány za odchylku od normálu. 

Pokud  jde o způsob omezování  porodnosti,  nejčastějším nástrojem sloužícím tomuto 

účelu   nebyla  antikoncepce, ale potraty. Zatímco  v  západních  zemích  potrat  podstupovaly          

____________________ 
28   KUČERA, Milan; FIALOVÁ, Ludmila. Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny 
společnosti po roce 1989, Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, cit. s. 14.                      
ISBN 80-85950-07-3. 
29  Srv. KUČERA, Milan; FIALOVÁ, Ludmila. Demografické chování obyvatelstva České republiky během 
přeměny společnosti po roce 1989. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky.                      
ISBN 80-85950-07-3. 
KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická společnost, Sociologický 
ústav Akademie věd České republiky,  1998 . ISBN 80-901674-7-0.      
30  Srv. TUČEK, Milan et al. Česká rodina v transformaci – Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. 
Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. ISBN 80-85950-45-6. 
31  Srv. RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. 1. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. ISBN 80-86429-01-6.  
32 

  V podobném duchu hovořila o svých důvodech k uzavření sňatku během studia na VŠ jedna z respondentek-
matek:„…protože sem byla těhotná a oba sme byli na studiích, tak to bylo výhodný po všech stránkách. 
Dostávali sme příspěvek na studium…No a pak sme taky měli zažádáno o ten byt…“. Srv. příloha č. 4 - rozhovor 
č. 5b.  
33  Tato skutečnost byla v rozhovorech se staršími respondentkami dobře patrná. Opakovaně zmiňovaly, že jako 
mladé neuvažovaly o tom, zda se vdát či ne.  Sňatek a založení rodiny pro ně bylo něčím, co „dělal každý“.    
Srv. příloha č. 4 - např. rozhovor č. 6b; č. 3b; č. 2b; č 8b. 
 



nejčastěji mladé bezdětné a svobodné ženy, v Československu byla potratovost nejvyšší         

u vdaných žen nad  25 let s jedním dítětem.34  Problematika umělého přerušení těhotenství 

byla od roku 1957, kdy vstoupil v platnost nový zákon, řešena poměrně liberálně, neboť 

interrupce se umožňovala nejen ze zdravotních důvodů, ale přihlíželo se také k sociální situaci 

ženy.35, 36 Milan Kučera v této souvislosti uvádí: „Při neochotě řešit sociální problémy 

značného počtu rodin s dětmi aktivním způsobem, například zvýšením přídavků na děti, byl 

proto zákon přijat ženami jako významné sociální opatření bránící poklesu životní úrovně po 

narození dalšího dítěte. Základním nedostatkem zákonem umožněného „nenarození“ dítěte 

byla samozřejmě skutečnost, že mu nepředcházelo výrazné rozšíření antikoncepce.“37 

 

 

3.2. Pronatalitní opatření sedmdesátých let   
 
V komunistické společnosti byla žena s naprostou samozřejmostí spojována s rolí 

manželky a matky, avšak to jí v dobovém pojetí nemělo nijak bránit v její ekonomické 

aktivitě. I když jesle a školky měly ženám - pracovnicím pomoci překonat jejich „handicap“ 

mateřství, většina žen se nezbavila pocitu konfliktu mezi zaměstnáním, prací v domácnosti      

a rolí matky. Také proto se ženy často snažily odrodit děti co nejdříve a v krátkém časovém 

rozpětí, aby měly toto komplikované období co nejrychleji za sebou.38 Dalším důsledkem 

však bylo, že  ženy  odmítaly  děti  vyšších pořadí,  neboť  ty  by  pro ně znamenaly ještě větší 

zátěž a pro rodinu pak také celkový pokles životní úrovně, která většinou již tak  nebyla příliš 

vysoká.   

Masová mobilizace ženské pracovní síly se navíc projevila jako ekonomicky 

nevýhodná. Matky malých dětí často chyběly v zaměstnání, protože jejich děti byly 

opakovaně nemocné a náklady  na jedno místo pro dítě v jeslích se ukázaly být vyšší, než jaká 

byla ekonomická hodnota práce zaměstnané ženy.  Protože  však  nebylo  možné povolat ženy 
 

____________________ 
34  Srv. HEITLINGEROVÁ, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Životy mladých pražských žen. 1. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství  (SLON), 1998. ISBN 80-85850-56-7.  
35 

  Tzn., že interrupce mohla být provedena např. z důvodu neuspokojivé finanční situace. 
36 

  Srv. KOUBEK, Josef. Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980. Demografie: revue 
pro výzkum populačního vývoje, roč. 23, č. 1, s.32-43. Praha: Federální statistický úřad, 1981. 
37  KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická společnost, 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1998 , cit. s. 62,63. ISBN 80-901674-7-0.   
38 

 Srv. RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. 1. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. ISBN 80-86429-01-6. 
 
 



ze zaměstnání zpět do rodin k dětem, muselo se hledat jiné řešení.39 Tím se měla stát nová 

pronatalitní opatření. Cílem československé populační politiky jako celku byla podpora  

porodnosti, díky níž měl být zajištěn rychlejší populační růst. Ten byl dáván do protikladu 

k populační stagnaci kapitalistických zemí, a jeho podněcování vycházelo také z potřeby 

vysokých přírůstků obyvatelstva v produktivním věku (tedy pracujících). Také nově 

připravovaná opatření na podporu porodnosti byla motivována spíše politicky a ekonomicky 

než sociálně a demograficky. 40    

Již v roce 1968 byla na základě zákona č. 88/1968 Sb. prodloužena délka mateřské 

dovolené na 26 týdnů41 a v budoucnu měly přijít  i  další změny. Nový,  prohloubený  program 

sociálně-ekonomické pomoci rodinám s dětmi byl přijat v roce 1971 po nástupu Gustáva 

Husáka do vedení komunistické strany a měl nejen zastavit pokles porodnosti (ke kterému 

docházelo již od padesátých let), ale také zklidnit společenskou situaci, jež byla po událostech 

roku 1968 značně napjatá.42 Konečně se tedy přistoupilo k realizaci opatření, která byla 

připravována již v letech 1964 - 1967, ovšem za Novotného vedení se je nepovedlo 

uskutečnit.43  

 

 

 

 

____________________ 

39 
Srv. MOŽNÝ, Ivo.  Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006.                      

ISBN 80-86429-58-X. 
40 Srv. KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická společnost, 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1998 . ISBN 80-901674-7-0.      
41 

 U žen, které porodily vícerčata nebo u žen osamělých byla stanovena placená mateřská dovolená na 35 týdnů. 
Výše peněžité pomoci v mateřství byla jednotná a představovala 90% průměrné čisté denní mzdy. Po uplynutí 
doby mateřské dovolené měla žena možnost požádat o neplacenou mateřskou dovolenou,  jejíž délka byla roku 
1969 na základě zákona č. 153/1969Sb. prodloužena až do dvou let věku dítěte. Po celou dobu mateřské 
dovolené byl zachován nárok ženy na práci, kterou vykonávala před nástupem na mateřskou dovolenou, a to na 
stejném pracovišti. Obě části mateřské dovolené, placená i neplacená, se započítávaly do délky zaměstnání pro 
účely sociálního pojištění. Srv. KOUBEK, Josef. Populační politika Československé republiky v letech        
1945-1980. Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje, roč. 23, č. 1, s.32-43. Praha: Federální 
statistický úřad, 1981. 
42 

 Například Ladislav Rabušic poukazuje na to, že opatření na podporu porodnosti byla politicky výhodná mimo 
jiné proto, že „pro totalitní režim není nic lepšího, než když podváže spontánní a revoltující politickou aktivitu, 
která je pro mladý věk přirozená, odpovědností za partnera a malé děti.“ RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny 
děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě.1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001, cit.    
s. 225. ISBN 80-86429-01-6.   
43 

Srv. KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická společnost, 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1998. ISBN 80-901674-7-0.   

 
 
 



Základní směry nové státní populační politiky byly předestřeny na XIV. sjezdu KSČ, 

který se konal v květnu roku 1971. Pronatalitní opatření byla rozdělena do šesti základních 

okruhů pokrývajících: 44   

1. morálně politická a výchovná opatření  

2. zlepšení stavu bydlení rodin s dětmi  

3. společenskou pomoc rodinám při uzavírání sňatků a v období po  

    narození dítěte  

4. společenskou pomoc rodinám s dětmi k zabezpečení jejich životní úrovně 

5. životní podmínky zaměstnaných žen a rodin s dětmi  

6.  zdravotní péči o matky a praxi interrupčních komisí  

 

Nejdůležitější úpravy, ke kterým se na základě nově stanovených principů populační 

politiky přikročilo, se promítly do těchto opatření:   

1. Výchova k rodičovství byla jedním z prostředků, jak mladé lidi povzbudit k brzkému 

založení rodiny. Na  základě  vládního  usnesení č. 267/1973 Sb. byly  zřizovány  manželské 

poradny,  které měly  manželům  poskytovat  odborné  služby v případě, že  došlo k  narušení 

rodinných   vztahů  a  měly  jim  být  nápomocny  také  v  otázkách  plánovaného  rodičovství. 

Výchova k rodičovství a sexuální výchova byla povinnou součástí školní výuky a v rámci 

osvětové činnosti byla určena i pro ostatní  skupiny obyvatelstva.45 Zatímco v předchozím 

období byla zdůrazňována úloha ženy jako aktivní účastnice výrobního procesu, 

ekonomického a společenského života, v letech zavádění pronatalitních opatření se stále více 

zdůrazňovala mateřská a výchovná funkce ženy a zejména se pak vyzdvihovala 

nezastupitelnost matky v procesu výchovy dítěte.46 

2. Bytová politika měla mladým lidem usnadnit rodinný start. Podle tehdy platných 

předpisů47 měly být do pořadníků pro přidělování bytů přednostně zařazovány rodiny se třemi  
 

____________________ 
44   Srv. BARTOŠOVÁ, Milada. Populační politika v ČSSR 1945-1975. Praha: Československý výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí, 1978. 
45  Srv. KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická společnost, 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1998 . ISBN 80-901674-7-0.   
46   Srv. KOUBEK, Josef. Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980. Demografie: revue 
pro výzkum populačního vývoje, roč. 23, č. 1, s.32-43. Praha: Federální statistický úřad, 1981. 
47   Vycházejících z metodických pokynů ministerstva vnitra ČSR a SSR z roku 1973. Srv. KOUBEK, Josef. 
Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980. Demografie: revue pro výzkum populačního 
vývoje, roč. 23, č. 1, s.32-43. Praha: Federální statistický úřad, 1981. 
 
 



a více dětmi, v oblastech s menší bytovou tísní pak mladí lidé, kterým se už narodilo dítě 

anebo ti, kteří narození dítěte očekávali.48 

3. Zvýhodněné či přednostní půjčky byly zavedeny k 1. dubnu 1973 a byly určeny 

mladým manželům49 za účelem pořízení  nebo  zařízení bytu.  Mohly být čerpány  do  výše  

30 000 Kčs, přičemž maximální doba splatnosti činila deset let, avšak rodinám, jimž se v době 

po poskytnutí půjčky narodilo dítě (které se dožilo alespoň jednoho roku věku)  byl  poskytnut   

státní příspěvek ve formě odpisu z půjčky, a to na první dítě 2000 Kčs a na druhé a další dítě 

pak 4000 Kčs. Zároveň se s narozením každého dítěte prodlužovala splatnost půjčky o jeden 

rok, bez ohledu na překročení hranice deseti let.50 

4. Podpora při narození dítěte  byla od 1. října 1971 zvýšena51 na dvojnásobek  (tj.  na  

2000 Kčs) a nárok na vyplacení této částky získaly všechny ženy (v předchozím období na ni 

měla nárok jen pracovnice či rodinná příslušnice pracovníka).52 

Přídavky na děti byly zvýšeny již v roce 1968, kdy byl také zrušen systém, v jehož 

rámci se při udělování přídavků na děti přihlíželo k velikosti výdělku.53 Od  tohoto  roku  byly 

nejvyšší přídavky určeny rodinám se třemi, respektive čtyřmi dětmi. Od 1. ledna 1973 54 došlo 

k dalšímu navýšení přídavků a 1. srpna 1979 vyplácená částka ještě vzrostla55 (výše 

měsíčních přídavků na děti ve zmiňovaných obdobích – viz tabulka č. 1).  
 

 

____________________ 
48  Srv. KOUBEK, Josef. Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980. Demografie: revue 
pro výzkum populačního vývoje, roč. 23, č. 1, s.32-43. Praha: Federální statistický úřad, 1981. 
49
  Ti museli být v roce podání žádosti o půjčku mladší třiceti let (maximálně mohli tohoto věku dosáhnout právě 

v roce požádání o půjčku) a jejich hrubý měsíční příjem měl být nižší než 5000 Kčs. Právo na půjčku měli též 
osamělí rodiče s alespoň jedním dítětem. Tamtéž. 
50 

 Srv. KOUBEK, Josef. Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980. Demografie: revue 
pro výzkum populačního vývoje, roč. 23, č. 1, s.32-43. Praha: Federální statistický úřad, 1981. 
BARTOŠOVÁ, Milada. Populační politika v ČSSR 1945-1975. Praha: Československý výzkumný ústav práce     
a sociálních věcí, 1978. 
51 

 Na základě vládního rozhodnutí č.  98/1971. Srv. KOUBEK, Josef. Populační politika Československé 
republiky v letech 1945-1980. Demografie: revue pro výzkum populačního vývoje, roč. 23, č. 1, s.32-43. Praha: 
Federální statistický úřad, 1981. 
52  Srv. KOUBEK, Josef. Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980. Demografie: revue 
pro výzkum populačního vývoje, roč. 23, č. 1, s.32-43. Praha: Federální statistický úřad, 1981. 
BARTOŠOVÁ, Milada. Československá populační politika včera a dnes. 1. vyd. Praha: Panorama, 1979. 
53 

 K těmto změnám došlo na základě zákonů č. 88/1968 Sb., vyhlášky č. 91/1968 Sb. a vyhlášky č. 84/1968 Sb.  
Srv. KOUBEK, Josef. Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980. Demografie: revue pro 
výzkum populačního vývoje, roč. 23, č. 1, s.32-43. Praha: Federální statistický úřad, 1981. 
54 

 Na základě zákona č. 99/1972 Sb. Tamtéž. 
55 

 Tamtéž. 
 

 



Tabulka č.1: Měsíční výše přídavků na děti po roce 1968 

Počet dětí  

Období 1 2 3 4 

Na každé 

další dítě 

1968 - 1972 90 330 860 1 030 240 

1973 - 1979 90 430 880 1 280 240 

  1979 - 1982 140 530 1 030 1 480 290 

Poznámka: údaje jsou v Kčs. 

Pramen: KOUBEK, Josef. Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980.56  
 

 

 

5. Mateřský příspěvek ve výši 500 Kčs měsíčně měly od 1. října 1970 právo pobírat57 

matky, které celodenně pečovaly alespoň o dvě děti, z nichž starší bylo ve věku do skončení 

povinné školní docházky a mladší ve věku do jednoho roku. Od 1. října 1971 se postavení 

matek ještě zvýhodnilo, neboť nárok na příspěvek získávaly58 všechny ženy (do té doby jen 

ženy ekonomicky aktivní) a mateřský příspěvek se poskytoval až do dne, kdy mladší dítě 

dosáhlo dvou let věku.59 

6. Otázka interrupce byla od 29. června 1973 ošetřena novým zákonem,60 který 

v rámci zaváděných pronatalitních opatření zpřísnil podmínky indikace umělého přerušení 

těhotenství. Rozhodujícími kritérii byly ochrana zdraví ženy, zlepšení populačního vývoje       

a respektování postavení ženy v socialistické společnosti. V jiných, „zvláštního zřetele 

hodných důvodech“ (tedy sociálních) se nově uváděl věk ženy nad 40 let, těžký zdravotní stav 

manžela a  bytová či finanční tíseň.61  Z některých  jiných sociálních důvodů byl u vdaných 

bezdětných žen nebo žen s jedním dítětem umělý potrat povolován jen výjimečně. I tato 

opatření měla přispět ke zvýšení porodnosti.62 

 

 

____________________ 
56 KOUBEK, Josef. Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980. Demografie: revue pro 
výzkum populačního vývoje, roč. 23, č. 1, s.32-43, tab. s. 38. Praha: Federální statistický úřad, 1981. 
57  Na základě zákona č. 154/1969 Sb. Tamtéž. 
58  Na základě zákona č. 107/1971 Sb. Tamtéž. 
59   Tamtéž. 
60 

  Jedná se o zákon č. 71/1973 Sb. Tamtéž. 
61   Za finanční tíseň se považovala situace, kdy čistý měsíční příjem na jednoho člena rodiny by narození dítěte 
klesl pod 620 Kčs. Tamtéž. 
62   Tamtéž. 



3.3. Socialistický baby-boom 

 

V období normalizace česká rodina posílila. Lidé se stahovali do soukromí                   

a pořizovali si děti.63 Prudký nárůst porodnosti, tzv. baby-boom vyvrcholil spolu s řadou 

pronatalitních opatření v roce 1974, kdy se na území dnešní České republiky narodilo 195 427 

dětí64 - nejvíce od roku 1948.  

Podle Iva Možného přispělo k velkému počtu porodů mimo pronatalitních opatření      

i to, že ve věku rozhodování o druhém či třetím dítěti (a právě na ně byla nová opatření 

zaměřena především) byly silné ročníky žen narozených v prvních letech po druhé světové 

válce.65 

Například  Milada  Bartošová  byla přesvědčena, že i když  byl  nárůst  potenciálních 

matek podmínkou  růstu  porodnosti, sám  o sobě  nemohl  tak  mohutnou vlnu porodnosti 

vyvolat, nebýt vhodné populační politiky, neboť na konci šedesátých let se začínala  

projevovat  tendence mladých  (zejména  městských)  lidí k jednodětným rodinám,  v  případě  

vysokoškoláků i k bezdětnosti.66  

Ladislav Rabušic pak spatřuje hlavní důvod socialistického baby-boomu                       

v  normalizační situaci sedmdesátých let, která podle jeho názoru „byla natolik skličující, že 

když byla tendence stáhnout se do rodiny podpořena zvýhodněním mateřských dávek             

a prodloužením mateřské dovolené, reagoval na tuto pronatalitní politiku  výrazně větší počet 

rodin.“67 Pro mnoho mladých žen začalo být výhodnější zůstat na mateřské dovolené než 

chodit do zaměstnání a v případě  narození  dalších  dětí  umožňovala  kumulace mateřských 

dovolených dokonce několikaleté uvolnění ze zaměstnání.68, 69 

____________________ 
63
 Srv. MOŽNÝ, Ivo.  Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006.                     

ISBN 80-86429-58-X. 
64     Srv. Narození (online), ČSÚ. Aktualizováno 21.5.2006 (cit. 2007-06-01).  
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/3D00470023/$File/4032060601a.pdf 
65 Srv. MOŽNÝ, Ivo.  Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006.                      
ISBN 80-86429-58-X. 
66 

  Srv.  BARTOŠOVÁ, Milada. Populační politika v ČSSR 1945-1975. Praha: Československý výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí, 1978. 
67  RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. 1. vyd. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2001, cit. s. 227. ISBN 80-86429-01-6. 
68 

 Srv. Vývoj porodnosti v ČR v letech 1975 – 1995. Edice Zprávy a rozbory, Praha: Český statistický úřad, 
1996.  ISBN 80-85949-88-1. 
69  Také jedna z respondentek-matek považovala za výhodnější zůstat raději doma s dětmi, než chodit do 
zaměstnání:„…když jsem potom byla doma s dcerou, tak jsem si poměrně záhy pořídila i další dítě…věděli jsme, 
že se zvýší pravděpodobnost, že dostaneme přednostně byt, když budeme mít další dítě, protože jsme bydleli 
v nevyhovujících podmínkách u rodičů…. Taky jsem díky tomu mohla zůstat déle doma a mít i mateřskou… a mě 
se tehdy vyplatilo být radši doma s dětmi, než chodit do práce...“  Srv. příloha č. 4 – rozhovor č. 10b.  
 



Milan Kučera hovoří o výrazné změně načasování narození dětí, ke které od poloviny 

šedesátých do konce sedmdesátých let došlo. Dříve bylo narození dalších dětí odkládáno nebo 

odmítáno, ovšem po vytvoření příznivějších podmínek se tyto děti rodily dodatečně.  Plodnost 

zhruba 8-10 generací žen dodatečně vzrostla jen mírně nad úroveň plodnosti předchozích 

generací. Kdyby však, jak říká Kučera, nebylo došlo ke zlepšení podmínek pro  narození  dětí, 

převážná většina dříve odložených dětí by se vůbec nenarodila a natalitní vlna by  nevznikla.70  

Podle odborných odhadů vzrostl v průběhu vlny zvýšené porodnosti počet narozených 

dětí téměř o 30% oproti běžným hodnotám. Během osmi let (1971 - 1979) se tak narodilo 

zhruba 200 000 dětí „navíc“71 (viz tabulka č. 2). Z  hlediska pořadí narozených šlo dle  Milana 

Kučery zhruba o 5-10 tisíc prvních dětí, o 120-130 tisíc druhých a 55-60 tisíc třetích. Z  údajů  

 

 

 

Tabulka č. 2: Počet narozených dětí na území dnešní ČR v letech 1971 – 1979 

 

Rok Narození celkem 
1970 148 893 
1971 155 233 
1972 164 744 
1973 182 953 
1974 195 427 
1975 192 869 
1976 188 522 
1977 182 865 
1978 180 018 
1979 173 084 
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____________________ 
70  Srv. KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická společnost, 
Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1998 . ISBN 80-901674-7-0.   
71   Srv. MOŽNÝ, Ivo; RABUŠIC, Ladislav. Česká rodina, sňatkový trh a reprodukční klima. In VEČERNÍK, 
Jiří; MATĚJŮ, Petr eds. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. 1.vyd. Praha: Academia, Akademie věd 
České republiky, 1998, s. 92 – 109. ISBN 80-200-0703-2. 
72    

Srv. Vývoj počtu narozených (online), ČSÚ. Aktualizováno 1.12.2006 (cit. 2007-06-06). 
Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/3D00470023/$File/4032060601a.pdf 



ze sčítání lidu v roce 1980 lze usuzovat, že demografická vlna se promítla dvojím způsobem – 

u žen přibližně do věku 32 let bylo zvýšení průměrných počtů dětí výrazem dodatečného 

kompenzačního rození dětí dříve odmítaných nebo odkládaných, u mladých žen ve věku do 

23 - 25 let se část jejich dětí narodila dřív, pod psychickým vlivem obecného častějšího rození 

dětí. Mít další dítě se stalo v té době dočasnou „módou“.73, 74 
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73 
Srv. KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická společnost, 

Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. ISBN 80-901674-7-0.   
74  O této skutečnosti se v rozhovoru zmínila jedna z respondentek-matek (matka dvou dětí): „ Moje kamarádky 
ze školy maj většinou taky všechny dvě děti… to bylo tak jako nastavený…dřív.“  Srv. příloha č. 4 - rozhovor 
č.6b. 
 



4. Česká společnost po roce 1989                          

 

Již v letech 1976 – 1979, tedy těsně po vrcholu populačního boomu, absolutní počet 

narozených dětí na území dnešní České republiky mírně klesal. Tento pokles v podstatě 

odpovídal úbytku žen v nejplodnějším věku a svoji roli zřejmě hrálo i to, že mladé rodiny již 

většinou měly tolik dětí, kolik si přály, a tak pro ně sociální a ekonomické stimuly postupně 

přestávaly být zajímavé.75 Podle Jitky Rychtaříkové byla propopulační opatření účinná jen 

v době, kdy byla vnímána jako novátorské řešení situace, avšak během doby se jejich efekt 

oslaboval, protože nebyla dále rozvíjena. Výsledkem bylo postupné, pomalé, ale trvalé 

snižování generační plodnosti.76 Milan Kučera a Ludmila Fialová dodávají, že na snižování 

počtu narozených dětí, zejména pak třetího a čtvrtého pořadí, měly vliv také cenové úpravy, 

jimiž se v roce 1979 zvýšily ceny potravin a průmyslového zboží. Již v roce 1980 se ukazatelé 

plodnosti (viz příloha č.1 - tabulka č. 3: Míry plodnosti žen v letech 1950 – 2005) snížily 

zhruba na úroveň z přelomu šedesátých a sedmdesátých let (mezi roky 1979 a 1980 klesla 

úhrnná plodnost o 8,8%).77  

Během osmdesátých let se však stále jednalo o pokles mírný, teprve v roce 1989 se 

úhrnná plodnost snížila pod hranici 1,978 dítěte na ženu. Od roku 1984 naopak začalo rychle 

narůstat množství provedených interrupcí; v letech 1987 – 1990, kdy bylo dosaženo 

maximálního počtu umělých přerušení těhotenství, připadaly na sto narozených dětí 

v průměru 82 indukované potraty. Všechny tyto skutečnosti naznačovaly, že natalitní vlna  

70. let byla jen přechodným jevem. Avšak skutečně výrazné změny v rodinném                        

a reprodukčním chování se začaly v naší společnosti projevovat až po revoluční změně 

politického systému v roce 1989.79 

 

____________________ 
75 

 Srv. Vývoj porodnosti v ČR v letech 1975 – 1995. Edice Zprávy a rozbory, Praha: Český statistický úřad, 
1996.  ISBN 80-85949-88-1. 
76  Srv. RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Diferenční plodnost v České republice podle rodinného stavu a vzdělání 
v kohortní perspektivě. In HAMPLOVÁ, Dana; RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; PIKÁLKOVÁ, Simona. České ženy: 
vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 
2003, s. 41-83. ISBN 80-7330-040-0.  
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4.1. Sociálně-ekonomický kontext změn po roce 1989 

 

Základní příčinou změn demografického chování byla rozsáhlá změna životních 

podmínek obyvatelstva. Otevřely se hranice a bylo možné svobodně cestovat, uvolnil se 

přístup na střední a vysoké školy, rozšířila se nabídka moderního průmyslového zboží. Bylo 

možné začít podnikat, pohyb pracovních sil se uvolnil a objevila se nezaměstnanost, 

postihující zejména nekvalifikované jedince a čerstvé absolventy škol.80  

Zavedení daně z přidané hodnoty nejvíce zatížilo rodiny se závislými dětmi, 

liberalizace cen přispěla k celkovému poklesu životní úrovně většiny obyvatel.81 Jiří Kovařík 

a Petr Šmolka k tomu dodávají: „Velice mnoho životních podmínek, rozhodnutí, řešení 

životních problémů a také mnoho zodpovědností přejímal dříve za své občany stát. Najednou 

zde byla nejen možnost, ale i nutnost vlastního rozhodování v podmínkách otevřené 

konkurence… Narůstalo již dříve existující rozlišení mezi jedinci a rodinami společensky 

zdatnějšími a společensky zaostávajícími. Zatímco dříve mohlo být pro ty „slabší“ omluvou, 

že „zdatnější“ dosahují svých výhod loyalitou k moci nebo nekalými cestami, stalo se 

zaostávání najednou významným faktorem vlastního sebehodnocení.“82 

Restituce a privatizace zasáhly všechny sféry národního hospodářství a projevily se 

v životní úrovni rodin. Byla omezena výstavba nových bytů a cena nemovitostí výrazně 

stoupla. Ceny za byty nabízené na trhu přesáhly finanční možnosti většiny populace.83 

Vzrostly  nároky  na  intenzitu i kvalitu  práce  a  prohloubila se společenská i  příjmová  

diferenciace. Velmi důležitým se v této souvislosti stal počet dětí v rodině, neboť jak 

poukazují  Milan Kučera a Ludmila Fialová, jen  u  velmi nízkého podílu domácností se třemi  
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a více dětmi přesahovaly příjmy dvojnásobek životního minima; výrazný příjmový předěl 

představovala zejména existence (či narození) třetího dítěte.84 

Demografické chování bylo tedy v 90. letech 20. století silně ovlivňováno zejména 

růstem indexu životních nákladů, spojených s poklesem reálných mezd, ubýváním 

dokončených bytů a také nezaměstnaností. Ženy ve věku 25 - 29 let měly navíc možnost 

výběru zaměstnání často ztíženou tím, že mnoho z nich pečovalo o malé děti a tudíž nemohlo 

například dojíždět na delší vzdálenosti nebo hledalo práci na zkrácený úvazek. Ve společnosti 

se navíc v této době živě diskutovalo o tom, zda a na kolik má liberální stát brát ohled na 

sociálně slabé členy společnosti a zda nemá péči o ně zcela převzít rodina nebo charitativní 

instituce. Zpochybňovala se potřeba vyplácení některých sociálních dávek, zejména přídavků 

na děti a celkově se  pochybovalo o významu a realizovatelnosti rodinné politiky. Situace se 

poněkud vyjasnila až po přijetí zákona o státní sociální podpoře,85 který většinu dávek 

ponechal, avšak ztížil podmínky získání a zavedl jejich diferenciaci dle příjmů rodiny.86 

 

 

4.2. Změny demografického chování  
 
V demografických ukazatelích se začaly nové životní podmínky výrazněji projevovat 

od roku 1992, respektive 1993.87 Naše  společnost se  od počátku  devadesátých let velice 

intenzivně  snažila,  aby  se po  stránce  politické, ekonomické i  sociální  co  nejvíce přiblížila 

strukturám západoevropských zemí,  což  do značné  míry ovlivnilo i lidské chování. 

Především  mladá  generace  se tak dnes ve  svých postojích  a  hodnotových orientacích   řídí 

podobnými vzory, jako její západní vrstevníci.88 
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Protože v průběhu devadesátých let začínaly do věku nejvyšší sňatečnosti                     

a reprodukce dospívat osoby narozené v silných ročnících socialistické natalitní vlny, 

předpokládalo se, že vznikne sekundární demografická vlna, která se projeví vyššími počty 

sňatků i narozených dětí. Již v roce 1993 však bylo zřejmé, že šlo o mylné předpoklady. 

Celková společenská proměna začala být doprovázena poklesem sňatečnosti, porodnosti, 

potratovosti a nárůstem věku při prvním sňatku a prvním porodu. Pouze v případě 

rozvodovosti došlo ke stagnaci.89  

Zatímco v průběhu osmdesátých let byl průměrný věk svobodných nevěst 21,7 roků     

a ženichů 24,5 roků, v roce 1999 už činil 26,2 roků u žen a 28,5 roků u mužů. Období mezi 

sexuální zralostí a sňatkem začalo být i v naší společnosti u jisté části populace vyplňováno 

nesezdanými soužitími, která slouží jako „manželství na zkoušku“.90 Dana Hamplová             

a Simona Pikálková rovněž tvrdí, že nesezdaná soužití jsou v našem prostředí skutečně spíše 

plánovaná jako předstupeň manželství (a narození dítěte), než že by se jednalo o reálnou 

alternativu k legálnímu manželství. I když podle některých výzkumů91 lze od devadesátých let  

zaznamenat určitý  nárůst  mladých lidí, kteří  si  myslí, že manželství  je zastaralá instituce, je 

podle Dany Hamplové a Simony Pikálkové manželství obecně stále něčím, s čím většina 

populace do budoucna počítá.92 Avšak i  to, že určitá část populace místo přímého vstupu do 

manželství volí raději nejdříve nesezdané soužití a odkládá sňatek, je jedním z faktorů, který 

se podílí na posunu prvních porodů do vyššího věku.93 Tato skutečnost s sebou nese riziko, že 

se „nestihnou“ narodit děti vyššího, někdy i druhého pořadí. Na stávajícím poklesu plodnosti 

se však podílejí  i lidé,  kteří  již  v  manželství  žijí a  mají jedno nebo dvě děti. Ti by totiž 

s velkou pravděpodobností za minulého režimu ještě plodili další děti, ovšem v současnosti 

tomu tak ve většině případů není.94  
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Počet narozených dětí klesl v roce 1995 poprvé v historii statistického sledování počtu 

narozených na území dnešní České republiky pod 100 tisíc (narodilo se 96 397 dětí) a v roce 

1999 bylo zaznamenáno historické minimum – 89 774 narozených dětí.95 Od roku 2001 počty 

narozených dětí začaly opět velmi pozvolna vzrůstat. Silné ročníky žen narozených 

v sedmdesátých letech dospěly do věku nejvyšší plodnosti a své první dítě porodila i ta část 

žen, která dosud založení rodiny odkládala.96 Lze však předpokládat, že poté, co tyto ženy 

realizují svoji plodnost a na jejich místo nastoupí další, početně již slabší generace narozené 

po odeznění natalitní vlny 70. let 20. století, míry plodnosti a porodnosti opět poklesnou.  

Západoevropským demografickým trendům se naše společnost začíná přibližovat také 

nárůstem počtu dětí narozených mimo manželství (viz tabulka č. 4). Tempo růstu počtu             

i podílu nemanželsky narozených dětí se zvýšilo především mezi lety 2001 - 2005. Z dat 

v tabulce č. 4 vyplývá, že zatímco v roce 1991 tvořily mimomanželsky narozené děti přibližně 

desetinu všech živě narozených, koncem 90. let se mimo manželství narodilo již každé páté 

dítě a v roce 2005 se uvedený podíl již blížil třetině všech narozených. Naprostá většina 

nárůstu celkového počtu narozených dětí v letech 2001 – 2005 připadala právě na děti 

narozené mimo manželství.97 Mohlo  by  se  zdát, že  tyto údaje jsou  v  rozporu s tím, co říká  

Dana Hamplová a Simona Pikálková o pouhém přechodném  charakteru  nesezdaných soužití. 

Je však nutné dodat,  že  není  možné  s jistotou určit, nakolik se u  dětí  narozených   mimo  

manželství  jedná  o  případy,  kdy spolu partneři fakticky  žijí  bez  uzavření   sňatku  a  zda   

sňatek   neuzavřou  „dodatečně“ po  narození  dítěte (mezi mimomanželsky narozenými dětmi  

představují výraznou většinu děti prvorozené) nebo kdy se tyto děti rodí osamělým matkám. 

U části populace mohou v otázce narození nemanželských dětí hrát roli i ekonomické důvody 

(vyšší sociální dávky pro osamělou matku s dítětem).98 

Klesající porodnost byla u nás v průběhu devadesátých let doprovázena i klesající 

potratovostí. Tento fakt lze dle Ladislava Rabušice chápat jako výraz celkově odpovědnějšího 

přístupu nejen k sexuálnímu životu, ale k životu vůbec. Současně se také zlepšuje kvalita 

života a jeho délka. To v kombinaci s nízkými počty plozených dětí vede k dynamickému 

stárnutí české společnosti.99 
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Tabulka č. 4: Narození mimo manželství na území dnešní ČR v letech 1991 - 2005 

 

Rok Abs. V % 
1991 12 703 9,7 
1992 13 008 10,6 
1993 15 323 12,7 
1994 15 507 14,5 
1995 14 947 15,5 
1996 15 288 16,9 
1997 16 125 17,7 
1998 17 209 18,9 
1999 18 426 20,6 
2000 19 792 21,8 
2001 21 276 23,5 
2002 23 459 25,3 
2003 26 713 28,5 
2004 29 839 30,6 
2005 32 409 31,7 
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Podle Ludmily Fialové a Milana Kučery můžeme konstatovat, že v současné době 

v populaci určitým způsobem stále přetrvává tradiční chování – část mladých se chová             

i nadále jako v šedesátých až osmdesátých letech – vstupuje do manželství v poměrně nízkém 

věku a má relativně krátce po sobě dvě děti. Druhá část mladých lidí však již následuje 

západní vzor a sňatek i rození dětí odkládá až do doby, kdy se přiblíží 30. rok věku. 

Takovýchto lidí poměrně rychle přibývá.101, 102   

Trendy, které se v českém demografickém chování prosazují, jsou tedy            

v podstatě v souladu s tím, čím prochází západní Evropa již přibližně tři desítky let.103          

Na Západě však měnily své rodinné chování ženy narozené v letech 1950 a později a nové 

hodnoty,  normy  a  postoje  zde  vznikaly v období ekonomického a sociálního klidu, zatímco  
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v postkomunistických zemích je to období hlubokých ekonomických a sociálních 

transformací, které jsou koncentrovány do poměrně krátkého časového období.104 

 

 

4.3. Interpretace změn demografického chování 
 

Přestože máme v dnešní době k dispozici poměrně rozsáhlou datovou základnu, 

v interpretaci dat a vysvětlení aktuálních demografických změn nepanuje příliš velká shoda. 

V nejrůznějších přístupech však lze většinou rozpoznat dva interpretativní rámce. Na jedné 

straně stojí autoři, kteří se při svých vysvětleních opírají o tezi zrychleného druhého 

demografického přechodu (tito autoři se řadí ke stoupencům tzv. normativní teorie), na straně 

druhé pak ti, kteří zdůrazňují ekonomickou a sociální krizi doprovázející transformaci české 

společnosti (tzv. teorie racionální volby). Zastánci prvního přístupu, k nimž patří v českém 

prostředí například Ladislav Rabušic, Jiřina Kocourková, Dagmar Bartoňová či Tomáš 

Sobotka, jsou přesvědčeni, že za vším stojí hluboká proměna hodnot a hodnotových 

preferencí, ke které dochází u mladých věkových skupin české populace narozené v polovině 

70. a na počátku 80. let 20. století a která byla umožněna politickou změnou v roce 1989. 

Zastánci druhého přístupu, jejichž reprezentantkou je u nás především Jitka Rychtaříková, se 

domnívají, že hlavní příčinou proměn v režimu reprodukce obyvatelstva je hrozící 

nezaměstnanost, pokles sociálního zabezpečení a celkové snížení životní úrovně 

obyvatelstva.105 

 

Normativní teorie  

V rámci normativních teorií jsou změny rodinného života vysvětlovány jako    

důsledek posunu v hodnotách a preferencích, především pak v příklonu k sekularizaci, 

individualismu, důrazu na svobodu a nezávislost a prosazování nové  ideologie,  jež  požaduje 
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zrovnoprávnění mužů a žen. Tyto teorie nepopírají vliv strukturních či ekonomických faktorů, 

avšak zdůrazňují, že společně s  modernizací, rozvojem nových technologií a rozšířením 

sociálního státu se změnily hodnoty a preference, na jejichž základě se pak změnilo i lidské 

chování.106  

Ronald Inglehart, jeden z nejvlivnějších autorů z okruhu normativních teorií, se 

zaměřuje na změnu hodnot, ke které došlo přechodem od moderní k postmoderní společnosti.   

Zatímco v prostředí moderní společnosti byly klíčové ekonomické faktory, ve vyspělé 

postmoderní společnosti jsou lidé více a více ovlivňováni hodnotami. Stále větší část populace 

začíná být přesvědčena, že člověk má právo na sebenaplnění (například prostřednictvím 

smysluplného zaměstnání) či právo „žít podle svého“, nehledě na širší sociální skupinu. 

Klesající sňatečnost a nižší podíl osob žijících v manželství pak Inglehart zasadil do kontextu 

obecnějšího přesunu od „materialistických“ hodnot (jako je fyzický blahobyt a bezpečí) 

k hodnotám „postmaterialistickým“ (kvalita života). Tradiční rodina dle Ingleharta dodávala 

lidem jistotu a zázemí, které potřebovali, když žili v těžkých podmínkách. Dnešní mladé 

generace se však podle jeho názoru cítí bezpečnější díky bohatství moderních společností        

a rozvoji sociálního státu, který převzal zodpovědnost za přežití i základní životní standard. 

Proto nemusejí dbát na vytváření primárních vazeb a stálých vztahů a mohou si dovolit klást 

větší důraz na nezávislost, seberealizaci a sebevyjádření.107 

Mezi normativní teorie patří i koncepce druhého demografického přechodu,108 jejímiž 

nejvýznamnějšími představiteli jsou Ron Lesthaeghe a Dirk van de Kaa. Termín „druhý 

demografický přechod“ označuje novou fázi vývoje demografického chování evropských  

populací. Od poloviny  šedesátých  let  20.  století  se začalo dosavadní  rodinné  a  prokreační   
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chování rychle a nečekaně měnit. Nejdříve v zemích severní Evropy, později západní             

a posléze jižní se začala snižovat úroveň plodnosti pod hranici prosté reprodukce a tento 

pokles byl pak od  počátku sedmdesátých  let  doprovázen poklesem sňatečnosti. Rodinné 

formy se pluralizovaly, neboť vedle  klasických manželství se začala  šířit  nesezdaná  soužití, 

jednak u osob rozvedených a jednak jako  manželství na zkoušku u osob do věku 35 let. Část  

z nich začala být trvalou alternativou nahrazující legální svazky. Manželství se stávala méně 

stabilními a rostl počet neúplných rodin. Dosud okrajově se vyskytující jevy jako například 

děti narozené mimo manželství či plánovaná bezdětnost se stávaly více frekventovanými. 

Všechny tyto změny si udržely trvalý charakter.109, 110    

Ron Lesthaeghe a Guy Moors při vysvětlování změn demografického chování 

nepopírají vliv ekonomických a technologických faktorů, tvrdí však, že nejvýznamnější jsou 

hodnotové změny, díky nimž lidé např. technologické inovace přijali. Změna hodnot se 

uskutečňovala spolu s procesem modernizace společností, kdy se začala prosazovat 

sekularizace a individualismus. Technologické a ekonomické změny přispěly k připravenosti 

a ochotě lidí přijmout také alternativní vzorce demografického chování. Stále větší počet lidí 

totiž začal nové chování chápat jako v určitém ohledu výhodné. Objev a dostupnost 

„technických prostředků“ (autoři zmiňují například antikoncepci), které napomáhaly 

realizovat nový způsob života, byly nutnou podmínkou změny vzorců chování. Autoři však 

zdůrazňují, že primárně se musely změnit lidské hodnoty, neboť jinak by se nové prostředky 

mezi lidmi vůbec neuchytily. V souvislosti s nově vyznávanými hodnotami se v průběhu času 

začala stále častěji objevovat nesezdaná soužití a další, do té doby méně obvyklé jevy (jako 

například rození dětí mimo manželství). Vztah mezi mužem a ženou (a dítětem) se změnil, 

neboť začala být více oceňována kvalita vztahu a přestal být kladen důraz na jeho formální 

podobu.111    

____________________ 
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 Anthony Giddens popisuje změnu principů, na nichž se v „postmoderních“ 

společnostech zakládají lidské vztahy. V tzv. „standardní“ rodině, tzn. v  rodině, která se 

skládá  z  obou  rodičů  a  manželských  dětí,  kde matka  je celodenně  v domácnosti a otec je                    

živitelem rodiny, žije v současné době jen malé procento lidí. Také někdejší představu 

romantické lásky nahradil v postmoderní společnosti tzv. „čistý vztah“, v němž proti sobě 

stojí dva lidé jako nezávislé individuality. „Čistý vztah“ je založen na emocionální 

komunikaci, jejíž podmínkou je naprostá otevřenost a kde prospěch plynoucí z této 

komunikace je hlavním důvodem trvání vztahu.112 Jakmile si partneři přestanou poskytovat 

dostatečnou emocionální podporu, je celý vztah ohrožen, neboť neexistují žádné další 

důvody, proč ve vztahu setrvávat. Trvá jen do doby, dokud v něm oba partneři nacházejí 

dostatek uspokojení.113 

Ladislav Rabušic hovoří o proměně hodnot v české společnosti. Poté, co se zhroutil 

komunistický režim, otevřely se mladé generaci zcela nové možnosti a životní zkušenosti. 

Hodnota dítěte nezmizela, avšak v konkurenci s ostatními hodnotami ztratila na své dosavadní 

výlučnosti. Aktivity, kterým se dnešní mladí lidé věnují, jim totiž často přinášejí takové 

uspokojení, že již nespojují naplnění života jednoznačně a pouze s dětmi. Ženě se nesmírně 

otevřely životní šance, a tak zatímco dříve byla rodina a mateřství jejím údělem, dnes se staly 

volbou, kterou lze navíc (díky moderním antikoncepčním prostředkům) mít plně pod 

kontrolou. Podle Ladislava Rabušice není náhodou, že nositeli nového demografického 

chování jsou generace narozené v sedmdesátých letech, neboť ty vyrůstaly (díky 

„Husákovým“ propopulačním opatřením) v prostředí relativního dostatku, a tak si dnes  

mohou „dovolit“ věnovat pozornost i „nematerialistickým“ hodnotám (jako je uspokojení 

z práce, kvalitní partnerský vztah, čas na sebe sama atd.). 114 

 

 

____________________ 
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Teorie racionální volby 

Teorie racionální volby vycházejí z předpokladu, že člověk jedná relativně racionálně   

i v případě navazování partnerských vztahů a zakládání rodiny. Pojem „racionální“ odkazuje 

k tomu, že lidé ve svém jednání vybírají z různých variant a své chování volí tak, aby dosáhli 

žádoucího stavu a minimalizovali ztráty. Neznamená to, že lidé vždy realisticky odhadnou 

výsledek svého jednání, ale že berou v úvahu předpokládané důsledky svých činů.115 

Důraz na racionalitu neznamená, že by teorie racionální volby ignorovaly otázku 

emocí. Vycházejí však z předpokladu, že institucionální struktura společnosti ovlivňuje 

chování, zvláště na úrovni makrostruktury, protože definuje, co je výhodné a co ne. Proto se 

tyto teorie ve většině případů zabývají vztahem mezi společenskou makrostrukturou                

a lidským chováním, nikoliv motivací jednotlivců.116 

Jitka Rychtaříková, jedna z nejvýznamnějších představitelek tohoto okruhu teorií 

v českém prostředí, chápe pokles  plodnosti  a  sňatečnosti jako důsledek sociálních  problémů 

spojených s ekonomickou  přeměnou  české  společnosti po  roce 1989. Připomíná, že na   

Západě    byla    léta  druhého   demografického   přechodu,  přes   dílčí   ekonomické   recese,  

obdobím růstu životní úrovně obyvatelstva, vzestupu ekonomické aktivy žen a jejich 

nezávislosti. Důležité  je, že  tyto  změny  probíhaly jako důsledek vnitřní svobodné volby. Na  

Východě však byla (a je) dle Jitky Rychtaříkové situace zcela odlišná, neboť změny 

v demografických vzorcích zde souvisejí s prudce se měnícími vnějšími ekonomickými 

podmínkami, které jsou pro většinu obyvatelstva nepříznivé (např. pokles reálných mezd). 

Nezaměstnanost, narůstání cen energií a základních potravin přispívají k  vytváření sociálních 

nejistot u některých skupin obyvatelstva. Na druhé straně se objevily nové možnosti 

využívání volného času (cestování, studium atd.) a významně se zvýšilo množství dostupného 

spotřebního zboží. Dnešní mladé generace tak mají na výběr – manželství a rodičovství již 

není tím „jediným“, co může dát jejich životu smysl.117  

Gary S. Becker, nejvýznamnější představitel teorií racionální volby, přirovnává    

muže a ženy na sňatkovém trhu k obchodníkům, kteří se snaží maximalizovat své zisky. Jinak  
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řečeno, uzavření sňatku musí být výhodné pro obě strany – pro muže i pro ženu. Dle tohoto 

teoretika se po dlouhou dobu na sňatkovém trhu vyhledávali partneři s komplementárními 

vlastnostmi, neboť právě ty zaručovaly největší zisky.118 V sedmdesátých letech však nastala 

v tomto mechanismu změna, neboť v situaci, kdy ženy zvyšují svoji participaci na trhu práce, 

a tím i své výdělky a celkovou ekonomickou nezávislost, se zisky z manželství snižují, takže 

vyhledávání partnera je váhavější. Pokles sňatečnosti je tedy dle Garyho S. Beckera přímým 

důsledkem toho, že manželství je z tohoto úhlu pohledu pro ženy v současné době méně 

výhodné.119 

Valeria Oppenheimerová připisuje pokles sňatečnosti rovněž změnám pracovního 

trhu, avšak Beckerovu teorii odmítá. Podle jejího názoru dnes lidé neuzavírají manželství 

méně často než v minulosti, ale odkládají sňatky do vyššího věku. Oppenheimerová 

předpokládá, že výběr partnera je dnes náročnější a vyžaduje větší časové investice než dříve. 

V minulosti mohly ženy vstupovat do manželství mladé, protože informace o vlastnostech, 

které byly podstatné pro jejich úspěch na sňatkovém trhu (fyzická přitažlivost, náboženské 

vyznání či sociální původ), jsou relativně dostupné už v mladém věku. Nástup žen do 

placeného zaměstnání změnil kritéria výběru. I v případě žen začíná být důležité, jak uspějí na 

pracovním trhu, a proto je třeba počkat, až se projeví jejich výdělečný potenciál. Posun 

sňatkového věku v případě mužů lze pak připsat tomu, že se od 60. let zhoršuje pozice 

mladých mužů na pracovním trhu, a je tedy potřeba déle čekat, až se jejich pracovní dráha 

stabilizuje a bude možné určit jejich budoucí životní styl. Nesezdané soužití je dle Valerie 

Oppenheimerové jedním ze způsobů, jímž mladí lidé odpovídají na rostoucí nejistotu ohledně 

ekonomických rolí. Nabízí totiž výhody manželství i svobodného stavu, protože s sebou 

nenese  dlouhodobé  závazky,  ale  zároveň  umožňuje,  aby  se  mladí  lidé  nemuseli  vzdávat  

____________________  
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společného života. Je to také způsob, jak nasbírat o partnerovi větší množství informací           

a rozhodnout se, zda vstoupit do manželství či nikoliv.120 

Richard Easterlin dává demografické chování populace do souvislosti s relativní 

velikostí věkové kohorty. Pokud je kohorta početná, její členové musí vzájemně soupeřit         

o zdroje, jichž se jim dostává v menší míře než v případě málo početných kohort. Easterlin se 

domnívá, že pokud se uzavření sňatku stává nákladnější, lidé přestanou usilovat o vstup do 

manželství a o založení rodiny a zvolí raději jiné životní cíle (vzdělávání se, kariéra, bezdětný 

život s partnerem atd.). Pro slabé ročníky je naopak počátek pracovní dráhy snadnější a vstup 

do manželství méně obtížný, a tím i více žádoucí.121 

Hans-Peter Blossfeld a Johannes Huinink dospěli na základě svých analýz k názoru, že 

faktorem, který se nejvíce podílí na odkládání uzavření manželství a narození prvního dítěte, 

není zvyšující se ekonomická nezávislost žen (díky níž se manželství stává pro ženy méně 

výhodné), ale prodlužující  se  období, po které se ženy věnují studiu. Autoři  poukazují  na 

to, že čím déle ženy  studují,  tím  více  se  oddaluje jejich „vstup do dospělosti“. Ženy 

odkládají manželství a mateřství na dobu po ukončení studia, neboť je to jednodušší, než se 

snažit o sloučení několika rolí (studentka, manželka, matka), ale také proto, že ve společnosti 

převládá názor, že dokud dívka studuje, není připravena být manželkou a matkou. Některé 

ženy se však budou těmto rolím vyhýbat i po ukončení studia, neboť naleznou uspokojení na 

pracovním trhu, a tak zůstanou svobodné, nebo se rozhodnou pro bezdětnost.122 

 

 

____________________  
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4.4. Harmonizace zaměstnání a rodiny v současné české společnosti 

 

Současná česká žena je nositelkou mnoha rolí, které nejsou vzhledem k nastaveným 

společenským podmínkám vždy dobře slučitelné. Vztah zaměstnání a rodiny v životě českých 

žen je totiž v naší společnosti chápán jako vztah konfliktní. Většina populace se i dnes 

shoduje na tom, že primární rolí ženy je role matky. Pokud žena pečuje o malé dítě, je jí navíc 

automaticky připsána univerzální role pečovatelky o všechny potřebné (např. o staré členy 

rodiny). Vzhledem k tomu, že žena zůstává s dítětem doma, očekává se od ní i to, že bude 

vykonávat domácí práce. Odpovědnost za chod domácnosti123 však leží na ženě i poté, co se 

vrátí do zaměstnání.124 

Postavení ženy na trhu práce je pak negativně poznamenáno stereotypním nastavením 

její role v domácnosti. V případě každé ženy se předpokládá, že se stará o domácnost,              

a i v případě, že (ještě) nemá děti se očekává, že pokud (až) je mít bude, pak bude hlavní 

starost o ně náležet právě jí. Už pouhá možnost mít děti tedy českou ženu na trhu práce 

znevýhodňuje. Rodinné role muže naproti tomu nejsou pro jeho pracovní výkon doposud 

považovány za nijak významné. Diskriminační podmínky se na trhu práce nejvýrazněji 

projevují v  nižším finančním ohodnocení žen ve srovnání s muži. České ženy ještě stále 

pobírají zhruba o 30%125, 126 nižší mzdy, a to i v rámci stejné pozice a vzdělanostní kategorie. 

Platí také, že většina českých domácností nadále žije z příjmů obou partnerů, a tak je příjem 

ženy nezbytný. Nejedná se ale o jediný důvod současné vysoké zaměstnanosti žen. Stále větší 

část z nich dnes pracuje, aby uplatnily své vzdělání a kvalifikaci, a také proto, že práce je pro 

ně zdrojem sebenaplnění.127 

Na trhu práce stále přetrvávají v minulosti vytvořené a za komunistického režimu 

(sociální politikou státu) posílené genderové stereotypy. Pravidla pro výkon určité práce jsou 

definována  zcela  bez  ohledu  na  možnou variabilitu životní situace konkrétního pracovníka,  

____________________ 
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což mnohem lépe vyhovuje mužům, u nichž se neočekává, že jejich pracovní výkon bude 

ovlivňován soukromým životem.128  

Mladí lidé, kteří v současné době zakládají rodiny, jsou již většinou, v porovnání 

s generací svých rodičů, více nakloněni rovnoměrnému rozdělení odpovědnosti partnerů 

v rodině. Společnost jako celek a fungování jejích institucí však této změně zatím příliš 

neodpovídají.129  

Například Tomáš Sirovátka hovoří o tom, že polistopadová sociální politika se zabývá 

problémem participace žen na pracovním trhu a nízkou mírou plodnosti odděleně, a tak nijak 

nepřispívá k možnosti sladit zaměstnání a rodinu. Postavení žen na trhu práce se v porovnání 

se situací před rokem 1989 poněkud změnilo, avšak původní model nebyl zcela opuštěn. Po 

roce 1990 směřovala politika státu spíše k uvolnění tlaků na trh práce, a to mimo jiné               

i eliminací zaměstnanosti žen s malými dětmi. Model přerušované kariéry žen byl navíc spíše 

posílen, neboť došlo k rozšíření období, na které je pracovní kariéra přerušena do doby, kdy 

má dítě tři až čtyři roky.130, 131 Po tuto dobu rodič, jenž nepracuje, pobírá rodičovský 

příspěvek ve výši odpovídající 40% průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře.132 

Nárok na tento příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně pečuje 

o dítě do tří (až čtyř) let věku. Dítě mladší tří let může navštěvovat jesle, avšak jen pět dnů 

v měsíci, což v podstatě neumožňuje, aby měl rodič v tomto období pracovní úvazek.133  

____________________ 
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 Možnosti  kontinuální  pracovní  kariéry  žen  jsou  tedy velice omezené. Na mateřské, 

respektive  rodičovské  dovolené  je  žena  navíc  nutně  závislá  na  muži, neboť příjem, který 

v této době má, není dostatečný ani na pokrytí základních potřeb jejích a potřeb dítěte. Ženy, 

které se vracejí z mateřské (rodičovské) dovolené zpět do zaměstnání, jsou navíc dle Tomáše 

Sirovátky ze strany zaměstnavatelů diskriminovány, neboť, jak dokládá, mají (ve věku mezi 

25 – 40 lety, tedy v období, kdy jsou nejčastěji doma s dětmi) v porovnání s muži 

dvojnásobně vyšší specifické míry nezaměstnanosti.134  

Tak je vzhledem k celkovým podmínkám zaměstnanosti žen obtížné sladit zaměstnání 

a výchovu dětí, zvláště pokud se žena rozhodne pro početnější rodinu. Delší vysazení ze 

zaměstnání znevýhodňuje ženu na trhu práce a do budoucna jí přináší vysoké riziko 

nezaměstnanosti. Pokud se jí podaří návrat do zaměstnání, s největší pravděpodobností zvolí 

plný pracovní úvazek (zkrácený pracovní úvazek se finančně nevyplácí a často ani není 

možné jej uzavřít), což značně znesnadňuje péči o děti. Je pak pochopitelné, že zejména mladí 

lidé se dnes snaží o co nejméně přerušovanou účast na trhu práce a o zajištění dostatečného 

materiálního standardu. Přitom ale obecně platí, že mladé české ženy, i když ve srovnání 

s minulostí založení rodiny odkládají, stále teoreticky chtějí mít dvě (i více) dětí. Realita je 

však ve většině případů jiná, neboť počet dětí v rodinách se snižuje. Tomáš Sirovátka se 

shoduje s G∅sta Esping-Andersenem, který tvrdí, že je nutné vytvořit v rámci sociální politiky 

novou – více spravedlivou rovnováhu mezi životy mužů a žen a rozvíjet „politiku vstřícnou 

k ženám“, která by umožňovala sladit zaměstnání (potažmo kariéru) s rodičovstvím.135  

Tabulka č. 5 (z výzkumu Českého statistického úřadu) zachycuje, jaká opatření v tomto směru 

by české ženy uvítaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
134 

Srv. SIROVÁTKA, Tomáš. Rodinné chování a rodinná politika v České republice. In MAREŠ, Petr; 
POTOČNÝ, Tomáš (eds.). Modernizace a česká rodina. Sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 
15. – 17. října 2003 fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 1.vyd. Brno: Fakulta sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně, Nakladatelství Barrister & Principal, 2003, s. 37–59. ISBN 80-86598-61-6. 
135  Tamtéž.  



Tabulka č. 5: Opatření, která by podle názorů respondentek                                 

(českých žen ve věku 15 – 44 let)  měla být přijata státem 

          
Postoj respondentů k opatření (struktura v %) 

Opatření                                      plně pro pro proti silně proti neví celkem 
Lepší podmínky mateřské dovolené pro 
pracující ženy s malými dětmi 61,5 33,6 1,5 0,0 3,4 100,0 

Porodné při narození každého dítěte       59,1 35,6 2,6 0,1 2,6 100,0 
Nižší daně z příjmu pro lidi s 
nezaopatřenými dětmi 58,0 35,4 2,8 0,1 3,7 100,0 
Podstatné zvýšení přídavku na dítě 58,0 35,1 3,2 0,1 3,6 100,0 
Výhodné novomanželské půjčky 54,9 39,1 2,3 0,1 3,6 100,0 
Lepší bydlení pro rodiny s dětmi 53,0 41,8 1,8 0,1 3,3 100,0 
Pružná pracovní doba pro pracující rodiče s 
malými dětmi 48,9 43,9 2,7 0,1 4,4 100,0 
Podstatné snížení nákladů na vzdělání 52,2 35,9 6,1 1,4 4,4 100,0 

Rodičovské příspěvky matkám a otcům, kteří 
nepracují, protože se chtějí starat o malé děti 48,2 38,9 7,8 0,7 4,4 100,0 
Přídavky rodinám s dětmi odstupňované 
podle příjmu rodiny 48,4 37,0 9,3 2,1 3,2 100,0 

Více a lepší příležitosti pro rodiče s dětmi 
pracovat na částečný úvazek 47,4 46,5 2,1 0,1 3,9 100,0 
Zařízení, pečující o školáky, kde by mohli 
trávit čas před a po vyučování a o 
prázdninách (školní družiny) 30,2 50,5 10,8 1,9 6,6 100,0 
Lepší denní zařízení péče o děti od 3-5 let 
(školky) 29,6 53,9 9,5 1,1 5,9 100,0 
Lepší denní zařízení péče o děti do tří let 
(jesle) 24,0 38,7 24,9 4,4 8,0 100,0 
 
Pramen: Ženy a muži v číslech. Český statistický úřad, 2000, s. 48. ISBN 80-7223-356-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Charakteristika souboru respondentek  
 
 
Respondentky z řad starší generace se narodily v rozmezí let 1950 - 1957, ženy patřící 

k mladší generaci respondentek v letech 1970 - 1979. Všechny respondentky spojuje pražské 

bydliště a skutečnost, že se nehlásí k žádné náboženské obci (jedna respondentka ze starší 

generace žen je nepraktikující katolička).  

V souboru jsou zastoupeny ženy vyučené, ženy se středoškolským vzděláním 

s maturitou i ženy s vysokoškolským vzděláním. V mladší generaci respondentek je více  

středoškolaček a vysokoškolaček, starší generace je zastoupena spíše ženami vyučenými či se 

středoškolským vzděláním (čtyři respondentky z řad dcer dosáhly vysokoškolského vzdělání; 

čtyři středoškolského vzdělání s maturitou; dvě jsou vyučené; v případě respondentek – matek 

jsou tři z nich vyučené; pět jich absolvovalo střední školu s maturitou; dvě z nich vysokou 

školu; v pěti případech dosáhla dcera vyššího vzdělání než její matka; ve třech případech byla 

úroveň dosaženého vzdělání stejná; dvě respondentky - dcery mají nižší stupeň vzdělání než 

jakého dosáhly jejich matky).  

Devět z deseti respondentek patřících ke starší generaci je vdaných (z toho jedna 

podruhé); jedna respondentka je rozvedená. V případě mladších respondentek také převažují 

vdané ženy (šest z deseti); tři jsou svobodné, jedna je rozvedená. Ve většině případů mají 

respondentky – matky více dětí než jejich dcery136 (v šesti případech z deseti). Jen ve dvou 

případech mají respondentky – dcery vyšší počet dětí, než měly jejich matky ve stejném věku; 

ve dvou případech je počet dětí vyrovnaný. Dvě respondentky z řad dcer jsou dosud bezdětné 

(jedna z nich očekává narození prvního dítěte). V devíti z deseti případů se respondentky – 

matky vdávaly v nižším věku než jejich dcery a ve stejném počtu případů se respondentkám – 

matkám narodilo první dítě dříve než jejich dcerám.  

 Devět z deseti respondentek - matek je stále ekonomicky aktivních, jedna je již 

v důchodu. Čtyři respondentky z řad dcer jsou v současné době na mateřské dovolené; tři 

pracují na poloviční pracovní úvazek; dvě stále studují. 137    
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6. Analýza rozhovorů  
 
 
Po absolvování všech polostandardizovaných rozhovorů138 s respondentkami -  ženami 

narozenými v letech 1950 – 1957 a v letech 1970 – 1979, jsem všechny nahrané rozhovory 

přepsala. K těmto přepisům jsem přiřadila také rekonstruované rozhovory se ženami, které si 

nepřály rozhovor nahrávat. V následné analýze jsem pracovala se všemi výzkumem 

získanými daty, přičemž jsem se zaměřila na čtyři základní okruhy, a to sice - 1. v kolika 

letech a z jakých důvodů obě skupiny respondentek uzavřely (či neuzavřely) sňatek; 2. zda 

plánovaly (či plánují) počet dětí a dobu jejich narození, popřípadě, jaké faktory je vedly (či 

vedou) k odkládání narození (dalšího) dítěte; 3. jaký význam připisují vzdělání a (zda) jak 

souvisí délka studia s věkem při narození prvního dítěte; 4. jaká je (byla) ekonomická situace  

a úroveň bydlení obou skupin respondentek a jak tato skutečnost ovlivňuje (ovlivňovala) 

jejich reprodukční chování.  

 

 

6.1. Sňatek 

 

Sňatkové chování sledovaného souboru respondentek v zásadě odpovídalo                  

(a odpovídá) soudobým demografických trendům v rámci české společnosti. V devíti z deseti 

případů se respondentky - matky vdávaly v nižším věku než jejich dcery. Zatímco ženy ze 

starší generace vstoupily do manželství mezi 18. a 22. rokem věku, ze souboru mladších 

respondentek se v tomto věku vdaly čtyři ženy. Ostatní uzavřely manželství kolem 27. roku 

věku nebo později, či se dosud nevdaly, a to i přesto, že některé z nich již mají děti a je jim 

kolem třiceti let.139 

Téměř všechny respondentky starší generace uvedly, že v mládí pokládaly sňatek za 

nutný předstupeň narození dětí a ve většině případů i společného života s partnerem. Často 

poukazovaly na to, že se v té době jednalo o jakousi „normu“, díky níž je ani nenapadlo 

uvažovat jinak, tedy přemýšlet o tom, zda do sňatku vstupovat či nikoliv: „Bylo běžné, že  se 

lidé  brali,  než  založili  rodinu, ale  pro  mě  to  tehdy nebylo úplně nutné. Ale  je zase 

pravda, že jsem neuvažovala tak,  jestli se  mám  nejdřív vdát  a  pak mít děti, to ne. Bylo  

normální, že  nejdřív byla svatba a pak přišly na řadu děti, takže to tak vlastně bylo i v  našem 

____________________ 
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případě. Chodili jsme spolu a chtěli jsme být spolu i v budoucnu, takže jsme se vzali…“.140   

V obdobném duchu, ve smyslu vhodnosti, přirozenosti a normálnosti takového 

chování, vypovídala i většina dalších respondentek -matek. Na otázku, zda pro ně byla svatba 

nutným předstupněm narození dětí odpovídaly téměř shodně: „Nutným ne, ale vhodným ano. 

Žít jen tak na hromádce tehdy nebylo moc běžné. Vdávala jsem se sice celkem mladá, tedy na 

dnešní dobu, ale tehdy to bylo normální – většina mých kamarádek se vdávala ještě 

mladší…“.141 „Všichni se tehdy brali, tak jsme se vzali taky. Bylo to přirozené“.142            

„…v tehdejší době se kladl dost velký důraz na to, aby společný život byl stvrzen oddacím 

listem. Vlastně jsem ani nepřemýšlela o tom, že by to mohlo být jinak…“. 143 „To tehdy bylo 

holt normální, že se mladý lidi brali a měli děti. To bylo takový jako…jak bych řekla, no, bylo 

to takový zavedený, jo. Dneska si hodně lidí žije, jak se jim  líbí a je jim jedno, co vo nich kdo 

říká, jo, ale tehdy to byla jiná doba, to prostě bylo takle zařízený a tak se prostě podle toho 

lidi chovali…“.144 „No, to bylo jako samozřejmý (= uzavření sňatku – pozn.aut.). To se dřív 

nedělalo jako dneska, že jako maj lidi nejdřív děti a pak se vemou nebo dokonce spolu žijou 

jenom tak, že jo. Byla jiná doba, no. Když spolu někdo chodil, tak se po nějaký době vzali, to 

bylo prostě normální. Nikdo nepřemejšlel vo tom, že by se jako nebrali a byli spolu jenom 

tak.“ 145 

Jedna z respondentek tehdejší obvyklý postup jednotlivých životních etap výstižně 

shrnula: „…to bylo tehdy takové schéma – maturita, svatba, děti a rodina. Většinou se to moc 

nelišilo, lidé se brali a měli děti, mnoho jiných alternativ nebylo. Na neprovdanou ženu se 

každý díval jako že je nějaká divná, že musí mít nějakou poruchu. Každý očekával, že žena 

bude mít děti, ale přitom to bylo něco, co bylo vlastně samozřejmé, že se to mateřství samo     

o sobě ani moc neoceňovalo, nebylo to chápáno jako něco výjimečného. Bylo normální, že 

žena měla dítě …“.146  

V  rozhovorech  zaznívaly  ale  i  další  okolnosti a  důvody  časných  sňatků, jejichž 

uzavření bylo nejen „vynucováno“ společenským tlakem, ale bylo pro partnery výhodné také 

po ekonomické  stránce,  např. vzhledem  k naději  na  získání  bytu  či  možnosti  vzít si  

novomanželskou půjčku. „No, hlavně…jsme chtěli rodinu, s čímž taky souviselo to, že jsme si 
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mohli vzít novomanželskou půjčku, věděli jsme, že dostaneme byt atd., takže i po téhle stránce 

to vlastně bylo výhodné…“. 147„…vzali sme se dřív, kvůli tomu těhotenství, to jo. Ale protože 

sem byla těhotná a oba sme byli na studiích, tak to bylo výhodný po všech stránkách. 

Dostávali sme příspěvek na studium a tak…no a pak sme taky měli zažádáno o ten byt…“.148  

Většina respondentek - matek vyjádřila pochopení s tím, že mladá generace 

v současné době nepřikládá sňatku takovou důležitost jako tomu bylo v minulosti. Tento 

posun matky vysvětlují jako součást celkové společenské změny. U mladších respondentek je 

zřejmé, že vstup do manželství více zvažují a pokládají ho spíše za jednu z možností a nikoliv 

za jediný způsob, jak žít s partnerem a mít rodinu. Některé dokonce vyjádřily přesvědčení, že 

sňatek není pro společný život vůbec důležitý, neboť nemá vliv na pevnost vztahu:„…já 

myslim, že nějakej papír a společný přímení vám ve společným životě zas tak výrazně 

nepomůže….“149 „...myslim, že to tak důležitý není (= uzavřít sňatek – pozn.aut.), 

nejdůležitější je, že máte zdravý dítě a že si rozumíte s jeho otcem, jestli je to váš manžel nebo 

přítel, to tak podstatné není….“ 150 

Větší část žen patřících k mladší generaci respondentek nicméně manželství připisuje 

zásadnější význam. Z rozhovorů s nimi vyplynulo, že dokud spolu žijí dva lidé, není „nutné“ 

vstupovat do manželství, avšak v případě, že se páru narodí dítě, považují respondentky za 

„vhodnější“, aby bylo vychováno sezdanými rodiči. Ne vždy však trvají na chronologickém 

pořadí „svatba - narození dítěte“. Jako vysvětlení, proč je v případě, že se má narodit dítě, 

lepší uzavřít sňatek, uvedly nejčastěji právní důvody – jako manželé se mohou snáze 

vzájemně zastoupit v právních úkonech, a dále se shodují v tom, že jako sezdaný pár nemusejí 

rodiče vysvětlovat dítěti či okolí, proč nejsou manželé a proč například nemají společné 

příjmení. Tomuto důvodu nepřikládají respondentky tak velkou váhu, nicméně jsou 

přesvědčeny, že je v tomto smyslu vše „jednodušší“, pokud jsou rodiče zároveň manželé: 

„…myslím, že je to i po právní stránce jednodušší – když by se například něco stalo jednomu 

z nás…taky je to jednodušší, než vysvětlovat dětem, proč je maminka Vomáčková a tatínek 

Sádlo…“.151 „Pro mě to bylo spíš o tom, že sem se chtěla vdát…podle mýho to nutný není, ale 

asi je to lepší. Dokud spolu lidi žijou sami a nemaj děti, tak je to jedno, ale pak je to asi lepší, 

hlavně  pro   ty  děti.  Nikdo  se  je  nevyptává  a  taky  jim  to  nemusíte  vysvětlovat. No,  ne… 
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žádná ostuda to není, ale podle mě je to takhle jednodušší. I třeba když se něco stane, vám 

nebo dětem, tak je vždycky lepší, když ste manželé.“152 „…hlavně kvůli dětem, je to                

(= manželství – pozn.aut.) taková jistota, že mají tátu i mámu a že kdyby se něco stalo, 

nezůstanou samy. Vím taky, že mám manžela, který se o mě postará, že nezůstanu 

nezaopatřená. Je to taková celková jistota, že jsme rodina a že patříme k sobě.“153 

I v případě respondentek, které se domnívají, že je důležité uzavřít manželství, pokud 

se mají narodit děti, je patrná tolerance k rozhodnutí jiných lidí. Některé z nich označily své 

názory za staromódní či  zastaralé, všechny pak zdůrazňovaly, že  se vždy  jedná  o  osobní 

rozhodnutí každého jednotlivce, které se nemusí shodovat s tím, jak by danou situaci řešili 

ostatní: „…sme asi konzervativní, chtěli sme stvrdit náš vztah a připadalo nám to jako takové 

hezké vyústění. Taky sme chtěli založit rodinu, takže proto. Ale nemyslím si, že se lidé musí 

nutně brát, když chtějí děti, to ne, ale nám to připadalo takové lepší nebo spíš hezčí.“154     

„Asi jsem staromódní, ale takhle se mi to líbí – nejdřív svatba a pak založení rodiny. Ale mám 

kamarádky, které žijí s přítelem jen tak, mají malé dítě a plánují svatbu až na pozdější dobu… 

Připadá mi to zbytečně komplikované, ale když to takhle chce, tak prosím. Asi se dá žít i bez 

toho, že se ti dva vezmou, ale pro mě je důležité, že jsem vdaná, že je otec mého dítěte taky 

můj manžel. Je to podle mě i lepší pro děti. Je to takové jednodušší.“155 „Je to každého 

rozhodnutí... Mně osobě se ale víc zamlouvá tradiční manželství, je to takové romantičtější      

a možná, že to i ty dva víc spojí, i když na druhou stranu hodně lidí se dnes rozvádí, takže zas 

tak důležité to asi nebude, ale my se s přítelem chceme vzít.“ 156 

Jednoznačný rozdíl mezi starší a mladší generací respondentek se projevuje ve 

způsobu započetí společného života s partnerem. Drtivá většina respondentek z řad starší 

generace začala s partnerem žít ve společné domácnosti až po uzavření sňatku (v devíti 

z deseti případů). Mladší respondentky naopak (až na jeden případ) uzavřely manželství až po 

několikaletém bydlení s partnerem. Respondentky - matky vstupovaly do manželství po 

známosti  trvající od  osmi  měsíců  do čtyř let, nejčastěji  se doba „chození“ pohybovala mezi 

jedním a dvěma roky. Ve chvíli, kdy se tedy starší generace  respondentek  rozhodla  pro další 

společný život s partnerem, následoval sňatek. Zajímavé je, že mladší respondentky začaly žít 
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s partnerem ve společné domácnosti po době srovnatelné s dobou, po kterou měla starší 

generace respondentek vztah s partnerem, než s ním uzavřela sňatek.  

Většina starších respondentek považovala za zcela samozřejmé, že společný život 

s partnerem pro ně začal až sňatkem. Z rozhovorů s nimi vyšlo najevo, že s odstupem času 

hodnotí vstup do manželství jako poměrně spontánní: „…byli jsme mladí  a zamilovaní, chtěli 

jsme být spolu. Spoustu věcí jsme si asi neuměli představit a ani jsme se jimi dopředu 

nezabývali.“ 157 

U mladších respondentek je naopak patrná snaha „vyzkoušet“ si společný život 

s partnerem ještě před uzavřením sňatku: „Chtěla jsem mít jistotu, že budu mít toho správného  

partnera pro život, že spolu zvládneme to dobré i zlé, takže sme spolu dost dlouho žili a tak 

nějak se vzájemně oťukávali, já myslim, že to je hodně důležité…“.158 „…chtěla jsem si být 

jistá, že (děti – pozn.aut.) budou mít toho správného tatínka. Byla sem od dvaceti let ve vztahu 

s člověkem, kterého sem opravdu hodně milovala…a už sme spolu taky bydleli, ale pochopila 

sem, že se k sobě nehodíme a že by nám to neklapalo, takže pak sem dost dlouho tak nějak 

prověřovala, jestli tomu dotyčnému můžu věřit, chtěla sem ho opravdu dobře poznat a být si 

jistá, že je to ten pravý. Pochopitelně není bezchybný, ale o to nejde, nechci supermana, ale 

chtěla sem vědět, že máme stejný pohled na takové ty důležité věci, že se shodneme na tom, co 

je důležité, že budeme hlavně dobrými rodiči…“.159 

Svoji roli v těchto odlišnostech mezi starší a mladší generací respondentek jistě hraje 

skutečnost, že v současnosti není nesezdané soužití ze strany společnosti nijak sankcionováno, 

a také to, že se výrazně změnilo fungování trhu s byty.160  

 

 

6.2.  Narození dítěte 

 

Tak jako platí, že starší respondentky vstupovaly do sňatku v mladším věku než jejich 

dcery, platí i to, že jako mladší přiváděly na svět své první dítě,161 a to kolem dvacátého roku 

života (nejdříve v 18 letech, nejpozději pak v 23 letech). Časný sňatek souvisel s časným 

těhotenstvím – v polovině  případů  se  respondentky z řad matek vdávaly těhotné. V ostatních  
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případech se první dítě narodilo do jednoho až dvou let po svatbě. U respondentek z generace 

dcer je situace zcela odlišná a zároveň i rozmanitější. Tři ženy z tohoto souboru jsou bez 

ohledu na mateřskou roli svobodné,  přičemž jedné z nich se narodilo první dítě v 26 letech, 

druhé ve 34 letech, třetí žena je dosud bezdětná. Z vdaných respondentek je jedna poprvé 

těhotná (je jí 27 let), ostatní porodily první dítě v širokém věkovém rozpětí - mezi                

21. a 32. rokem života.  

Mezi oslovenými matkami a dcerami je jednoznačně zásadní rozdíl v otázce plánování 

narození především prvního dítěte. Převážná většina respondentek - matek uvedla, že jako 

mladé příliš neuvažovaly o tom, kdy si pořídit první dítě. V kontextu doby se brzký sňatek       

a následující časné těhotenství považovalo za samozřejmou záležitost. „Já sem o tom moc ani 

nepřemýšlela, byla sem mladá a chtěla sem miminko….“162 „Prostě jsme se vzali a věděli 

jsme, že chceme dítě, tak jsme si ho pořídili.“163 Takovému reprodukčnímu chování se 

nechával z pohledu respondentek přirozený průběh. „Rozhodující bylo to, že jsem chtěla děti. 

Kdy se mi narodí, jsem už vlastně nechala na přírodě.“164 To se však týkalo pouze té části 

respondentek z generace matek, které uzavíraly sňatek, aniž byly těhotné. U druhé skupiny 

oslovených žen, kterým se brzy po svatbě narodily děti tzv. „předmanželských koncepcí“, 

nebylo možné – až na výjimky165 – o „plánování“ prvních dětí hovořit. „…byla jsem již 

v jiném stavu, když jsem se vdávala ….“166 „..u prvního (dítěte – pozn.aut.)…to nebylo úplně 

plánovaný….“ 167 

A jestliže se uvažovalo v terminologii „plánování“, pak pouze v posloupnosti – sňatek 

a pak děti. „Tak plánovala sem to, že chci děti, s tim sem se vdávala, ale jako, že bych 

plánovala, kdy se mi narodí Honzík a kdy Petra, tak to jako ne. Chtěli sme děti a pak už sme 

to dál neřešili, problémy sem v těhotenství neměla, takže sem to nijak řešit nemusela.“ 168 

Pokud respondentky - matky plánovaly narození dětí, pak se to týkalo dětí dalšího 

pořadí: „Plánovala jsem to, že chci mít děti, proto jsem se taky vdávala, ale pak, když  už  

jsem  byla  vdaná,  tak  jsme prostě chtěli miminko, ale  neplánovali jsme, že bychom ho chtěli  
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za rok nebo za dva, zkrátka jsme si ho pořídili. Ale  pravdou je, že když jsem potom byla doma  

s dcerou, tak jsem si poměrně záhy pořídila i další dítě, protože jsem to chtěla spojit. Bylo 

sice náročné mít doma dvě malé děti, ale věděli jsme, že se zvýší pravděpodobnost, že 

dostaneme přednostně byt, když budeme  mít  další dítě, protože jsme bydleli v  nevyhovujících  

podmínkách u rodičů, kam jsme se nemohli pořádně vejít už s jedním dítětem, natož s druhým. 

Taky jsem díky tomu mohla zůstat déle doma a mít i mateřskou…“.169 

Při plánování narození dalších dětí braly respondentky z generace matek nejčastěji do 

úvahy ekonomickou situaci a mnohdy se vyjadřovaly v tom smyslu, že jim určitý počet dětí 

již „stačil“: „…nechtěli jsme mít jedináčka, a tak jsme se rozhodli pro druhé dítě, ale víc dětí 

jsme neplánovali a s těmi dvěmi se to dalo zvládnout v podstatě po všech stránkách…“.170 

V tomto smyslu vypovídaly i další respondentky - matky: „…my sme se teda jako dalšímu 

dítěti nějak zásadně nebránili…ale tak nějak nám ty dvě stačily, jo. To byl tak jako přiměřenej 

počet, myslim…takhle to bylo i z ekonomickýho hlediska takový jako…dalo se to utáhnout.“171 

„…my sme už měli dvě děti a došli jsme k názoru, že to tak stačí. Do práce se mi moc 

nechtělo, ale říkala jsem si, že se budu moct o ty dvě děti asi lépe postarat, když budeme mít 

jen dvě, tak nějak jsme se rozhodli a myslím, že to bylo dobře.“ 172 

Narození prvního dítěte respondentky - matky v podstatě neodkládaly a další děti se 

nejen z ekonomických důvodů rodily v krátké době po svatbě. Mladší respondentky naopak 

narození dítěte odkládají/ly poměrně často. Svoji roli zde hraje snaha respondentek „stihnout“ 

realizaci široké škály všeho, co mají v plánu ještě před narozením dítěte. Jedná se nejen o to  

„užít si“. Chtějí také dokončit studia, vybudovat si určité postavení v zaměstnání, připravit se 

na narození dítěte po stránce ekonomické (což zahrnuje i vyřešení otázky bydlení), ale často 

také po stránce „psychické“. Některé respondentky z řad dcer totiž  často uváděly, že se na 

dítě v určité době ještě necítily připravené. Pro ilustraci uveďme několik příkladů: „Oba  jsme 

studovali a chtěli  jsme  nejdříve dokončit studia, pak jsme hledali práci, chtěli jsme si nejprve 

vybudovat určité postavení a finančně  se  zajistit. Potom  jsme  si  něco  našetřili  a  cestovali  

jsme, poznávali…užívali jsme si jeden druhého. Teprve poznámky našich rodičů a kamarádů 

na téma svatba a děti nám vždycky připomněly, že čas letí…“.173 „…dřív jsem se necítila na 

to, mít  dítě, takže  jsem  ho  prostě  neměla… spíš  jsem  si  chtěla  nejdřív  trochu  užít života,  
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někam se podívat, vydělat peníze. Jsem moc ráda, že mám Olivera (syna – pozn.aut.), ale taky 

jsem ráda, že jsem se před  jeho  narozením  tak  nějak  vyblbla, že se nemusím  ohlížet  zpátky        

a říkat si, že jsem měla ještě zkusit tohle a tamto, podívat se tam a tam. Když se mi narodilo 

dítě, tak šlo všechno ostatní stranou. Teď se chci věnovat hlavně jemu, takže jsem ráda, že mi 

nemusí být tak nějak ničeho líto.“174 „…chtěla jsem dokončit studium…dřív sem jako neměla 

myšlenky na to, mít dítě. Nebyla sem na to připravená. Jinak byt sme měli, finančně sme na 

tom byli celkem dobře…Já sem hlavně dřív dítě nechtěla…“.175 „…manžel hned po svatbě 

začal mluvit o dítěti, ale já sem se na to moc necítila. Jako věděla sem, že děti rozhodně 

jednou budu chtít mít, ale tehdy to eště ve mně nějak neuzrálo. To až později. Dneska sem moc 

ráda, že sem počkala, sem přesvědčená, že si to takhle můžu víc vychutnat, ničeho nelituju, 

užila sem si. My sme potom ze začátku manželství dost cestovali, pracovali sme s manželem 

rok ve Státech a pak sme dalšího půl roku jenom cestovali, jako přes různý státy a to bylo moc 

hezký, takže sme se domluvili, že dítě bude, až se vrátíme do Čech a začneme zase normálně 

pracovat tady.“ 176 

Starší generace respondentek měla (v šesti případech z deseti) ve stejném věku,           

v jakém jsou dnes jejich dcery, více dětí než ony. Z rozhovorů s mladšími respondentkami 

vyplývá, že nižší počet dětí u nich není ani tak cíleným záměrem, ale spíše „nechtěným“ 

důsledkem. Některé respondentky totiž vypověděly, že teoreticky by chtěly více dětí než mají. 

Nejčastějším důvodem, který jim brání v realizaci tohoto přání jsou ekonomické důvody         

a nevyhovující bydlení.177 Svou roli hraje i věk respondentek. Některé vyjádřily obavu, že děti 

vyšších pořadí „nestihnou“ porodit, neboť jejich narození v současné době z různých důvodů 

odkládají: „Žiju s přítelem a máme co dělat, abychom vyšli už teďka. S dalším dítětem bysme 

to rozhodně neutáhli…No,…je to prostě blbý, protože už taky nejsem nejmladší (respondentce 

je 33 let – pozn. aut.), že jo, takže jako bůhví, jestli se toho dítěte eště vůbec dočkám…“.178 

Jiné váhají, zda by byly schopny se dítěti aktivně věnovat, pokud by si jej pořídily ve 

„vyšším“ věku: „… otázkou pro nás  (pro respondentku a jejího manžela – pozn. aut.) teda je, 

jestli si toho dítěte užijeme a jestli si to dítě užije pořádně nás. Jestli se mu budeme moc 

věnovat tak, jako dětem, když byly malý, protože už nám není tolik (respondentce je 35 let – 

pozn. aut.), kolik nám bejvalo, a s tim člověk nic neudělá, takže to taky zvažujeme. Jestli je to  
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vlastně k tomu dítěti fér, jestli na něj už nebudeme v určitým jeho věku starý…“.179 

I dosud bezdětné ženy v této souvislosti berou v potaz otázku věku, tak jako např. 

bezdětná (třicetiletá) respondentka, která uvedla: „…chtěla bych mít velkou rodinu, ale 

samozřejmě si uvědomuji, že vzhledem k mému věku to nemusí tak úplně vyjít. Mám 

kamarádky, které se o miminko snaží už dost dlouho a pořád nic. S tím musí člověk v tomhle 

věku počítat. Teda moc s tím nepočítám, doufám, že nebudeme mít problémy. Je to těžké, 

všechny věci nejdou tak, jak by si je člověk představoval…“.180 

Dalším faktorem, který ovlivňuje nižší početnost rodin mladší generace respondentek, 

je možnost harmonizace zaměstnání (potažmo profesní kariéry) s péčí o děti a rodinu jako 

celek. Respondentka, která v současné době dokončuje vysokoškolské studium a čeká první 

dítě řekla: „…matka třeba řekněme se třema dětma…no, tak to taky není moc jako dobrá 

kolonka v životopise. Děti sou pořád nemocný, musíte se vo ně starat a pořád je něco a to 

zaměstnavatele moc neláká… Jako já to chápu, dyš se někdo schání na nějakou pozici, tak je 

jasný, že tam potřebujou mít člověka, kterej vodvede svoji práci. Ne ženskou, která se tam 

bude půl roku zaučovat a pak pude za rok na mateřskou… ale jak to má pak člověk udělat, 

když chce ty děti. No a kdybych měla víc dětí, tak já bych se zase jako vo ně chtěla 

starat…takže jako stejně bych s nima byla dlouho doma a to je zase to samý. I kdybych teda 

měla bůhví jakou praxi, tak po nějakejch…třeba pěti letech…. To už je zase spousta věcí 

jinak, člověk spoustu věcí zapomene a musí se učit vodznova, no…“.181 Koordinaci rodinného          

a pracovního života zvažovala i třicetiletá respondentka, která má již dvě děti a na otázku, zda 

by chtěla další dítě, odpověděla: „Občas mě sice takový myšlenky přepadnou, že bych si to 

miminko teď možná užila taky jinak, protože už sem starší, ale... máme pořád dost práce, 

začalo se nám konečně dařit, takže musím pracovat a malé dítě by do toho asi nebylo“.182 

Srovnáme-li okolnosti rozhodování o počtu dětí podle generací, lze konstatovat, že 

většina respondentek - matek měla tolik dětí, kolik si přála. Limitem bylo jejich, respektive 

partnerské rozhodnutí, nikoliv společensko-ekonomické poměry. Slovy respondentky se třemi 

dětmi: „…chtěli sme mít větší počet dětí, ale další bysme už asi neměli, ani dybysme na tom 

byli i o hodně líp, to ne“.183 
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Mezigenerační rozdílnost v přístupu k narození dítěte komentovaly v širších 

souvislostech, ve kterých se odrážela jak životní zkušenost, tak i změna společensko- 

ekonomických poměrů, respondentky z generace matek: „To  vidim  dneska na těch mladejch,  

jo, že si to mateřství taky tak nějak víc užívaj, jo. Že se na to víc připravujou, víc si tak nějak 

uvědomujou, co to mateřství vobnáší. To my sme prostě akorát chtěly miminko a dál sme vo 

tom jako nějak nehloubaly….“184 „…já sem o tom (o narození dítěte – pozn.aut.) moc ani 

nepřemýšlela, byla sem mladá a chtěla sem miminko. Dneska si myslim, že bych určitě hodně 

věcí dělala jinak, dybych ty děti měla v pozdějším věku, jo, ale tehdy to za nás bylo úplně 

běžný, že sme se vdávaly a měly děti dost brzo. Ne všechny holky měly dítě hnedka 

v osumnácti, ale to už je jedno, jestli osumnáct nebo dvacet. Péťa (dcera respondentky – 

pozn.aut.) třeba začala zase dost pozdě… jo, ale je taková pečlivější a nejdřív si dycky zjistí 

co a jak, než třeba něco dětem koupí a tak, prostě je zvyklá se informovat. Já sem brala věci, 

jak přišly, žádný velký rozmejšlení. Ale vono teda nebylo tolik ani jiných možností, dneska je 

všecko jinak.“ 185 

Změna společenských poměrů je patrná v odpovědích obou skupin respondentek na 

otázku, zda si dovedou představit svůj život bez dětí a co si myslí o ženách, které děti mít 

nechtějí. Všechny respondentky z obou generací, včetně těch žen, které dosud nemají děti, 

odpověděly, že děti mají v jejich životě ústřední úlohu, a tak si svůj život bez nich neumějí 

představit. Na otázku, jak se dívají na ženy, které se rozhodnou pro bezdětnost, odpověděly 

všechny mladší respondentky, že se s takovým životním stylem příliš neztotožňují, avšak 

všechny rovněž uvedly, že takové rozhodnutí pokládají za osobní záležitost každé ženy. 

Některé respondentky z řady matek se domnívají, že žena by „měla“ mít děti, avšak většina 

z nich ženy, které děti nechtějí, neodsuzuje. Starší generace respondentek v několika 

případech podotkla, že i když  je „přirozené“, aby žena měla děti, dovedou pochopit, že 

v dnešní době může žena najít smysl života v jiných oblastech, než je mateřství a rodina.  

„Tak dneska je to úplně jinak. My sme nic jinýho jako ani neznaly… Jazyky sme neuměly, ven 

se jet nedalo nebo  jenom támdle  do  Jugošky, no,  tak  to  jako bylo hezký, ale  žádná  

závratná zkušenost to  nebyla, práce  byla  mizerná,  plat  eště  horší, no,  tak to je jasný, že 

dneska, dyš je todle zaplaťpánbů jiný, tak že chtěj ženský taky i něco jinýho než děti…Takže 

dneska máte víc možností a tak lidi víc přemýšlí.... Dneska  si  musíte dost vybírat, ty možnosti  
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jako sou a to je dobře, ale taky to znamená, že si musíte říct, co teda chcete, protože všechno 

to nejde, no.“186„No, to asi souvisí taky s tou změnou doby, jo. Dřív určitě taky ne každá děti 

chtěla, ale tehdy to byla asi taková jako jediná náplň života, vlastně, ta rodina. Dneska je už 

spousta jinejch věcí, který může člověk v životě dělat. Takže dyš se věnujou něčemu jinýmu, 

no, tak pak je to pochopitelný. Ale pro naši generaci to myslim moc představitelný není, my 

sme, jak řikám…my sme ty děti tak nějak měly, protože to bylo takový normální, no“.187 

„Dneska je to něco jiného, můžete cestovat, studovat a tak, je spousta jiných věcí,kterým se 

může žena věnovat, ale pro mě děti byly a jsou to nejdůležitější.“188 

 

 

6.3. Faktor vzdělání  

 

Faktorem vzdělání jsem se při rozhovorech s oběma skupinami respondentek zabývala 

ve dvou polohách. Jednak jsem sledovala názory oslovených žen obecně na hodnotu                

a význam vzdělání a jednak jsem zjišťovala vazbu mezi výší dosaženého vzdělání ženy          

a jejím věkem při narození prvního dítěte. 

Převážná většina respondentek, matek i dcer, se víceméně shodla na tom, že vzdělání 

má v současné době velký význam. Některé respondentky z řad dcer považují (středoškolské 

či vysokoškolské) vzdělání v dnešní době za „samozřejmou nutnost“. Čím vyššího vzdělání 

respondentky - dcery dosáhly, tím více se na vzdělání dívají nejen jako na prostředek, jenž má 

člověku usnadnit uplatnění na pracovním trhu, ale také jako na jakousi osobní „vizitku“. 

„…Dnešní doba si žádá vzdělání. Bez pořádného vzdělání člověk asi nemůže moc očekávat, že 

dostane dobré místo a je to dnes už takový osobní kapitál každého člověka – taková vizitka.    

I když třeba vystudujete obor, ve kterém pak nebudete pracovat, pořád máte nějaký papír       

a i když třeba budete trávit víc času doma s dětmi než v práci, nikdo vám to vzdělání a ty 

zkušenosti už nevezme.“189 „Může to hodně pomoci v životě – jak v kariéře, tak i v „osobním“ 

životě – člověk má větší přehled, může se na věci dívat z trošku jiné perspektivy atd. Pro mě 

bylo vzdělání dlouho dost podstatnou náplní života, takže budu určitě chtít, aby moje děti taky  
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šly tímhle směrem, i když na druhou stranu jim snad nebudu mluvit do života. Nejdůležitější 

je, aby dělaly to, co je bude bavit. Nicméně jejich generace to bez vzdělání určitě nikam 

nedotáhne.“190 Respondentky - matky pak většinou zdůrazňovaly, že určitá úroveň 

dosaženého vzdělání hraje důležitou roli „až“ nebo „zejména“ v dnešní společnosti. Některé 

z nich dodávaly, že i když měly v mládí možnost dalšího vzdělávání, této možnosti nevyužily, 

neboť se orientovaly spíše na děti a rodinu a měly pocit, že vyšší vzdělání nevyužijí. Pro  

ilustraci  několik výroků respondentek - matek. „…Bez  vzdělání se člověk nikam nehne, je to 

důležité…. Dneska je jiná doba a vzdělání je určitě velice důležité.“191 „V současné době je 

vzdělání velice důležité. Kamkoli se hnete, musíte se něčím vykázat, takže je určitě dobré, se 

tomu věnovat. Hlavně v mládí, když na to má člověk ještě hlavu. S tím naším členství v EU to 

asi bude v tomhle asi přísnější a přísnější, ve zdravotnictví je už teď dost zmatků. Samé nové 

předpisy, směrnice atd. Člověku z toho jde hlava kolem. No a hlavně ty jazyky. V tomhle jsou 

na tom mladí mnohem lépe. Učí se už od mládí a můžou vycestovat na zkušenou. To je určitě 

moc dobrá zkušenost… Šla jsem na zdrávku a pak jsem chtěla rodinu, ta byla důležitější         

a středoškolské vzdělání mi stačilo.“192 „Určitě je to důležité, souvisí to se změnou 

společnosti, dnes je to vlastně nutnost, aby byl člověk jazykově vybavený a i po jiných 

stránkách, aby zkrátka uměl něco, co ostatní neumí, aby na trhu zaujal.“193 „Člověk dneska 

musí mít vzdělání a hlavně taky ovládat jazyky. My jsme se učili jen ruštinu a nic z toho. Dnes 

je po všech stránkách víc možností, což ale taky po člověku vyžaduje, aby byl dobře 

připravený ty možnosti využít. K tomu je vzdělání určitě předpokladem… Po maturitě jsem se 

vdala a měla děti, na studia jsem už pak nemyslela, měla jsem jiné starosti. Rodina byla na 

prvním místě a péče o děti mě naplňovala…“.194 

Vzdělání připisovaly velký význam zejména středoškolačky a vysokoškolačky (z řad 

matek i dcer). Ženy vyučené (opět jak matky, tak dcery) považují vzdělání za důležitý kapitál 

na pracovním trhu, ale vedle něj kladou důraz také na praktické dovednosti a schopnost 

vydělat peníze, která se podle jejich názoru ne vždy nutně kryje s úrovní dosaženého vzdělání. 

„Vzdělání je určitě důležité, ale myslím si, že je důležitější to, jestli se člověk umí postarat      

o  svoji  rodinu,  jestli  umí  vydělat  peníze  a  to  se  vzděláním  ne  vždy souvisí. Asi je to spíš  
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o tom, jak je kdo schopný a co umí.“195 „No, dyš je člověk šikovnej, tak vydělá peníze i bez 

toho, ale dneska je to určitě hodně důležité, to vzdělání a do budoucna to určitě bude víc a víc 

potřeba. Já sem ráda, že děti si udělaly maturitu, to se určitě v dnešní době neztratí.“ 196 

Ty ženy z řad mladší generace respondentek, které se primárně nezaměřují na profesní  

kariéru, ale spíše na rodinu, nepovažovaly stupeň dosaženého vzdělání za příliš významný.197 

Některé však později své postoje přehodnotily, jako např. pětatřicetiletá respondentka, která 

se původně vyučila prodavačkou, v současné době si dodělává středoškolské vzdělání             

a pracuje na poloviční úvazek v dětském centru. Ta hovořila o tom, že zatímco v mládí pro ni 

byla, bez ohledu na vzdělání, nejdůležitější vidina vydělaných peněz, nyní se soustředí také na 

pracovní náplň: „Dřív sem nechtěla o škole ani slyšet, i když naši mě dost zrazovali od 

učňáku, chtěli, abych si udělala maturitu, ale já sem o tom tehdy nechtěla ani slyšet, 

nepřipadalo mi to vůbec důležitý. Pak sem ale zjistila, že sedět za kasou mě ukrutně nebaví     

a navíc sem si vůbec nic nevydělala. Díky kamarádce sem se dostala k téhle práci a sem moc 

ráda. Je to něco úplně jinýho a taky mě to přivedlo k tomu, že si teď dodělávám tu školu. 

Někdy je to teda záhul, to jo, ale je to moc zajímavý…jako mladá sem to nechápala, měla sem 

úplně jiné starosti a radosti…Byla sem děsně chytrá a řikala sem si, že je důležitý hlavně jít 

do práce a vydělat peníze, ale jednak sem si nic nevydělala a hlavně mě to děsně nebavilo. 

Dneska teda samozřejmě na tom zkráceným úvazku taky moc nezbohatnu, ale je to práce, 

která mě opravdu baví a vim, že má smysl i pro ty děti, že se neflákaj nikde na ulicích a že jim 

můžem něco nabídnout, že tam najdou lidi, který jim poradí a pomůžou, když je třeba něco 

trápí nebo pokud maj problém a nikdo jim s tim třeba zatím nijak nepomoh.“ 198 

Zatímco všechny respondentky z řad matek porodily své první dítě mezi                   

18. a 23. rokem života, a to bez ohledu na výši dosaženého vzdělání, v případě respondentek -

dcer se situace v závislosti na výši dosaženého vzdělání liší. Ty respondentky - dcery, které 

jsou  vyučené,  porodily  první  dítě  kolem  20. roku  života,  a  tak  se  v tomto směru nejvíce  

přibližují reprodukčnímu chování generace svých matek. Středoškolačky a vysokoškolačky 

z generace dcer přivedly (až na jednu výjimku) první dítě na svět nejdříve po 26. roce života. 

Vysokoškolačky  z  řad respondentek – matek  se  přitom  ve  smyslu  doby  narození  prvního  
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dítěte nijak neliší od ostatních respondentek z výzkumného vzorku, které dosáhly nižšího 

vzdělání než ony. Spojení role studentky a matky tyto ženy nepovažovaly za nijak obtížný 

úkol. „…Celkem to šlo. Tak byla sem už na vysoký, tak to není jako dyš chodíte do školy 

každej den na několik hodin, tak to šlo, no. A hlavně mi teda pomáhali rodiče, to zas, bez toho 

bych to zvládala  určitě  hůř,  ale  takle  to  jako  celkem  šlo. Pravdou  je, že dcery sou dneska 

taky na škole a už sou teda o dost starší… to já už sem dávno měla toho Lukáše (prvorozený 

syn – pozn.aut.), jo, ale tak dneska je to s tou rodinou trochu složitější…dcery sou obě na 

ekonomce, ta jedna už bude končit, ale teda hlavně ta mladší se skoro pořád učí, takže vono 

by to asi ani nešlo, dyby měla dítě. No, ale jako má na to eště dost času, dneska se s tou 

rodinou začíná později… Dneska se musí člověk na to dítě víc připravit, po všech stránkách    

a hlavně na to taky musí mít, jo, a tak to dyš studujete, no, tak to na zakládání rodiny není, že 

jo….“199 „Dalo se to zvládat celkem dobře. Byla sem ve čtvrtém ročníku, když se nám syn 

narodil, takže mi zbýval rok do konce. Pomáhala mi hlavně tchyně,  ale ono toho učení už 

potom nebylo tolik, mohla sem být doma s malým a když to nešlo jinak, šla sem třeba na 

zkoušku se synem a nějaká kamarádka mi ho vždycky na tu chvíli pohlídala. To takový 

problém nebyl.“200 

Vysokoškolačky z řad mladší generace respondentek naopak odkládaly/jí narození 

dítěte až na dobu po ukončení studia. „Oba (respondentka a její partner – pozn.aut.) jsme 

studovali a chtěli jsme nejdříve dokončit studia, pak jsme hledali práci, chtěli jsme si nejprve 

vybudovat určité postavení a finančně se zajistit….“201 „Je to trochu ironické – nejdřív jsme 

se s přítelem oba zaměřovali v podstatě jen na to, abychom si dodělali vzdělání, no a teď 

bychom zase chtěli rodinu. Problém je v tom, že to nejde „ráz naráz“….“202 

 

 

6.4. Bydlení a ekonomická zajištěnost  

 

Ekonomická situace rodin, manželů, či potenciálních rodičů (respektive i budoucích 

matek samoživitelek) vždy úzce souvisí s úvahami o případném potomstvu i s vlastním 

reálným reprodukčním chováním konkrétních jednotlivců. Výpovědi mladších respondentek 

potvrzují, že ekonomická zajištěnost  a  zejména  úroveň bydlení je velmi důležitým faktorem,  
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který ovlivňuje jejich reprodukční chování. Pokud totiž podmínky bydlení neodpovídají 

požadavkům respondentek z řad dcer, pak jsou často důvodem k odkládání narození prvního 

dítěte či dětí dalších pořadí: „…musíme nejdříve vyřešit otázku financí a bydlení. Na to, že 

oba (respondentka a její partner – pozn. aut.) pracujeme v Praze a máme vysokou, nemáme 

zrovna nejvyšší plat. Není to nějak výjimečně málo, ale na založení rodiny to není.  Šetříme na  

byt, to je teď pro nás hlavní…V téhle situaci by nebylo moc zodpovědné pořizovat si děti. Na 

to se člověk musí cítit připravený nejen po psychické stránce, chce to taky materiální  

zajištěnost a tu my v současné situaci nemáme. Je sice hezké, že chce žena dítě, ale taky mu 

musí mít co nabídnout, musí vědět, že se o něj bude moct dostatečně postarat.203      

„…nemám dostačující bydlení, nejsem dostatečně finančně zajištěná a tak, takže si to (druhé 

dítě – pozn. aut.) prostě nemůžu dovolit. No,…je to prostě blbý, protože už taky nejsem 

nejmladší (respondentce je 33 let – pozn. aut.)…takže jako bůhví, jestli se toho dítěte eště 

vůbec dočkám…ale tak přece si nepořídim dítě, dyš vim, že to neutáhnu…dneska když lidi 

musí často řešit bydlení svépomocí, brát si různý úvěry a tak, je mladá rodina ráda, když otec 

udrží matku s jedním dítětem na mateřské dovolené, dvě děti už bývají dost jako luxus….“ 204 

 Určitá ekonomická zajištěnost – zejména ve vztahu k bydlení - je v souvislosti 

s rodinným chováním důležitá pro všechny respondentky - dcery, avšak zejména ženy 

s vysokoškolským vzděláním v rozhovorech zdůrazňovaly, že chtějí svým dětem dopřát 

„vše“, co považují za důležité, čímž nejčastěji mínily nejen materiální zabezpečení v úzkém 

slova smyslu, ale i  různé koníčky a aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti dítěte: „…chci 

svým dětem dát tak nějak všechno, co můžu…to nejlepší. V dnešní době všechno stojí peníze     

a já chci svým dětem dopřát vzdělání, aby cestovaly, poznaly svět – a to všechno něco 

stojí.“205 „…po ekonomické stránce jsme dobře zajištěni. Nic nám nechybí…Nedovedu si 

představit, jaké  to je, když chce člověk dítě a nemůže si to  dovolit nebo mu nemůže dát to,  co  

by chtěl. Já chci svým dětem všechno, co můžu. Nechci z nich mít rozmazlence, kteří budou 

mít vše, na co  ukážou  prstem, ale  chci, aby   měly  všechno, co  budou  potřebovat  a  chci je 

podporovat v tom, co budou chtít dělat.“ 206„…chtěla bych, aby se děti odmala učily jazyky   

a tak, takže to jako určitě budou náklady dost velký, jako tak všeobecně, na všechno, no….“207  
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Význam materiálního zabezpečení ve vztahu k reprodukčnímu chování se však 

z pohledu respondentek netýká jen dostatečného, případně nadstandardního zajištění potřeb 

rodiny a dítěte, nýbrž materiální stránka se objevila i v otázce zajištění základních                   

a nezbytných potřeb dítěte: „…sem taky ráda…že nemusim přemýšlet, jestli můžu Adélce 

(dcera respondentky – pozn. aut.)  koupit nový botičky, dyš je potřebuje, to je pro mě strašně 

důležitý. Jako dítě nemusí mít všechno, na co ukáže, každou blbost, ale  tyhle  věci sou strašně  

důležitý, aby si člověk nemusel rozmýšlet, jestli jí koupí to nebo to, dyš obojí potřebuje….“ 208 

„…dřív jsme mnoho věcí v obchodech nesehnali, dnes prodávají takových nesmyslů, že jde 

z toho člověku hlava kolem, ale i ty základní věci jsou někdy neúnosně drahé, takže ono je to 

asi dvousečné….“209 „…tak to sou dneska strašný položky, si vemte jenom kolik dá dneska 

ženská za ty jednorázový plínky, různý ty zásypy, olejíčky a todle všechno, no,  to  je hrůza. 

Teď naše malá je eště na všechno alergická, tak jí kupujou nějakou tu speciální kosmetiku 

nebo co, no, to je úplně děsný. Tydle věci vůbec nebyly za mýho mládí. Jako je samozřejmě 

dobrý, že dneska to je, takže se jí to může koupit a vyřeší se to tim, jo, ale taky si to každá ta 

máma dovolit nemůže, že jo….“210 

Ovšem i v případech snahy o co nejlepší přípravu materiálních podmínek pro narození 

dětí vstupovaly do hry v jednotlivých případech i jiné okolnosti nemateriálního charakteru, 

které rozhodnutí „mít dítě“ ovlivňovaly. Respondentka z řad mladší generace, matka tří dětí, 

popisuje, jak chtěla být po ekonomické stránce připravená na narození dalších dětí, avšak 

kvůli zdravotním komplikacím se rozhodla pro změnu v plánování doby jejich narození: 

„…bydlíme v bytě zatíženém hypotékou, ale je náš, nový a velký, pořád ještě zařizujeme, ale 

sme rádi, že už máme to nejhorší za sebou. Museli sme si vzít překlenovací úvěr a sme 

zadlužení snad všude, ale jinak to nešlo.... Tohle člověka určitě hodně svazuje, když si zakládá 

rodinu, ale musí se to prostě překousnout a to riziko na sebe musí člověk vzít. Samozřejmě 

sme chtěli mít jakous takous jistotu a připravit dětem odpovídající prostředí, ale taky 

nemůžete donekonečna všechno odkládat a čekat až bude eště tohle a eště tamta skříň a hezčí 

postýlka, to bych ty děti taky nemusela vůbec už mít, v mým věku (respondentce je 37 let – 

pozn. aut.). Na začátku sem si to tak malovala, jak nejdřív krásně vymalujeme a všechno 

zařídíme a já si potom do toho krásnýho prostředí přinesu ten růžovej balíček z porodnice. 

Představa je to krásná,  ale  pochopila sem,  že  bych se  toho  nikdy nedočkala. V podstatě mi  
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paradoxně dost pomohlo, dyš mi doktor řekl, že po tom prvním těhotenství už možná nestihnu 

další děti. Všechno ostatní šlo stranou a já sem si uvědomila, že dyš sme na tom tak, že 

nebudeme trpět hlady a budeme mít na základní věci, tak není důvod si ty děti nepořídit…“.211  

Respondentky patřící ke starší generaci se povětšinou shodly, že jejich ekonomická 

situace nebyla v době, kdy zakládaly rodiny – zejména z dnešního pohledu - příliš uspokojivá. 

Podmínky bydlení byly častokrát také nedostatečné, některé respondentky bydlely po svatbě 

společně s manželem v domácnosti rodičů. Přesto tato skutečnost nevedla žádnou 

z respondentek - matek (na rozdíl od jejich dcer) k odkládání narození prvního dítěte. Celková 

ekonomická situace pak ovlivňovala až narození dětí vyššího (většinou třetího) pořadí. 

Respondentky z řad matek v rozhovorech připomínaly, že v době jejich mládí na tom byli 

„všichni obdobně“, a tak i ony přizpůsobily své nároky tehdejším možnostem: „…měli jsme 

kde bydlet, co jíst, do čeho oblíknout děti. Z dnešního pohledu to nebylo nic moc, ale tehdy se 

žilo jinak než dneska. Museli jsme šetřit, ale děti měly vždycky všechno, co potřebovaly.“212 

„Nic nám nějak výrazně nescházelo, děti měly všechno, co potřebovaly. Tehdy to ale bylo 

trochu jednodušší. Nevyžadovaly po nás žádné počítače, mobily a takové věci. Lítaly věčně 

někde po sídlišti a to jim stačilo….“ 213 

Přesvědčení, že „dříve to bylo jednodušší“, najdeme i u dalších respondentek z řad 

matek. Naprostá většina z nich si myslí, že i když současná doba nabízí mnoho možností, jak 

se uplatnit na trhu práce a získat finanční prostředky, rodinný start je dnes složitější, než byl 

v době, kdy rodinu zakládaly ony. Tuto skutečnost připisují zejména špatné dosažitelnosti 

vlastního bydlení a tomu, že se celkově zvýšil životní standard a spolu s ním i všeobecné 

nároky a cíle, které si mladá generace klade: „No, my sme byli skromnější, na všechno sme 

museli dlouho šetřit a čekat, dneska chtěj mladý lidi všechno hnedka, jsou náročnější, je to 

dobou, no…Jako já myslim, že pro nás byla prostě důležitější rodina a děti, ale je pravda, že 

sme neměli tak hrozný problémy s bydlením, jako sou dneska, že jo. Třeba dcera tenhle 

problém řeší už roky a pořád nic. To je pak těžký. My sme byt dostali zdarma, což dneska 

neexistuje. Proto taky dřív bylo jednodušší založit i třeba početnější rodinu. Jako muselo se 

šetřit, to je jasný, ale prostě to šlo. Dnešní holky si musí moc dobře rozmyslet, jestli               

to  fakt  jako  utáhnou,  jestli  třeba  zvládnou  mít  druhý  dítě. To  my sme teda jako až takhle  
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nepřemejšlely, to teda ne. Tak v tom má dnešní generace jako velikou nevýhodu. Byty se už 

nedostávají, takže se odkládá založení rodiny do doby, než mají vyřešenou otázku bydlení, no 

a ne všichni mladý sou schopný tuhle otázku vyřešit, což může vést jako k tomu, že to prostě 

pak už ta holka ani nestihne nebo má tak jenom jedno nebo dvě děti, dyš  jako začne někdy  po                            

třicítce, tak to je jasný, no….“214 „…všechno se pořizovalo na splátky, ale zase sme dostali 

ten byt…vono to sme měli tehdy štěstí, ty byty se jako dávaly takhle…Dneska je teda mnohem 

víc možností a víc věcí u nás, ale s těma bytama je to hrozný, dyš se musíte zadlužit hnedka na 

začátku manželství, dyš chcete něco svýho, jo. Tak  to  bylo  jako takový snaší tehdy, i dyš zase 

moc věcí sme taky neměli a žili sme bez toho.“215 Ekonomická úroveň rodin hrála svoji roli při 

demografickém chování dříve a hraje ji i dnes, ale podle respondentek z generace matek je 

situace pro současné rodiče podstatně obtížnější. „…ekonomicky jsme na tom nebyli moc 

dobře, ale je pravda, že mnoho věcí fungovalo. Jesle i školka nebyla otázka peněz, tak jako je 

dnes, kdy musíte mnohdy platit i za to, aby vám dítě do školky vůbec vzali, protože nejsou 

místa. Dcera například chodila do několika kroužků, některé se sice platily, ale vždycky to 

bylo spíše symbolické. To už dneska taky neexistuje. Dneska stojí všechno moc peněz…. 216 

 Vedle řady problémů při zakládání rodiny a výchově dětí na počátku 21. století si 

ovšem starší respondentky uvědomují i to, že na jedné straně disponují dnešní „mladí“ ve 

srovnání se situací v 70. a  80. letech 20. století širokou škálou možností, ale na druhé straně 

se chovají při zakládání rodiny velmi zodpovědně. „Mají (mladí lidé – pozn.aut.) větší 

možnosti, větší svobodu a volnost, taky vyšší požadavky sami na sebe i na svoje okolí. Mají víc 

zodpovědnosti při zakládání rodiny, protože si musí nejdřív na všechno vydělat, zajistit si 

vzdělání a tak dále….“ 217 
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 Srv. příloha č. 4 - rozhovor č. 7b.   
216  

Srv. příloha č. 4 – rozhovor č. 8b.  
217  

Srv. příloha č. 4 – rozhovor č. 5b.  

 



7. Závěr  
 

Změna společensko-ekonomických poměrů, kterou naše společnost prošla po roce 

1989 s sebou přinesla i změny životního stylu. Ty se promítly i do demografického chování 

obyvatelstva, především pak do změn reprodukčního chování současné mladé generace. Data 

získaná z rozhovorů s respondentkami z generace matek a generace dcer tuto rozdílnost dobře 

dokumentují. 

Na základě provedené analýzy dat shromážděných v rámci vlastního terénního 

výzkumu u sledovaného souboru žen dvou generací žijících v Praze jsem dospěla 

k následujícím závěrům.   

 

1. Respondentky z řad matek považovaly v mládí uzavření sňatku za přirozenou 

součást života a mnohé z nich také za jakési stvrzení dospělosti. Mluvily o dobovém schématu 

škola – sňatek - narození dítěte, kterého se „držely“ i ony. I u mého souboru se tak potvrzují 

poznatky např. Milana Kučery a Ludmily Fialové,218 kteří hovoří o tom, že vstup do 

manželství byl za minulého režimu pro mnoho mladých lidí prvním samostatným, ale 

současně také všeobecně očekávaným rozhodnutím. Ženy tehdy – obdobně jako respondentky 

- matky z mého výzkumu - vstupovaly do manželství velmi mladé a po poměrně krátké 

známosti s partnerem.  

 

2.   Mladší respondentky mají na manželství různé názory, avšak všechny jej považují 

za „pouze“ jednu z možností, jak si uspořádat partnerský (potažmo rodinný) život. Pro některé 

z nich je významnější kvalita vztahu, který s partnerem mají a nepociťují potřebu toto soužití 

legalizovat uzavíráním sňatku. Většina respondentek z generace dcer však stále pokládá 

manželství za důležité, a to zejména v případě, kdy se páru narodí dítě. Pak je podle nich 

vhodné manželství uzavřít zejména s ohledem na právní zabezpečení dítěte, a také proto, aby 

odpadla potřeba dítěti a okolí vysvětlovat, proč nejsou rodiče sezdáni. Rovněž u sledovaného 

souboru platí, že zatímco pro starší generaci respondentek bylo manželství téměř ve všech 

případech počátkem společného soužití, mladší respondentky (až na jednu výjimku) žily ve 

společné domácnosti se svým partnerem již několik let před sňatkem. 
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3.  Zatímco ženy z řad starší generace respondentek většinou příliš nepřemýšlely nad 

tím, kdy si pořídit první dítě a pokud plánovaly dobu narození dítěte, pak se to týkalo spíše 

dětí dalších pořadí, respondentky - dcery tuto událost ve většině případů plánují velice pečlivě 

a snaží se na ni po všech stránkách připravit. Současně platí, že ty respondentky, které studují 

nebo se věnují kariéře, cestování či jiným aktivitám, odkládají narození prvního dítěte 

přibližně na dobu kolem 30. roku života. Takové demografické chování vede v důsledku 

k tomu, že některé respondentky mladší generace pravděpodobně nestihnou porodit děti 

vyšších pořadí, což si v mnohých případech samy jednoznačně uvědomují.219 

 

4.  Při porovnání výpovědí matek a dcer je patrné, že přestože byly i matky 

ovlivňovány různými faktory a ne vždy žily v ideálních podmínkách, měly ve většině případů 

tolik dětí, kolik si přály mít. To znamená, že by se s velkou pravděpodobností nebývaly 

rozhodly pro větší počet dětí, ani pokud by se změnily jejich ekonomické či jiné životní 

podmínky. Dcery se naopak poměrně často vyjadřovaly v tom smyslu, že by chtěly mít více 

dětí, než ve skutečnosti mají. Nejčastější příčinou, proč jejich přání neodpovídá realitě, je 

snaha skloubit zaměstnání a rodinu a zajistit či udržet určitý životní standard rodiny, přičemž 

v obou případech jsou další děti chápány jako překážka úspěšného naplnění těchto snah.  

 

5.    Úroveň bydlení, která byla typická pro respondentky - matky v době jejich mládí, 

je velmi odlišná od podmínek, v jakých bydlí jejich dcery. Přestože starší generace 

respondentek přiváděla děti na svět v době pronatalitních opatření 70. let 20. století, jejichž 

součástí mělo být i zlepšování úrovně bydlení mladých rodin s dětmi, z rozhovorů vyplynulo, 

že zejména v období zakládání vlastní rodiny byly podmínky bydlení často ne zcela 

vyhovující. Přesto však žádná z respondentek - matek neodkládala narození prvního dítěte na 

pozdější dobu. Nevhodné životní podmínky ovlivňovaly až narození dětí dalších pořadí. 

Z výpovědí matek lze usuzovat, že důležitým faktorem zde byla naděje, že v budoucnu se 

bytová situace zlepší (získáním vlastního bytu).  

V případě mladých respondentek je situace zcela odlišná. Jestliže dcery nevnímají 

svoji aktuální úroveň bydlení jako odpovídající, pak se tento fakt mnohdy stává překážkou 

narození dětí, a to nejen dětí dalších pořadí, tak jak tomu bylo v případě  matek  respondentek,  
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ale častokrát i prvního dítěte. Rozhodující úlohu hraje skutečnost, že otázka úspěšného 

vyřešení bytové situace je chápána jako dlouhodobá záležitost, která navíc ve většině případů 

významným způsobem zatíží rodinný rozpočet i do dalších let.220 

 

6.  Pokud jde o ekonomickou zajištěnost, respondentky - matky vypověděly, že své 

požadavky v mládí přizpůsobily tehdejším možnostem. Často zmiňovaly, že životní úroveň 

ostatních lidí v jejich okolí byla velmi podobná, a tak jejich sociální situace, stejně jako 

nevhodné bytové poměry, nebyla motivem pro odkládání narození prvního dítěte, a opět 

silněji ovlivňovala až narození dalších dětí. Respondentky z řad dcer naopak cítí silnou 

potřebu se před založením rodiny zajistit po ekonomické stránce. Některé poukazují na 

skutečnost, že po dobu mateřské (rodičovské) dovolené nebudou dostatečně finančně 

zabezpečeny, jiné (středoškolačky a vysokoškolačky) se snaží zajistit si takový příjem, ze 

kterého budou moci dopřát svým dětem vše, co shledají jako důležité.    
 

 

Závěrem lze konstatovat, že i když (anebo snad právě proto, že) se v porovnání 

s obdobím před rokem 1989 zvýšila životní úroveň české populace, ztížily se podmínky pro 

založení rodiny. Respondentky - matky rodily první děti v poměrně nízkém věku, neboť, jak 

vypověděly, neznaly ze svého okolí žádný výrazně odlišný model a rodinu navíc zakládaly 

v době pronatalitních opatření 70. let 20. století, ze kterých nejvíce těžili mladí manželé 

s malými dětmi. Celkové společenské klima tedy podněcovalo ženy k tomu, aby se 

soustředily zejména na rodinný život. Všechny respondentky z řad dcer vypověděly, že           

i v jejich životě hraje mateřství velice důležitou úlohu, nicméně jeho načasování – zejména 

jedná-li se o narození prvního dítěte – s ohledem na řadu souvisejících okolností uvážlivě 

promýšlejí. Velmi pečlivě a podrobně přitom zvažují všechna „pro“ a „proti“. Toto zvažování, 

kdy v určité životní fázi většina z nich pociťuje touhu využít také možnosti, které se v dnešní 

společnosti nabízejí (vzdělávání, cestování, budování kariéry atd.) a  následná  snaha připravit  

 

____________________ 
220

 Ivo Možný a Ladislav Rabušic hovoří o tom, že zatímco generace rodičů dnešních mladých párů mohla 
pořídit své byty za náklady, do nichž se promítly netržně nízké ceny stavebních materiálů, možnosti podnikové 
dopravy, levná práce načerno atd., současné možnosti na získání vlastního bydlení jsou ztížené, neboť většina 
potencionálních rodin není schopna sehnat potřebné finanční prostředky bez toho, aniž by se výrazně zadlužila. 
Srv. Možný, Ivo. RABUŠIC, Ladislav. Česká rodina, sňatkový trh a reprodukční klima. In VEČERNÍK, Jiří; 
MATĚJŮ, Petr eds. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. 1. vyd. Praha: Academia, Akademie věd 
České republiky, 1998. ISBN 80-200-0703-2. 
 
 



se na narození dítěte po ekonomické stránce, vede (ve většině případů) k odkládání narození 

prvního dítěte na dobu kolem 30. roku života.  

Pokud jde o otázku věku prvního mateřství, tak se reprodukční chování mladších 

respondentek z mého výzkumného souboru do značné míry shoduje s demografickými trendy 

západoevropských společností, což je zároveň v souladu s názory např. Milana Kučery,221 

Ludmily Fialové,222  Iva Možného223 a Ladislava Rabušice,224 z jejichž teoretických konceptů 

jsem (kromě dalších) v této bakalářské eseji vycházela.                        
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Příloha č. 1 - Tabulka č. 3 - Míry plodnosti žen v letech 1950 - 2005 
 

Počet živě narozených dětí na 1 000 žen 
Rok Úhrnná míra plodnosti 

1950 2,800 
1951 2,761 
1952 2,700 
1953 2,610 
1954 2,581 
1955 2,578 
1956 2,568 
1957 2,495 
1958 2,305 
1959 2,122 
1960 2,114 
1961 2,133 
1962 2,140 
1963 2,332 
1964 2,357 
1965 2,178 
1966 2,008 
1967 1,897 
1968 1,827 
1969 1,859 
1970 1,913 
1971 1,978 
1972 2,074 
1973 2,287 
1974 2,432 
1975 2,402 
1976 2,362 
1977 2,320 
1978 2,324 
1979 2,286 
1980 2,096 
1981 2,016 
1982 2,007 
1983 1,963 
1984 1,966 
1985 1,961 
1986 1,936 
1987 1,910 
1988 1,940 
1989 1,874 
1990 1,893 
1991 1,861 



1992 1,715 
1993 1,666 
1994 1,438 
1995 1,278 
1996 1,185 
1997 1,173 
1998 1,157 
1999 1,133 
2000 1,144 
2001 1,146 
2002 1,171 
2003 1,179 
2004 1,226 
2005 1,282 

   

   Pramen: www. czso.cz 
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_____________________ 
1 Dostupné z:  
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/3D00473341/$File/4032060610.pdf 
 



Příloha č. 2 -  Tabulka č. 6: Charakteristika souboru respondentek 

  rozhovor rok stav počet dětí vzdělání zaměstnání** ekonomická 
  číslo* narození   (věk)     situace*** 

1a 1972 svobodná 1 (1 rok) VŠ 
sekretářka (na mateřské 
dovolené) velmi dobrá 

2a 1977 svobodná bezdětná VŠ výzkumná pracovnice 
nepříliš 
uspokojivá 

3a 1977 vdaná 1 (2 roky) VŠ 
účetní (na mateřské 
dovolené) velmí dobrá 

4a 1974 rozvedená 1 (12 let) vyučená kadeřnice špatná 

5a 1979 vdaná 

bezdětná (v 
7. měsíci 
těhotenství) VŠ 

lektorka AJ - zkrácený 
úvazek velmi dobrá 

6a 1979 vdaná 1 (2,5 roku) SŠ 

administrativní 
pracovnice (zkrácený 
úvazek) dobrá 

7a 1970 vdaná 
3 (4,5; 2,5; 
10 měsíců) SŠ 

sekřetářka (na mateřské 
dovolené) dobrá 

8a 1978 svobodná 
2 (2,5 let a 
11 měsíců) SŠ 

asistentka ředitele (na 
mateřské dovolené) celkem dobrá 

9a 1972 vdaná 
2 (14 a 9 
let) 

vyučená, 
studentka 
SŠ 

asistentka v dětském 
centru -zkrácený úvazek celkem dobrá 

d
 c
 e
 r
 y
 

10a 1975 vdaná 2 (11a 9 let) SŠ podnikatelka celkem dobrá 

1b 1950 podruhé vdaná 
2 (35 a 34 
let) SŠ zdravotní sestra přiměřená 

2b 1951 rozvedená 
2 (34 a 30 
let) SŠ 

účetní (nyní bankovní 
poradce) dobrá 

3b 1953 vdaná 
2 (30 a 25 
let) SŠ zdravotní laborantka ucházející 

4b 1950 podruhé vdaná 
4 (34, 33, 27 
a 23 let)  vyučená prodavačka (v důchodu) 

nijak zvlášť 
dobrá 

5b 1953 vdaná 
3 (33, 28 a 
23 let) VŠ účetní celkem dobrá 

6b 1957 vdaná 
2 (28 a 26 
let) VŠ 

administrativní 
pracovnice ucházející 

7b 1952 vdaná 
2 (37 a 36 
let) vyučená 

cukrářka (nyní 
prodavačka) slabá 

8b 1956 vdaná 1 (29 let) SŠ zdravotní laborantka 
nepříliš 
dobrá 

9b 1952 vdaná 
2 (35 a 24 
let) SŠ 

přepážková pracovnice 
na poště průměrná 

m
 a
 t
 k
 y
 

10b 1954 vdaná 
2 (32 a 30 
let) vyučená 

aranžérka (nyní 
prodavačka) průměrná 

 Poznámky:       
        
 *    Pod tímto číslem lze nalézt celé rozhovory v příloze č. 4. 
      Písmena označují skutečný rodinný vztah dcera – matka (tzn. 1a je dcerou 1b atd.).  
 **   V případě respondentek-matek je uvedeno zaměstnání, které ženy vykonávaly v době, kdy měly 
      malé děti; jestliže se jejich současné zaměstnání liší, je uvedeno v závorce.  
 ***  Respondentky z řad dcer hodnotily svoji současnou ekonomickou situaci, respondentky-matky  
      se zamýšlely nad tím, jaká byla jejich ekonomická situace v době, kdy zakládaly rodinu. 



 
Příloha č. 3  – Vzor otázek pokládaných v průběhu interview s respondentkami: 
 
 
Mladší generace respondentek („dcery“): 
 
 
 
 

- V kolika letech se vám narodilo první dítě? 
- Odkládala jste z nějakého důvodu jeho narození? 
- (Kvůli čemu?) 
- Kolik chcete mít (ještě) dětí? 
- Považujete to za reálné? 
- Co při tomto rozhodování berete v úvahu  
- (Co Vás v této souvislosti ovlivňuje nejvíce?) 
- Měla byste/chtěla byste mít více dětí, pokud by byla Vaše (např.) ekonomická situace jiná? 
- Měla byste/chtěla byste více dětí, pokud byste mohla pracovat na částečný úvazek, měla 

flexibilní pracovní dobu či dostupnější předškolní zařízení pro Vaše děti? 
- Co by Vám v tomto směru pomohlo nejvíce? 
- Jak dlouho jste byla/plánujete být na mateřské dovolené? (= doma s dětmi?) 
- Dovedete si představit svůj život bez dětí?   
- Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí? 
- Dá se dle Vašeho názoru skloubit péče o rodinu/děti s profesní kariérou?  
- (Jak?) 
- Kolik dětí může žena mít, pokud chce budovat „kariéru“? 
- Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci? 
- Jak dlouho jste se svým partnerem/manželem? 
- Jak dlouho spolu bydlíte ve společné domácnosti? 
- Jak dlouho jste spolu chodili, než jste uzavřeli sňatek? 
- V kolika letech jste se vdávala? 
- (Plánujete svatbu?) 
- Je/byl pro Vás sňatek důležitý? 
- (Proč?) 
- Je pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí? 
- Co je pro Vás v životě důležité? 
- Jaký význam přisuzujete vzdělání? 
- Jak máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd. (dodržujete 

rozdělení na „ženskou“/„mužskou“ práci….) 
- Pomáhá Vám partner/manžel v domácnosti/s péčí o děti? 
- Vyžadujete to po něm? 
- Pomáhá Vám podle Vašeho názoru „dostatečně“? 
- Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?  
- Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy? 
- Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?  
- Co je pro Vás ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější? 
- Jak byste ohodnotila prostředí, ve kterém jste vyrůstala (ekonomická situace rodiny, způsob 

výchovy…)? 
- Jak hodnotíte způsob života („životní styl“)  Vaší matky/Vašich rodičů? V čem se „shodujete“ 

a v čem rozcházíte? 
 
 
 
 
 



 
Starší generace respondentek („matky“): 
 
 
 

 
- V kolika letech jste se vdávala? 
- Jak dlouho jste chodila se svým přítelem před svatbou? 
- Bydleli jste před sňatkem ve společné domácnosti? 
- Jaká byla Vaše „bytová situace“ po svatbě? (= bydleli jste u rodičů, ve vlastním 

bytě/domě…?) 
- Byl pro Váš sňatek důležitý? 
- (Proč?) 
- Byla pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí? 
- Jaké byly Vaše „důvody“ pro vstup do manželství? 
- V kolika letech se Vám narodilo první dítě? 
- (Odkládala jste kvůli něčemu narození prvního dítěte/dalších dětí?) 
- Plánovala jste počet dětí a dobu jejich narození? 
- Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy jste zakládala rodinu? 
- Myslíte, že byste bývala měla více dětí, pokud by byla Vaše ekonomická situace jiná nebo 

pokud byste mohla pracovat např. na částečný úvazek, měla flexibilní pracovní dobu či 
dostupnější předškolní zařízení pro Vaše děti? 

- Jak dlouho jste byla s dětmi doma (na mateřské dovolené…)? 
- Pomáhali Vám s péčí o děti rodiče/příbuzní? 
- Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“? 
- (Jak?) 
- Dařilo se Vám skloubit dohromady zaměstnání a péči o rodinu? 
- Kolik dětí může žena mít, pokud chce budovat „kariéru“? 
- Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci? 
- Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí? 
- Dovedete si představit svůj život bez dětí? 
- Jak jste měli/máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd. 

(dodržovali jste rozdělení na „ženskou“ú“mužskou“ práci…)? 
- Pomáhal/pomáhá Vám partner/manžel v domácnosti/s péčí o děti? 
- Vyžadovala jste to po něm? 
- Pomáhal/pomáhá Vám manžel/partner dle Vašeho názoru dostatečně? 
- Ztotožňovala/ztotožňujete se s představou „muž živitel – žena pečovatelka o rodinu“? 
- Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy? 
- Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž? 
- Co pro Vás bylo ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější v počátcích Vašeho 

vztahu? 
- Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější nyní? 
- Co pro Vás bylo nejdůležitější (mít spokojenou rodinu, budovat také kariéru, mít čas sama na 

sebe…), když jste zakládala rodinu (plánovala počet dětí atd.)? 
- Co je pro Vás nejdůležitější v současné době? 
- Jaký význam přisuzujete vzdělání? 
- Měla jste v mládí možnost studovat? 
- (Využila jste ji?) 
- V čem se liší Váš způsob života od způsobu života Vašich dětí? 
- V čem se shodujete pokud jde způsob života? 

 
 
 
 
 



Příloha č. 4 - Rozhovory s respondentkami 
 
 
 
 
Rozhovor č.  1a  – DCERA  
 
 
 
PASPORTIZACE:   
-rok narození: 1972 
-jeden sourozenec – 34 let 
-svobodná 
-bez vyznání 
-1 dítě – 1 rok 
-nevyšší ukončené vzdělání: VŠ 
-pracuje na postu sekretářky ředitele, v současné době je na mateřské dovolené 
-bydlí ve vlastním rodinném domku 
 
 
 
 
Odkládala jste kvůli něčemu narození dítěte?:  Oba jsme studovali a chtěli jsme nejdříve dokončit 
studia, pak jsme hledali práci, chtěli jsme si nejprve vybudovat určité postavení a finančně se zajistit. 
Potom jsme si něco našetřili a cestovali jsme, poznávali…, užívali jsme si jeden druhého. Teprve 
poznámky našich rodičů a kamarádů na téma svatba a děti nám vždycky připomněly, že čas letí…   
 
Kolik chcete mít dětí?:  Minimálně dvě. Nechceme, aby byl Tomáš jedináček.   
 
Považujete to za reálné?: Ano, nevidím v tom žádný problém. Tedy až na můj věk, ale ještě jedno dítě 
snad stihneme.  
 
Co při plánování počtu dětí berete v úvahu?:  Hlavně chci pro Tomáše sourozence – sama jsem 
z velké rodiny. V mém případě je asi nejdůležitější věk.     
  
Nic jiného Vás tedy v tomto rozhodování neovlivňuje?: Tak beru v úvahu i naši finanční situaci, 
potřebu skloubit práci s péčí o domácnost… atd.  
 
Měla byste/chtěla byste více dětí, kdyby byla Vaše ekonomická situace jiná?: Možná i více jak tři, 
ale to by naše ekonomická situace musela být opravdu o hodně jiná. 
 
Svoji ekonomickou situaci jste ale označila jako „velmi dobrou“…  Ano, nestěžuji si…ale chci 
svým dětem dát tak nějak všechno, co můžu… to nejlepší. V dnešní době všechno stojí peníze a já chci 
svým dětem dopřát vzdělání, chci aby cestovaly, poznaly svět – a to všechno něco stojí.  
 
Měla byste/chtěla byste více dětí, pokud byste mohla pracovat na částečný úvazek, měla 
flexibilní pracovní dobu či dostupnější předškolní zařízení pro Vaše děti?: Určitě, to by mi určitě 
taky pomohlo. Když bych měla, dejme tomu tedy ty tři děti, stejně bych chtěla pracovat, takže pak bych 
potřebovala všechnu možnou pomoc v domácnosti a hlavně s dětmi. Babičky nám pomáhají už teď, ale 
kdybych měla více dětí, určitě by mi pomohla i klouzavá pracovní doba a bližší školka.   
 
Co by Vám v tomto směru ve pomohlo nejvíce?:  Vše dohromady. Když bych chtěla být dobrou 
mámou, ale současně mít zaměstnání, tak bych určitě uvítala všechny možné prostředky, které by mi 
pomohly tyhle role úspěšně spojit.  
  



 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?: Ano, určitě dá.  
 
Jak?: Právě výše uvedenými „výhodami“, to znamená, když využíváte všechnu dostupnou pomoc          
a hlavně taky zapojením partnera. Obrovskou výhodou jsou vzorně pečující prarodiče – ty naštěstí 
máme.  
 
Dovedete si představit svůj život bez dětí?: Ne, to určitě ne. Vždycky jsem věděla, že chci děti.  
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Je to jejich rozhodnutí, podle mě je to jen jejich osobní 
věc, ale já si život bez dětí neumím představit.  
 
Jste na mateřské dovolené; za jak dlouho se chcete vrátit to zaměstnání?: Jsem doma s malým už 
skoro rok, takže se do práce už moc těším, zaskakuje za mě kolegyně, se kterou se dobře znám, takže to 
není takový problém, ale chci se vrátit tak do půl roku, do roka. 
 
Jak potom skloubíte péči o dítě s prací?: Ještě více zapojíme prarodiče. Bydlí blízko, takže to snad 
nebude takový problém.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?:  Na tom nezáleží . 
 
A ve Vašem případě na tom taky nezáleží? Říkala jste, že byste možná chtěla více dětí, kdybyste 
měla možnost flexibilní pracovní doby atd….  No, v mém případě je to určitě důležité – pracuji na 
dost vysoké pozici, ale obecně si myslím, že žena může být matkou – dobrou matkou a přitom mít           
i úspěch v práci - v tom, čemu se chce věnovat a co umí.  
 
Kolik dětí může žena mít, pokud chce budovat „profesní kariéru“?: Záleží na tom, zda má 
partnera, který jí pomáhá, zda má prarodiče, kteří jí s dětmi a tak vůbec pomůžou…. Záleží spíš na 
věku ženy. Když je mladá a zdravá, určitě zvládá všechno líp.  
 
 
Jak dlouho jste se svým přítelem?: Patnáct let. 
 
Jak dlouho bydlíte ve společné domácnosti?: Asi sedm let 
 
Plánujete svatbu?: Ne, neplánujeme, nemáme důvod. 
 
Je pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: Ne, proč? Jsou to různé věci, pro 
mě osobně spolu nemusí nutně souviset.  
 
Je pro Vás sňatek důležitý?: Ne, není.  
Proč?: Je to jen papír 
 
 
Co je pro Vás v životě důležité?: Na prvním místě je určitě šťastná a fungující rodina, pohodový 
vztah s přítelem a určitě i hmotné zabezpečení. Chci cestovat, dát dětem vzdělání a umožnit jim, aby 
mohly chodit na všechny koníčky a rozvíjely svoje nadání. Atd. To je pro mě hodně důležité.  
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Velký, je nutností.  
 
 
Jak máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd. (dodržujete 
rozdělení na „ženskou“/„mužskou“ práci….)?: Ne, každý dělá to co je právě potřeba 
 
Pomáhá Vám partner/manžel v domácnosti/s péčí o děti?: Hodně. 



 
Vyžadujete to po něm?:  Ne, sám chce. Tohle máme, myslím, vyřešené. Od začátku našeho vztahu 
věděl, do čeho jde. I když jsem na mateřské, rozhodně nejsem „žena v domácnosti“.          
 
Pomáhá Vám podle Vašeho názoru „dostatečně“?: Ano, pomáhá.  
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Ne, to se určitě 
neztotožňuji.  
 
Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Částečně  Jak to myslíte?: Když je 
žena na mateřské, tak nějak to na ni prostě spadne…je zkrátka doma, a tak dělá, co je doma třeba 
udělat. 
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Jen zejména při více než dvou dětech – jak jsem 
říkala, když jste na mateřské, tak se prostě spolu s dětmi staráte i o domácnost, takže pak je na muži ta 
materiální stránka.  
 
Co je pro Vás ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější?: Nejdůležitější je pro mě 
určitě vzájemná upřímnost, ale také volnost a pochopení.  
 
 
 
Jak byste ohodnotila prostředí, ve kterém jste vyrůstala?: (ekonomická situace rodiny, způsob 
výchovy…):  Velmi dobré, nemůžu si stěžovat, nikdy nám nic nechybělo. S dnešním způsobem života 
se to nedá srovnat, ale to je dobou. Jako děti jsme se měli dobře, neměli jsme pocit, že bysme trpěli 
nedostatkem.  
 
 
Jak hodnotíte způsob života („životní styl“)  Vaší matky/Vašich rodičů? V čem se „shodujete“       
a v čem rozcházíte?: Nemám námitek, péče byla vzorná, žádná školka, spousta cestování a sportu. 
Dětství pro mne bylo moc hezkým obdobím, myslím, že se rodičům povedlo, hlavně to byla zásluha 
maminky. V čem se shodujeme? To se těžko srovnává, žijeme v jiné době, která dává nové možnosti, 
ale taky jiné požadavky, nevím, těžko říct.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
- jedná se o rekonstruovaný rozhovor; proběhl v domácnosti respondentky a trval cca 15 minut.  
 
 



Rozhovor č. 1b – MATKA  
 
 
 
PASPORTIZACE:  
-rok narození: 1950 
-dvě děti: 35, 34 let 
-podruhé vdaná 
-bez vyznání 
-nejvyšší dosažené vzdělání: SŠ 
-pracuje jako zdravotní sestra 
 
 
 
 
V kolika letech jste se vdávala?: Ve dvaceti.  
 
Jak dlouho jste chodila se svým přítelem, než jste se vzali?: Necelé čtyři roky.  
 
Bydleli jste před sňatkem ve společné domácnosti?: Ne. Byli jsme mladí, chodili jsme spolu od 
mých šestnácti let. Když jsme se pak vzali, bydlel můj muž se mnou u mých rodičů. 
 
Jaká byla Vaše „bytová situace“ po svatbě?: Asi jeden rok jsme bydleli u rodičů a pak jsme dostali 
byt. S rodiči jsem si sice vždycky rozuměla a manžel s nimi taky vycházel, ale v té době už jsme zkrátka 
chtěli mít vlastní domácnost a dělat si věci po svém.  
 
Byl pro Váš sňatek důležitý?: Ano, byl. 
 
Proč?: Chtěli jsme se osamostatnit a díky sňatku jsme získali byt. Asi nám to dodalo i takový pocit, že 
už jsme opravdu dospělí a že už se o sebe musíme starat sami. Byla jsem těhotná, takže jsme sňatek 
plánovali i kvůli tomu. Vyplynulo to tak nějak po všech stránkách. 
 
Byla pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: Nutným ne, ale vhodným ano. 
Žít jen tak na hromádce tehdy nebylo moc běžné. Vdávala jsem se sice celkem mladá, tedy na dnešní 
dobu, ale tehdy to bylo normální – většina mých kamarádek se vdávala ještě mladší a některé z nich 
třeba maturovaly už v pokročilém stupni těhotenství – to já jsem to ještě stihla. Ale tehdy se to zas tak 
nebralo. Když holka otěhotněla, tak se vdala a bylo to. Dneska mladí víc přemýšlí, co jim manželství 
přinese, víc kalkulují a zvažují pro a proti. Dneska je po všech stránkách víc možností. A už se taky 
nikdo nediví, když má holka dítě za svobodna a žije s někým jen tak, bez papíru. V tomhle ohledu je 
dnes větší volnost.  
 
Jaké byly Vaše „důvody“ pro vstup do manželství?: Bylo to v té době obvyklé vyústění vážného 
vztahu, byla jsem těhotná, takže jsme se vzali a bylo. Ale nebrali jsme se kvůli tomu, že jsem byla 
v jiném stavu, prostě jsme spolu chodili a chtěli jsme spolu být a když jsem zjistila,že čekáme dceru, 
tak jsem se vzali.  
 
V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: V jednadvaceti. 
 
Plánovala jste počet dětí a dobu jejich narození?: Ne, jak jsem říkala, byla jsem již v jiném stavu, 
když jsem se vdávala. Druhé dítě jsme taky neplánovali, ale později jsem byla ráda, že je mezi nimi tak 
malý odstup, víc si tak rozuměly. Manžel (= druhý manžel – pozn.aut.) má z prvního manželství ještě  
jednu dceru, ale ta s námi žila až když byla trochu starší. 
 
Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy jste zakládala rodinu?: Jako 
přiměřenou. Měli jsme kde bydlet, co jíst, do čeho oblíknout děti. Z dnešního pohledu to nebylo nic 



moc, ale tehdy se žilo jinak než dneska. Museli jsme šetřit, ale děti měly vždycky všechno, co 
potřebovaly.  
 
Myslíte, že byste bývala měla více dětí, pokud by byla Vaše ekonomická situace jiná nebo pokud 
byste mohla pracovat např. na částečný úvazek, měla flexibilní pracovní dobu či dostupnější 
předškolní zařízení pro Vaše děti?:  Ne, měla jsem dvě děti dost rychle za sebou a další bych do toho 
asi nezvládla. Měli jsme sice poblíž školku, kam chodila většina dětí mých kamarádek, ale já jsem 
chtěla být s dětmi doma. Jako malá jsem si rodičů moc neužila a chtěla jsem to svým dětem tak nějak 
vynahradit, alespoň když byly malé. 
 
Jak dlouho jste byla s dětmi doma (na mateřské dovolené…)?: Byla jsem na mateřské, ta tehdy 
moc dlouhá nebyla, ale pak jsem byla doma ještě asi další čtyři roky. Na mateřskou jsem už pak nárok 
neměla, ale pobírala jsem příspěvky na děti. Manžel chodil do práce a já jsem byla s dětmi doma než 
šly do školy.  
 
Bylo to plánované?: Ano, nechtěla jsem děti posílat do školky, chtěla jsem se o ně starat sama.Ve 
školce by se asi špatně neměly, ale máma je máma. Když šly do školy, začala jsem znovu pracovat. 
 
Pomáhali Vám s péčí o děti rodiče/příbuzní (hlídání dětí, finanční výpomoc….)?: Když jsem byla 
na mateřské moc ne, ale pak občas s hlídáním. Když začaly děti chodit do školy, zůstávaly tam až do té 
doby, než mi končila práce, pak jsem je vyzvedla a šli jsme domů. Naštěstí jsem nemusela do práce 
dojíždět a děti měly školu taky blízko, takže pak když byly větší, dostaly klíč na krk a bylo to 
jednodušší. Ale stejně jsem se snažila s nimi trávit čas, dělat s nimi úkoly a tak. To je podle mě hodně 
důležité. Nemyslím jen to, aby se dobře učily, měly hotové úkoly a věděly, jak se chovat a tak podobně, 
ale aby taky věděly, že jim máma pomůže. 
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?: Když člověk chce, tak dá. 
 
Jak?: Správným rozložením si povinností. A samozřejmě člověk dávat děti do školky a tak, pokud se 
chce věnovat kariéře a určitě je plus, když má někoho, kdo jí s dětmi pomůže, kdo je pohlídá a občas 
někam dovede nebo je zase vyzvedne.  
 
Dařilo se Vám skloubit dohromady zaměstnání a péči o rodinu?: Ano, děti byly už větší, když jsem 
šla znovu do práce, takže to celkem šlo. Ale než dorostly do školního věku, chtěla jsem, aby měly 
pořádnou výchovu, takž jsem se jim hodně věnovala. Měla bych asi pocit, že je šidím, kdybych chodila 
zároveň do práce, ale ne každý si to může samozřejmě dovolit. Když musí oba chodit do práce, aby to 
utáhli finančně, tak to jinak nejde.  
 
Kolik dětí může žena mít, pokud chce budovat „kariéru“?: Kolik si troufá. Záleží taky na tom, 
v jakém oboru si tu kariéru buduje – když bude třeba v politice, asi bude ráda, když zvládne jedno, 
pokud podniká a má na práci jiné lidi, tak to pak asi zvládne i víc dětí.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: Úspěch v práci nezávisí na počtu dětí, 
ale na schopnostech ženy. Samozřejmě, že někdy máte jiné myšlenky, když jsou třeba děti nemocné, tak 
může být těžké soustředit se na práci, ale každý má někdy problémy, i když třeba nemá děti. 
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Že se jim třeba nedostalo rodičovské lásky, a tak 
nechtějí jít do něčeho, s čím mají špatné zkušenosti.  
 
A považovala byste ženu, která se třeba plně věnuje kariéře a nemá žádné děti za 
„nenormální“?: Ne, to ne, když se pro to rozhodla, tak asi věděla proč, ale podle mě je to vždycky 
spíš takový útěk od něčeho, o čem se domnívá, že by se jí nezdařilo nebo ne tak, jak by chtěla. Tak se 
vrhne na práci, kterou je schopná dobře odvést a má z toho dobrý pocit. Nemyslím si, že každá žena 
musí mít dítě, protože je žena a je k tomu předurčená od přírody, ale spíš tak obecně mám za to, že 



když se mají dva lidi rádi, založí spolu rodinu, protože to je takové pokračování té rodiny do 
budoucna. 
 
A dovedete si Vy představit svůj život bez dětí?: Ne, to určitě ne, zdravé a šťastné děti jsou pro mě 
na prvním místě. Snažila jsem se je dobře vychovat, dát jim dobré zázemí, i když to první manželství se 
rozpadlo, ale to už byly celkem velké a snad to nějak pochopily. Dneska si víc a víc uvědomuji, že 
kdybych neměla děti, neměl by můj život asi vůbec smysl. S manželem si sice rozumíme a máme moc 
hezký vztah, ale je to určitě z velké části kvůli dětem, které nás hodně spojují, i když jsme každý měl už 
svoje z předchozích vztahů. Je to taková společná radost i starost.  
 
Jak jste měli/máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd. 
(dodržovali jste rozdělení na „ženskou“ či “mužskou“ práci…)?: S prvním mužem to bylo spíš to 
tradiční rozdělení rolí – já jsem byla doma s dětmi a on pracoval. Doma moc nepomáhal, spíš vůbec – 
to byla podle něho „ženská práce“. Ale dnes s manželem nemáme žádné striktní rozdělení, každý dělá, 
co může, ale větší část starosti o domácnost mám já – vzhledem k časovému vytížení manžela. On 
podniká, takže na domácnost nemá samozřejmě tolik času jako já.  
 
Pomáhal/pomáhá Vám partner/manžel v domácnosti/s péčí o děti?: Ne, ten první ne a s tímhle to 
už jsme měli děti docela velké a samostatné, ale některé věci jsem zase považovala za docela 
samozřejmé – manžel například vždycky vyzvedával dceru po plesech nebo když měla nějaký kroužek.  
 
Vyžadovala jste to po něm?: Ani ne, bylo tak nějak jasné. Dnes, když má čas, tak mi v domácnosti 
pomůže, ale nemusím ho do toho nějak nutit. Taky je vzorný dědeček – pokud má volno, tak je s malým 
moc rád. 
 
Pomáhal/pomáhá Vám manžel/partner dle Vašeho názoru dostatečně?: Ano, současný manžel 
ano. 
 
Ztotožňovala/ztotožňujete se s představou „muž živitel – žena pečovatelka o rodinu“?: Ne, 
v prvním manželství to tak bylo, ale dneska to tak asi moc nefunguje, myslím jako u mladých. Když je 
žena na mateřské dovolené, tak jí asi nezbude nic jiného, než se spolehnout na manžela, ale pokud pak 
chodí zase do práce, tak je nesmysl chtít po ní, aby přišla domů a začala vyvařovat a tak podobně. 
Musí se o to prostě nějak podělit. Spousta mužů nemá ponětí, jak může být práce v domácnosti 
náročná.  
 
Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?:Když je doma s dětmi, tak spíš ano, 
protože manžel na to postě nemá tolik času, ale jinak ne. 
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Každý se má ve všem o sebe umět postarat, 
prostě nikdy neví, co se může přihodit. Můj nynější manžel například zůstal s dcerkou sám a musel se 
spoustu věcí naučit. Takže je dobré, když žena umí vydělat peníze a když muž umí třeba uvařit dětem 
jídlo nebo tak. V takových těch  běžných věcech by se asi měli umět zastoupit.  
 
Co pro Vás bylo ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější v počátcích Vašeho 
vztahu?: Do prvního manželství jsem vstupovala velmi mladá, tehdy pro mě byla nejdůležitější 
zamilovanost. Taky jsem byla těhotná, takže manželství bylo logickým krokem. Když jsem se vdávala 
podruhé, víc jsem si to užívala – byla jsem už zralejší a věděla jsem, co chci od života, co chci a co 
můžu čekat od svého manžela. Když jsem byla mladá, byla jsem prostě zamilovaná a nic jiného mě 
nezajímalo.  
 
Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější nyní?: Spolehlivost, tolerance, smysl pro humor. Hlavní je 
asi vědomí, že mám v tom druhém oporu.  
 



Co pro Vás bylo nejdůležitější (mít spokojenou rodinu, budovat také kariéru, mít čas sama na 
sebe…), když jste zakládala rodinu (plánovala počet dětí atd.)?: Chtěla jsem se vdát za muže, 
kterého jsem milovala a se kterým jsem čekala rodinu.  
 
Co je pro Vás nejdůležitější v současné době?: Spokojenost všech mých blízkých a jejich zdraví.  
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Veliký, je to potřeba. Člověk dneska musí mít vzdělání a hlavně 
taky ovládat jazyky. My jsme se učili jen ruštinu a nic z toho. Dnes je po všech stránkách víc možností, 
což ale taky po člověku vyžaduje, aby byl dobře připravený ty možnosti využít. K tomu je vzdělání 
určitě předpokladem.  
 
Měla jste v mládí možnost studovat?: Ano, mám zdravotnickou školu. Po maturitě jsem se vdala       
a měla děti, na studia jsem už pak nemyslela, měla jsem jiné starosti. Rodina byla na prvním místě      
a péče o děti mě naplňovala. Samozřejmě to bylo někdy náročné, ale dělala jsem to ráda.  
 
V čem se liší Váš způsob života od způsobu života Vašich dětí?: Žijí v uspěchané době, kdy člověk 
musí zvládat hodně věcí najednou a často mám pocit, že si myslí, že musí všechno vyzkoušet a stihnout 
než budou staří. Ale asi to bude tou dobou, dnes je takový všeobecný tlak na to, aby byl člověk 
všestranný a měl hodně zkušeností.   
 

V čem se shodujete pokud jde způsob života?: V celkovém o pohledu na to, co je v životě opravdu 
důležité – rodina, zdraví a spokojenost, vzájemná podpora.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
- jedná se rekonstruovaný rozhovor; proběhl v bytě respondentky a trval cca 25 minut 
 

 



Rozhovor č. 2a  – DCERA 
 
 
 
PASPORTIZACE:  
-rok narození: 1977 
-jeden sourozenec – 34 let 
-svobodná 
-bez vyznání 
-bezdětná 
-nevyšší ukončené vzdělání: VŠ – doktorandské studium 
-pracuje v oblasti výzkumu pro potřeby kontrolovaného zemědělství  
-bydlí na ubytovně (zaměstnanecký byt)  
 
 
 
 
Kolik chceš mít dětí?:  Dvě a více.  
 
To znamená minimálně dvě?: Ano, tak. Chtěla bych mít velkou rodinu, ale samozřejmě si uvědomuji, 
že vzhledem k mému věku to nemusí tak úplně vyjít. Mám kamarádky, které se o miminko snaží už dost 
dlouho a pořád nic. S tím musí člověk v tomhle věku počítat. Teda moc s tím nepočítám, doufám, že 
nebudeme mít problémy. Je to těžké, všechny věci nejdou tak, jak by si je člověk představoval a přece 
si nepořídím dítě v situaci, kdy nejsem dost finančně zajištěná. Ale ta představa velké rodiny se mi líbí. 
Když máš velkou rodinu, drží víc pohromadě nebo se lidi alespoň víc snaží ji pohromadě udržet. Naši 
se rozvedli, když mi bylo deset let. Moc dobře jsem to nenesla. Svým dětem chci vytvořit zázemí a dát 
jim pocit jistoty. 
 
Odkládáš kvůli něčemu narození dítěte?: Ano, nejdříve jsem chtěla dostudovat a teď řešíme hlavně 
otázku bydlení a celkovou finanční zajištěnost. Je to trochu ironické – nejdřív jsme se s přítelem oba 
zaměřovali v podstatě jen na to, abychom si dodělali vzdělání, no a teď bychom zase chtěli rodinu. 
Problém je v tom, že to nejde „ráz naráz“ – musíme nejdříve vyřešit otázku financí a bydlení. Na to, že 
oba pracujeme v Praze a máme vysokou, nemáme zrovna nejvyšší plat. Není to nějak výjimečně málo, 
ale na založení rodiny to není. Šetříme na byt, to je teď pro nás hlavní. Bydlení mimo Prahu by se už 
sehnat dalo, ale to bychom museli každý den dojíždět a to si neumím představit. 
 
Co při plánování počtu dětí berete v úvahu?:  Existenční a finanční podmínky. Hlavně potřebujeme 
vyřešit to bydlení – nemáme nic svého. V téhle situaci by nebylo moc zodpovědné pořizovat si děti. Na 
to se člověk musí cítit připravený nejen po psychické stránce, chce to taky materiální zajištěnost a tu 
my v současné situaci nemáme. Je sice hezké, že chce žena dítě, ale taky mu musí mít co nabídnout, 
musí vědět, že se o něj bude moct dostatečně postarat.  
 
Měla bys/chtěla bys více dětí, kdyby byla Vaše ekonomická situace jiná?: Určitě ano. Chtěla bych 
mít minimálně dvě děti, ale pokud se naše finanční situace zlepší tak, že si to budeme moct dovolit, 
určitě bychom chtěli i víc. Ale jak jsem říkala, taky je tady otázka věku – tedy hlavně mého a taky 
zdraví mé a mého přítele.  
 
 
Měla bys/chtěla bys více dětí, pokud bys mohla pracovat na částečný úvazek, měla flexibilní 
pracovní dobu či dostupnější předškolní zařízení pro svoje děti?:  Určitě ano. Když má žena dítě    
a přitom nechce být „jen“ ženou v domácnosti, tak asi potřebuje všechnu možnou pomoc – jak od 
rodiny, tak od státu.  
 
Co by Ti v tomto směru ve pomohlo nejvíce?:  V našem případě určitě vyřešení bytové situace        
a zvýšení platu mého i mého přítele. Jak budu zvládat péči o děti a chodit do práce, to si ještě dost 



dobře nedovedu představit, takže neumím posoudit, co budu nejvíc potřebovat, ale určitě je to 
jednodušší, pokud máte prarodiče, kteří se o dítě mohou postarat nebo když máte v okolí dobrou 
školku atd. Flexibilní pracovní doba je samozřejmě výhodná, já pracuji „od do“, ale částečný úvazek 
asi ženě moc nepomůže, protože potom bude mít o to méně peněz na výplatní pásce. Takže řešením 
jsou asi spíš ochotní prarodiče a dostupná předškolní zařízení.  
 
Dovedeš si představit svůj život bez dětí?: Nedovedu, děti chci. Dlouho jsem žila vzděláváním se      
a to mi zabíralo většinu času, ale i mě to tak nějak naplňovalo. Přítel taky studoval, takže nás to dost 
spojovalo a o dětech jsme mluvili spíš jako o součásti našeho života až někdy v budoucnosti. Teď jsme 
ale dostudovali, mě začínají tikat biologické hodiny, přítel by už taky rád měl děti, takže teď je hlavní 
vyřešit tu naši bytovou situaci a pak založit rodinu. Bez toho by byl náš život asi dost takový prázdný. 
Když si vezmu moje spolužáky ze střední, tak většina holek, které už nešly dál na školu má dnes děti už 
ve školních lavicích. Ty ostatní jsou na tom podobně jako já – buď mají teprve první miminko nebo se 
o něj pokouší. To je těžké - ty, co začaly o něco dřív, budou mít dřív odrostlejší děti v relativně mladém 
věku a můžou si užívat potom. Otázkou je, co je lepší. 
 
Co si myslíš o ženách, které děti nechtějí?: Myslím si, že když žena například studuje a potom se 
věnuje jiným věcem než rodině – cestuje nebo si buduje kariéru, může mít pocit, že jí děti nechybí, ale 
s věkem přijde na to, že bez dítěte to jaksi není ono…Spousta mých kamarádek prohlašovala, že dítě 
nepotřebuje, nechce, že by ji omezovalo v možnostech, ale jak se přehouply přes třicítku, rychle 
změnily pohled na věc. Asi je to přirozené, ale pokud si je někdo jistý, že dítě nechce, je lepší ho prostě 
nemít a věnovat se jiným věcem, než pak zjistit, že to není nic pro něj až když je dítě na světě. Jsou to 
asi výjimečné případy, ale o to smutnější. Nikdo by neměl mít pocit, že musí mít dítě, aby naplnil něčí 
představy. 
 
Dá se podle Tebe skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?: Těžko říct, nejdřív jsem se 
soustředila hlavně na školu, teď pomýšlím na děti…uvidíme… No, já doufám, že to půjde, nějak se to 
skloubit musí, asi si člověk musí říct, co je pro něj kdy nejdůležitější a podle toho se chovat.  
 
Jak?: Netuším…Zatím si to moc nedovedu představit, ale určitě je výhodou, když máte prarodiče, 
schopného manžela atd.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: Těžko říct, asi každý jak se cítí, myslím, 
že na to není žádné pravidlo. Někdo je větší pohodář a v klidu zvládne obojí – děti i práci, někdo podle 
mě může mít pocit, že je nezodpovědné vůči dětem budovat současně kariéru. 
 
A když se v této souvislosti zamyslíš sama nad sebou…?: Já bych se chtěla dětem hodně věnovat…, 
takže opravdu nevím, jestli a jak to půjde dohromady… Nechtěla bych šidit ani jedno, ani druhé…Je to 
těžké, chlapi to mají podle mě přece jen jednodušší – zaprvé je tak netlačí věk, takže si můžou dítě 
pořídit klidně ve čtyřicítce a nic je netrápí a hlavně kvůli tomu nemusí přerušovat započatou kariéru. 
Ženská to má těžší, i když jak jsem říkala, myslím, že je to hlavně otázka charakteru každého člověka – 
někdo prostě zvládá práci, děti i domácnost a někdo ne. Já opravdu nevím, jak to bude se mnou, ale na 
dítě se moc těším, takže to asi bude nejdůležitější. Alespoň když jsou úplně malé, je dobré se jim hodně 
věnovat a ostatní věci odložit na pozdější dobu. Aby si vytvořily takový ten pocit jistoty a bezpečí. To 
bych pro svoje děti hodně chtěla. 
 
Jak dlouho jste se svým přítelem?: Přes pět let. 
 
Žijete spolu ve společné domácnosti?: Ano.        
                    
Jak dlouho?: Asi tři roky každý den, předtím asi dva roky „víkendově“.   
 
Po jak dlouhé době jste spolu začali žít?: No,…asi tak po roce…tak nějak.  
 
Plánujete svatbu?: Ano. 



Je pro Vás sňatek důležitý?: Celkem ano. 
 
Proč?: Protože je to ten pravý a svatba je pro nás taková hezká „oslava“ našeho vztahu a myslím, že 
je to i po právní stránce jednodušší – když by se např. něco stalo jednomu z nás a tak. A taky je to 
jednodušší, než vysvětlovat dětem, proč je maminka Vomáčková a tatínek Sádlo. 
 
Je pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: Ne, nutné to podle mě není, ale asi 
budu mít lepší pocit…že je to už napořád a taky jak jsem říkala, když třeba chceš toho druhého 
zastoupit v nějakých právních záležitostech nebo když musíte do nemocnice na návštěvu a tak, je to 
určitě jednodušší. Ale pokud spolu dva lidé žijí jen tak a vyhovuje jim to tak, nic proti tomu nemám. Je 
to každého rozhodnutí a když to vysvětlí dětem, tak proč ne. Mně osobě se ale víc zamlouvá tradiční 
manželství, je to takové romantičtější a možná, že to i ty dva víc spojí, i když na druhou stranu hodně 
lidí se dnes rozvádí, takže zas tak důležité to asi nebude, ale my se s přítelem chceme vzít.  
 
Co je pro Tebe v životě důležité?: Rodina, sebenaplnění, najít své místo v životě a být užitečná. Až 
budu mít děti, bude nejdůležitější právě to, jak se nám povede starat se o rodinu a zároveň 
nezapomínat na sebe, na to, abychom se v tom neztratili, abychom to ustáli.  
 
Jaký význam přisuzuješ vzdělání?: Může to hodně pomoci v životě – jak v kariéře, tak                       
i v „osobním“ životě – člověk má větší přehled, může se na věci dívat z trošku jiné perspektivy atd. Pro 
mě bylo vzdělání dlouho dost podstatnou náplní života, takže budu určitě chtít, aby moje děti taky šly 
tímhle směrem, i když na druhou stranu jim snad nebudu mluvit do života. Nejdůležitější je, aby dělaly 
to, co je bude bavit. Nicméně jejich generace to bez vzdělání určitě nikam nedotáhne. 
 
Jak máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti?:(dodržujete rozdělení na 
„ženskou“/„mužskou“ práci….)?: Některé věci je fakt lepší, když dělá chlap a naopak zase ženská, 
ale nic si nerozdělujeme, spíše to vyplyne ze situace.  
 
Co například je lepší, když dělá ženská nebo naopak chlap?: Tak já asi nebudu vyměňovat olej       
u auta a přítele zase těžko donutím k žehlení… Ale to je věc dohody, nám to takhle vyhovuje. Hlavní je, 
když jsou s tím ti dva smíření a když jim to tak funguje.  
 
Pomáhá Ti partner/manžel v domácnosti?: Jak kdy a s čím. 
 
Vyžaduješ to po něm?:  Ano. 
 
Pomáhá Ti podle Tvého názoru „dostatečně“?: No, jak kdy a s čím… takovou tu „ženskou práci“, 
jako je vaření, uklízení a tak podobně, tu zastávám spíš já, on spíš tak dohlíží na to, aby všechno 
fungovalo. Zařizuje třeba běhání po úřadech, teď kolem toho našeho bydlení  a tak podobně. I když je 
pravda, že třeba umývá nádobí. Občas mám pocit, že by mi mohl pomáhat víc, ale když ho požádám, 
tak mi pomůže, to ano. Asi bych si přála, aby to bral trochu víc jako samozřejmost.  
 
Ztotožňuješ se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Když je žena na mateřské, 
tak to tak většinou stejně dopadne, ale rozhodně to nepovažuji za pravidlo 
 
Souhlasíš s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Když je chlap v práci a mamča doma 
s miminama, tak to tak asi většinou je, takže souhlasím.  
 
A když žena není doma na mateřské?: Tak potom by si to měli nějak rozumně rozdělit…musí se 
nějak dohodnout, kdo co bude dělat. U nás je to tak, že jsou věci, které dělám já a věci, které dělá 
partner. Tak nějak se to ustálilo a už to tak je. Jsme na to tak zvyklí a funguje nám to tak, to je  hlavní.  
 
Souhlasíš s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Nemusí to být pravidlo, záleží na zaměstnání 
obou partnerů. Pokud má žena jen mateřskou, tak je zaměstnání muže celkem důležité. Kdybych 



vydělávala víc než přítel, nevadilo by mi to. Když jsme jednou rodina, není tak důležité, kdo vydělává 
víc, ale jak to celkově funguje.  
 
Co je pro Tebe ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější?: Aby se na něj dalo 
spolehnout v každé životní situaci – tj. aby byl do pohody i nepohody. 
 
 
Jak bys ohodnotila prostředí, ve kterém jsi vyrůstala?: Většinou jsme měli všechno, co jsme chtěli. 
Vztahy mezi rodiči byly občas poněkud „slabší“. Rozvedli se když mi bylo 10 let.  
 
  
Jak hodnotíte způsob života („životní styl“)  Vaší matky/Vašich rodičů? V čem se „shodujete“     
a v čem rozcházíte?: Nejsem taková pesimistka ve vztahu k mužům a k životu celkem. První 
manželství se jí nevydařilo a její táta taky nebyl zrovna vzorný, co se týkalo rodiny, tak asi to bude tím. 
Jinak to byla mamka jak má být, snažila se nám vynahradit nepřítomnost tatínka a i dneska je pro mě   
i pro bráchu velkou oporou. Společné máme to, že se snažíme držet při sobě a vážit si rodiny, přátel 
atd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
- rozhovor je rekonstruovaný, proběhl v domácnosti matky respondentky, trval cca 30 minut 
 
 



 
Rozhovor č.2b – MATKA  
 
 
 
PASPORTIZACE:  
-rok narození: 1951 
-dvě děti: 34 a 30 let 
-rozvedená; již 15 let žije s partnerem 
-nepraktikující katolička 
-nejvyšší dosažené vzdělání: SŠ 
-dříve účetní, nyní bankovní poradce 
 
 
 
 
V kolika letech jste se vdávala?: V osmnácti  
 
Jak dlouho jste chodila se svým přítelem, než jste se vzali?: Čtrnáct měsíců.  
 
Bydleli jste před sňatkem ve společné domácnosti?: Ne, nebydleli, před svatbou jsme spolu jen 
chodili. Byli jsme mladí.  
 
Jaká byla Vaše „bytová situace“ po svatbě?:  Bydleli jsme pět měsíců u rodičů manžela a dále ve 
vlastním bytě.  
 
Byl pro Vás sňatek důležitý?: Ne, nemusela jsem se vdávat, ale chtěla jsem, byla jsem zamilovaná, 
takže proto. Manžel mě požádal o ruku a já jsem souhlasila, ale kdyby to udělal později, tak bychom 
spolu asi chodili o něco déle a vzali se pak. Ale na svatbu jsem se moc těšila, dost jsem to prožívala, 
no asi jako každá mladá holka. Byla tam celá rodina, spousta kamarádek a známých.  
 
Byla pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: Vdávala jsem se v osmnácti      
a první dítě se mi narodilo v dvaadvaceti, takže ano, byla. Ale jestli se ptáte, zda bych měla dítě za 
svobodna a vdávala se třeba až potom, jako se to někdy dělá dneska, tak to rozhodně ne, to se tehdy 
nenosilo. Když nějaká holka otěhotněla, tak se vdala. Samozřejmě, že byly i svobodné matky, ale ty 
nebyly zrovna v záviděníhodné situaci. Tenkrát to prostě nebylo tak běžné jako dneska. No, dneska se 
to asi vyplatí i po finanční stránce, být svobodnou matkou a vdávat se třeba až když jde dítě do školky, 
ale dřív to bylo naopak. Mladí se vzali, potom taky poskytovali ty půjčky a různé úlevy po narození 
dětí a tak vůbec to bylo výhodnější.   
 
Jaké byly Vaše „důvody“ pro vstup do manželství?: Láska, byli jsme mladí a zamilovaní, chtěli 
jsme být spolu. Spoustu věcí jsme si tehdy asi neuměli představit a ani jsme se jimi dopředu 
nezabývali. Všichni se tehdy brali, tak jsme se vzali taky. Bylo to přirozené.  
 

V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: Ve dvaadvaceti.  
 
 Plánovala jste počet dětí a dobu jejich narození?: Počet dětí ano, dobu ne. O děti jsme se vždycky 
museli nějakou dobu snažit, měla jsem problém otěhotnět, takže když se to povedlo, byla jsem šťastná. 
Na to, kdy se to narodí jsem tudíž vůbec nekoukala, hlavně, že se to povedlo a že se děti narodily 
zdravé.  
  
Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy jste zakládala rodinu?: Jako 
dobrou. Bylo možné získat novomanželskou půjčku, taky jsme měli byt, vlastní auto, chatu. Nežili jsme 
si špatně. Vždycky jsme museli nějakou dobu šetřit,  než jsme si mohli něco koupit, ale hodně věcí 
jsme si vzali na splátky, takže to šlo.  



Myslíte, že byste bývala měla více dětí, pokud by byla Vaše ekonomická situace jiná nebo 
pokud byste mohla pracovat např. na částečný úvazek, měla flexibilní pracovní dobu či 
dostupnější předškolní zařízení pro Vaše děti?: Ne, další dítě jsme už neplánovali. Mám od dětství 
problémy s páteří, takže každé těhotenství pro mě bylo dost namáhavé, ale svoji roli hrála                    
i ekonomická situace – žili jsme si dobře, ale kdybychom měli další dítě, museli bychom se přece jen 
uskromnit a tak nějak všechno dohromady. Prostě to dopadlo takhle. Ono už to taky mezi námi potom 
začalo trochu skřípat, takže asi i proto to nepřicházelo v úvahu. Brali jsme se mladí a časem jsme 
zjistili, že oba chceme něco dost jiného, no a pak už to vůbec nešlo udržet. No a dneska,  kdybych byla 
mladá a měla se znovu rozhodovat pro třetí dítě, asi bych ho taky neměla. Dneska nemá člověk vůbec 
jistotu, že nepřijde o místo, že bude mít příjem. Žít na dávkách od státu, to si nedovedu představit. 
Dnes je sice na trhu mnohem víc různých věcí, všechno je pohodlnější a rychlejší, na nic se nemusí 
čekat, v obchodech všechno je, ale stojí to hrozně moc peněz a pořídit si dítě je zatraceně drahá 
záležitost. Tohle dnešním mladým vůbec nezávidím.  
 
Jak dlouho jste byla s dětmi doma (na mateřské dovolené)?: S každým tři roky.  
 
Pomáhali Vám s péčí o děti rodiče/příbuzní (hlídání dětí, finanční výpomoc…)?: Ano, hodně. 
Táta ne, ale maminka mi hodně pomáhala, nejen po materiální stránce, ale i s dětmi – s výchovou. 
S tatínkem jsem si moc nerozuměla, maminka si s ním užila dost trápení. Chtěla mi být oporou, takže 
mi s rodinou dost pomáhala. Asi věděla, že nám to s manželem moc neklape ještě dřív, než jsem si to 
uvědomila já sama. Bez ní bych to určitě nezvládla.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?:  Ano, dá.  
 
Jak?: Když se o péči o děti a domácnost podělí oba partneři a občas vypomůžou prarodiče. 
 

Dařilo se Vám skloubit dohromady zaměstnání a péči o rodinu?: Ano, celkem ano, tak nějak 
normálně. Ale já jsem teda nebudovala žádnou kariéru, prostě jsem chodila do práce a taky mi 
pomáhala ta maminka.  
 
Kolik dětí může žena mít, pokud chce budovat „kariéru“?: Asi to závisí na každé zvlášť, nedá se 
to tak obecně říct, ale pokud jde o kariéru v pravém slova smyslu, jako že chce dosáhnout opravdu 
nějaké vysoké pozice, tak to myslím, že moc dohromady s rodinou a dětmi nejde. To jí asi uteče i ten 
chlap, natož aby měla ještě čas na děti.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: Pokud má chápavého partnera, který 
to nenechá všechno jen na ní a taky jí občas vypomůže, tak může být úspěšná v práci i v domácnosti. 
Může pak zvládat obojí a nemusí mít pocit, že jedno nebo druhé zanedbává.  
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Že budují například tu kariéru. Mám kamarádku, která 
byla už jako mladá velmi ambiciózní a šla si za svým, děti neměla, protože je nechtěla. Já jsem už v té 
době měla dvě děti a chvílemi jsme jí záviděla – cestovala, seznámila se se spoustou zajímavých lidí, 
viděla spoustu věcí, které já už asi nikdy neuvidím, ale teď je sama a nikoho v podstatě nemá, teda 
myslím jako žádnou rodinu, zázemí. Asi je to každého věc, ale někdy je to těžké.  
 
A dovedete si Vy představit svůj život bez dětí?: Ne. I když to někdy nebylo se dvěma dětmi 
jednoduché a zvlášť když jsem se rozvedla a zůstala na ně sama, vždycky to byl středobod mého 
života. Zní to jako otřepaná fráze, ale až budete mít děti, pochopíte, že to tak je. Ostatní věci pro vás 
samozřejmě nepřestanou existovat, ale ty děti jsou prostě ve všem nejdůležitější.  
 
Jak jste měli/máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd. 
(dodržovali jste rozdělení na „ženskou“/„mužskou“ práci….)?: Když jsem byla vdaná, neměli 
jsme nic rozdělené – všechno jsem dělala sama, manžel pracoval a doma moc nebyl ani nic moc 
nedělal. Maximálně tak vyměnil žárovku nebo někdy něco spravil.   
 



A teď?: Teď jsme v jiné situaci  – jsme s přítelem sami, děti už jsou velké a žijí si vlastním životem, 
ale on mi moc pomáhá – i s vnoučkem a tak vůbec.  
 
Pomáhal/pomáhá Vám partner/manžel v domácnosti/s péčí o děti?: Manžel hodně málo. 
 
Vyžadovala jste to po něm?: Ano, ze začátku manželství ano, ale nemělo to moc smysl a pak jsem 
toho nechala. Nebyl ten typ. Když měl volno, bavil se s kamarády, sedět doma s dětmi, to nebylo nic 
pro něj. Když jsem pochopila, že se na tom nic nezmění, snažila jsem se dětem věnovat co nejvíc sama 
a taky jsem  měla oporu v mamince.  
 
Pomáhal/pomáhá Vám podle Vašeho názoru „dostatečně“?: Ne, rozhodně ne, ale jak říkám, nějak 
jsem si na to zvykla a pak už jsem to asi považovala za normální. Byla jsem mladá, později jsem měla 
na věci úplně jiný pohled a spoustu věcí mi došlo až když už bylo pozdě. Ale jak říkám, oba jsme byli 
mladí, dneska se vůbec nedivím, že to tak dopadlo, vlastně jsme se ani tak moc dobře neznali, když 
jsme se brali, byli jsme holt mladí a blbí, spíš naivní, hodně věcí nás asi zaskočilo nepřipravené          
a jako manželé jsme to neustáli. Ale asi jsme spíš každý pokládal za důležité něco jiného – já rodinu  
a manžel sám sebe, svoje pohodlí a klid a své kamarády.  
 
Ztotožňovala/ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: 
Neztotožňovala, ale nic jiného mi nezbylo. Ale moje maminka doma taky vždycky všechno dělala 
sama. Postupně jsem přistoupila na to, že to tak je. Teď už máme děti velké, mají vlastní život, ale můj 
přítel je mi velkou oporou i po téhle stránce – dovede zastat téměř všechno – až na vaření.  
 
Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Ne a v současné době už vůbec ne. 
Mladí lidé toho dneska musí spoustu zvládat a to se týká samozřejmě i žen, takže to nemůže být jen na 
ní. Já se třeba snažím dceři aspoň občas vypomoct. Třeba jí o víkendu vyžehlím prádlo, pomáhám jí 
třeba vánočním nebo jarním úklidem  a tak podobně. 
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?:  No, pokud chce jeho manželka být něčím víc 
než jeho manželkou, tak by měla být tak nějak samostatná i v tomhle ohledu, ale pokud je třeba na 
mateřské nebo mají hodně dětí, tak je jasné, že tím živitelem bude muž.   
 
Co pro Vás bylo ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější v počátcích Vašeho 
vztahu?:  Láska, spokojenost, to, že jsme měli vlastní domácnost a mohli si jistým způsobem žít jak 
jsme chtěli, bez dozoru rodičů. Tedy byla jsem moc ráda, že jsem měla maminku, která mi pomáhala, 
ale kvůli tátovi jsem chtěla založit brzy vlastní rodinu a odstěhovat se. A taky jsme byli  zamilovaní, 
chtěli jsme prostě být spolu sami.  
 
Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější nyní?: Mít oporu v partnerovi a být stejnou oporou pro něj, 
pro moje děti a jejich děti. Užívat si společného volného času a života vůbec. Nejradši mám, když se 
sejdeme všichni pohromadě a jdeme třeba na procházku po Praze nebo se prostě sejdeme u oběda. 
Taky se scházíme vždycky, když má někdo narozeniny nebo nějakou důležitou životní událost – jako 
když se nám narodil první vnuk, to bylo krásný. Nebo samozřejmě na svátky a tak. Taky jsem moc 
ráda, že za mnou moje děti přijdou, když mají nějaký problém, i když už jsou dospělý, jsem ráda, když 
vím, co se děje, s čím zápasí nebo z čeho mají naopak radost.  
 
Co pro Vás bylo nejdůležitější (mít spokojenou rodinu, budovat také kariéru, mít čas sama na 
sebe….), když jste zakládala rodinu (plánovala počet dětí atd.)?:  Mít zdravou a spokojenou 
rodinu. Ze začátku jsem moc chtěla miminko, ale trvalo to, než se nám to podařilo. Chtěla jsem být 
dobrou mámou a manželkou, ale když se nám začalo rozpadat manželství, tak to bylo hodně těžké. 
Pak jsme se dost upnula na děti, nechtěla jsem, aby to odnesly.  
 
Co je pro Vás nejdůležitější v současné době?: V podstatě to samé, tedy zdravá a spokojená rodina. 
Mám už víc zkušeností, dobrých i špatných, díky kterým si asi víc užívám maličkostí. Pořád platí, že 
nic není důležitější než zdraví a spokojenost vašich blízkých.  



 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: To je dnes nutností.  
 
Měla jste v mládí možnost studovat?: Ano, měla, vystudovala jsem střední školu, na vysokou jsem 
jít nechtěla, neměla jsem pocit, že by mi to k něčemu bylo.  
 
 
V čem se liší Váš způsob života od způsobu života Vašich dětí?:  Moje děti se hodně věnovali         
a věnují vzdělání, což je moc dobře, bez toho to dnes nejde. Od syna už mám vnouče, dcera zatím nic, 
ale celkem jí to schvaluji, ono není moc kam spěchat. Je nezodpovědné pořizovat si dítě pokud nejste 
dostatečně finančně zajištěná. Snažíme se jí s partnerem pomáhat, ale ne všechno je v našich silách. 
Řekla bych, že jsou taky samostatnější. Když jsem měla rodinu, dost jsem visela na rodičích, ale bylo 
to asi dost i tím věkem, byla jsem mladá a nezkušená.  
  
 
V čem se shodujete pokud jde o způsob života?: Asi v tom, že se snažíme jeden druhému vyhovět       
a být tolerantní i k ostatním lidem, jít si v životě za svým cílem, ale taky myslet na ostatní a taky se 
zbytečně nenervovat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
- rozhovor je rekonstruovaný; proběhl v bytě respondentky a trval cca 20 minut 
 
 
 
 



Rozhovor č. 3a – DCERA  
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1977 
-jeden sourozenec: 25 let 
-vdaná 
-bez vyznání 
-jedno dítě – 2 roky 
-nejvyšší ukončené vzdělání: VŠ 
-v současnosti na mateřské dovolené – dříve účetní – personalistka 
-bydlí ve vlastním bytě 
 
 
 
 
V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: V osmadvaceti.  
 
Odkládala jste kvůli něčemu narození dítěte?:  Ne, neodkládala, tak nějak to přišlo.  
 
To znamená, že jste neplánovala dobu narození dítěte?: Jo tak, tak to ano. Dřív jsem se necítila na 
to, mít dítě, takže jsem ho prostě neměla. Ale že bych to odkládala kvůli něčemu jinému, to se říct 
nedá. Finančně jsme na tom dobře, máme vlastní bydlení, auto, všechno, co tak nějak potřebujeme. 
Spíš jsem si chtěla nejdřív trochu užít života, někam se podívat, vydělat peníze. Jsem moc ráda, že 
mám Olivera, ale taky jsem ráda, že jsem se před jeho narozením tak nějak vyblbla, že se nemusím 
ohlížet zpátky a říkat si, že jsem měla ještě zkusit tohle a tamto, podívat se tam a tam. Když se mi 
narodilo dítě, tak šlo všechno ostatní stranou. Teď se chci věnovat hlavně jemu, takže jsem ráda, že mi 
nemusí být tak nějak ničeho líto.  
 
Kolik chcete mít dětí?:  Dvě až tři.  
 
Považujete to za reálné?: Asi to bude záležet hlavně na mém zdravotním stavu. Podle mě je nejlepší 
mít děti brzy po sobě, aby mezi nimi nebyly velké věkové rozdíly, ale jsem dost unavená už z jednoho 
dítěte, takže si moc nedovedu představit, že bych měla najednou víc malých plačících dětí vyžadujících 
neustále moji pozornost. Po zdravotní stránce jsem sice naštěstí v pořádku, ale Oliver mi dává docela 
zabrat, je to hrozně živé dítě, takže pokud by i ty další měly být jako on, tak nevím, jak bych to 
zvládala.  
 
Co při tomto rozhodování berete v úvahu?:  Rozdíl věku mezi dětmi, můj věk v době porodu             
a možná rizika v případě pozdního těhotenství. A taky, jak říkám, přemýšlím, jestli víc dětí zvládnu po 
psychické stránce. Myslím na stáří, kdy víc dětí, víc možností, že mi jich pár zůstane oporou a i pro ně 
navzájem. Jedináček starající se o své rodiče sám je chudák. 
 
Měla byste/chtěla byste více dětí, kdyby byla Vaše ekonomická situace jiná?: Ne, po ekonomické 
stránce jsme dobře zajištěni. Nic nám nechybí. Něco jsem si našetřila když jsem pracovala a manžel 
podniká, naštěstí se mu daří, takže na tohle se nemusíme moc ohlížet, což je obrovská výhoda. 
Nedovedu si představit, jaké to je, když chce člověk dítě a nemůže si to dovolit nebo mu nemůže dát to, 
co by chtěl. Já chci svým dětem dát všechno, co můžu. Nechci z nich mít rozmazlence, kteří budou mít 
vše, na co ukážou prstem, ale chci, aby měly všechno, co budou potřebovat a chci je podporovat v tom, 
co budou chtít dělat.  
 
 
Měla byste/chtěla byste více dětí, pokud byste mohla pracovat na částečný úvazek, měla 
flexibilní pracovní dobu či dostupnější předškolní zařízení pro Vaše děti?: Ne, o syna se starám já 



– jsem na mateřské a až budu mít další děti, budu se o ně taky starat já. Manžel mi pomáhá a občas 
vypomůžou i rodiče. Samozřejmě chci v životě taky dělat i jiné věci než se starat o děti a o domácnost, 
ale alespoň pokud budou malé, chci se o ně starat co nejvíc. Když už je toho na mě moc, vezme to 
manžel za mě a já se jdu pobavit s kamarádkami nebo tak něco – prostě vypadnu ven, provětrám si 
hlavu a přijdu na jiné myšlenky. Pak jsem zase ráda, že jsem zpátky doma s Oliverem a že si můžu užít 
nejhezčí dovolenou svého života. I když to někdy dovolenou nepřipomíná, je to asi opravdu nejhezčí 
období, myslím když jsou děti malé a máte na ně čas. 
  
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?:  Ano, ale velmi obtížně          
a vždy je něco ošizeno. Já se teď chci hlavně starat o děti – práce jako taková mi moc nechybí – sice 
mě to, co jsme dělala bavilo, ale spíš potřebuji čas od času kontakt s těmi ostatními lidmi. To mi chybí 
nejvíc. Někdy mívám pocit, že jsem opravdu jenom zavřená doma s dítětem, ale vždycky mě to přejde – 
zajdu někam s kamarádkami, které jsou také na mateřské, popovídáme si, nebo mi s malým pomůže 
manžel a já znovu naberu sílu. Člověku někdy stačí už jenom to, že to má s kým sdílet, v tom mi 
kamarádky hodně pomáhají. Protože jsou taky na mateřské, taky se u nich všechno točí kolem dítěte, 
takže máme společnou řeč a děti se spolu vyblbnou a tak.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: Nevím, já mám co dělat s jedním           
a práci bych nezvládla, ale někdo to asi zvládá. Asi taky záleží na tom, jak moc máte temperamentní 
dítě – Oliver byl jako miminko strašný uplakánek a teď zase jenom lítá a lítá, takže já běhám za ním. 
Až bude větší, tak by to s prací asi nějak skloubit šlo – malý by chodil do školky a já mezitím do práce, 
ale jelikož chci mít další děti, tak s nimi asi stejně budu doma. Do práce bych šla jedině pokud by to 
bylo nutné z finančního hlediska, ale snad nebudu muset.  
 
Dovedete si představit svůj život bez dětí?: Ne, to rozhodně ne. Je to sice fuška, ale bez dětí by to 
nebylo ono. Je to takové pokračování našeho vztahu s manželem. A taky musím říct, že tak trochu 
myslím na to, až budu stará. Nechci zůstat sama a říkám si, že když budu mít děti, tak snad budu mít 
někoho, kdo se o mě postará a s kým si budu moct popovídat, doufám, že nebudu sama a že neskončím 
někde v domově důchodců. Nechtěla bych ale být svým dětem na obtíž. Když jich bude víc, snadněji se 
mezi sebou o tu péči o svoje rodiče podělí. 
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Že mají asi jiný styl života než já. Věnují se kariéře        
a mají prostě jinou životní náplň. Nic pro mě, ale je to jejich rozhodnutí a jejich věc.  
 
V kolika letech jste se vdávala?: V sedmadvaceti.  
  
Jak dlouho jste chodila se svým přítelem, než jste se vzali?: Pět let. 
 
Bydleli jste předtím ve společné domácnosti?:  Ano, bydleli jsme spolu asi tři roky.  
 
Byl pro Vás sňatek důležitý?:  Ano, bylo to pro nás i pro rodiče důležité.  
 
Proč?: Tak nějak celkově, ale hlavně kvůli dětem, je to taková jistota, že mají tátu i mámu a že kdyby 
se něco stalo, nezůstanou samy. Vím taky, že mám manžela, který se o mě postará, že nezůstanu 
nezaopatřená. Je to taková celková jistota, že jsme rodina a že patříme k sobě.  
 
Je pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: Ano. Asi jsem staromódní, ale 
takhle se mi to líbí – nejdřív svatba a pak založení rodiny. Ale mám kamarádky, které žijí s přítelem 
jen tak, mají malé dítě a plánují svatbu až na pozdější dobu. Sousedka tady od nás z baráku zjistila, že 
je těhotná a nechtěla se vdávat s pupíkem – teď má malé miminko a nechce se zase vdávat tlustá po 
porodu, takže čeká a hubne – a pak prý bude konečně ta svatba. Připadá mi to zbytečně komplikované, 
ale když to takhle chce, tak prosím. Asi se dá žít i bez toho, že se ti dva vezmou, ale pro mě je důležité, 
že jsem vdaná, že je otec mého dítěte taky můj manžel. Je to podle mě i lepší pro děti. Je to takové 
jednodušší.  
 



Co je pro Vás v životě důležité?: Zdraví rodiny, spokojenost, finanční zajištěnost, přátelé. Někdy 
jsem z malého dost unavená, ale uvědomuji si, že to, že mám zdravé dítě, manžela, který se o nás 
postará, že máme hezký byt a nemusíme přemýšlet o tom, co budeme jíst nebo jestli bude moct Oliver 
chodit na plavání nebo dělat to či ono je něco, za co bych měla být vděčná, že si toho musím vážit.  
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Veliký. Dnešní doba si žádá vzdělání. Bez pořádného vzdělání 
člověk asi nemůže moc očekávat, že dostane dobré místo a je to dnes už takový osobní kapitál každého 
člověka – taková vizitka. I když třeba vystudujete obor, ve kterém pak nebudete pracovat, pořád máte 
nějaký papír a i když třeba budete trávit víc času doma s dětmi než v práci, nikdo vám to vzdělání a ty 
zkušenosti už nevezme.  
 
Jak máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd. (dodržujete 
rozdělení na „ženskou“/„mužskou“ práci….)?: Manžel rodinu živí a pomáhá mi částečně                 
i v domácnosti. Já se starám o dítě a běžný chod domácnosti. Jsem na mateřské, takže se starám          
o všechno, co je v domácnosti třeba, ale když už je toho na mě moc, manžel mi pomůže a je schopný 
mě v těch běžných záležitostech nahradit.  
 
Pomáhá Vám partner/manžel v domácnosti/s péčí o děti?: Ano, nakupuje, dělá jednou týdně velký 
úklid, občas hlídá dítě, když potřebuji třeba na úřad nebo když se chci sejít s kamarádkami.   
 
Vyžadujete to po něm?:  Ano, někdy to dá práci, ale vyžaduji to po něm dost tvrdě. 
 
Pomáhá Vám podle Vašeho názoru „dostatečně“?: Ano ale s dítětem bych potřebovala hlídat 
častěji. Dává mi dost zabrat a když jsem s ním celý den a manžel přijde až večer, jsem někdy strašně 
unavená. Ale je fakt, že když přijde z práce, má toho za sebou sám dost a je taky unavený, někdy to 
není jednoduché, ale zatím to zvládáme.  
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Ano. U nás to tak je. 
Žijeme hlavně z manželova příjmu a já jsem na mateřské, takže se o rodinu starám hlavně tímhle 
způsobem . 
 
Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?:  Když nepracuje, zřejmě ano, ale 
štve mě to. Ne, tak samozřejmě, že když muž vydělává peníze a stará se o rodinu takhle, tak musí žena 
zase obhospodařovat domácnost, ale stejně si myslím, že to by to neměla být jenom její starost – 
manžel mi s domácností pomáhá – bez toho bych asi zešílela. 
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž? Ano – někde asi může živit rodinu i žena ale já 
bych to nedělala, musím mít chlapa, který se umí postarat o rodinu po finanční stránce, nemohla bych 
si vážit chlapa, který by se perfektně staral o dítě, o domácnost a přitom dřepěl doma jako bába           
a nedokázal by nás uživit.  
 
Co je pro Vás ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější?: Komunikace, tolerance, 
věrnost, upřímnost. Vím, že nás uživí a že nám dá všechno, co potřebujeme, abychom mohli žít tak, jak 
se nám to líbí. Rádi se chodíme bavit, rádi cestujeme a poznáváme lidi. Peníze nejsou všechno, ale bez 
nich je všechno problém. Chci vychovávat děti a nestresovat se tím, jestli jim můžu koupit to nebo 
tamto, chci, aby mohly chodit na kroužky, aby se věnovaly svým zájmům atd.  
 
 
Jak byste ohodnotila prostředí, ve kterém jste vyrůstala?: (ekonomická situace rodiny, způsob 
výchovy…):  Ekonomická situace byla ucházející,  na tu dobu. Co se týče způsobu výchovy, tak ta 
byla podle mě trochu přísnější než bylo třeba.  
 
 
Jak hodnotíte způsob života („životní styl“) Vaší matky/Vašich rodičů? V čem se „shodujete“     
a v čem rozcházíte?: To je dost těžká otázka…největší rozdíl vidím asi ve výchově. Rodiče byli dost 



přísní a říkávali mi, že až budu mít vlastní rodinu, pochopím, proč tomu tak bylo. Je fakt, že dnes se na 
to dívám jinak, ale stejně si myslím, že to nebylo nutné a snažím se být jiná. Asi to bylo i dobou a tím, 
co viděli ve svém okolí. Dneska je mnoho věcí jinak, asi je to i kvůli tomu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
- rozhovor je rekonstruovaný, proběhl v bytě respondentky a trval cca 25 minut 
 
 



Rozhovor č. 3b– MATKA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1953  
-dvě děti: 30 a 25 let 
-vdaná  
-bez vyznání 
-nejvyšší dosažené vzdělání: SŠ 
-laborantka 
 
 
 
 
V kolika letech jste se vdávala?: Ve dvaadvaceti.  
 
Jak dlouho jste chodila se svým přítelem, než jste se vzali?: Rok a půl 
 
Bydleli jste před sňatkem ve společné domácnosti?: Bydleli jsme asi rok v domě u mých rodičů. 
Bydlela jsem v té době ještě s nimi a když jsem potkala svého budoucího muže, začal po nějaké době 
bydlet u nás. 
             
Jaká byla Vaše „bytová situace“ po svatbě? (bydleli jste ve vlastním bytě/domě, u rodičů, 
v pronájmu….)?: Po svatbě jsme dále bydleli u našich a pak jsme se asi po dvou letech přestěhovali 
do bytu. 
 
Byl pro Vás sňatek důležitý?: Ano, byl. Chtěla jsem rodinu. 
 
Proč byl pro Vás sňatek důležitý?: Protože jsem chtěla založit rodinu a vychovávat děti s člověkem, 
kterého jsem milovala a na kterého jsem se mohla spolehnout a v tehdejší době se kladl dost velký 
důraz na to, aby společný život byl stvrzen oddacím listem.Vlastně jsem ani nepřemýšlela o tom,že by 
to mohlo být jinak.  
 
Byla pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: Ano. Tehdy se to bralo úplně 
jinak. Když jsem se vdávala, brala jsem si muže, kterého jsem milovala a se kterým jsem chtěla žít. 
Bez oddacího listu to vůbec nebylo možné a mít s ním dítě už vůbec ne. Když chtěla žena děti, nejdřív 
se vdala. Svobodnou matkou asi žádná nebyla proto, že by si to přála, ale že to dopadlo jinak, než 
chtěla. Vím, že když nějaká dívka otěhotněla a otec dítěte si ji nechtěl vzít, sháněl se rychle někdo 
jiný, kdo by to na sebe vzal. Asi se ne vždycky někdo takový našel, ale každopádně se vždycky hledal. 
Tady v Praze to ještě nebylo tak hrozné, nějak se to udělalo, ale na malém městě nebo na vesnici to 
byla vždycky ostuda. 
 
Jaké byly Vaše „důvody“ pro vstup do manželství?: No, hlavně to, že jsme chtěli rodinu, s čímž 
taky souviselo to, že jsme si mohli vzít novomanželskou půjčku, věděli jsme, že dostaneme byt atd., 
takže i po téhle stránce to vlastně bylo výhodné, ale hlavní důvod to nebyl – jak jsem říkala, chtěla 
jsem rodinu, a tak jsem se vdala. To bylo to hlavní.  
 
 Plánovala jste počet dětí a dobu jejich narození?: Ano, narození dětí bylo plánované.  
 

Co jste při tom brala v úvahu?: Co jsem brala v úvahu? To, že chci dítě. Prostě jsme se vzali           
a věděli jsme, že chceme dítě, tak jsme si ho pořídili.  
 
Co Vás v tomto rozhodování ovlivňovalo nejvíce?: Nic – rozhodli jsme se, že založíme rodinu 
protože prostě chceme. Měli jsme kde bydlet a nic jiného nás neomezovalo. Sice jsme si pořídili dítě   



a přitom jsme neměli zdaleka úplně zařízený byt, ale ty základní věci jsme měli a ostatní jsme 
dodělávali potom. Dřív to bylo asi trochu jednodušší. 
 
Jak to myslíte?: No, možná ne jednodušší, ale lidi se prostě vzali a měli děti – dneska si každý říká, 
že nejdřív musí našetřit dost peněz, pak ještě chce auto, pak ještě radši větší byt, aby se tam s tím 
dítětem vešli a někdy neví, kdy přestat. My jsme se prostě vzali, založili rodinu a bylo to. 
 
V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: Ve třiadvaceti.  
 
Takže narození prvního dítěte jste kvůli ničemu nedokládala? Ne, seznámila jsem se se svým 
budoucím mužem, začali jsme spolu chodit a pak jsme si řekli, že bychom chtěli dítě.   
 
A co v případě druhého dítěte? Plánovali jste dobu jeho narození?: Druhé dítě jsme si pořídili 
čtyři roky po tom prvním. Nedá se říct, že bychom to kvůli něčemu odkládali, spíš jsem nechtěla mít 
dvě malá miminka, takže jsou od sebe čtyři roky, skoro pět.  
 
Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy jste zakládala rodinu?: Celkem 
ucházející,své potřeby jsme uzpůsobili své ekonomické situaci. Nic nám nějak výrazně nescházelo, 
děti měly všechno, co potřebovaly. Tehdy to ale bylo trochu jednodušší. Nevyžadovaly po nás žádné 
počítače, mobily a takové věci. Lítaly věčně někde po sídlišti a to jim stačilo. Sice nebylo tolik 
možností jako je dnes, ale podle mého názoru měly aspoň čas se vyblbnout a byly na čerstvém 
vzduchu a ne zavřené doma u počítače. Nikdo jim neblbnul hlavu nesmyslnými reklamami, měly víc 
kamarádů, víc zážitků a víc radosti z obyčejných věcí.  
 
Myslíte, že byste bývala měla více dětí, pokud by byla Vaše ekonomická situace jiná nebo 
pokud byste mohla pracovat např. na částečný úvazek, měla flexibilní pracovní dobu či 
dostupnější předškolní zařízení pro Vaše děti?:  Ne, nechtěli jsme mít jedináčka, a tak jsme se 
rozhodli pro druhé dítě, ale víc dětí jsme neplánovali a s těmi dvěmi se to dalo zvládnout v podstatě 
po všech stránkách. Po ekonomické stránce jsme na tom nebyli nijak špatně ani výjimečně dobře – 
takový průměr. Manžel chodil do práce, já jsem měla mateřskou, což moc peněz nebylo. Když jsem 
začala znovu chodit do práce, bylo to o něco lepší, ale je pravda, že když byly děti malé, tak jsem 
třeba oblečení a hračky dostala od kamarádek, které už měly děti větší, něco jsem jim sama ušila        
a tak. To už se dneska moc nedělá – nikdo na to nemá čas a taky se to dá lehce koupit, takže s tím 
nikdo neztrácí čas.  
 
Jak dlouho jste byla s dětmi doma (na mateřské dovolené)?: Šest let.   
 
Pomáhali Vám s péčí o děti rodiče/příbuzní (hlídání dětí, finanční výpomoc…)?: Částečně. 
Finančně moc ne, spíš nám občas pomohli s dětmi – pohlídali je nebo si je brali na prázdniny.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?: Ano. Záleží na každém 
jedinci,jaké si vytvoří priority, jaký si vytvoří plán a jakou má podporu a pomoc v partnerovi, 
v rodičích, v okolí a jak to berou v práci – jako jak se na to dívá šéf atd. Za nás bylo dost školek, pak 
děti chodily do družiny, nebyl to takový problém. V současnosti musí často rodiče čekat, než jim 
vůbec dítě přijmou do školky. Je sice spousta různých kroužků, jazykovek, děti jezdí na školu v přírodě 
a na tábory, ale všechno stojí peníze a ne každý si to může dovolit. Některé ženy taky dnes chtějí 
pracovat nejen kvůli výdělku, ale i pro potěšení, aby měly pocit, že jsou něco platné i jinde než 
v domácnosti, ale pak mají často výčitky, že se nevěnují dostatečně dětem a rodině. Já jsem jako 
mladá taky občas zapochybovala, jestli se dětem věnuji a jestli dělám všechno dobře, ale dřív bylo 
normální, že děti trávily většinu dne třeba v té školce. Dneska musí být ženská máma na plný úvazek, 
ale zároveň odvádět výkon i v práci a ještě u toho dobře vypadat. Někdy to může být dost nadlidský 
úkol.  
 
Dařilo se Vám skloubit dohromady zaměstnání a péči o rodinu?:Ano 



Jak? Tím že jsme se oba stejným dílem podíleli na výchově dětí a na chodu domácnosti tak, jak bylo 
potřeba. Neměli jsme nijak určeno, co kdo bude dělat. Když bylo zapotřebí vyprat prádlo, tak se 
vypralo prádlo a neřešilo se, kdo to udělá.  
 
Kolik dětí může žena mít, pokud chce budovat „kariéru“?:To je individuální, někdo to zvládá 
hravě s více dětmi –taky asi záleží na tom, jak má děti vychované, kolik jim je a jestli jsou aspoň 
trochu samostatné. Někomu dá zabrat i jedno. Asi to záleží na každém člověku.  
 
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: To je podobné. Když na vás nevisí celá 
domácnost, tedy když vám manžel a okolí vychází vstříc a jsou taky schopní a ochotní se zapojit, tak 
to jde.  
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Je to jejich věc. Dneska je to něco jiného, můžete 
cestovat, studovat a tak, je spousta jiných věcí, kterým se může žena věnovat, ale pro mě děti byly       
a jsou to nejdůležitější.  
 
Jak jste měli/máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd. 
(dodržovali jste rozdělení na „ženskou“/„mužskou“ práci….)?: Podíleli jsme se stejným dílem – 
práce na mužskou / ženskou se u nás nedělila a nedělí. Když jsem byla doma na mateřské, tak jsem se 
teda o tu domácnost a tak vůbec ty věci kolem starala víc já, to je jasné, ale nebylo to kvůli tomu, že 
jsem ženská, ale kvůli tomu, že manžel byl v práci a já doma.  
 
Pomáhal/pomáhá Vám partner/manžel v domácnosti/s péčí o děti?: Ano. 
 
Vyžadovala jste to po něm?:  Nebylo potřeba to po něm vyžadovat. 
 
Pomáhal/pomáhá Vám podle Vašeho názoru „dostatečně“?: Ano. Když přišel z práce nebo měl 
volno, tak se staral o děti a zvládal i péči o domácnost.  
 
 
Ztotožňovala/ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Ne, podle 
mě je lepší, když každý dělá, co je prostě třeba udělat.  
 
 

Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Ne, je to starost obou. Když jste 
doma na mateřské, tak to je asi prostě vaše starost, ale jinak s tím nesouhlasím, protože když chodím 
do práce a taky vydělávám peníze, nevím proč bych se měla starat o domácnost sama.  
 
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Ano. U nás to tak bylo a je.  Ale říkala jste, že 
jste taky chodila a chodíte do práce…. No, to ano, ale nevydělávám tolik jako manžel a myslím si, že 
správný chlap musí svoji rodinu uživit. Samozřejmě, že když by třeba přišel o práci nebo byl dlouho 
nemocný, tak by můj plat byl velmi důležitý a když by to bylo na přechodnou dobu, tak by se to dalo 
utáhnout, ale nesnesla bych vedle sebe někoho, kdo by jen seděl doma a nic nedělal.  
 
Co pro Vás bylo ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější v počátcích Vašeho 
vztahu?: Láska. Byli jsme mladí a zamilovaní. To pro nás bylo nejdůležitější. 
 
 
Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější nyní?:Důvěra, dobrá komunikace, spolehlivost. 
 
 



Co pro Vás bylo nejdůležitější (mít spokojenou rodinu, budovat také kariéru, mít čas sama na 
sebe….), když jste zakládala rodinu (plánovala počet dětí atd.)?: Mít spokojenou a zdravou 
rodinu. 
 
 
Co je pro Vás nejdůležitější v současné době?: Mít spokojenou a zdravou rodinu, věnovat se plně 
své práci, ale také mít víc času na sebe, už si to snad zasloužím. 
 
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: V současné době je vzdělání velice důležité. Kamkoli se hnete, 
musíte se něčím vykázat, takže je určitě dobré, se tomu věnovat. Hlavně v mládí, když na to má člověk 
ještě hlavu. S tím naším členství v EU  to asi bude v tomhle asi přísnější a přísnější, ve zdravotnictví 
je už teď dost zmatků. Samé nové předpisy, směrnice atd. Člověku z toho jde hlava kolem. No                  
a hlavně ty jazyky. V tomhle jsou na tom mladí mnohem lépe. Učí se už od mládí a můžou vycestovat 
na zkušenou. To je určitě moc dobrá zkušenost.  
 
A když jste se Vy rozhodovala jestli a co studovat?: Šla jsem na zdrávku a pak jsem chtěla rodinu, 
ta byla důležitější a středoškolské vzdělání mi stačilo.  
 
 
V čem se liší Váš způsob života od způsobu života Vašich dětí?: Nároky a zájmy, měřítkem 
hodnot. 
  
Můžete uvést nějaký příklad?: Nám stačilo mít hezký vztah s manželem a celkově spokojenou 
rodinu. Samozřejmě, že jsou k tomu zapotřebí i peníze a ta materiální stránka, ale moje děti tomu 
určitě přisuzují mnohem větší důležitost. Ale nemyslím si, že by se v tom nějak výrazně lišily od svých 
vrstevníků. Mají také jiné zájmy, ale to je holt dobou – dneska je víc možností, takže proč je nevyužít.  
 
 
V čem se shodujete pokud jde o způsob života?: V tom, že rodina je základ a v tom, že když člověk 
něco chce, musí se snažit pro to něco udělat.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
-rozhovor je rekonstruovaný, proběhl v domácnosti respondentky a trval cca 20 minut 
 



Rozhovor č.4a – DCERA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1974  
-tři sourozenci: 34 let, 27 a 23 
-rozvedená  
-bez vyznání 
-1 dítě – 12 let 
-nejvyšší ukončené vzdělání: vyučená kadeřnice 
-pracuje jako kadeřnice 
 
 
 
 
Odkládala ste kvůli něčemu narození dítěte?: Ne, neodkládala, spíš naopak, vdávala sem se už 
těhotná, takže to sem teda fakt nestihla odložit (smích).    
 
A v kolika letech ste se vdávala?: Ve dvaceti, no. Vdávala sem se teda hlavně jako kvůli tomu, že sem 
byla těhotná.  
 
Jak dlouho ste s přítelem chodili, než ste se vzali?: No, asi pět let. Já sem pak asi po dvou letech 
začala bydlet u něj, teda jako u jeho rodičů. Voni měli dost velkej barák, takže to sme bydleli tam         
a pak sme se teda vzali a vodstěhovali sme se do vlastního. 
 
Plánovala ste počet dětí?: No, já sem plánovala mít víc dětí, ale pak sem se rozvedla no, takže to moc 
nevyšlo no, teda zatím…no, já bych jako určitě chtěla ještě mít děti, aspoň jedno, ale je to trochu 
složitější. 
 
A co Vás teda ovlivňuje nejvíc…v tom plánování počtu dětí?: No, tak nejvíc sociální podmínky, to 
jako znamená, že nemám dostačující bydlení, nejsem dostatečně finančně zajištěná a tak, takže si to 
prostě nemůžu dovolit. Žiju s přítelem a máme co dělat, abychom vyšli už teďka. S dalším dítětem 
bysme to rozhodně neutáhli…hm…to by prostě nešlo. No…je to prostě blbý, protože už taky nejsem 
nejmladší, že jo, takže jako bůhví, jestli se toho dítěte eště vůbec dočkám, no, ale tak přece si 
nepořídim dítě, dyš vim, že to neutáhnu. To by fakt nešlo. Rodiče mi sice jako pomáhaj jak můžou, to 
jo, máma věčně hlídá Kubíka, vyzvedává ho z kroužků a tak, takže to je jako dobrý, protože já sem 
kolikrát do večera v práci no, ale na výplatě to teda zrovna dvakrát vidět není. Teda jako nejsem 
žádnej sociální případ, sou na tom lidi určitě hůř, to jako jo, my zase tak jako na ty základní věci 
máme, to jo, ale vono mít dítě je dneska děsně drahá záležitost.  
 
 
Takže byste měla víc dětí, kdyby byla vaše ekonomická situace jiná?: No, asi jo. Vono teda, přítel 
je o pár let mladší, jo, takže to je taky trochu složitější, von je ten vztah teda tak nějak poslední dobou 
dost složitej po všech stránkách. Já nevim, asi je fakt mladej, no. Takže bůhví, třeba bysme to dítě 
neměli i dyby byly peníze, no. Těžko říct. Ale prostě dneska když lidi musí často řešit bydlení 
svépomocí, brát si různý úvěry a tak, je mladá rodina ráda, když otec udrží matku s jedním dítětem na 
mateřské dovolené, dvě děti už bývají dost jako luxus, dyš si vemete, jaký sou náklady na jedno dítě – 
jako myslim oblečení, věci do školy, léky, pak různý kroužky, školný v jazykovce, tábory a tak. Není to 
sranda.   
 
 
Myslíte, že byste měla víc dětí, pokud byste mohla pracovat na částečný úvazek nebo měla 
flexibilní pracovní dobu nebo dostupnější předškolní zařízení pro Vaše děti?: Ne, to asi ne. 
Částečný úvazek ukrajuje na výplatní pásce velkou část, v práci se na vás pak koukaj skrz prsty a dyš 



máte třeba blízko školu, takže nemusíte dítě denně doprovázet do školy, tak tam pak stejně musí bejt 
celej den, dyš ste v práci, takže si pak moc neužije žádný rodičovský péče, takže v tom moc řešení 
nevidim.  
 
Co by Vám tedy v tomto směru ve pomohlo nejvíc?:  Určitě podpora státu mladým rodinám. Já 
myslim, že v tom sme na tom u nás teda dost bledě – bydlení je dneska děsný. Dyš nemáte 
v uvozovkách to štěstí, že vám umře babička nebo někdo, kdo vám přenechá byt, tak ste nahraný a dyš 
máte víc sourozenců, tak je to úplně v pytli, protože rodiče nemůžou pomoct všem, i dyby sebevíc 
chtěli, že jo. Takže já bych určitě uvítala sociální dávky, myslim, že na místě by bylo vyšší porodný        
a hlavně i větší jako takový pochopení ze strany zaměstnavatele. Myslim jako obecně, prostě by lidi 
měli brát ohled na to, že ste taky máma. Dneska se vás každej ptá, kolik máte dětí a jestli jako chcete 
další. Ňáký takový ty řeči vo tom, že se na něco takovýho ptát nesmí, to mě teda dycky pobaví, ptá se 
na to každej a dyš je vám ke třicítce a eště nemáte dítě, tak moc šancí na zaměstnání nemáte. A dyš zas 
máte malý děti, tak ste na tom podobně, protože každej tuší, že budou nemocný a že s nima budete 
doma. Takže pak teda asi zbejvá jenom to, že vás musí prostě živit manžel a ta ženská prostě je s dětma 
doma nebo chodí do práce jenom tak jako aby si trochu přilepšili. No a nebo teda nemá děti a věnuje 
se jenom tý práci. To mě hrozně štve, že si jako máte vybrat, jestli teda budete pracovat a makat na 
tom, abyste se někam dostala nebo si založíte rodinu a na všechno vostatní se tak nějak jako vykašlete, 
protože víte, že se stejně nikam nedostanete. Chlap to má v tomhle vopravdu jedodušší. Toho se nikde 
neptaj, jestli je ženatej a kolik má dětí.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu a o děti s „profesní kariérou“?: No, to v žádným případě. 
Co se týče matky, tak pokud se chce aspoň trochu věnovat dítěti, což stejně nezvládá, když je celej den 
v práci a dítě ve školním zařízení, je ráda, že má běžnou pracovní pozici s běžnou pracovní dobou, aby 
doma stíhala večeře, úkoly a tak dále. Kdo chce budovat kariéru, neměl by si dítě ani pořizovat, pokud 
nebude podnikatel a pánem svýho času. Co se týče otců, tak ti si to dovolit můžou, ale tak zase trpí 
rodina, protože pak ten chlap zas není moc doma, což taky není dobrý, že jo. No a když je matka na 
všechno sama, tak pak nezvládá ani tu práci ani domácnost. Všechno se dycky udělá jenom tak, aby to 
jako nějak bylo udělaný, ale není to vono.  
 
A kolik dětí může žena mít a přitom být v práci „úspěšná“?:  No, velmi málo, protože v dnešní 
době zaměstnavatel má jenom velmi malý nebo žádný pochopení pro matky. Buď vás do toho 
zaměstnání nechtěj přijmout vůbec nebo neradi dávaj zkrácený pracovní úvazky. Neberou v potaz vaši 
absenci, to že děti můžou bejt nemocný, nebo že s nimi musíte na prohlídku k doktorce nebo na jiný 
akce – třeba nějakou besídku ve škole, no to bych v práci ani neřekla, to by nikdo nepochopil. Ale to je 
přece taky důležitý, že jo. Tohle žádnej zaměstnavatel nechápe a chápat nechce. Já myslim, že sou 
ženský kariéristky, který se prostě věnujou kariéře a dítě nechtěj nebo by ho rádi měly, ale ví, že ho mít 
nemůžou, pokud chtěj zůstat, kam se dostaly, anebo sou ženský maminy, který zas dávaj přednost tomu 
dítěti a pak prostě choděj do tý práce spíš tak jako aby tu rodinu nějak uživily. Obojí, teda jako 
kariéra a mateřství se podle mě skloubit nedá nebo jenom hrozně obtížně a dycky to znamená, že je 
něco vošizený. To nebo to.  
 
 
Dovedete si představit svůj život bez dětí?: Ne, to nedovedu. Jako já sem otěhotněla a ani sem 
nevěděla jak (smích). Byla sem mladá a s manželem, teda eště než sme se vzali, sme uvažovali, jestli si 
to dítě necháme nebo se vezeme, ale pak sem byla strašně šťastná, dyš sme se vzali a rozhodli se, že 
teda budeme mít rodinu. No a dyš se malej narodil, tak to prostě sem pochopila, že nic důležitějšího 
není. Já bych naopak chtěla eště další dítě, ale jak sem řikala, situace je dost složitá.  
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: No, tak že se asi věnujou třeba právě tý kariéře. Já 
myslim, že dyš se takle rozhodnou, tak je asi lepší to dítě fakt nemít, je to pak takový nefér. Dyš si 
pořídíte dítě, tak se vo něj máte starat. Už máte prostě tu vodpovědnost, takže jako strčit ho babičce     
a celej tejden ho nevidět, to pro to dítě určitě není moc dobrý. Já se ani nedivim, že některý ženský to 
dítě nemaj. A myslim si, že některý z nich se tak ani moc nerozhodly dobrovolně. Kamarádky kolem mě 
většinou eště žádný dítě ani nemaj, protože prostě choděj do práce vod nevidim do nevidim a šetřej 



nebo studujou a to už na to vůbec nemaj pomyšlení. Pak se jim to s naskakujícíma rokama rozleží 
v hlavě a můžou se přerazit, aby otěhotněly. No a pak maj rizikový těhotenství a kdesi cosi. Je to 
prostě fakt složitý, no… to sem to hezky vylíčila, tak jako optimisticky, co (smích). No, tak jako není to 
prostě lehký, no.  
 
  
Jak dlouho ste se svým přítelem?: No, už skoro čtyry roky.  
 
Bydlíte spolu ve společné domácnosti?: Jo jo, bydlíme, už asi tak ty tři roky, no. Ale chtěli bysme se 
přestěhovat do většího. Bydlíme v garsonce, takže je to dost síla.  
 
Plánujete svatbu?: No, já ano, přítel moc ne (smích). No, von je mladší a tak, no, takže to je takový 
složitější. Ale každopádně pokud bysme měli další dítě, tak to bych se rozhodně chtěla nejdřív vdát        
a přivést dítě do úplný rodiny. Jinak takhle jako můžeme žít spolu jen tak, to je mi celkem jedno.  
 
A proč je pro Vás důležité, aby se dítě narodilo sezdaným rodičům?: No, tak nutný to úplně není, 
jako takhle chronologicky to bejt nemusí. Může se narodit i před svatbou, ale já bych ráda měla 
úplnou rodinu. Už jednou se mi to nepovedlo, takže se to snažim dohonit, leč marně teda. Tak nějak 
asi zastávám tradiční hodnoty rodiny. Vdávat se s pupíkem nechci, na mateřské na svatbu zas nebudou 
peníze. Vono je to dneska asi i výhodnější, jako mít dítě za svobodna a žít jen tak na hromádce, 
z hlediska sociálního i finančního. I z hlediska zaměstnání, matku samoživitelku asi tak snadno 
nemůžou propustit. Hodně mladých lidí takle asi uvažuje.  
 
 
Co je pro Vás v životě důležité?: No, samozřejmě je to zdraví, dítě, rodina. Ta je pro mě určitě 
přednější než kariéra nebo třeba možnost cestovat, i když by to jako bylo hezký, to jo. Abych mohla být 
v životě šťastná, tak potřebuju i hmotné zajištění, taky trochu času sama na sebe, na odpočinek, relax, 
ale všechno je zase jako spojený s tou rodinou. Když sou rodiče odpočatý, spokojený a uvolněný, tak 
se to dycky projeví a rodině a dítěti to dá daleko víc, než dyš se mu matka věnuje dvacetčtyři hodin, ale 
je vynervovaná, vyčerpaná a má pocit, že je neschopná.  
 
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?:  V dnešní době velký. Trh pracovních příležitostí a finanční 
ohodnocení to vyžaduje. Ale myslim, že pro matky s dětma, který pak stejně nemůžou budovat kariéru, 
to není až tak důležitý. No, ale tak je zas možný, že sou ženský, který zvládaj obojí, nevim. No, ale já si 
myslim, že důležitější než nějakej papír sou dneska jazyky, jako teda dyš je člověk ovládá (smích).  
 
 
Jak máte s partnerem rozdělené role v domácnosti a při výchově dítěte? Dodržujete rozdělení na 
„ženskou“a „mužskou“ práci?: Partner vaří, uklízí, nakupuje, já třeba opravuju žárovky, a tak. 
Prostě dle situace. Nemáme to rozdělený na to, jako že jeden dělá to a druhej todle. Co se musí udělat, 
tak to se udělá a je jedno, kdo to udělá. Umíme oba jeden druhýho zastoupit. Já myslim, že dneska to 
tak musí bejt, dyš chodí ženská do práce, tak jako nemůže dělat doma všechno sama, to je blbost. To 
by se z toho zbláznila a stejně by byla pro vostatní nesnesitelná, jako pro partnera i pro dítě.  
 
 
A pomáhá Vám podle Vašeho názoru „dostatečně“?: Jo, von mi pomáhá moc. Bere to jako 
samozřejmost, nemusim ho do toho nutit. Von je takovej jinej v tomdle než vostatní.  
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Ne, v dnešní době to 
není možný. Chlap většinou nevydělá tollik, aby ženská mohla zůstat doma a starat se o rodinu a doma 
se naopak často všichni střídaj, dyš jeden přichází, druhej vodchází a tak. Já myslim, že by se měli 
voba dva podílet na tom, aby jim to klapalo, aby jim fungovala domácnost a radši si víc užívat 
společnýho času. To je určitě hrozně důležitý a hlavně dyš máte děti, že jo.  
 



Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?:  No, to bohužel jo. Jako teda u nás 
to tak není, ale normálně to tak funguje, že jo. Většinou je ženská ráda, dyš jí chlap aspoň pomůže, ale 
bere se to jako tak, že jí pomáhá s něčím, co je vlastně její starost a někdy z toho má eště výčitky, že to 
nezvládá sama. Tak to já teda nemám, já bych bez partnera asi nezvládala nic.  
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?:  Ano, myslim, že chlap musí umět uživit rodinu, 
ale dneska to není většinou možný, takže to taky nemůže bejt jen na něm. Je to jako s tou domácností.   
I vo tu finanční stránku by se měli starat voba.  
 
Co je pro Vás ve vztahu k partnerovi nejdůležitější?: Vzájemná důvěra, to, že si rozumíme a že si 
rozumí taky se synem, že tak nějak spolu fungujeme, i dyš to jako má svý mouchy…ale to je asi fakt 
tim, že jemu je sedumadvacet. Já mám někdy pocit, že se jako eště moc nevyžil, no. Ale zase na ten věk 
je úžasný, jak si rozumí s Kubíkem, to zase jo, no. Člověk holt nemůže mít všechno.  
 
 
Jak byste ohodnotila prostředí, ve kterém ste vyrůstala?: Na tehdejší poměry velmi dobře. 
Vyrůstala sem v početné rodině, museli sme se uskromnit, ale nic nám nechybělo, aspoň jako nic tak 
nějak důležitýho. Taky sme museli doma dost pomáhat a museli sme držet při sobě, což sme ne dycky 
jako chápali. Teda jako mě samozřejmě třeba moc nebavilo vodit bráchu do školky, ale nic hroznýho 
to jako nebylo no, i dyš teda někdy měl chudák vodřený kolena (smích). Vono se mu tak nikdy nechtělo, 
chtěl s náma do školy, což jako nemoh, že jo, takže sem ho tahla za sebou a na nic nekoukala. No, ale 
jako dětství sme si všichni myslim užili moc hezky. Máma se rozvedla, ale to sem byla malá holka         
a moc si toho z tý doby nepamatuju, takže se dá říct, že sem vlastně vyrůstala v úplný rodině. Táta pro 
mě byl dycky až současnej manžel maminky.  
 
Jak hodnotíte způsob života Vaší maminky nebo rodičů jako takových a v čem se rozcházíte?: 
Podle mě mají dobrý životní styl. No, máma se s náma dost nadřela, táta jí v tomdle teda jako moc 
voporou nebyl, domácnost byla dycky její starost, ale zase chodil do práce a zabezpečoval rodinu po 
stránce finanční a s náma taky trávil dost času a hrál si s náma, snažil se nám dost věnovat. Jinak my 
asi žijeme v jiný době, tak v tom se jako lišíme, no. Dneska je spousta věcí jinak. Je to takový celkově 
uspěchanější. Člověk pořád něco nestíhá, pořád by měl dělat vo trochu víc a víc se snažit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
- jedná se o doslovný přepis rozhovoru; proběhl v domácnosti matky respondentky, trval cca 30 minut 
 



Rozhovor č. 4b – MATKA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1950  
-čtyři děti: 34, 33, 27, 23 let 
-podruhé vdaná  
-bez vyznání 
-nejvyšší dosažené vzdělání: vyučená prodavačka  
(nyní v důchodu) 
 
 
 
 

V kolika letech ste se vdávala?:  No, tak teda poprvý ve dvaadvaceti a pak jako současnýho muže, 
s tím sme se brali když mi bylo třiatřicet. A to už jsem jako teda měla tři děti, tak to byl statečnej, že si 
vzal ženskou se třema dětma no…, to zas jo, na to by každej neměl, že jo. To sem teda musela mít 
ňáký kouzlo osobnosti nebo co (smích). Von s náma chodil na výlety, jako se mnou a s dětma               
a vymejšlel pro ně různý hry a bral nás třeba na různý hrady a tak, jako ještě než sme se vzali, tak to 
bylo pro mě jako hodně důležitý, že si jako rozumněl s dětma a že s nima trávil volnej čas. To bylo 
dost důležitý. 
 
Jak dlouho ste chodila se svým přítelem, než ste se vzali?:  S prvním manželem sme chodili asi tak 
rok a s tim současnym… to je trochu složitější…už ňákou dobu sme se znali, ale to sme byli jenom 
jako známý, no a pak sme si párkrát někam zašli a jak povidám, pak už sme jezdili všichni pohromadě 
i s dětma, no a asi po roce sme se vzali, no,…tak nějak.  
 
Bydleli ste před sňatkem ve společné domácnosti?: Ne, to ne, nebydleli. S prvnim manželem to sem 
eště bydlela u táty, no a pak dyš sme se vzali, tak manžel dostal byt. Jako vod zaměstnavatele…no       
a dyš sem si vzala současnýho muže, tak to už sem bydlela s dětma ve svým bytě a von se k nám pak 
přistěhoval. Měl malej služební byt no, takže začal bydlet u nás. Ale až jako po svatbě. Předtim sme se 
jenom vídali a vobčas tady přespal nebo tady byl přes sobotu a neděli, ale pořád jako měl ten svůj 
byt. Pak dyš sme se vzali, tak sme teda bydleli všichni v tom mym bytě.  
 
 

Byl pro Vás sňatek důležitý?: No, to jo, to samozřejmě. Chtěli sme s manželem založit rodinu, takže 
sme se vzali.  
 
A proč pro Vás bylo důležité, aby ste se nejdřív vzali?: No, to bylo jako samozřejmý. Chtěli sme 
děti. To se dřív nedělalo jako dneska, že jako maj lidi nejdřív děti a pak se vemou nebo dokonce spolu 
žijou jenom tak, že jo. Byla jiná doba, no. Když spolu někdo chodil, tak se po nějaký době vzali, to 
bylo prostě normální. Nikdo nepřemejšlel vo tom, že by se jako nebrali a byli spolu jenom tak. Taky 
jako proč, že jo. Nebyl důvod, všichni se brali.  
 

Takže svatba pro Vás byla nutným předstupněm před narozením dětí… No, to jo, to rozhodně 
jo. Já myslim, že to za nás bylo úplně běžný. Dyť dyš nějaká holka zistila, že je těhotná, tak se hnedka 
chystala svatba a to se kolikrát s tim klukem ani pořádně neznali a někdy byli sami eště vlastně děcka, 
no.  
 
Měla ste ještě jiné důvody pro vstup do manželství… než to, že ste chtěla založit rodinu…mít 
děti?: No, s tim prvnim manželem to sme byli mladý a tehdy sme hlavně jako chtěli bejt spolu, že jo    
a já sem byla ráda, že se už tak jako vosamostatnim, že budu mít vlastní domácnost dyš budu vdaná. 
Dneska je to asi takový hloupý, ale tehdy jako mladá holka sem taky byla ráda, že už sem jako 
„paní“, že už jako mám manžela a vlastní domácnost. No, byli sme mladý a měli sme spoustu 



představ, tak jako asi všichni mladý lidi na začátku mívaj. Ale hlavně sem chtěla ty děti a to byl jako 
ten hlavní důvod, proč sme se brali no,…no a s tim druhym manželem, to už sem teda jako měla ty tři 
děti, že jo, no a to bylo takový jako…no jednak sem chtěla tátu pro děti, to sem byla hrozně šťastná, 
že si jako tak dobře rozuměli, no a vono, víte, ženská se třema dětma, to by vypadalo eště hůř než 
dyby sme spolu žili jen tak bez dětí. Jako měla sem už rodinu a byla sem rozvedená, takže ten druhej 
sňatek byl vlastně taky moc důležitej. Byla sem tehdy eště docela mladá a chtěla sem tak nějak jako 
začít odznovu. S tim předešlym manželem sme se už moc nevídali a ani s dětma nebyl moc ve spojení, 
i dyš jako sme se vlastně rozešli celkem v dobrym jo, ale už sme asi pak neměli moc důvod se nějak 
vídat, no. Von na děti jako teda platil, to jo, takže jako tak, no.  
 
 Plánovala ste počet dětí a to, kdy se narodí?: Ne, to ne. Teda jako děti sem plánovala, jako to, že 
sem chtěla děti, že jo, ale neměla sem potřebu nějak plánovat, kdy se narodí. Třetí dítě bylo tak 
trochu neplánované, to sme s bývalym manželem už začínali mít docela problémy, takže to už sem pak 
přemejšlela, jestli jako si v takový situaci pořizovat další dítě, ale pak sem si taky myslela, že nám to 
jako trochu pomůže se jako sblížit, jo, no ale tak nepovedlo se to, že jo. No a čtvrtý dítě to máme se 
současnym manželem. Jako mladá holka sem chtěla děti, to jo, ale jako nepředstavovala sem si, že 
jako budu mít čtyři, to zas ne. Ale dyš to přišlo, tak sem pak jako zas byla ráda, že máme velkou 
rodinu, no. I dyš někdy je to vo nervy, to teda jo (smích)…. Hlavně jako dyš byly děcka malý, tak to 
sem jako častokrát přišla domů z práce a Péťa měl třeba jako vobvázanou ruku nebo zafačovanou 
hlavu (smích) a to mi to jako pak už vůbec neřikali. Děcka už věděly, že maj jako volat tátovi, protože 
ten je vzal k doktorce a mě to pak řekli až večer, až dyš sem přišla domů, jako abych se nenervovala 
v práci (smích)…To už pak byly vycvičený vod manžela, že mi nemaj nic řikat a taky samy asi už 
věděly, že táta je neseřeže. Já sem je teda nějak jako nebila nebo něco, ale to víte, vobčas mi ujely 
nervy. Voni kluci furt něco vymejšleli, furt někdě lozili a to byl pořád nějak průšvih. Tudle nalomená 
ruka, roztřískaný vokno, roztržený gatě, no, to bylo děsný, co voni se navyváděli. To víte no, čtyry 
děcka, to byl někdy vopravdu blázinec. No, ale bylo to jako hezký, dyš sme třeba jeli někam na výlet 
nebo tak, to jako voni zase poslouchali a byli i hodný, dyš sme na ně měli čas a někam je vzali, to zas 
jo, nebyli to žádný výtržníci (smích).  
 

A co ste brala v úvahu, když ste se rozhodovala o tom, kolik mít dětí?: No, tak první dvě děti byly 
jako plánovaný, nebo teda ty sme jako chtěli, teda ty vostatní jako taky (smích), to ne, že ne, ale ty 
první dvě to sme byli s manželem jako mladý a to sme chtěli děti. Nechtěli sme jedináčka, no. No         
a pak to třetí dítě teda nepřišlo zrovna v dobrej čas, ale dyš už se stalo, tak sem si to nechala, já bych 
si to nikdy nenechala vzít. Jako znám ženský, který si to nechaly vzít a nijak to nevodsuzuju, voni to 
taky neměly jednoduchý. Měly už doma děcka a neměly často vůbec peníze a prostě to nešlo, jo, ale 
tak my sme to nějak zvládali, jako po týhle stránce, i dyš to jako bylo dost těžký. Museli sme každou 
korunu dvakrát vobrátit, holt se šetřilo. No a pak teda to poslední dítě sem měla protože sem se znovu 
vdala a to bylo takový jako…hm…no, prostě novej začátek a byli sme zase konečně rodina, no. V tom 
druhym manželství už sme na tom byli vo moc líp, jako po ekonomický stránce, i když taky to jako 
nebylo na vyskakování, vono se čtyřma dětma na krku, to prostě nejde, ale bylo to jako lepší, no          
a protože manžel chtěl eště dítě, tak se nám teda narodil Dáda, no.  
  
 
V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: První dyš mi bylo třiadvacet.  
 
A odkládala ste kvůli něčemu narození prvního dítěte?: Ne, to ne. Jako chvíli trvalo, než sem 
přišla do jinýho stavu, ale neodkládali sme to. Naopak, chtěli sme děti hned po svatbě. Kvůli tomu 
sme se taky brali, že jo. Aby sme byli rodina.  
 
Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy ste zakládala rodinu?: No, nijak 
zvlášť dobře sme na tom nebyli. Výdělky byly malý, museli sme šetřit, všechno sme brali na splátky, 
no. Jediný, co jako bylo tak nějak lepší než dneska byl teda jako ten byt. To měl jako manžel vod 
zaměstnavatele, takže to jako bylo jediný dobrý. Měli sme půjčku na zařízení bytu, ale ta nám stačila 
jenom na základní věci a nesmíte zapomínat, že jako v tý době ani v obchodech nic nebylo. Takže to 
jako dost trvalo než sme si tak nějak zařídili byt, no. No a jinak děti měly tak nějak všechno, co 



potřebovaly, ale musely jako prostě nosit voblečení po sourozencích a tak. Marcelka, jako dcera, si 
mi chudák dycky stěžuje, jak musela nosit trička po bráších (smích). No, to víte, ale tak tehdy to byla 
jiná doba. Ježiš, dyť vona pořád někde lítala po sídlišti s klukama a furt byla zamazaná (smích)…no, 
na to jí to stačilo, že jo. No, jinak do školy a tak měla jako hezký věci, to je jasný, no. Ale jak řikám, 
prostě se muselo šetřit, no.  
 
Myslíte, že byste měla víc dětí, kdyby byla Vaše ekonomická situace jiná nebo kdybyste mohla 
pracovat například jen na částečný úvazek, měla flexibilní pracovní dobu nebo kdybyste měla 
třeba školku blíž místu bydliště?: No, tak já sem jako plánovala ty první dvě děti, to čtvrtý sem pak 
měla spíš jako kvůli tomu, že sem se znovu vdala, ale tak je fakt, že to bylo taky díky tomu, že sme na 
tom byli konečně trochu líp. Manžel něco vydělával, i dyš jako velký peníze to nebyly, ale dřív sme na 
tom byli hůř. Já sem pobírala různý přídavky, tehdy na to byl nárok, dyš ste měla třetí a další dítě.  
Jako dyby sme si to nemohli dovolit, tak by to nešlo, že jo a další dítě bysme už neměli. Už tak nás 
bylo dost – tři děti, no… Ale víc dětí už sme pak nechtěli, to ne, takže nic jinýho nás pak už v tomdle 
jako neovlivňovalo, to ne.  
 
Jak dlouho ste byla s dětmi doma?: S dětma sem byla doma dlouho, až do tý doby než šly do školy. 
To znamená, že…no asi tak, Ježiš… no, tak asi deset let. Chtěla sem se dětem věnovat a vono to taky 
jinak ani moc nešlo, no, teda spíš jako sem chtěla bejt s nima a věnovat se jim jako. Pak dyš se 
narodil David, jako ten nejmladší, tak sem byla doma pak s nim necelý tři roky, no. Ten pak chodil do 
školky a to už sem pak jako šla pracovat. Voni už taky byly ty vostatní docela velký, takže ho třeba 
vodili do školky a ze školky domů, takže to už jako šlo.  
 

Pomáhali Vám s péčí o děti rodiče nebo příbuzní?: Ne, nepomáhali. Matka mě zemřela v dětství     
a otec byl na tom finančně špatně, takže to nešlo, no. I kvůli tomu sem se taky chtěla vosamostatnit     
a mít vlastní rodinu.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu s „profesní kariérou“?: No, asi dá, ale jenom pro vrstvu 
lidí, který si to jako můžou dovolit. Jako že si zajistí hlídání děti nebo mají pomoc od rodičů a tak. 
Nebo pak musí mít třeba jenom jedno dítě a posílat ho do školky a tak, no.  
 
Dařilo se Vám skloubit dohromady zaměstnání a péči o rodinu?: Jo, to jo. Ale tak já sem byla 
s dětma doma co nejdýl to šlo a pak sem chodila do práce jen tak, abych to stíhala s dětma 
dohromady. Měla sem takovou pracovní dobu, že sem se vracela brzy domů a pak sem byla s dětma. 
A taky, jak řikám, šla sem znovu do práce až byly větší a tím pádem už jako taky samostatnější, že jo. 
Takže to šlo. Museli mi teda všichni pomáhat, hlavně teda, jak řikám děti se musely vo sebe navzájem 
starat a pomáhat si mezi sebou a taky sem je vedla k tomu, aby mi pomáhaly v domácnosti. Jako že 
umývaly nádobí a tak a uklízely si tak nějak svoje věci a tak jako.  
 
Kolik dětí může žena mít, pokud chce budovat „kariéru“?: No, pokud je musí vychovávat sama, 
to znamená, že pokud je jako sama, rozvedená nebo tak, tak pak asi jenom tak jedno nebo maximálně 
dvě. Pokud má třeba prarodiče nebo jí pomáhá manžel a tak a hlavně pokud je na tom finančně 
dobře, tak pak jich asi může mít i víc. Na kolik se jako cejtí, no. Pak si může třeba dovolit i nějaký to 
hlídání a tak. Vono je to dycky těžký, ale asi to jako hodně záleží hlavně na zázemí.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: No, úspěšná asi může bejt i když má 
deset dětí, pokud se z toho nezblázní (smích) a má eště nervy na to chodit do práce. Musí ale mít 
poporu rodiny a samostatný děti, který se nebudou držet za sukni..  
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Záleží asi na důvodech. Jestli třeba nemaj děti, protože 
chtěly radši budovat kariéru, nebo se o děti nemůžou postarat z finančních důvodů nebo na to třeba 
jako nejsou…jestli je to ze sobeckosti, jako že si radši užívaj nebo že si nechtěj zničit postavu 
těhotenstvím a tak. Omluvit se daj jen ty ženy, který k tomu mají vážný důvody. Jako je třeba právě to, 
že třeba samy pochází z takovýho prostředí, ve kterym se nemohly naučit, jak se starat o děti. Jinak 



pokládám za správný, aby žena měla dítě. Je to takovej jako náš úkol, mít děti a snažit se je pořádně 
vychovat. To je takový asi nejdůležitější.   
 
Jak jste měli a máte s  manželem rozdělené role v domácnosti a při výchově dětí? Dodržovali ste 
rozdělení na „ženskou“ a „mužskou“ práci?: Manžel se staral o finanční záležitosti – živil rodinu, 
staral se o chod celý domácnosti, teda jako po týhle stránce, já se starala o domácnost a do práce 
sem chodila spíš jenom jako abych vypomohla. O děti a o výchovu sme se starali společně. Teda jako 
s timhle manželem. S tim předchozim to moc ne. Ten byl pořád někde pryč a všechno bylo na mě. Dyš 
sem se vdala podruhý, tak to bylo úplně jiný. Von vymejšlel pro děti různý hry a tak, no. To bylo moc 
hezký. Teda taky mu to jako nevydrželo zas tak dlouho, ale von pak jako dost trávil čas v práci, musel 
vydělávat peníze, takže tak, no. Jinak to nešlo. 
 
Pomáhal nebo pomáhá Vám manžel v domácnosti a s péčí o děti?: No, ten první moc ne, jak sem 
řikala, tenhle teda taky zrovna dvakrát ne (smích), jako co se týče tý domácnosti. S dětma to jo, těm se 
věnoval, ale domácnost byla dycky na mě.  
 
Vyžadovala ste po něm, aby Vám pomáhal?: Vyžadovala, ale marně. Tak ze začátku manželství mi 
jako sem tam s něčím pomohl, ale spíš tak jako dyš viděl, že něco neunesu nebo že prostě na něco 
nestačim. Že by mi jako třeba umyl nádobí, to jako ne. To bylo dycky na mě.  
 
Takže byste neřekla, že Vám pomáhal dostatečně…?: No, to teda ne, no. Já sem se jako snažila ho 
tak nějak k tomu přimět, ale k ničemu to moc nebylo. Se čtyrma dětma toho bylo jako vopravdu 
hodně, ale pomáhal mi spíš jako výmečně. To sem asi taky kvůli tomu dost vedla děcka 
k samostatnosti, protože to bych se z toho zbláznila, že jo. A vono to zas bylo dobrý, protože 
samostatnej člověk bejt musí, musí se to naučit a čím dřív, tím líp.  
 
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Ano, z počátku 
manželství ano. Pak sem chodila zase do práce, ale faktem je, že rodinu dycky zajišťoval finančně 
hlavně manžel, jak ten první, tak i současný, takže ano. U nás to tak nějak jako fungovalo.  
 
Takže ste měli tradičně rozdělené role – vy ste se starala o děti a manžel chodil do práce… No, 
tak, no. Ale moc spravedlivě rozdělený to teda nebylo, protože já sem se mu dycky snažila pomáhat     
a i dneska, dyš sme třeba na chatě a tak, tak s nim všechno dělám, ale von mi doma teda moc 
nepomáhá. Tak jako děti máme už velký, teďka už u nás bydlí jenom nejmladší syn, že jo, takže jako 
už to není taková honička, jo, to jako ne, ale stejně, tak mám dvě vnoučata, často je hlídám a často je 
mám tady u nás a vono je to pořád něco, no.  
 

Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Ne, měli by se na tom podílet oba 
dva, samozřejmě vpřípadě, že jsou oba zaměstnaní. Pokud je žena doma s dětma, tak pak bych 
samozřejmě souhlasila, že by se měla starat o domácnost hlavně vona.  
 
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?:  Jo, to jo. Dyš to utáhne jenom von, tak to 
souhlasim. Já sem byla s dětma dlouho doma, i teda jako za cenu toho, že to po finanční stránce bylo 
jako dost náročný, ale tak tu finanční stránku dycky zajišťoval manžel, to jako jo.     
 
Co pro Vás bylo ve vztahu k  manželovi nejdůležitější v počátcích Vašeho vztahu?: Tak dyš sem 
byla mladá, tak sem byla hlavně zamilovaná a chtěla sem rodinu. Taky sem už chtěla vlastní 
domácnost, ale tak to jako souviselo jedno s druhym, že jo. No a pak hlavně to, že sme si rozuměli, že 
si rozuměl s dětma, to bylo hodně důležitý a že na něho bylo spolehnutí.  
 
Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější nyní?: Dneska už sem ve věku, kdy si nejvíc přeju jen 
abychom byli zdraví, moc mě záleží na dětech a vnoučatech. Aby byli všichni zdraví a spokojený, aby 



se jim dařilo, aby dělali, co je baví a byli prostě po všech stránkách spokojený a taky abych jim byla 
schopná pomáhat, když to potřebují.  
 
Co pro Vás bylo nejdůležitější, dyš ste zakládala rodinu?: No, to, že chci rodinu, že sme chtěli 
děti. Byli sme mladý a chtěli sme hlavně jako ty děti, no. No a pak sem jim chtěla hlavně dát to zázemí 
a starat se vo ně, jak jen to šlo.  
 
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: No, mě osobně nebylo vzdělání dopřáno, nebyly peníze. 
Musela sem co nejdřív do práce, otec na tom byl finančně špatně a já sem se mu potom snažila 
v tomhle směru trochu vypomáhat jako, no. Pro svoje děti sem vzdělání moc chtěla, aby se měly líp 
než já, aby se někde nedřely za pár šupů. No, moc se to nepovedlo, teda jako daří se jim, to snad jo, 
ale maj teda jako jenom střední školu. Dcera je vyučená kadeřnice. Nejmladší syn začal studovat 
vysokou, ale po roce toho nechal a začal jako pracovat no, tak snad se jim bude všem dařit,no. Ale 
vzdělání je dneska moc důležitý, to určitě jo.  
 
 
V čem se liší Váš způsob života od způsobu života Vašich dětí?:  No, my sme byli skromnější, na 
všechno sme museli dlouho šetřit a čekat, dneska chtěj mladý lidi všechno hnedka, jsou náročnější, je 
to dobou, no. Taky sou vyšší požadavky – na to vzdělání, na jazyky, člověk musí bejt jako samostatnej 
a průbojnej, nesmí se dát, no.  
  
A v čem byste řekla, že se schodujete?: No,…Ježiš… asi v ničem (smích). No, ne, tak voni sou 
takový jako zbrklý, asi nikdy nepochopí, jak se žilo dřív a jak nám dlouho trvalo než sme byli schopný 
si třeba zařídit domácnost a tak. Spoustu věcí sme si dělali sami, děsně sme se nadřeli a tak. To voni 
zas už tak jako neznaj. Každej si na všechno vezme lidi. Dyš jako doma něco dělaj a tak, no. No, dyš 
si to můžou dovolit, tak já sem ráda, no…. Jako já myslim, že pro nás byla prostě důležitější rodina a 
děti, ale je pravda, že sme neměli tak hrozný problémy s bydlením, jako sou dneska, že jo. Třeba 
dcera tenhle problém řeší už roky a pořád nic. To je pak těžký. My sme byt dostali zdarma, což 
dneska neexistuje. Proto taky dřív bylo jednodušší založit i třeba početnější rodinu. Jako muselo se 
šetřit, to je jasný, ale prostě to šlo. Dnešní holky si musí moc dobře rozmyslet, jestli to fakt jako 
utáhnou, jestli třeba zvládnou mít druhý dítě. To my sme teda jako až takhle nepřemejšlely, to teda ne. 
Tak v tom má dnešní generace jako velikou nevýhodu. Byty se už nedostávaj, takže se odkládá 
založení rodiny do doby, než mají vyřešenou otázku bydlení no a ne všichni mladý sou schopný tuhle 
otázku vyřešit, což může vést jako k tomu, že to prostě pak už ta holka ani nestihne nebo má tak jedno 
nebo dvě děti, dyš jako začne někdy po třicítce, tak to je jasný, no. No, tak jako výhodu má tahle 
generace snad jenom v tom, že dneska se můžou učit různý jazyky a můžou se podivat do světa no, to 
my sme mohli houby. Ale jinak vám teda jako nic nezávidim, to teda ne.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

_____________________ 
-jedná se o doslovný přepis rozhovoru; proběhl v domácnosti respondentky a trval cca 35 minut 
 



Rozhovor č. 5a – DCERA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1979 
-dva sourozenci: 33 a 23 let 
-vdaná 
-bez vyznání 
-v sedmém měsíci těhotenství  
-nejvyšší vzdělání: VŠ - dokončuje magisterské studium 
-na částečný úvazek pracuje jako lektorka v jazykové škole  
-bydlí ve vlastním bytě 
 
 
 
 
V kolika letech ste se vdávala?: Vdávala jsem se před necelým rokem,  dyš mi bylo dvacetsedum.  
 
Byla pro Vás svatba důležitá?: Hm...no, my sme spolu s přítelem byli už od mých osmnácti a brali 
sme se v podstatě kvůli rodičům. Hlavně kvůli našim, ale jeho maminka to taky dost chtěla. Pro nás to 
problém nebyl, teda žít spolu jenom tak, ten papír sme opravdu jako nepotřebovali, ale rodiče si to 
přáli, takže sme se vzali. Nakonec to bylo moc hezký…jako voni nás nenutili nebo tak, to zase jako ne, 
ale my sme tu potřebu neměli. Já myslim, že nějakej papír a společný přímení vám ve společným životě 
zas tak výrazně nepomůže (smích) bohužel teda…no, tak teď čekáme mimi, tak to jako by naši už vůbec 
nepřežili, dyby sme nebyli svoji, jo, takže je to lepší takhle.  
 
A myslíte si, že je lepší, aby se lidi vzali, když čekají dítě?: No, u nás to rozhodně lepší je, to by se 
rodiče asi zbláznili (smích). Já myslim, že je to jako na každým, aby si to zvážil a rozhodl se, co je 
lepší. Dneska je to podle mě celkem jedno, jestli sou ty lidi manželé nebo spolu jenom žijou. Důležitý 
je, jak jim to spolu funguje, jestli sou spolu šťastný. Pokud se k sobě nehodí, tak jim manželství 
nepomůže a když jim to spolu jde, tak k tomu žádný požehnání nepotřebujou.  
 
Bydleli ste s přítelem před sňatkem ve společné domácnosti?: Jo, bydleli sme asi pět let v tomhle 
bytě. Ten byl teda jako původně přítele. No a takže po svatbě se nic tak nezměnilo.  Prostě máme to 
potvrzení a všichni sou spokojený (smích). 
 
Jak dlouho jste spolu chodili, než jste spolu začali bydlet?: Asi tak dva roky…dva a půl, možná. 
 
Odkládala ste kvůli něčemu narození dítěte?:  Tak chtěla sem dokončit studium…hm…to asi 
hlavně, budu teď končit. No a hm…dřív sem jako neměla myšlenky na to, mít dítě. Nebyla sem na to 
připravená. Jinak byt sme měli, finančně sme na tom byli celkem dobře, přítel podniká, takže to jako je 
docela dobrý, v tomhle. Já sem hlavně dřív dítě nechtěla…hm a manžel taky ne, to přišlo tak nějak až 
teď, no. Nějak na mě začaly líst hormony (smích). Začalo mě to tak nějak chytat, že bych chtěla dítě, 
no, tak sme si ho pořídili. No, špatný je, že sem za studií pracovala jenom na částečnej úvazek a to 
teda jenom tři roky, takže jako s praxí je to blbý…učim v jazykovce, ale to je jenom jako přivýdělek, 
celej život to dělat nechci. Takže vlastně praxi v tom svým oboru, kterej studuju, to moc nemám. Než 
sem šla na školu, tak sem dělala v bance, ale to bylo jenom rok, tak to se jako taky zrovna moc 
nepočítá, no.  
 
 
Kolik chcete mít dětí?:  No, chtěla bych ještě tak jedno. Víc jich asi psychicky nezvládnu (smích). Já 
nevim, neumim si to zatím moc představit, jak to bude. Ale jedináčka bych nechtěla, to ne. Hm…tak 
s věkem na tom eště nejsem tak hrozně, i když naše máma měla strach, aby se jako vůbec nějakejch 



těch vnoučat dočkala. Vona měla děti mnohem dřív, ale to měly dřív skoro všechny ženský. Dneska je 
to jiný. No, tak snad to teda nějak zvládnu. 
 
 
Co při tomto rozhodování berete v úvahu?: No, tak taky musíme přemejšlet, jak to zvládneme po 
finanční stránce, chtěla bych, aby se děti odmala učily jazyky a tak, takže to jako určitě budou náklady 
dost velký, jako tak všeobecně, na všechno, no. No a taky teda bych měla jít do nějaký tý práce, že jo. 
Tohle je fakt jako takový složitý, no. Budu mít sice titul, ale žádnou praxi v oboru a teď budu eště na 
mateřský, takže to zas poběží čas, no tak sem na to zvědavá. To potom budu ráda, dyš budu mít nějaký 
dobrý místo a nebudu asi moct jít hnedka zase znovu na mateřskou…hm…tak jako člověk neví, no. 
Budeme to řešit, až to přijde.  
 
A myslíte, že byste se rozhodla třeba pro víc dětí, pokud byste měla za sebou už nějakou praxi?: 
Tak to by bylo určitě v mým případě dobrý…lepší než takhle, že jo…hm… ale tak pak bych zase nebyla 
asi taky moc perspektivní, matka třeba řekněme se třema dětma…no tak to taky není moc jako dobrá 
kolonka v životopise. Děti sou pořád nemocný, musíte se vo ně starat a pořád je něco a to 
zaměstnavatele moc neláká. Jako já to chápu, dyš se někdo schání na nějakou pozici, tak je jasný, že 
tam potřebujou mít člověka, kterej vodvede svoji práci. Ne ženskou, která se tam bude půl roku 
zaučovat a pak pude za rok na mateřskou a voni budou  schánět někoho dalšího, to je jasný, ale jak to 
má pak člověk udělat, když chce ty děti. No a kdybych měla víc dětí, tak já bych se zase jako vo ně 
chtěla starat…hm…takže jako stejně bych s nima byla dlouho doma a to je zase to samý. I kdybych 
teda měla bůhvíjakou praxi, tak po nějakejch…třeba pěti letech….to už je zase spousta věcí jinak, 
člověk spoustu věcí zapomene a musí se učit vodznova, no. Takže to se všechno uvidí. 
 
 
Takže byste uvítala vstřícnější postoj zaměstnavatele k matkám…: No, tak to by bylo, myslim, 
potřeba tak vůbec, obecně. Podle mě je tohle pořád pro ženskou strašně těžký. Dát dohromady 
všechno, co chce a musí stíhat – rodinu, domácnost, práci. Chlap to má v tomhle mnohem lepší. Sice 
jako manžel mi třeba s domácností jako hodně pomáhá, máme to rozdělený. A dyš sem třeba měla 
zkouškový nebo tak, tak to třeba celej tejden bylo jenom na něm. Vařil, chodil na nákupy, jako fakt 
všechno dělal, ale s tou kariérou to maj holt jednodušší. Ty děti se pořád tak jako počítaj jenom 
ženám, chlapa se na počet dětí neptaj a je jedno, na jakou pozici jde.  
  
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu a o děti s „profesní kariérou“?:  Hmm…tak jako s kariérou 
v pravém slova smyslu asi dost těžko, pokud chcete o tu rodinu jako opravdu pečovat a ne si jenom 
udělat děti a pak je posílat z jednoho kroužku do druhýho, hlavně aby nebyly doma a nechtěli po vás, 
abyste se jim věnovali. Jako takhle, koníčky sou moc důležitý pro dítě, to jo, ale nemělo by se to podle 
mě přehánět. když už si člověk jednou pořídí děti, tak by se jim měl věnovat a taky jim něco ze sebe 
dát, udělat si na ně čas a tak vůbec.  
 
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být v práci „úspěšná“?:  Hm…to myslim nejde takhle říct…no, 
pokud by ty děti byly často nemocný a vona by s nima musela bejt třeba často doma nebo tak, tak 
potom to samozřejmě na to vliv má, ale jako pokud se nejedná vo takovou tu kariéru jako takovou, tak 
potom úspěch v práci snad na tom nezáleží…já nevim.  
 
Dovedete si představit svůj život bez dětí?: Tak teď už ne…teda jako dítě eště nemám, že jo, tak 
vlastně si nedovedu moc představit ani to, jaký to bude, až se narodí…ale dyš se blížila ta 
osumadvacítka, tak sem začala dítě hodně chtít, takže bych asi nemohla žít bez dětí. My sme k tomu 
byli taky určitě tak nějak vedený vod rodičů. Jako že rodina je důležitá. Máma sice taky hodně chodila 
do práce, ale snažila se nám taky dost věnovat, hlavně dyš sme pak chodili do školy, tak to se s náma 
hodně učila a tak, takže jako asi tak máme nějak uložený to, že rodina je hodně důležitá. Jenom se asi 
lišíme v tom ostatnim. Žijeme prostě v jiný době a chceme si žít po svým. Máma todle vobčas moc 
nechápe, ale dneska je podle mě důležitá i ta kariéra. Rodina je samozřejmě základ, ale…hm…jako 
zase dyš bude mít ženská pocit, že nemá vůbec žádnej čas sama na sebe a na to, co chce vona sama, 



tak nebude moc platná ani tý rodině…hm…a oporou jí nebude už vůbec, spíš naopak.  No, mám eště 
dva sourozence, brácha je už ženatej, ale dítě eště taky nemaj, protože se věnujou s manželkou 
rodinnýmu podniku…tak jako já to chápu, baví je to a zatím jim to funguje, tak dyš do toho už hodně 
investovali, tak chtěj, aby se jim to udrželo, no. S tim jako moc rodina dohromady nejde.  
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Hm…to je každýho věc. Jako chápu, že to může bejt 
třeba dost těžký pro rodiče, pokud maj třeba jenom jednu dceru a vona jim nedá žádný vnouče…ale 
tak jako je to její život a musí ho žít vona a podle sebe, že jo.  
 
 
Co je pro Vás v životě důležité?: …hm…určitě sem ráda, že už končím školu, že budu mít dokončený 
vzdělání a nejdůležitější teď bude samozřejmě miminko, jeho zdraví a pohoda, to abychom mu 
přichystali láskyplný prostředí a mohli se mu věnovat. Pak celková spokojenost naší rodiny, aby všem 
vycházely jejich plány a záměry, aby bráchovi šly obchody a tak, no.  
 
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: No, velký, to je jasný. Jako peníze se dneska daj vydělat i bez 
toho, mnohdy i víc než se školou, ale já považuju za důležitý i to, co člověk dělá. Aby to, čemu se 
věnuje, mělo nějakej smysl, aby ho to bavilo a aby mu to dávalo nějaký uspokojení, pocit naplnění      
a tak. Dřít se někde jenom kvůli penězům, to si nedovedu představit. To bych nikdy nechtěla.  
 
 
Jak máte s  manželem rozdělené role v domácnosti? Držíte se rozdělení na takovou tu „ženskou“ 
a „mužskou“ práci?: Ne…to asi ne. Jako v domácnosti toho dělám asi víc já...hm…já nevim. Ale jako 
von zase dyš potřebuju, tak je schopnej se postarat, to jako jo. Ale je to spíš jako moje záležitost. 
Pomáhá mi jenom dyš je třeba, no. Ale tak až budeme mít dítě, tak to se snad naučí, že je to 
samozřejmý..doufám.  
 
A vyžadujete po něm, aby Vám pomáhal?: No, dyš vidí, že toho mám moc, tak mi pomůže sám, bez 
řikání, ale jinak dyš ho to nenapadne, tak to mu řeknu, to jo.  
 
Pomáhá Vám podle Vašeho názoru „dostatečně“?: No,…to je těžký, von je dost v práci, takže jako 
dyš má čas a může, tak mi jako pomáhá, to jo. Je fakt, že většinu věcí spojenejch s provozem 
domácnosti platí von, já jako jenom tak přispívám, no, takže to je pochopitelný, že je to spíš jako na 
mě.  
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Tak teď to tak bude asi 
eště víc, dyš budu na mateřský…jinak by to asi nešlo, že jo, z mateřský bysme těžko vyžili, ale… jako 
určitě to není tak, že ženská by měla bejt doma s dětma, protože je ženská a chlap by se měl starat 
jenom vo svojí kariéru a nosit domu peníze a konec. Pro mě je teda hodně důležitý, abysme jako byli 
spolu…jako hm…jako fakt rodina, abysme si na sebe našli čas, trávili ho spolu a tak, no.  
 
Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?:  Ne, nesouhlasim. Je to na všech 
členech domácnosti, všichni by se o to měli starat stejně, dyš to taky stejnym dílem užívaj, že jo. Jako 
dyš sou malý děti a je s nima žena doma, tak se stejně vo většinu toho všeho stará vona, ale myslim si, 
že by to taky nemělo bejt tak samozřejmý. Ta domácí práce se tak jako nepočítá, nikdo vám za to nic 
nedá, tak jako by to nebylo. Ale dyš se to neudělá, tak to taky nejde.  
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Ne, pokud maj děti, tak ne, to ji musí živit 
voba…myslim, že to není spravedlivý, chtít po chlapovi, aby to bylo všechno na něm. To musí bejt taky 
stres…hm…jako dyš cejtíte, že byste se měl vo tu rodinu postarat sám..to ne. S tim bych nesouhlasila. 
Ale zase, dyš je ženská s dětma doma, tak to většinou taky jinak nejde a je to stejně na chlapovi.  
 
Co je pro Vás ve vztahu k  manželovi nejdůležitější?: To, že si rozumíme, že je pro mě oporou, že 
mě má rád a že vím, že bude skvělej táta, na miminko se moc těší…hm, takže toho je vlastně hrozně 



moc…todle je asi jako nejdůležitější. A taky v týhle souvislosti sem ráda, že má slušnej příjem, že se 
nebudu muset strachovat, jestli budu mít na pemprsky a tak.  
 
 
Jak byste ohodnotila prostředí, ve kterém jste vyrůstala? Co se týče třeba ekonomické situace, 
způsobu výchovy…a tak…:  Měli sme se dycky celkem dobře, po finanční stránce sme na tom byli 
dobře, nijak výmečně, ale nic nám nechybělo. Rodiče dost pracovali, ale dyš sme nebyli doma, byli 
sme u babičky s dědou, takže o nás bylo vždycky vzorně postaráno. Pro mámu byla a je rodina určitě 
hodně důležitá, takže se jako hodně snažila, dát nám dobrý základ do života.  
 
 
Jak hodnotíte způsob života Vaší matky nebo rodičů jako takových? V čem se rozcházíte nebo 
naopak schodujete?: Schodujeme se asi v takovým tom přístupu k životu, že nejdůležitější je, abysme 
byli všichni zdraví a uměli jeden druhého podržet. Zní to jako fráze, ale v životě je to moc důležitý. Tak 
to sem se asi naučila hlavně od mámy a snažím se to dodržovat. V čem se lišíme, to je asi tak nějak 
dobou. Já si třeba myslím, že dítě se dá dobře vychovat i dyš se nenarodí do manželství, nemyslím si, 
že to tomu vztahu nějak výrazně pomůže, ale to je asi generační rozdíl, nic víc. V ničem zásadním se 
asi nelišíme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
- jedná se o doslovný přepis rozhovoru; proběhl v bytě respondentky, trval cca 20 minut 
 



Rozhovor č.5b – MATKA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1953 
-tři děti: 33, 28, 23 let 
-vdaná 
-bez vyznání 
-nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ 
-účetní  
 
 
 
 
V kolika letech ste se vdávala?: Ve dvaceti.  
 
A jak dlouho ste chodila se svým přítelem, než ste se vzali?: Chodili sme spolu necelé tři roky, asi 
tak. My sme spolu chodili na střední školu a v posledním ročníku sme spolu začali chodit. No a pak 
sme šli na vejšku, taky společně. Teda samozřejmě sme si takhle vybrali, protože nás oba zajímala 
ekonomie a chtěli sme pokračovat ve studiu, ale byli sme každopádně rádi, že sme šli na stejnou školu. 
Byli sme mladí s chtěli sme spolu trávit co nejvíc času, no.  
 
Bydleli ste před sňatkem ve společné domácnosti?: Ne, to ne. Než sme se vzali tak ne, to až potom, 
po svatbě. Předtim sme bydleli každej u rodičů a vídali sme se hlavně ve škole a po večerech.  
 
Jaká byla Vaše „bytová situace“ po svatbě?: Po svatbě sme začali bydlet u mých rodičů. Přenechali 
nám jako svoji ložnici a vzali si pokoj, kterej byl původně jako můj, jako dětskej pokojíček. No, bylo to 
teda dost složitý, rodiče bydleli v paneláku, dva plus jedna, takže sme tam byli dost namačkaný, hlavně 
dyš se nám narodil syn. Ale zase se nám rodiče mohli vo něj dost starat, takže z tohodle úhlu pohledu 
to zase bylo dobrý. Protože my sme s manželem oba ještě studovali, takže to nám dost pomáhalo, že 
sme měli rodiče nablízku. Maminka mi hodně pomáhala. Hlavně vařila a starala se vlastně o nás 
všechny, tak jako i předtím, takže v tomhle to bylo opravdu výhodné. No, vlastní byt sme dostali až 
potom, když manžel dostudoval a pak sme se odstěhovali. Trvalo to ale docela dlouho, měli sme 
podanou žádost o byt tady v Praze, ale nabízeli nám, že bysme museli jít jako mimo Prahu a to my sme 
nechtěli, takže proto sme tak dlouho čekali, no.  
 
Byl pro Váš sňatek důležitý?: Byl, ano, velmi důležitý.  
 
Proč tomu tak bylo?: No, čekala sem rodinu, takže sme ten náš vztah chtěli legalizovat. Oba sme 
ještě studovali, takže kdybych neotěhotněla, tak bysme s tou svatbou asi nějakou dobu ještě počkali, 
ale stejně bysme se vzali, to určitě, takže tím se to jenom jako urychlilo. Abych se vdala, to bylo 
vlastně důležitý pro naše rodiče, ale i pro nás. Ono nás ani vlastně nenapadlo, že bysme se 
nevzali…Mm...to…to prostě bylo normální.  
 
Takže ste se vdávala hlavně kvůli těhotenství?: No, jak sem řikala, stejně by to tak dopadlo, ale 
vzali sme se dřív, kvůli tomu těhotenství, to jo. Ale protože sem byla těhotná a oba sme byli na 
studiích, tak to bylo výhodný po všech stránkách. Dostávali sme příspěvek na studium a tak, no, velký 
peníze to tenkrát nebyly, to víte, ale tak všechno se počítalo, že jo. No a pak sme taky měli zažádáno     
o ten byt, i když to jako dost trvalo, než se to konečně vyřídilo.  
 
Plánovala ste počet dětí a dobu jejich narození?: No, tak u prvního teda ne, to, jak už sem řikala, to 
nebylo úplně plánovaný, ale pak už sem dodělala školu, takže pak už to bylo jedno a to už sme tak 
nějak jako neplánovali, kdy se děti narodí. Chtěli sme s manželem mít větší rodinu. O jedno dítě sem 
pak eště přišla, takže pak sme byli rádi, že máme tři.  



 

A jak ste zvládala studovat a být zároveň i manželkou a maminkou?: Ale dobře, celkem to šlo. 
Tak byla sem už na vysoký, tak to není jako dyš chodíte do školy každej den na několik hodin, tak to 
šlo, no. A hlavně mi teda pomáhali rodiče, to zas, bez toho bych to zvládala určitě hůř, ale takle to 
jako celkem šlo. Pravdou je, že dcery sou dneska taky na škole a už sou teda o dost starší…hm..to já už 
sem dávno měla toho Lukáše, jo, ale tak dneska je to s tou rodinou trochu složitější. 
 
Jak to myslíte? V čem je to podle Vás dnes složitější?: No, tak složitější, je to jiný. Dcery sou obě 
taky na ekonomce, ta jedna už bude končit, ale teda hlavně ta mladší se skoro pořád učí, takže vono by 
to asi ani nešlo, dyby měla dítě. No, ale jako má na to eště dost času, dneska se s tou rodinou začíná 
později. Ta starší bude za pár týdnů rodit, takže to se moc těšíme, že budeme mít přírustek do rodiny. 
Dneska se musí člověk na to dítě víc připravit, po všech stránkách a hlavně na to taky musí mít, jo,      
a tak to dyš studujete, no, tak to na zakládání rodiny není, že jo. Pokud vás teda neživí manžel nebo 
rodiče a to my teda se snažíme dětem pomáhat, ale tak zase až tak to nejde, no, bohužel.  
 
Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy ste zakládala rodinu?: Tak nebylo to 
jako nic extra, ale dalo se to zvládnout. My sme teda měli výhodu, že nás dost podporovali rodiče, dyš 
sme byli na těch studiích, že jo, pak sme dostali ten byt no a byly ty různý přídavky a tak. Manžel pak 
začal dělat, takže to všechno dohromady docela stačilo. Jako zase s dnešní dobou se to nedá srovnat, 
to ty výdělky tehdy byly směšný, ale jako žít se z toho dalo. Taky nebylo tolik věcí, za který by člověk 
utrácel, takže bych řekla, že naše situace tehdy byla celkem dobrá. 
 
Myslíte, že byste bývala měla ještě více dětí, pokud by byla Vaše ekonomická situace jiná… nebo 
pokud byste mohla pracovat třeba na částečný úvazek nebo měla flexibilní pracovní dobu… Ne, 
to ne, chtěli sme mít větší počet dětí, ale další bysme už asi neměli, ani dyby sme na tom byli i o hodně 
líp, to ne. To je podle mě spíš aktuální dneska. Mladý lidi by kolikrát chtěli víc dětí, ale nemůžou si to 
dovolit. Ta politika podle mě dneska v tomhle směru moc nefunguje. Je to pořád nastavený tak, že když 
je žen doma na mateřské, tak to za ni musí táhnout manžel a i potom je obtížný spojit  péči o děti se 
zaměstnáním.  
 
Jak dlouho ste byla s dětmi doma?: No, s Lukášem to sem ještě studovala a pak s dcerama sem byla 
s každou dycky necelej rok.  
 
A kdo se o ně staral potom?: Chodily do jeslí a pak do školky, ale potom už šla maminka do 
důchodu, takže pak už tam chodily dycky jenom na pár hodin, spíš aby je neměla na krku celej den       
a pak byly u ní. Po práci sem si je vyzvedla a šly sme domů nebo sme byly eště někdy u našich. 
 
Takže se Vám dařilo skloubit dohromady péči o rodinu a děti s kariérou?: No, tak celkem ano. 
Jakž takž. Ale ne všechno bylo vždycky dokonalé, to víte…hm…někdy bylo období, kdy sem si děti moc 
neužila. Dyš už chodily do školy, tak to bylo lepší, byly už přece jen trochu samostatnější, ale jako 
malý byly dost u maminky…já sem dost pracovala a po práci sem na ně taky zrovna moc času neměla. 
Musela sem taky obhospodařit domácnost, navařit, vyprat a tak…no, se třema dětma toho bylo dost, 
bez pomoci maminky by to určitě nešlo. Ale děti tím podle mě snad nijak netrpěly, ve školce se jim 
líbilo, s tím nebyl problém a pak byly u babičky, tak to bylo ideální prostředí, tam jim bylo dobře.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu a o děti s „profesní kariérou“?: Ano, určitě dá, ale nikdy to 
není jednoduché a musíte mít například ty rodiče nebo nějaké příbuzné, kteří vám vypomůžou, pokud 
tedy nemáte jedno dítě, to myslim není zase takový problém, to se dá. Ale když chcete mít větší rodinu, 
tak samozřejmě potřebujete pomoct jak s dětma, tak s domácností a tak vůbec se vším, co je potřeba 
zařídit. Dnes je to hodně o penězích, takže pokud si to můžete dovolit, tak si najmete pečovatelku          
a můžete mít dětí kolik chcete a přitom si budovat kariéru. Pokud je ale žena na děti sama, tak to asi 
nejde, to si pak musí vybrat, jestli se chce věnovat dětem nebo práci.  
 
 



Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: Tak to záleží na tom, čemu říkáte 
úspěch, ale úspěšná snad může být nehledě na to, kolik má dětí…a taky to záleží na tom, co dělá. Jestli 
je jako učitelka, malířka, zpěvačka, doktorka nebo politička. Ale úspěšná může bejt v každým případě. 
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: No, tak to záleží, proč je nechtějí. Pokud třeba nemají 
kde bydlet nebo si prostě nemůžou založit rodinu, protože na to nemají prostředky, tak to je 
pochopitelné, že jako nemaj dítě…pořád je to lepší, než dyš ho maj a pak neví, co si s nim počít. Ale 
jinak si myslim, že je normální, aby měla žena dítě a ty, který se vymlouvají na to, že to nejde 
zvládnout a že je děti omezují, tak to je podle mě hloupost. Člověk si prostě musí stanovit priority         
a pak jde všechno. Takový ženský neví, o co přichází…děti daj životu jako úplně jiný smysl, to je něco 
úplně jinýho. Nicméně jako dyš si někdo ten smysl najde v něčem jiným než je rodina, tak je to jenom 
jeho osobní věc, mě to jako nijak nevadí, ale neztotožňuju se s tím.  
 
A dovedete si Vy představit svůj život bez dětí?:  No, já mám tři děti, tak to já si ani nepamatuju, 
jaký to bylo je nemít (smích) a…no tak to si jako neumím představit. No, asi bych dělal jinou práci než 
dělám dneska, třeba bych byla nějaká šéfka nebo tak (smích) když bych neměla děti a rodinu, ale 
neměnila bych, děti sou pro mě moc důležitý a myslim, že nám to i pomohlo s manželem udržet náš 
vztah. Vono taky všechno nebylo vždycky úplně ideální, ale kvůli dětem toho člověk dost vydrží, takže 
bez nich by to nešlo, no.  
 
Jak ste měli nebo máte s  manželem rozdělené role v domácnosti a při výchově dětí a podobně? 
Dodržovali ste rozdělení na „ženskou“ a „mužskou“ práci?: Ne, nedodržovali. Když máte víc dětí, 
tak to moc dodržovat nejde. Museli sme se dost otáčet, jak v práci, tak doma, takže se dělalo to, co 
bylo nutný udělat. Jestli to vyžehlim já nebo manžel, to sme opravdu neřešili, nebyl na to čas. Ale jako 
je pravda, že nám i dost pomáhala ta maminka, ale i tak se manžel staral o děti i o domácnost jako já. 
Von vyrůstal jenom s maminkou, takže na to byl asi dost jako zvyklej už odmala jí pomáhat…to určitě 
mělo velkou roli. 
  
 
Pomáhal a pomáhá Vám manžel dle Vašeho názoru dostatečně?: Ano, pomáhal mi jak se dalo, 
myslim, že sme to měli spravedlivě rozdělené, dělal, co bylo potřeba. 
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel – žena pečovatelka o rodinu“?: Ano, já myslím, že žena 
má být hlavně matka a manželka, že má zajišťovat takovou tu pohodu, má držet rodinu pohromadě. 
Muž se má spíš hlavně starat o to, aby bylo co jíst a tak. Pak se taky líp cítí, dyš má vyšší plat, a tak      
a je prostě pokoj (smích). 
 
 
Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Ano, připadá mi to přirozené, ale 
sem moc ráda, že to u nás tak nebylo. Že mi manžel pomáhal a že to nebylo všechno na mě.  
 
A souhlasila byste s tím, že rodinu má živit zejména muž?: No, ano, to ano. Já myslim, že muži 
moc dobře nenesou, když vydělává žena víc než oni, to není dobrý. Sou z toho zbytečně problémy         
a nestojí to za to. Možná se to časem změní, ale asi na to nejsme zvyklí.  
 
Co pro Vás bylo ve vztahu k  manželovi nejdůležitější v počátcích Vašeho vztahu?:  Na začátku 
sme byli dost mladí, nejvíc nás spojovala asi škola, to, že sme měli společný zájmy, bavily nás stejný 
věci. No a hlavně sme byli zamilovaní, tak ze začátku to byla i fyzická přitažlivost. A hlavně sme pak 
čekali syna, tak to bylo hodně důležitý. 
 
Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější teď?: Že sme pořád jeden druhému oporou, že sme spolu už 
ledacos zažili a vydrželi sme to spolu a taky že sme snad oporou i pro děti. To, že si pořád rozumíme     
a máme společný zájmy, společnou řeč.  
 



Co pro Vás bylo nejdůležitější, když ste zakládala rodinu a plánovala počet dětí?: No,…já sem 
byla ještě dost mladá…tak nějak sem to neprožívala, ani sem o tom moc nepřemejšlela. Já nevim, tak 
chtěla sem dodělat studia a pak sem se těšila na miminko, byla sem ráda, že se narodilo zdravý a že se 
nám tak nějak dařilo, v rámci možností.  
 
Co je pro Vás nejdůležitější v současné době?: Dneska už chci taky nějaký ten čas jenom sama pro 
sebe a pro svoje záliby, abych si odpočala, abych nabrala síly…no na prvním místě je zdravá a 
spokojená rodina. To, aby se nám všem dařilo, aby se nám vyhýbaly neduhy a rány osudu. Dcera čeká 
miminko, tak to je pro nás všechny teď nejdůležitější, aby se to narodilo zdravý a tak. To se moc těším, 
že budu babička a budu jim pomáhat. Už sem si myslela, že se snad nedočkám (smích). Syn už je taky 
ženatý a  pořád nic…věk už by na to oba měli, ale oni chtěj podnikat a užívat si, tomu já už asi 
nerozumim. No, tak snad na to jednou taky přijdou a budou mít rodinu.  
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Vzdělání je velmi důležité. Člověk by toho měl o svém oboru 
vědět co nejvíc, aby se tomu mohl věnovat a aby věděl, co dělá a jak to třeba ještě dělat líp. Dnešní 
mladá generace si to myslim celkem uvědomuje. Ví, že musí obětovat část mládí a věnovat se studiu, 
protože bez toho to dneska nejde, je to hodně důležité.  
 
Měla ste v mládí dostatek možností ke studiu?: Ano, měla. Absolvovala sem vysokou školu 
ekonomickou.  
 
V čem se liší Váš způsob života od způsobu života Vašich dětí?: Mají větší možnosti, větší svobodu 
a volnost, taky vyšší požadavky sami na sebe i na svoje okolí. Mají víc zodpovědnosti při zakládání 
rodiny, protože si musí většinou nejdřív na všechno vydělat, zajistit si vzdělání a tak dále. Hlavně je to 
o tom rozhledu, myslim. Cestování člověku otevře obzory. Já sem tu možnost měla až dyš už sem měla 
velký děti, tak pro ně je to samozřejmý, ale pro nás to bylo něco, co šlo horko těžko. Dostávali sme se 
ven jenom občas a dycky to bylo problematický. Mají taky dneska větší možnost si vydělat peníze, 
podnikat a tak, ale samozřejmě to taky přináší hodně zátěže, hodně stresu a tak vůbec, hodně 
požadavků na člověka.  
 

V čem se schodujete pokud jde o způsob života?: …no,…musim říct, že děti žijou hodně jinak než 
jak sme žili my… ale to jde ruku v ruce se vším, co se změnilo, s tím, jak se dneska žije. Sou 
takový…víc si asi umí užít života a toho, co je dneska za možnosti. Těžko říct, jak bysme žili dneska 
my, bejt znovu mladý.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
-jedná se o doslovný přepis rozhovoru; proběhl v domácnosti respondentky, trval cca 25 minut 

 



Rozhovor č. 6a – DCERA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození. 1979 
-jeden sourozenec: 26 let  
-vdaná 
-bez vyznání 
-1 dítě: 2,5 roku  
-nejvyšší vzdělání: SŠ 
-pracuje na poloviční úvazek v administrativě  
-bydlí ve vlastním bytě 
 
 
 
 
V kolika letech ste se vdávala?: Ve dvaadvaceti.  
 
Byla pro Vás svatba důležitá?: To tak nějak přišlo…já sem dycky řikala, že se vememe, vylepšíme si 
byt, budeme mít děti a budeme rodina, ale nikdy sem to nebrala zas tak vážně, spíš sem o tom jenom 
tak mluvila…jako vážně sem to brala, ale pořád sem to brala jako, že to teprve přijde, no a pak mě 
přítel jednou požádal o ruku, on to asi všechno bral mnohem víc vážně než já, takže asi proto. Trochu 
mě to zaskočilo, ale těšila sem se.  
 
V kolika letech se Vám narodilo dítě?: Před dvěma a půl roky, bylo mi dvacet šest.  
 
A odkládala ste kvůli něčemu jeho narození?:  No, manžel hned po svatbě začal mluvit o dítěti, ale 
já sem se na to moc necítila. Jako věděla sem, že děti rozhodně jednou budu chtít mít, ale tehdy to eště 
ve mně nějak neuzrálo. To až později. Dneska sem moc ráda, že sem počkala, sem přesvědčená, že si 
to takhle můžu víc vychutnat, ničeho nelituju, užila sem si. My sme potom ze začátku manželství dost 
cestovali, pracovali sme s manželem rok ve Státech a pak sme dalšího půl roku jenom cestovali, jako 
přes různý státy a to bylo moc hezký, takže sme se domluvili, že dítě bude, až se vrátíme do Čech          
a začneme zase normálně pracovat tady.  
 
Je pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: Jako pro mě osobně? Pro mě to 
nutný nebylo…i dyš teda potom dyš už sme byli svoji a byla sem těhotná, tak tehdy už sem zase jako tu 
rodinu hodně chtěla, takže tehdy…těžko říct, dybych nebyla vdaná, tak bych se asi chtěla vdát…ale 
jako tak úplně kvůli tomu dítěti by to asi taky nebylo, spíš sem tehdy tak nějak chtěla tu rodinu a byla 
sem ráda, že sme manželé, to jo. Ale jinak myslim, že to tak důležitý není, nejdůležitější je, že máte 
zdravý dítě a že si rozumíte s jeho otcem, jestli je to váš manžel nebo přítel, to tak podstatné není. I dyš 
možná je to pořád takový jednodušší, máte stejný příjmení a nemusíte nikomu nic složitě vysvětlovat, 
já nevim, je to každýho věc, aby si rozhodl, co je pro něj nejlepší.  
 
Bydleli ste s přítelem před sňatkem ve společné domácnosti?: Ano, bydleli sme spolu asi od mých 
dvaceti let, to sme spolu už tehdy byli…asi rok a půl. Dostali sme byt od jeho rodičů, oni se 
odstěhovali z Prahy na venkov, jako na chatu a nám přenechali svůj byt, to sme měli štěstí, protože 
víte, jaký to je v Praze s bydlením. Chtěli sme tehdy už bydlet spolu, ale nechtělo se nám vyhazovat 
peníze za podnájem, to je jako házet to z vokna a takže takhle to bylo, to sme měli štěstí.  
 
 
Kolik chcete mít dětí?:  Asi bych chtěla ještě jedno. Hlavně bych chtěla, aby měla Adélka 
sourozence, je to pro ty děti asi lepší, než dyš vyrůstaj jako jedináčci. No, ale teď už začínám zase 
trochu pracovat, zatím na částečný úvazek, takže sem s ní pořád hodně času doma, do firmy chodím 



jenom občas, spíš pracuju z domova, takže to je výhoda, celkem to jde. Malá chodí taky dvakrát týdne 
na plavání a do anglické školky, takže si taky trochu odpočinu a mám i čas něco udělat.  
 
Považujete za reálné, pořídit si časem další dítě?: Tak bude to určitě záviset na mém a manželově 
zdraví, taky na finančních podmínkách, ale doufám, že kolem třicítky by se mi to mohlo povést.  
 
Do anglické školky? Můžete mi o tom něco říct?: To je taková vlastně jazyková škola, je to i pro 
malý dětičky, už v podstatě pro miminka, to se chodí i s maminkou a pak tam můžete docházet třeba, já 
nevim, s babičkou nebo tak a to dítě se učí angličtinu současně s tím doprovodem. Je to opravdu moc 
hezká forma, samý milý lidi a tak, no je to asi spíš o tom, že jako to dítě vezmete do kolektivu jiných 
lidí, že si třeba taky odpočinete a popovídáte si s ostatníma maminama a tak. Malá tam teda chodí 
vlastně od nějakých čtrnácti měsíců, moc se nám tam líbí. Tehdy sem s ní chodila já, teď chodí 
s manželem. Je to opravdu fajn po všech stránkách, protože já si odpočinu a něco si třeba oběhám, 
zařídím a malá taky tráví nějaký čas s tátou, on se jí teda věnuje opravdu hodně, ale tohle je taková 
hezká forma, je to něco jiného než dyš dou spolu jenom na procházku, tam s tím dítětem opravdu 
pracujete a je to, myslim, opravdu takový obohacující i pro toho rodiče, možná víc, než pro to dítě 
(smích). No a taky chodíme plavat, to zase chodí Adélka s dědečkem, on je velký sportovec a vůbec je 
velice aktivní, vůbec nevypadá jako dědeček, no, je na to taky dost pyšný (smích). Ale já sem ráda, je 
to fajn, myslim pro oba a Adél si s ním užije, je to super. Já myslim, že být s dítětem doma, je nejhezčí 
dovolená v životě ženy, i když to dovolenou často moc nepřipomíná, ale taky je podle mě hodně 
důležitý, aby to dítě bylo i ve společnosti stejně starých dětí a aby nebylo vyplašený z cizích lidí, aby se 
prostě nedrželo jenom u mámy a nemělo pak problém třeba až půjde do školky nebo tak. Na tohle sou 
ty kroužky, myslim, hodně dobrý, že si to dítě zvykne a trochu se otrká. Já si myslim, že je zbytečný 
čekat až jí budou čtyři nebo víc a teprve pak jí najednou někam cpát. Na druhou stranu sem 
přesvědčená, že je pro dítě nejlepší, dyš tráví co nejvíc času s rodičema, popřípadě s matkou, to je asi 
nejjednodušší, v tomhle věku. Nechtěla bych ji strčit do školky a sbohem, ale takhle je to fajn. Asi jde   
o to, najít nějakou rovnováhu, vyzkoušet si, co tomu dítěti vyhovuje.  
 
Můžu se zeptat, proč už pracujete? Proč nejste ještě na mateřské?: No, na mateřské bych jako 
teoreticky mohla být, ale tohle bylo jednak výhodnější z finančního hlediska, vydělám si docela dost,     
i dyš je to jenom poloviční úvazek, sem placená vlastně od hodiny, i dyš pracuju doma, takže to je 
výhodnější, než žít z mateřské. Měla sem teda taky dost štěstí, protože se ve firmě zrovna uvolnilo 
místo a potřebovali někoho na výpomoc, ale jenom právě na částečný úvazek. Do práce, jako na plno, 
bych se určitě vrátit nechtěla, to sem řikala, dcera je ještě malá, takže to by nešlo. To bych nestíhala      
a ani bych to nechtěla, ale takhle je to vlastně ideální. Vydělám si peníze, taky něco konečně dělám, 
ono, víte, ta mateřská je krásná věc, ale člověk začne mít po nějakým čase dojem, že mu měkne mozek 
(smích)…jako dyš se bavíte pořád o polívčičkách, dudlících, jaký sou nejlepší plíny a kde co koupit, 
tak jako ze začátku je to fajn, protože se mezi těma maminama dozvíte spoustu užitečných věcí, jo, ale 
časem už je to…no, jako je toho dost už potom, jo. Já sem časem měla vopravdu pochyby, jestli vlastně 
ještě umim taky něco jinýho, než se postarat o dítě. Ono to není málo (smích), ale dyš přijdete potom 
do práce, tak to nikdo moc neocení, v práci to moc nevyužijete, jo. No, tak…na co ste se to předtim 
ptala (smích)? 
 
Na ty důvody, proč už znovu pracujete?: Jo, no, tak byla sem ráda, že můžu znovu dělat něco 
jinýho, než být jenom doma s malou, ale taky to bylo docela finančně výhodné, to bylo taky důležité. 
Manžel vydělává celkem slušně, ale peníze se vždycky hodí, zvlášť pokud máte dítě. Dneska i ty 
základní věci stojí spoustu peněz. Pravda je, že malá by třeba nemusela chodit na tu angličtinu 
třeba…ale to je pro nás zase hodně důležité. Samozřejmě, že si to nemůže dovolit každý, ale my si 
s manželem řikáme, že prostě jí chceme tohle dopřát a radši třeba nepojedeme na dovolenou já nevim 
někam k moři, ale třeba jenom na chatu, tohle je přednější. No a jak poroste, tak to toho určitě bude 
spoustu potřebovat a těch koníčků bude mít určitě víc.  
 
 
Co berete v úvahu při rozhodování o tom, kolik chcete dětí?: Tak nechceme, aby byla Adélka 
rozmazlený jedináček…a pak, já bych asi chtěla ještě jedno dítě, asi to bude takový veselejší. Bude to 



záviset na hodně věcech, na mém zdraví, na tom, jak na tom budeme s financema, určitě bysme totiž 
zase chtěli i s tim druhým dítětem chodit třeba na tu angličtinu, to je jako opravdu moc fajn, je to na 
těch dětech krásně vidět, že je to tam baví. Nevim teda, jak až se naučí ten jazyk, ale známá tam chodí 
s chlapečkem už několik let a teď už chodí do školy a umí teda opravdu hezky, jo, tak snad to k něčemu 
bude. No,…takže bysme tohle určitě nechtěli oželit no, tak musíme vydělávat a šetřit. To souvisí taky 
s tou mojí prací, protože teď sem na částečným úvazku, ale tak do roka bych měla přejít na úplný, 
bude se zvětšovat celá ta agenda, takže sme předběžně takhle domluvený, takže to potom nebudu moct 
jít hned zase na mateřskou. Takže uvidíme. Nejdůležitější jsou teda v tomhle ohledu ty peníze a to, jak 
se to bude vyvíjet v práci.  
  
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu a o děti s „profesní kariérou“?:  Hm…tak určitě dá. Když 
máte možnosti, jak si zajistit péči o děti, tak to určitě jde, ale je to vždycky zápřah, ale do toho s tim 
člověk asi jde, dyš chce kariéru, no. Ono je to těžký, dyš chcete kariéru nejste ale ten typ, který by 
nechtěl děti, tak to jde dost obtížně, jako to spojit, jo. Já to vidim na sobě už teď a to vlastně pracuju 
převážně doma. Máma od dětí bude mít asi prostě dycky pocit, že by měla bejt s těma dětma víc, že by 
se jim měla věnovat, co to jenom de a dyš dělá, co může, tak dycky bude pochybovat, jestli by to nešlo 
eště líp nebo jinak. To je ale asi normální, no. Tak s tou kariérou…musíte mít peníze na to, abyste 
měla o ty děti postaráno, to myslim pak člověku tak nějak ulehčí, že ví, že ty děti nikde netrpí, že sou 
třeba s nějakou tetou na hlídání, která se k nim hezky chová…ale jako zase pak vám může bejt líto, že 
přicházíte o spoustu věcí…ty děti děsně rychle rostou a to už pak nikdy nevrátíte. Tak je to těžký, ale 
myslim, že dyš člověk chce kariéru i děti, tak to dohromady de, ale je to každopádně dost náročné.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být v práci „úspěšná“?: No, úspěšná snad může být…hm…jako 
nehledě na to. I dyš zase záleží na tom, co dělá, jako kde pracuje, ale tak obecně si myslim, že úspěch 
práci nezávisí na počtu dětí, to snad není překážka.  
 
Dovedete si představit svůj život bez dětí?:  Ne, to určitě ne, dneska, dyš mám malou, tak to už 
vůbec ne, ale já sem asi už jako mladá věděla, že chci děti, ani sem o tom moc nepřemýšlela, to spíš až 
potom, dyš sme se s manželem vzali, tak až potom, to sem jako cítila, že eště na to není ten úplně 
správnej čas, ale potom, dyš to zase přišlo, tak to sem zase nemyslela na nic jinýho než na to miminko. 
Měla sem období, kdy sem četla všechny možný knihy a brouzdala sem internetem, vyzvídala na 
kamarádkách, chtěla sem bejt jako připravená, na to mateřství, i dyš to se člověk stejně nepřipraví, 
vono je pak všechno úplně jiný, než čekáte a stejně jako dyš vám to dítě daj do náručí, tak nevíte          
a bojíte se, abyste mu něco třeba neudělali nebo tak. Takže teď už si to nedovedu představit, to určitě 
ne. Asi to souvisí taky s věkem, jak vám začnu tikat biologické hodiny, tak to si to, myslim, rozmyslí       
i hodně z těch, který si dřív myslely, že jim dítě nebude v životě chybět.  
 
A co si myslíte o ženách, které děti nechtějí, které je nemají třeba ani po třicítce a sou 
rozhodnuté žít bez nich?: To je každého osobní věc, taková ženská může být třeba zase mnohem 
užitečnější třeba pro společnost. To zní hrozně, co (smích)…jako může třeba pomáhat ostatním a tím 
nebude mít v životě místo pro vlastní rodinu nebo se prostě může věnovat něčemu, co je tak náročné 
na čas, že by nebylo fér mít děti a zanedbávat je. To si musí každej rozmyslet a rozhodnout se za sebe.  
 
 
Co je pro Vás v životě důležité?: Na prvním místě je určitě dcera a manžel, prostě rodina, to je 
nejdůležitější, dyš máte zázemí, tak vám jde všechno snáz a máte takovou tu oporu a hlavní je, abysme 
byli všichni zdraví, to je taky taková jako fráze, ale bez toho nic nejde a není nic horšího než mít 
v postýlce nemocný dítě, to musí zaklepat, no a pak sem taky ráda, že znovu pracuju, že nemusim 
přemýšlet, jestli můžu Adélce koupit nový botičky, dyš je potřebuje, to je pro mě strašně důležitý. Jako 
dítě nemusí mít všechno, na co ukáže, každou blbost, ale tyhle věci sou strašně důležitý, aby si člověk 
nemusel rozmýšlet, jestli jí koupí to nebo to, dyš obojí potřebuje.  
 
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Velký, dneska mě občas zamrzí, že sem třeba nešla eště dál na 
školu…tehdy sem chtěla hlavně cestovat…tak s tim asi souvisí i to, že právě chci, aby se moje děti 



mohly vzdělávat už od malička. Já vim, že některým lidem v mým okolí to připadá přehnaný, dyš 
řeknu, že Adél chodí na angličtinu, jako v tomhle věku, jo, ale já si myslim, že ty lidi tam ví, co dělaj    
a že to je pro ni dobrý.  
 
Jak máte s  manželem rozdělené role v domácnosti a při výchově? Držíte se rozdělení na takovou 
tu „ženskou“ a „mužskou“ práci?: My to nemáme nějak rozdělené, já teda trávím doma víc času, 
takže dyš vidim, že je někde nepořádek nebo že není vypraný prádlo, tak to samozřejmě udělám, ale 
dyš sem zase třeba já pryč a manžel je doma, tak dělá to samý, nemáme to tak, že bysme jako čekali, 
až se ten druhej vrátí, protože todle jako je jeho práce a ne moje, to bysme asi moc dlouho 
nefungovali. No a o dceru se staráme společně. Víc času teda pořád tráví se mnou, protože manžel 
chodí do práce, ale právě proto sem ráda, že spolu chodí aspoň na tu angličtinu, protože tam se i tak 
vyžijou a užijou si jeden druhýho, tak to je hezký. Já si myslim, že dítě potřebuje i tátu, nejenom mámu. 
Náš táta třeba si s náma jako s malejma hrál a byl bezvadnej, ale stejně to dělal jenom tak jako dyš se 
mu chtělo. Máma byla věčně utahaná, strhaná, nevěděla, co dřív, ale jemu to nepřišlo. Jako malá sem 
to samozřejmě moc nevnímala, jo, to člověk vidí až tak zpětně a dyš se o tom teďka s mamkou bavim, 
tak mi dává za pravdu, ale prostě to tak bylo. Tak je pravda, že dřív se to tak asi nebralo, já nevi, ale 
kamarádky to teda většinou taky nemaj tak jako že já dělám todle a von tamto, to snad už se vod toho 
upouští, ne? Ono to moc nejde, pokud ta ženská není prostě jenom v domácnosti, tak to nejde zvládat.  
 
A vyžadujete po manželovi, aby se podílel na práci v domácnosti?: No, vyžaduju…jako 
nevyžaduju, on ví, že jo, že je nutný se postarat o tohle a tamto, to po něm nemusim vyžadovat. Jako 
sem víc doma, to jo, takže třeba mu napíšu, co doma máme a nemáme a on to pak nakoupí, to 
jako…mám takovej větší přehled o tý domácnosti, to jo, ale jinak…hm…to je normální, že to děláme 
společně.  
 
Takže byste řekla, že máte práci v domácnosti rozdělenou „spravedlivě“?: Asi ano…to je těžký, já 
sem teda nikdy se tak nezamýšlela nad tim, jestli toho dělám víc nebo ne…ale ne, já myslim, že se o to 
opravdu jako dělíme…tak stejně, no.   
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Když ste na mateřské, 
tak to jinak moc nejde, z toho by to ta ženská neutáhla, to je jasný, ale potom, dyš se vrátí do práce, 
tak to tak nejde. Jako myslim si, že žena by měla být taková jako kotva pro tu rodinu, taková ta 
mamka, co za ní dycky přijdete, dyš máte problém, to bych moc chtěla, aby to u nás takhle fungovalo, 
ale jinak si myslim, že dyš spolu lidi žijou, a je jedno, jestli sou manželé nebo ne, tak by se měli 
společně dělit o společné náklady, my sme to tak dělali i dyš sme eště nebyli manželé, to považuju za 
normální. Vydržovat se od chlapa, to bych nechtěla, pak musí bejt člověk připravenej na to, že to teda 
musí splatit nějakým jiným způsobem.   
 
Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Ne, pokud není na mateřské, tak 
není, nemůže být, to by se brzy sesypala, chodit do práce a pak eště doma něco šůrovat a tak, to ne. 
Vím, jak na tom byla máma, dyš sme byli malý, to bych nikdy nechtěla. Ona nám to jako nedávala 
nějak najevo, ale kolikrát toho měla určitě plný zuby.  
  
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Ne, zase ne a zase, pokud je žena na mateřské, 
tak to potom jinak nejde, ale jinak ne. Jako ono dneska sou ty platy pořád asi nižší, většinou, ve 
většině firem, takže to tak bejvá. Já si nemyslim, že by museli jako oba vydělávat naprosto stejně, to 
ne, ale spíš jde podle mě o to, že jako oba ví, že se oba podílí na chodu domácnosti jak ekonomicky, 
tak že tam jako prostě stejným dílem uklízí a tak. Jak si to kdo udělá, to je samozřejmě každýho věc, 
ale já to vidim takhle.  
 
Co je pro Vás ve vztahu k  manželovi nejdůležitější?: Vzájemná náklonnost, porozumění, tolerance 
vůči přáním druhého, to je určitě důležitý…no, asi tak.  
 
Jak byste ohodnotila prostředí, ve kterém jste vyrůstala?: No, ekonomická situace byla taková asi 
normální, ucházející, žili sme tak jako všichni ostatní, nebo tak sem to aspoň jako dítě vnímala…jinak 



rodiče byli super, i dyš oba dost pracovali…hm….ale jako snažili se nám věnovat, hlavně mamka se 
snažila se nám i tak dost věnovat, takže to bylo hezký. Mám na dětství hezký vzpomínky.  
 
 
Jak hodnotíte způsob života Vaší matky nebo rodičů? V čem se rozcházíte nebo naopak 
shodujete?: Určitě se dneska jako dívám na určitý věci jinak, teď, dyš už mám vlastní dítě a manžela, 
ale to je asi těžký to nějak takhle zpětně hodnotit…taky to určitě bylo i dobou. Táta určitě měl víc času 
sám pro sebe a pro svoje záliby, máma byla ráda, dyš se večer sesula do křesla, ale oni to asi oba 
brali jako samozřejmost, asi jim to tak fungovalo, já nevim. Ale dětství bylo hezký, to jo. Já se asi 
snažím, abysme se s manželem podíleli na výchově oba dva, nebo aspoň víc, než třeba můj táta. Nijak 
nás nezanedbával, to ne, ale tehdy to pro moje rodiče bylo normální, že většinu těhle věcí obstarávala 
máma. Tak tohle je pro mě dost důležitý, abych si to zařídila jinak, hlavně kvůli dceři.  
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- jedná se o doslovný přepis rozhovoru; proběhl v bytě respondentky, trval cca 35 minut 

 



Rozhovor č. 6b – MATKA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1957 
-dvě děti: 28 a 26 let 
-vdaná 
-bez vyznání 
-nevyšší dosažené vzdělání: VŠ 
-administrativní pracovnice 
 
 
 
 
V kolika letech ste se vdávala?: V necelých jednadvaceti letech. 
 
A jak dlouho ste chodila se svým přítelem, než ste se vzali?: Chodili sme spolu zhruba rok a půl, 
pak sme se už brali.  
 
Bydleli ste před sňatkem ve společné domácnosti?: Nebydleli. Teprve po svatbě, to sem se 
přestěhovala k jeho rodičům. Trvalo to, než sme dostali vlastní byt, takže sme asi tři roky žili s nima 
v jedné domácnosti. No, tak po svatbě to jako šlo, to sme byli hlavně tak nějak rádi, že sme spolu…hm 
a já sem si s tchýní a tchánem taky rozuměla, to bylo jako dobrý, ale pak dyš se nám narodily děti, tak 
to už bylo dost jako neúnosný. Ty vztahy byly jako mezi náma celkem dobrý, to jako jo, ale tak to víte, 
mladý patří k sobě a neměli by mít v těsný blízkosti rodiče (smích). To je pořád stejný, dycky si musí 
každej všechno vyzkoušet sám, to, že to s nim někdo myslí dobře a že mu dobře radí, mu těžko 
vysvětlíte a nemá to cenu. Tchýně se mi třeba snažila dost pomáhat s dětma a v domácnosti a dneska, 
dyš se dívám zpátky, tak to taky vidim jinak, byla to moc hodná ženská, jo, ale tehdy sem měla vlastní 
názory a chtěla sem určitý věci dělat jinak, no. Ale jako konflikty sme mezi sebou jako žádný vážný 
s nikym neměli, to zase ne, ale prostě společný bydlení pod jednou střechou, dyš jako spolu bydlí víc 
generací pohromadě, to je, myslim, dycky lepší, dyš jako sou ty mladý sami. Hlavně dyš pak si 
zakládaj rodinu. No, ale tehdy to bylo docela běžný, že se takle žilo, že jo. To sme jako nebyli žádná 
vyjímka. No, tak po asi tak těch třech letech sme dostali konečně teda byt. Manžel pracoval jako 
konstruktér a dyš teda jako změnil místo, tak potom sme měli ten byt. Tak byli sme rádi, ale zase teda 
děti byly malý a já sem už potom chodila do práce, takže jako toho bylo dost, jo. Vod rodičů sme 
bydleli dost daleko, takže sice sme byli teda rádi, že už konečně bydlíme samostatně, ale tak zase to 
bylo obtížnější, dyš sem potřebovala třeba hlídání, dyš byly děti nemocný nebo tak, jo. Vono je to 
dycky tak, všecko má svý pro a proti, no.  
 
Byl pro Váš sňatek důležitý?: Byl, určitě byl, to jo.  
 
Proč?: No, tak byla sem mladá holka a chtěla sem rodinu, takže to vyplynulo ze situace. Chtěla sem 
děti.  
 
Takže pro Vás byla svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: No, tak to stoprocentně, 
to si jako neumim představit…jako že bych měla děti jenom tak, jo? No, to ne. Já sem se jako vdávat 
nemusela, ale chtěla sem mít děti a tudíš sme se vzali. To nás jako asi ani nenapadlo, že bysme se 
nebrali. To tehdy bylo holt normální, že se mladý lidi brali a měli děti. To bylo takový jako…jak bych 
řekla, no, bylo to takový zavedený, jo. Dneska si hodně lidí žije, jak se jim líbí a je jim jedno, co vo 
nich kdo říká, jo, ale tehdy to byla jiná doba, to prostě bylo takle zařízený a tak se prostě podle toho 
lidi chovali jako, no. 
 
V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: Když mi bylo dvaadvacet.  
 



Plánovala ste počet dětí a dobu jejich narození?: Tak plánovala sem to, že chci děti, s tim sem se 
vdávala, ale jako, že bych plánovala, kdy se mi narodí Honzík a kdy Petra, tak to jako ne. Chtěli sme 
děti a pak už sme to dál neřešili, problémy sem v těhotenství neměla, takže sem to nijak řešit nemusela. 
Já sem to ani moc neprožívala. Na miminko sem se moc těšila, ale že bych jako se nějak výrazně 
pozorovala nebo na sebe dávala pozor, no, to se dřív asi vůbec tolik nedělalo jako dneska. Dneska 
každá ví, co v těhotenství má  a nemá, že má jíst ryby a má se vyhýbat koření a já nevim, co všechno 
eště. To se za nás tak nějak vůbec neřešilo. Jako samozřejmě, že se vědělo, že se třeba nemá pít 
alkohol a tak, jo, to je samozřejmý, ale tím to jako bylo tak všechno. Prostě dyš nebyly žádný 
problémy, tak si holka vodbyla kontrolu u doktora a bylo to na něm, aby jí řek, co může a nemůže, no 
a dyš jí nic nenašel, tak tim to končilo, jako. Já třeba sem ani nepřemejšlela vo tom, že by se mi mohlo 
třeba narodit nějak poškozený dítě…já nevim. Dneska třeba si uvědomuju, že sem v tomhle měla velký 
štěstí, zdravý dítě není nikdy samozřejmost, ale já sem to tak asi dost brala. Mě to prostě nikdy 
nenapadlo, nikdy sem o tom tak moc neuvažovala. To vidim dneska na těch mladejch, jo, že si to 
mateřství taky tak nějak víc užívaj, jo. Že se na to víc připravujou, víc si tak nějak uvědomujou, co to 
mateřství vobnáší. To my sme prostě akorát chtěly miminko a dál sme vo tom jako nějak nehloubaly 
(smích). Taky nebylo tolik informací, že jo, byly jako vo těhotenství knížky a tak, ale to bylo tak jako 
všechno.  
 
První dítě se Vám narodilo jako studentce?: Ano,  byla sem ve čtvrťáku. 
 
Jak ste zvládala studium a péči o miminko?: Dalo se to zvládat celkem dobře. Byla sem ve čtvrtém 
ročníku, když se nám syn narodil, takže mi zbýval rok do konce. Pomáhala mi hlavně tchyně,  ale ono 
toho učení už potom nebylo tolik, mohla sem být doma s malým a když to nešlo jinak, šla sem třeba na 
zkoušku se synem a nějaká kamarádka mi ho vždycky na tu chvíli pohlídala. To takový problém nebyl.  
  

Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy ste zakládala rodinu?:  
Tak…hm…jako nebyli sme na tom jako nějak dobře, to ne, spousta věcí nám chyběla a hlavně teda 
sme dlouho museli čekat na ten byt, takže to bylo takový nepříjemný, jo, ale zase to, že sme bydleli       
u rodičů, tak to sme zase taky něco ušetřili, protože sme se s tchýní střídaly ve vaření a ve dvou sme 
uklízely a prostě sme se tak nějak vo tu domácnost staraly společně, jo. Takže to bylo takový…no, 
ekonomická situace…dalo by se říct, že byla jako přiměřená tý době, jo, asi tak, no. Vono samozřejmě, 
že děti potřebovaly spoustu věcí i za našeho mládí, to bude asi vždycky, ale nebyly tak náročný…plíny 
se koupily jednou a pak se praly, že jo, oblečení se dědilo mezi známejma…tak to sou dneska strašný 
položky, si vemte jenom kolik dá dneska ženská za ty jednorázový plínky, různý ty zásypy, olejíčky       
a todle všechno, no to je hrůza. Teď naše malá je eště na všechno alergická, tak jí kupujou nějakou tu 
speciální kosmetiku nebo co, no to je úplně děsný. Tydle věci vůbec nebyly za mýho mládí. Jako je 
samozřejmě dobrý, že dneska to je, tak že se jí to může koupit a vyřeší se to tim, jo, ale taky si to každá 
ta máma dovolit nemůže, že jo. No, tak a…já sem šla dost brzo pracovat, jako dyš se mi narodily děti, 
se synem sem, to sem byla eště na škole, s dcerou sem byla doma dva roky a pak sem nastoupila do 
práce. No, tehdy mi to nepřišlo, já sem jako do práce docela chtěla, měla jsem tam dobrej kolektiv, 
takže to bylo jako dobrý, no. 
 
Myslíte, že byste bývala měla ještě více dětí, pokud by byla Vaše ekonomická situace jiná… nebo 
pokud byste mohla pracovat na částečný úvazek nebo tak něco?: Ne, to ne. My sme se teda jako 
dalšímu dítěti nějak zásadně nebránili…ale tak nějak nám ty dvě stačily, jo. To byl tak jako přiměřenej 
počet, myslim. Moje kamarádky ze školy maj většinou taky všechny dvě děti (smích)… to bylo tak jako 
nastavený (smích)…to dřív jako to plánovaný hospodářství bylo v kruzu, ne, to si dělám srandu, ale 
my sme nějak víc dětí nechtěli, takhle to bylo i z ekonomickýho hlediska takový jako…dalo se to 
utáhnout.   
 
Dařilo se Vám skloubit dohromady péči o rodinu a děti se zaměstnáním?: No, tak muselo se to 
dařit. To víte, že dneska, zpětně, taky spoustu věcí hodnotim jinak, jo…dneska třeba chápu, že už 
nejsou moc ty jesle a že toho moc lidi nevyužívaj, vono je asi vopravdu lepší, dyš je to dítě s mámou, 
dyš to de. Ale já sem prostě musela jít do práce, to jinak nešlo. Takže to spíš byla nutnost, skloubit to 
muselo jít.  



 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu a o děti s „profesní kariérou“?: Tak já sem na žádný 
kariéře nepracovala, protože taky to ani v mým případě nešlo, nebyla sem na to vhodnej člověk, držela 
sem se stranou, nechtěla sem se v žádným případě nějak angažovat, takže to nešlo. Ale je pravda, že 
sem šla do práce i protož, že se zrovna uvolnilo místo ve firmě, kde sem měla známý a věděla sem, že 
tam je dobrej kolektiv, takže sem se musela rychle rozhodnout. Když člověk chce, tak se to skloubit dá, 
no. Musíte mít nějak zabezpečenou péči o děti, aspoň školku nebo se vám o ně musí starat rodiče, 
jinak to nejde.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: Já bych řekla, že tak dvě, maximálně 
tři. Pak už asi musí zůstat s dětma doma, pokud se jim chce aspoň trochu věnovat, tak to potom nejde 
obojí, že jo. Ale tak jako úspěšná asi může bejt v každým případě, spíš asi to je o tom, jak je na tom 
psychicky, tak to spíš myslim, jo. Jako, že dyš máte pět dětí a víte, že jedno má tydle problémy, druhý 
by potřebovalo todle a tamto, tak pak v té práci asi nebude myslet na nic jinýho, než na ty děti. A taky 
dyš si budete brát každou chvíli volno, protože budete zařídit todle a zajet támdle, tak to vám asi na 
úspěchu v práci taky moc nepřidá.   
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: No, to asi souvisí taky s tou změnou doby, jo. Dřív 
určitě taky teda ne každá děti chtěla, ale tehdy to byla asi taková jako jediná náplň života, vlastně, ta 
rodina. Dneska je už spousta jinejch věcí, který může člověk v životě dělat. Takže dyš se věnujou 
něčemu jinýmu, no tak pak je to pochopitelný. Ale pro naši generaci to myslim moc představitelný 
není, my sme, jak řikám…my sme ty děti tak nějak měly, protože to bylo takový normální, no.  
 
A dovedete si Vy představit svůj život bez dětí?: No, to už sem vlastně řikala, nedovedu. My sme se 
prostě vdávaly a pak měly děti, jinej obrázek moc nebyl. Jako byly třeba holky, co zůstaly svobodný     
a měly třeba i dítě, ale to byla spíš nutnost než že by si to vybrala, jako že takhle bude žít. Třeba dyš 
byla moc mladá, tak pak jí to vychovávala vlastně máma a tak, jo. No tak bez dětí si to nedovedu 
představit. To dybych vyrůstala v dnešní době, tak to je něco jinýho, to nevim, třeba bych se taky víc 
věnovala práci a kariéře, dneska to de, ale tehdy to bylo něco jinýho.  
 
Jak ste měli nebo máte s  manželem rozdělené role v domácnosti a při výchově dětí a podobně? 
Dodržovali ste rozdělení na „ženskou“ a „mužskou“ práci?: Tak u nás to fungovalo tak, že většinu 
věcí sem dělala já a dokud sme bydleli u tchýně, tak sme to dělaly spolu. No, pak ve vlastní 
domácnosti, to bylo většina na mě, manžel mi s tím moc nepomáhal. Ale já sem to po něm ani 
nechtěla, jo, to až vlastně dneska vidim, že to byl nesmysl a že sem ho měla do toho víc tlačit. Dneska 
dyš mu řeknu, tak von ani moc nereptá, ale já sem, řikám jo, v tý době ani nechtěla, nebo teda jako 
nenapadlo mě, že by mi mohl taky v tomhle pomáhat, jo. To von spíš jako třeba si hrál s dětma nebo 
tak, to jo. No, dneska mi pomáhá víc, ale to je teda taky vo tom, že jako to po něm chci.  
 
Takže Vám manžel nepomáhal v domácnosti dostatečně?: No, nepomáhal, ale jak sem řikala, já 
sem to tak nějak asi považovala za samozřejmý, že to budu zvládat sama. Jako to byla taková součást 
toho všeho. Dát děti do školky, letět do práce, nakoupit, uklidit, uvařit… to manžel jako třeba vobčas 
přinesl nějaký ovoce, dyš něco bylo, jo, ale že by jako šel místo mě a udělal nákup nebo tak, to ne. V tý 
době sem to po něm nechtěla. Připadalo mi, že to je můj úkol a byla sem ráda, že to zvládám…že 
k něčemu sem.  
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel – žena pečovatelka o rodinu“?: No, z toho, co sem řekla, 
to by tomu tak odpovídalo, jo. Ale tak dřív to tak jako fungovalo obecně. Dneska, jestliže chodí žena 
do práce a tráví tam třeba deset nebo i víc hodin, tak pak nemůže eště věnovat každej den dalších 
několik hodin dětem nebo vařit teplý večeře, takže dneska je to asi trochu jinak. I dyš teda my sme toho 
taky měly hodně, jo, žádná sranda to nebyla. Asi si to dneska ty holky víc uvědomujou, že je hloupost 
to všechno dělat sama, že to je vo nervy (smích), to je dobou, taky to dneska slyšíte v tý televizi a tak, 
jo, že to takle nejde.  
 



Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: To je podobný, no. Ale tak…jako asi 
by jí měl manžel pomáhat a neměl by to brát jako samozřejmost, že je doma všechno udělaný                
a zařízený. Ale pořád si myslim, že je úlohou ženy, aby se snažila dát rodině takový ten pocit pohody   
a klidu, aby vybudovala takový to zázemí, jo. To myslim je pořád stejný.  
 
A souhlasila byste s tím, že rodinu má živit zejména muž?: To je pořád to samý. Za nás bylo nutný, 
abych pracovala i já, nebylo možný dlouhodobě žít jenom z manželova platu. Dyš to ten chlap uháhne, 
tak prosim. Ale to byly dřív spíš asi výjimky, myslim, že jako ten chlap vydělával tolik, že mohla bejt 
ženská doma a nic nedělat. To musel bejt nějaký zvíře a pak byly i peníze. Dneska myslim, je běžný, že 
ženská vydělává třeba i víc, než chlap, taky to ne každej chlap unese, jo. Asi je to na dohodě.  
 
Co pro Vás bylo ve vztahu k  manželovi nejdůležitější v počátcích Vašeho vztahu?:  Jéé, tak 
určitě to, že sem byla zamilovaná, chtěla sem s manželem založit rodinu, takže potom děti a to, že nám 
to spolu tak nějak šlo, že to fungovalo.  
 
Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější teď?: Spolehlivost, důvěra, to, že sme rodina a že se na sebe 
můžeme spolehnout, že se podržíme, dyš se někomu nedaří nebo dyš to potřebuje.  
 

Co pro Vás bylo nejdůležitější, když ste zakládala rodinu a plánovala počet dětí?: Nejdůležitější 
byla láska. Byla sem mladá, nezkušená a v mnoha věcech vyplašená a nejvíc sem chtěla být hlavně 
s manželem, takže proto z toho logicky vyplynuly děti a to bylo potom nejdůležitější. Jinak, kdy se děti 
narodí, to sme až tak neplánovali, jenom počet.  
 
Co je pro Vás nejdůležitější v současné době?: Zdraví moje i všech okolo mě, abychom byli všichni 
spokojení, abychom na sebe měli víc času a mohli se víc scházet, abych se dožila důchodu 
(smích)…tak nějak, jo.  
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Vzdělání je určitě důležité a v dnešní době je nezbytné nějaké 
vzdělání mít, není podle mě tak důležité, v jakém oboru to bude, hlavně, dyš člověk něco má. Je to 
určitě potom dost důležité a určitě se od toho odvíjí pracovní zařazení a plat, i dyš teda ne dycky, 
samozřejmě, ale je to určitě lepší.  
 
Měla ste v mládí dostatek možností ke studiu?: Ano, v zásadě ano. Školu sem vystudovala bez 
problémů, ale nemohla sem například pořádně studovat jazyky, jako ne, že by to nešlo, ale nic tady 
nebylo, žádný pořádný knihy. To sme si pučovali mezi sebou. Nemohli sme cestovat a to je taky 
součást vzdělání, určitě to k tomu patří. 
 
V čem se liší Váš způsob života od způsobu života Vašich dětí?: Tak dneska je jiná situace, je tady 
na trhu spousta věcí, který za nás nebyly, je víc lákadel, lidi se naučili tahat z ostatních peníze              
a prodávat i to, co nikdo nepotřebuje. My sme žili tak jako skromněji. Samozřejmě, že, jak řikám, dřív 
taky tolik toho zboží v obchodech nebylo, na všechno se stály fronty, člověk musel mít všude známý, 
aby sehnal, co potřeboval. To si dneska nikdo neumí představit. Taky je dneska spousta jinejch věcí, 
co se týče těch holek, kterejm se jako můžou věnovat, že jo, než dětem. Já myslim, že moje generace 
tak nějak samozřejmě měla nějaký plány a představy vo tom, jak by chtěla žít a s kym, ale jako už sme 
nepřemejšlely moc vo tom, jestli budeme mít dítě nebo ne, jestli nejdřív uděláme školu nebo pujdeme 
pracovat. Jako taky ty možnosti teda byly dost omezený. Kariéra v tom dnešním slova smyslu to jako 
pro ženský moc v úvahu nepřicházelo, no,…jako dyš ste se nechtěla angažovat nějak politicky, tak už 
vůbec ne a to pro mě teda nepřicházelo v úvahu, tak to prostě nebylo myslitelný, jo. Dneska je to 
zaplaťbůh jinak,  takže v tom je asi ten největší rozdíl a ty ostatní věci s tou změnou sovisí. Moje děti   
o všem víc přemýšlí, dopředu si plánují, co, jak a kdy. Vono, já myslim, že dneska sou ty děti na jednu 
stranu jako možná víc chtěný, dyš už se naroděj, ale taky možná sou takovou…takovym větším 
omezením, jo. My sme prostě dávali děti do jeslí a do školek a dneska si taky teda uvědomuju, že to asi 
nebylo úplně nejlepší, ale tak jako tehdy se to tak dělalo běžně. Já sem jako neměla v mládí pocit, že 
bych byla třeba špatná máma, dyš sem to tak dělala. Musela sem do práce a s dětma by to nešlo, jo. 
No tak ale to asi všechno prostě souvisí s tou dobou, dneska je spousta věcí jinak, takže to je tim, no.  



 

A v čem se naopak schodujete?: No…hm…tak asi v tom, že jako je důležitý, udělat si čas sám na 
sebe a jít si za tím, co člověk v životě pro sebe chce, ale že nejdůležitější je dycky stejně rodina             
a kamarádi, lidi, který vás podrží, že na ty člověk nesmí zapomínat a že si na ně musí udělat čas a bejt 
jim vděčnej…umět jim taky oplácet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
-jedná se o doslovný přepis rozhovoru; proběhl v domácnosti respondentky, trval cca 40 minut 

 
 



Rozhovor č. 7a – DCERA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1970 
-jeden sourozenec: 36 let 
-vdaná 
-bez vyznání 
-3 děti: 4,5 roku; 2,5 roku; 10 měsíců 
-nejvyšší vzdělání: SŠ 
-v současnosti na mateřské dovolené, dříve sekretářka v obchodní firmě  
-bydlí ve vlastním bytě 
 
 
 
 
V kolika letech ste se vdávala?: V jednatřiceti. 
 
Byla pro Vás svatba důležitá?: No, sme asi konzervativní, chtěli sme stvrdit náš vztah a připadalo 
nám to jako takové hezké vyústění. Taky sme chtěli založit rodinu, takže ano. Ale nemyslím si, že se 
lidé musí nutně brát, když chtějí děti, to ne, ale nám to připadalo takové lepší nebo spíš hezčí.  
 
V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: První když mi bylo dvaatřicet, další o dva roky později 
a další zhruba taky tak, tomu je teď deset měsíců. Byl to fofr (smích). Nebyla sem už zrovna nejmladší, 
první těhotenství bylo rizikové a doktor mi řekl, že bych už nemusela znovu otěhotnět, ale naštěstí 
všechno dobře dopadlo a zvládli sme to. No, já sem vždycky chtěla  mít děti rychle po sobě, aby mezi 
nimi nebyly velké rozdíly, aby líp rozuměly, mohly se dělit a hrát si spolu, ale nečekala sem, že to budu 
jednou řešit takhle narychlo.  Je to záhul, to musim říct, ale mě se zase líbí, že sme velká rodina            
a člověk si na to tak nějak zvykne a pak už mu to připadá normální. Dyš sem třeba měla první dítě, tak 
sem byla ze všeho vynervovaná, pořád sem všechno umývala a otírala a byla sem prostě hrozně 
starostlivá. Dneska už hromadu věcí vůbec neřeším. Pochopitelně sem taky o něco moudřejší, protože 
člověk se všechno naučí a pak to zvládá líp, už ví, co a jak, ale taky prostě na hromadu věcí nemám 
čas, nemám čas všechno stokrát vyvařovat a bát se, jestli našemu miláčkovi upadl dudlík a strčil si ho 
do pusy bez toho, že sem ho omyla. Jako pochopitelně nežijeme ve špíně jo, ale prostě ty tři děti vás 
donutí… na mnoho věcí není čas, tak se prostě neřeší a ono to nějak dopadne.  
 
A odkládala ste kvůli něčemu narození dětí?:  Ano, odkládala, chtěla sem si být jistá, že budou mít 
toho správného tatínka. Byla sem od dvaceti let ve vztahu s člověkem, kterého sem opravdu hodně 
milovala, dalo by se říct, že to byla taková moje první vážná známost, první láska a už sme spolu taky 
bydleli, ale pochopila sem, že se k sobě nehodíme a že by nám to neklapalo, takže pak sem dost dlouho 
tak nějak prověřovala, jestli tomu dotyčnému můžu věřit, chtěla sem ho opravdu dobře poznat a být si 
jistá, že je to ten pravý. Pochopitelně není bezchybný, ale o to nejde, nechci supermana, ale chtěla sem 
vědět, že máme stejný pohled na takové ty důležité věci, že se shodneme na tom, co je důležité, že 
budeme hlavně dobrými rodiči. Jako hodně věcí člověk nemůže dopředu vědět, nejde si to pojistit, to 
ne, ale sem přesvědčená, že děti máte mít s někým, koho prostě znáte a s kým máte společný způsob 
života. To, že ste třeba po uši zamilovaná, je hezká věc, ale musí tam být ještě další aspekty, protože ta 
láska nebo jako taková ta prvotní zamilovanost se časem vytratí a musí zůstat ty podstatnější věci, na 
kterých lze ten vztah postavit. Taky je pro mě důležité vědět, že se na manžela můžu spolehnout a to ve 
všech směrech, hlavně pokud jde právě o děti. Že mají nejenom mámu, ale i tátu, který se o ně stará 
nejenom tím, že vydělává peníze, ale že si na ně udělá čas, i dyš to není jednoduchý, že za nim budou 
moct přijít, až budou větší  a takovýhle věci.  
 
A jiné důvody pro odkládání narození dětí ste neměla?: Tohle byl hlavní důvod, teprve potom sme 
začali řešit bydlení a ostatní věci, tu hmotnou stránku. Měla sem našetřené nějaké peníze, bydlení sme 



teda dořešili nedávno, bydlíme v bytě zatíženém hypotékou, ale je náš, nový a velký, pořád ještě 
zařizujeme, ale sme rádi, že už máme to nejhorší za sebou. Museli sme si vzít překlenovací úvěr a sme 
zadlužení snad všude, ale jinak to nešlo, máme to tak propočítané, že by mělo všechno vyjít, snad. 
Tohle člověka určitě hodně svazuje, když si zakládá rodinu, ale musí se to prostě překousnout               
a to riziko na sebe musí člověk vzít. Samozřejmě sme chtěli mít jakous takous jistotu a připravit dětem 
odpovídající prostředí, ale taky nemůžete donekonečna všechno odkládat a čekat až bude eště tohle      
a eště tamta skříň a hezčí postýlka, to bych ty děti taky nemusela vůbec už mít, v mým věku. Na začátku 
sem si to tak malovala, jak nejdřív krásně vymalujeme a všechno zařídíme a já si potom do toho 
krásnýho prostředí přinesu ten růžovej balíček z porodnice. Představa je to krásná, ale pochopila sem, 
že bych se toho nikdy nedočkala. V podstatě mi paradoxně dost pomohlo, dyš mi doktor řekl, že po tom 
prvním těhotenství už možná nestihnu další děti. Všechno ostatní šlo stranou a já sem si uvědomila, že 
dyš sme na tom tak, že nebudeme trpět hlady a budeme mít na základní věci, tak není důvod si ty děti 
nepořídit. Sme na tom ekonomicky vlastně dobře, taková průměrná střední třída, ale dyš chcete velkou 
rodinu, tak asi musíte být v mínusu a brát to jako normální stav. My sme teda v mínusu každej měsíc 
(smích), ale nedá se nic dělat. Hlavně, že to dycky nějak zvládnem. Ono, jak sem už řikala, člověk s tou 
větší rodinu pochopí, že se nemůže pořát něčím nervovat a přemýšlet moc dopředu. Problémy se řeší, 
až dyš nastanou.  
 
Plánujete eště další děti?: Ne, to už ne. Sem moc ráda, že se nám povedly ty tři, ale víc už jich 
neplánujeme. S těma třema si myslim, že se jim budu moct snad eště věnovat podle svých představ, že 
na sebe budeme mít čas a taky máme už teď co dělat, abysme to utáhli, takže to ne, to by nešlo. No        
a taky už nejsem nejmladší, takže to ne. Tak nějak všechno dohromady…hm…a já sem už do toho šla 
s tim, že tim třetím dítětem končíme.  
 
A pokud byste na tom byli finančně tak, že byste si vůbec nemusela dělat s penězi starosti, tak 
byste třeba měla ještě další dítě?: To je těžká otázka. Jako ta představa, že bych měla ještě další děti 
je docela hezká, ale…hm…tak ten věk mi už nikdo neubere, ale možná, dyby to šlo, tak bysme třeba 
mohli adoptovat nějaký už i třeba větší dítě, který nemá domov, tak to by se mi líbilo, i dyš by to asi 
bylo dost náročný, ale bylo by to asi hezký, no. Ale to bysme teda museli opravdu na tom být jako         
o moc líp. Sice bysme určitě měli nárok na nějaký příspěvky od státu, ale ty náklady sou tak velký, že 
ste stejně pořád v mínusu. 
 
Bydleli ste s přítelem před sňatkem ve společné domácnosti?: Ano, asi dva roky, chodili sme spolu 
před svatbou necelých pět let. To sme ale právě bydleli v takové malinké garsonce, která nám dvěma 
jako celkem stačila, i dyš to někdy nebylo k hnutí a bylo to nepříjemný, dyš byl jeden z nás třeba 
nemocnej, jo, tak to bylo blbý, ale šlo to. No, ale dyš sme se vzali a chtěli rodinu, tak to sme museli to 
bydlení začít řešit jinak, takže pak teda, to u sem řikala, no, sme si vzali půjčku a pořídili si tendle byt.  
 
Jak dlouho ste už na mateřské dovolené a kdy se chcete vrátit do práce?: No, doma sem už pět let 
a Filípkovi je deset měsíců, takže doma eště nějakou dobu budu. Chtěla bych určitě zůstat doma co 
nejdýl, aspoň než půjde Kristýnka do školy, ta je prostřední, takže to mám naplánováno tak, abych 
byla doma do doby, než půjdou obě starší děti do školy a pak by asi Filda začal chodit do školky a já 
bych začala dělat aspoň na částečný úvazek nebo tak něco. Teď nestíhám kromě domácnosti a dětí 
vůbec nic, ale až budou ty dvě chodit do školy, tak snad budu mít trochu víc prostoru, tak bych možná 
začala dělat z domu, je to zatím jenom taková představa, nevim, jestli to bude reálný, ale mohla bych 
snad překládat pro firmu technický podklady, je to taková nárazovka, sou období, že nevíme kam dřív 
a někdy není do čeho píchnout, tak uvidíme. Já vlastně moc ani eště nevim, jak by to bylo, nebo jestli 
vůbec by to bylo z finančního hlediska výhodný, pracovat jenom na částečně, takže to zatím je jenom 
takový plán.  
  
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu a o děti s „profesní kariérou“?: Ne, nebo na úkor dětí.        
I když zase pokud máte dost financí a můžete si zaplatit úklid domácnosti a výpomoc k dětem, tak pak 
asi ano, protože asi můžete ten čas, kdy nejste v práci, věnovat dětem a ne se eště štvát doma a nemáte 
výčitky, že na ně nemáte čas.  
 



Kolik dětí může žena mít a přitom být v práci „úspěšná“?:  To asi záleží na každé ženě, jak to 
zvládá a…já sem třeba s jednim dítětem měla pocit, že toho zvládám mnohem míň, než teď se třema, 
člověk se asi přizpůsobí, tak nevim. Asi to opravdu záleží na každé ženě zvlášť a jak sem řikala, dyš má 
peníze a nemusí například řešit ten úklid nebo tak celkově chod domácnosti, tak jde asi všechno líp. 
On je totiž dost rozdíl v péči o děti a o práci v domácnosti. Obojí je důležité a uklidit musíte už jenom 
proto, aby děti nebyly ve špíně, ale určitě zábavnější a taky důležitější sou ty děti samotný, takže to je 
asi určitě výhoda, dyš se můžete ve volným čase věnovat vlastně jenom jim.  
 
Dovedete si představit svůj život bez dětí?:  Ne, to nedovedu a ani bych tak žít nechtěla. Je to sice 
opravdu mazec, být se třema malýma dětma doma a někdy toho mám taky plný zuby, to je jasný, ale 
zároveň sou pro mě i pro manžela děti to nejdůležitější v životě. Dokud je člověk mladý, tak má 
spoustu zájmů a zálib a ty děti mu třeba můžou připadat i jako přítěž, starost a tak, ale potom si 
uvědomíte, a zvlášť, pokud už dítě máte, že nic jinýho vlastně opravdu nemá smysl, ty děti sou, dyš si 
to tak vemete, vlastně to jediný, co po vás zůstane, takže vlastně…je to jako to nejdůležitější.  
 
A co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Že je to jenom jejich osobní rozhodnutí, do kterého by 
jim neměl nikdo zasahovat. Každý se musí sám rozhodnout, co chce od života a i kdyš si já neumím 
svůj život bez dětí představit, tak to nemusí znamenat, že jedině takhle se dá žít. Určitě pro to mají 
důvod, pokud dítě nechtějí.  
 
Co je pro Vás v životě důležité?: No, z toho co sem řikala, určitě je na prvním místě zdravá rodina, 
zdravé a spokojené děti, kterým nic nechybí, jak nic důležitého, to, abysme byli schopní splácet dluhy  
a dobře vychovat děti, abysme měli čas i na svoje koníčky a na koníčky dětí, abysme drželi při sobě 
jako rodina. Potom taky abych měla občas nějaký ten čas jenom sama pro sebe, abych se z toho všeho 
nezhroutila (smích) a abych byla správná máma, to znamená, abych měla s dětma hezký vztah, aby za 
mnou mohly vždycky přijít a svěřit se mi, to sem já s mojí mámou moc neměla, takže to bych hodně 
chtěla, aby se mi povedlo. Jako měly sme s mamkou hezkej vztah, to určitě, ale tohle moc nefungovalo, 
nebyl moc čas na nějaké svěřování. Dneska to chápu, rodiče dost pracovali a měli sami svých starostí 
dost, ale jako dítě sem to viděla jinak.  
Jaký význam přisuzujete vzdělání?:  Vzdělání je podle mě velmi důležité a časem to určitě bude 
ještě důležitější, dyť už dneska si všichni na starý kolena doděláváme státnice z angličtiny a doháníme 
jazyky. Je to určitě dobře a třeba moje děti už na to snad budou připravený, budou se už od první třídy 
učit všechno, co je dneska potřeba, ale naše generace to měla v tomhle takový blbý, protože my sme 
měli jako mladý pocit, že se hromadu věcí nemá cenu učit a teď je všechno jinak, ale tak aspoň teď sou 
ty možnosti a člověka to taky donutí se trochu dovzdělat. Já dyš vidim, co se dneska ty děti učí už na 
prvnim stupni, tak to teda mi z toho de hlava kolem. Kamarádka má holčičku ve čtvrtý třídě a to si furt 
voláme a řešíme po telefonu, co se kde těží a co se vyváží a dováží a jestli je jabko malvice nebo 
peckovice, no, je to síla (smích).  
 
Jak máte s  manželem rozdělené role v domácnosti a při výchově? Držíte se rozdělení na 
„ženskou“ a „mužskou“ práci?: No, domácnost mám na starosti hlavně já, takový to běhání              
a vyřizování kolem, to dělá většinou manžel, protože ono taky se třema dětma zkuste někam vyjet na 
úřad, to je vo život…no, a nákupy teda vobstarává taky většinou spíš manžel, o děti se starám hlavně 
já, ale sem na mateřské, takže to je přirozené, protože s nimi taky trávím mnohem víc času, ale dyš se 
manžel vrátí z práce a má čas, tak se dětem věnuje úplně perfektně a mě taky pomáhá, myslim, že se 
opravdu snaží.  
 
A vyžadujete po manželovi, aby se podílel na práci v domácnosti?: Ano, vyžaduju, já myslim, že     
i dyš sem doma s dětma, tak nemůžu taky všechno stíhat a dělat to všecko sama, to bych zešílela. Děti 
sou teda už trochu větší, tak ty starší se mezi sebou docela zabaví, ale sou dny, kdy fakt skoro nic 
neudělám a pořád něco řešíme. Nejhorší pak je, dyš je jeden nemocnej a chytaj to vod sebe, takže 
sotva se z toho dostane jeden, tak to chytne druhej, no ale jinak do de, zatím fungujeme a dyš je 
nejhůř, nastoupí babičky a dědečkové. Sami eště pracujou, takže je nechceme moc zatěžovat, ale je to 
fajn, protože mamka se mnou de třeba nakoupit, dyš nemá manžel čas, protože já dybych měla jít 



s těma třema dětma sama, tak to bysme asi nic nekoupili (smích) nebo naopak zůstane s nima doma      
a já si v klidu nakoupím a zajdu si, kam potřebuju, tak to je příjemný.  
 
Řekla byste, že máte práci v domácnosti rozdělenou „spravedlivě“? Že Vám manžel pomáhá 
dost?: Ano, pomáhá, jak to jde. Ono je něco jiného, dyš ste s těma dětma doma a dyš eště chodíte do 
práce. Von se snaží, ale někdy taky přijde až skoro večer a je utahanej a chce mít taky svůj klid.  
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Víceméně ano.  
 
 Jak to myslíte? Můžete mi to vysvětlit?: No, tak moje situace tomu odpovídá, já sem doma a beru 
jenom mateřskou, takže z toho se se třema dětma nedá vyjít, i dyš to, co berem dáme všechno 
dohromady, tak to stejně nepokryje ani ty základní výdaje, to by mi stačilo tak na plíny, mlíko a sem 
tam nějakej krém, ale děti musíte taky do něčeho oblíknout, musíte jim skoro každej měsíc koupit nový 
botičky a to je jedna cifra za druhou. Samozřejmě teďka už většinu věcí máme, takže třeba Fildovi sme 
už nic novýho kupovat nemuseli, máme to po starších dětech, to byly už jenom vlastně drobnosti, jo, 
ale stejně je toho strašně moc. Takže bez manželova platu by to vůbec nešlo no a dyš sem doma 
s dětma, tak logicky dělám i většinu toho, co je spojený s chodem domácnosti.  
 
Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Ano, pokud je na mateřské nebo 
ženou v domácnosti, tak pak ano. Jestli chodí do práce, tak ne, to se musí o to nějak podělit 
s manželem.  
  
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Já bych moc ráda nesouhlasila, ale v našem 
státě to tak je. Dyš je ženská sama, bez závazků, tak ze svýho platu žije bez problémů, ale jakmile 
chcete děti, tak musíte mít manžela, který to zaplatí, protože váš plat je většinou jenom na přilepšenou. 
Neznám ve svým okolí žádnou kamarádku, která by brala víc než její manžel a to třeba maj i vyšší 
vzdělání. Takže s tim nesouhlasim, ale myslim si, že to tak většinou je.  
 
Co je pro Vás ve vztahu k  manželovi nejdůležitější?: Láska a přátelství, zodpovědnost, tolerance     
a pevný vztah k dětem. To, že sme rodina a chováme se podle toho, víme, co je pro nás důležité             
a umíme si odepřít to, ostatní.  
 
Jak byste ohodnotila prostředí, ve kterém jste vyrůstala? Co se týče ekonomické situace, 
způsobu výchovy? V čem se „shodujete“ a v čem naopak rozcházíte, pokud jde o způsob života 
vaší matky nebo rodičů?:  Prostředí to bylo láskyplné, i když způsob výchovy byl podle mě dost 
přísný, ale vždycky to bylo s láskou a dobře míněné. Možná, že mi trochu chyběl takový kamarádský 
vztah s rodiči, ale dnes chápu, že se snažili svoje děti dobře vychovat a že to bylo kvůli tomu. Jinak 
v zásadě se asi v těch důležitých životních věcech a způsobu uvažování schodujeme…liší se to 
samozřejmě s ohledem na dobu a rozdílnost našich povah, ale sou to spíš maličkosti. Já se asi snažím 
dětem dát větší volnost, ale tak sou samozřejmě eště malé, takže to budu moct posoudit až časem, jaké 
to bude mít výsledky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
- jedná se o doslovný přepis rozhovoru; proběhl v bytě respondentky, trval cca 25 minut 
 
 



Rozhovor č. 7b – MATKA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1952 
-dvě děti: 36 a 37 let 
-vdaná 
-bez vyznání 
-nevyšší dosažené vzdělání: vyučená v oboru cukrářka 
-dříve cukrářka, nyní prodavačka 
 
 
 
 
V kolika letech ste se vdávala?: V osumnácti.   
 
A jak dlouho ste chodila se svým přítelem, než ste se vzali?: Asi tak rok, něco tak kolem jednoho 
roku, možná trochu dýl.  
 

Bydleli ste před sňatkem ve společné domácnosti?: Ne (smích). Vzali sme se a až pak sme bydleli 
spolu. Dostali sme byt, museli sme teda kvůli tomu odejít do Prahy, ale tak to já sem se těšila. Holka 
z vesnice, to víte, to Praha bylo něco (smích). No, manžel radši by bejval zůstal blíž rodině, my sme 
bydleli v Brně, jo, ale já sem se teda nemohla Prahy dočkat. No a taky, že budu mít byt a všechno. 
Nejdřív sme teda eště nějakou dobu bydleli u rodičů, u mých, protože ty byty eště byly teprve ve 
výstavbě, jo, ale dlouho to nebylo, jo, asi půl roku…no kluk se narodil už v Praze a to už sme i měli tak 
nějak ten byt zařízenej, teda ty základní věci, manžel se snažil to zařídit, aby se to všecko stihlo, jo.  
 
Byl pro Váš sňatek důležitý?: No, jéje. Jak povidám, já se nemohla dočkat, až budume v Praze a to 
sme jako už věděli dopředu, jo, že dyš se vezmeme, tak manžel pak měl jako přislíbený místo v Praze      
i s bytem. Voni tenkrát se stavěly nový sídliště a to voni chtěli jaksi přitáhnout nový lidi jako z Moravy 
a tak, jo. No a tak já sem taky byla těhotná, takže to byl bezprostřední důvod se vzít.  
 
Takže se dá říct, že ste se vdávala kvůli těhotenství?: Kvůli těhotenství…tak jenom kvůli tomu ne. 
My sme spolu prostě chodili, oba sme se znali z práce, já sem tehdá u nich dělala svačinářku, no          
a takže to těhotenství jistě důvodem bylo, ale stejně sme mluvili o svatbě už předtim. To se tak nějak 
předpokládalo, že se vememe.  
 

Takže pro Vás byla svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: Tak nutným asi ne…ale 
já sem o tom nepřemýšlela, tenkrát se prostě řeklo, že se vememe, řekli sme to doma, no a pak byla 
veselka, jo.  
 
V kolika letech se Vám tedy  narodilo první dítě?: No, v osumnácti, skoro v devatenácti, teda.  
 
A plánovala ste tehdy, že otěhotníte?: No, to ne, neplánovala sem to, ale zase jako se nedá říct, že to 
bylo nechtěný, to ne. Já sem o tom moc ani nepřemýšlela, byla sem mladá a chtěla sem miminko. 
Dneska si myslim, že bych určitě hodně věcí dělala jinak, dybych ty děti měla v pozdějším věku, jo, ale 
tehdy to za nás bylo úplně běžný, že sme se vdávaly a měly děti dost brzo. Ne všechny holky měly dítě 
hnedka v osumnácti, ale to už je jedno, jestli osumnáct nebo dvacet. Péťa třeba začala zase dost pozdě 
a taky to dohání (smích) a taky teda se člověk musí všechno naučit sám, zkušenostma, jo, ale je taková 
pečlivější a nejdřív si dycky zjistí co a jak, než třeba něco dětem koupí a tak, prostě je zvyklá se 
informovat. Já sem brala věci, jak přišly, žádný velký rozmejšlení. Ale vono teda nebylo tolik ani 
jiných možností, dneska je všecko jinak.  
  



Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy ste zakládala rodinu?:  No, byla to 
spíš bída, hlavně v začátcích, ale byli sme mladý, to si uvědomuju až dneska a to mi teda zůstává 
někdy i rozum stát, jak sem mohla někerý věci vydržet, nebo že sme do toho prostě šli, ale dyš je člověk 
mladej, tak toho moc nepotřebuje, stačí mu, že má někoho blízkýho vedle sebe. Já sem třeba byla 
desně ráda, že sem se dostala do Prahy, ale zase sem tady ze začátku nikoho neznala, nevěděla sem, 
kde co je, kam jít a tak, ale to teda dlouho netrvalo, že jo. Na mateřské sem se pak seznámila 
s kamarádkou, kterou mám do dneška. No, hodně věcí sme neměli, všechno se pořizovalo na splátky, 
ale zase sme dostali ten byt, to bez toho bysme museli zůstat v Brně. Vono to sme měli tehdy štěstí, ty 
byty se jako dávaly takhle, jo, ale většinou to dost trvalo, my sme měli štěstí. Dneska je teda mnohem 
víc možností a víc věcí u nás, ale s těma bytama je to hrozný, dyš se musíte zadlužit hnedka na začátku 
manželství, dyš chcete něco svýho, jo. Tak to bylo jako takový snazší tehdy, i dyš zase moc věcí sme 
taky neměli a žili sme bez toho.  
 
Myslíte, že byste bývala měla ještě více dětí, pokud by byla Vaše ekonomická situace jiná… nebo 
pokud byste mohla pracovat na částečný úvazek nebo tak něco?: Ne, to ne. No, nevim, těžko říct, 
já sem začala o dětech víc uvažovat vlastně až sem je měla. Šla sem brzy do práce, protože sem měla 
tady jako v Praze místo a musela sem brzy nastoupit, takže pak už sme další děti neměli, ale taky se 
teda narodily dost rychle po sobě, takže to bych tehdy pak další měla, dyš už, tak až jako až by byly 
větší, vono to bylo i tak dost na zbláznění.  
 
Dařilo se Vám skloubit dohromady péči o rodinu a děti se zaměstnáním?: Do práce sem 
nastoupila asi po roce a něco, klukovi bylo přes rok a holce jenom pár měsíců, takže oba chodili do 
jeslí, babičky sme měli na Moravě, takže to nepřipadalo v úvahu, no. Byl to dost jako mazec, jak se 
řiká, hlavně dyš byly děti úplně malý, ale tak přežili sme to. Mě se ty jesle třeba potom taky dost 
nelíbily, děcka byly pořád nemocný, to bylo strašný, chytaly to navzájem vod sebe, takže mi je kolikrát 
ráno vrátili a letěla sem na středisko, ale jako stejně sme nemohli jinak. Já vim, že v práci se mi 
ženský dokonce smály, dyš sem řikala, že by bylo lepší bejt s nima doma, že by aspoň nebyly tak 
nemocný a že bych nebyla tak uhoněná. To se tehdy bralo jako normální, že dáte dítě do jeslí a dete 
pracovat, co doma. No, ten plat, co sem tehdy měla, tak ten bych jako klidně voželela, to zas jako 
takovej důvod nebyl, ale prostě se to tak dělalo tehdy.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu a o děti s „profesní kariérou“?: Asi dá, já nevim…ale 
dneska na to musíte mít asi hodně peněz, takže už musíte začínat s penězma, jinak to asi nejde. Jedině, 
že si nejdřív našetříte, abyste mohla třeba podnikat a pak se vám někdo stará o děti a vy se věnujete 
práci. Nebo potom musíte mít fungující babičky. Já nevim, skloubit se to asi dá, ale je to asi dost 
individuální, asi záleží na každym, jak to zvládá.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: Úspěšná může být dycky, to spíš záleží 
na tom, jak se snaží a jestli jí třeba někdo nehází v práci klacky pod,hy, což nemusí zrovna souviset 
s rodinou a dětma.  
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Tak dneska je to úplně jinak. My sme nic jinýho jako 
ani neznaly…hm…jako co jinýho. Jazyky sme neuměly, ven se jet nedalo nebo jenom do támdle do 
Jugošky, no, tak to jako bylo hezký, ale žádná závratná zkušenost to nebyla, práce byla mizerná, plat 
eště horší, no, tak to je jasný, že dneska, dyš je todle zaplaťpánbů jiný, tak že chtěj ženský taky i něco 
jinýho než děti. My sme třeba i díky tomu musely spoustu věci vydržet i v manželství, dneska ženská 
veme děti a de, to bych já třeba tehdy nemohla vůbec udělat, to prostě nebylo myslitelný, že bych 
přišla za maminkou nebo tak. Takže dneska máte víc možností a tak lidi víc přemýšlí, jestli spolu být 
nebo ne, jestli to stojí za to. Dneska si musíte dost vybírat, ty možnosti jako sou a to je dobře, ale taky 
to znamená, že si musíte říct, co teda chcete, protože všechno to nejde, no. 
  
A dovedete si Vy představit svůj život bez dětí?: Tak já sem se vdávala těhotná a přišlo mi to úplně 
normální. Já sem vo tom vopravdu moc nepřemýšlela. To prostě tak bylo, takže ty děti sou velice 
podstatnou částí mýho života, bez nich by to nešlo. Taky člověk se musel kvůli nim hodně uskromnit      
a dělali sme pro ně, co sme mohli, takže bez nich si to představit neumim. I dyš sem jako mladá 



kolikrát si řikala, že dybych neměla dvě děti, tak bych mohla třeba večer někam jít nebo tak, ale jako 
tak celkově sem byla samozřejmě ráda, že je mám, to bylo to nejdůležitější.  
 
 
Jak ste měli nebo máte s  manželem rozdělené role v domácnosti a při výchově dětí a podobně? 
Dodržovali ste rozdělení na „ženskou“ a „mužskou“ práci?: Jako dyš sem byla mladá, tak byla 
domácnost hlavně na mě, potom, dyš děti začaly chodit do školy, tak se s nima manžel docela dost učil 
a bral je na různý výlety a tak. O sobotách se třeba ráno sebrali a šli na procházku, na koníčky se 
třeba podivat nebo…a já sem si navařila a uklidila sem no a v neděli sme na sebe měli jako víc času 
všichni nebo šel manžel někam s kamarádama z práce a já byla s dětma.  
 
Pomáhal vám manžel v domácnosti dostatečně?: Tak jo, pomáhal…spíš s dětma teda. Já sem 
potom, dyš  už sme měli děti starší, po něm začala chtít, aby mi víc pomáhal, ale moc se mi to nevedlo. 
To se asi musí od začátku (smích)…pak už je pozdě něco chtít změnit, ale děti sme vychovali, no, takže 
nějak tak to šlo.  
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel – žena pečovatelka o rodinu“?: Jo, já myslim, že to tak 
nějak funguje. Ale nemělo by to být tak, že ta žena chodí do práce, pak přijde domů a začne vařit          
a dělat ostatní věci, zatimco chlap sedí a čte si noviny. Měl by jí taky pomáhat a nebrat všechno jako 
samozřejmě, že to udělá ona. Já sem na todle asi přišla dost pozdě…ale myslim, že dneska sou k tomu 
ty kluci už tak jako víc vedený, aby pomáhali.  
 
Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Tak řikám, asi je přirozený, že se 
většinou vo tu domácnost stará hlavně ta žena, že jo, jako zase úplně naopak si to představit nedovedu 
a asi je lepší, dyš některý věci dělá ženská, jo, třeba takový žehlení nebo tak, jo, to by to dopadlo, ale 
nemělo by to být jako jenom na ní, musí jí pomáhat manžel, ale i děti.  
 
A souhlasila byste s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Pro rodinu je určitě důležité, aby byla 
finančně zajištěná, to určitě.  
 
Co pro Vás bylo ve vztahu k  manželovi nejdůležitější v počátcích Vašeho vztahu?:  No,…tak já 
sem vo tom, musim říct, tehdy moc nepřemýšlela…pochopitelně sem byla zamilovaná…hm…a čekala 
sem kluka, tak to bylo takový jako romantický, že se vememe, budeme mít vlastní byt a miminko, no, 
jinak celkem sme si rozuměli, chtěli sme spolu žít, no. To víte, že hodně věcí pak moc romantických 
nebylo (smích), ale jako klapalo nám to.  
 
Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější teď?: Dneska, v mym věku, hlavně zdraví, že máme práci, 
kde bydlet, že máme krásný a zdravý vnoučata 
 
Co pro Vás bylo nejdůležitější, když ste zakládala rodinu a plánovala počet dětí?: Nejdůležitější 
bylo, že sme měli kde bydlet a že sme měli práci, já sem, jak už sem řikala, chtěla do Prahy, tak to sem 
se taky těšila a že budeme svými pány, dyš to tak řeknu, že se jako osamostatníme, i dyš to nás brzo 
přešlo, to prvotní nadšení. Ale tohle jako byl předpoklad k tomu, že sme mohli tu rodinu pak uživit.  
 
Co je pro Vás nejdůležitější v současné době?: No, to zdraví, abysme mohli být pořád oporou dětem 
a abysme pro ně nebyli na starý kolena přítěží, aby nám to zdravíčko sloužilo.  
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: No, dyš je člověk šikovnej, tak vydělá peníze i bez toho, ale 
dneska je to určitě hodně důležité, to vzdělání a do budoucna to určitě bude víc a víc potřeba, já sem 
ráda, že děti si udělaly maturitu, to se určitě v dnešní době neztratí.  
 
Měla ste v mládí dostatek možností ke studiu?: No, jak se to vezme, tak asi dybych jako chtěla, tak 
sem mohla jít na nějakou školu, ale tak já sem šla do učení, takže to jako potom sem dostala výuční list 
a tim to bylo, to stačilo.  
 



V čem se liší Váš způsob života od způsobu života Vašich dětí?: Asi ve všem, ale to je určitě dobou. 
V něčem se nám asi podobají, ta výchova se určitě nějak projevila, to ano, ale asi se přizpůsobily 
dnešním podmínkám a požadavkům. Sou určitě mnohem takový…jako průbojnější, bych řekla, víc se 
vyznají, sou víc informovaný, to je určitě hodně znát, my sme pomalu nevěděli, že existujou nějaký 
pohlavní nemoci, dyš sme byli mladí, jo. Tak to je dneska se všim, no. Ta společnost je prostě taková 
ve všem otevřenější, to je určitě dobře, i dyš teda taky to má svoje negativní stránky, to jo. Dneska co 
vidíte v televizi a i přes den, dyš se koukaj děti, to je někdy hrůza. No a taky maj dneska ty mladý 
ztížený ty začátky, já bych řekla. To je dost těžký, dyš si chcete založit rodinu a scháníte bydlení, no,     
a tak všechno je dneska celkově hodně drahý.  
 

A v čem se naopak schodujete?: Hm…tak asi takovým tim optimistickym pohledem na svět, to je 
určitě důležitý v každý době, tak to máme asi, řekla bych, společný.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
-jedná se o doslovný přepis rozhovoru; proběhl v domácnosti respondentky, trval cca 25 minut 

 



Rozhovor č. 8a – DCERA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1978  
-bez sourozenců  
-svobodná  
-bez vyznání 
-dvě děti: 2, 5 roku a 11 měsíců  
-nejvyšší ukončené vzdělání: SŠ 
-v současnosti na mateřské dovolené – dříve asistentka ředitele 
-bydlí v podnájmu 
 
 
 
 
V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: V šestadvaceti.  
 
Odkládala jste kvůli něčemu narození dítěte?:  Ano. Jednak sem chtěla jistotu, že budu mít toho 
správného partnera pro život, že spolu zvládneme to dobré, i to zlé, takže sme spolu dost dlouho žili      
a tak nějak se vzájemně oťukávali, já myslim, že to je hodně důležité. No, po nějaké době sme začali 
uvažovat o dětech, ale neměli sme vyřešené bydlení a finanční zabezpečení. Bydlení teda pořád jako 
vyřešené nemáme, i dyš sme se měli už dvakrát stěhovat, ale už se to snad blíží ke zdárnému konci. 
Budeme muset jít za Prahu, ale budeme bydlet ve svém. 
  
Kolik chcete mít dětí?: Dalšímu dítěti bych se nebránila, ale nemyslim si, že si ho budeme moct 
pořídit, právě kvůli tomu bydlení. Pořizujeme si domeček za Prahou, takže to bude velká položka 
v rozpočtu a na dlouhou dobu se budeme muset uskromnit. Dlouho sme s tím váhali, protože budeme 
muset právě za Prahu a oba tady pracujeme a máme rodinu, ale nakonec to bude nejlepší způsob, jak 
vyřešit naši situaci. Bydlet v podnájmu už dál nechceme, to je vyhazování peněz, takže budeme radši 
investovat do svého. Zvažovali sme to, protože manžel bude muset denně dojíždět do práce a já až 
nastoupim, tak zřejmě taky, pokud si nenajdu něco nového, ale není to zase tak daleko, takže snad to 
pude. Plus je, že je tam krásný okolí, děti tam můžou běhat venku a nemusim se bát, že je přejede 
nějaký auto, je tam klid, takže pro ně to bude určitě výhodné. Trochu sme se báli, jak to budeme dělat 
se školou, protože tam je jenom základka, ale to je ještě předčasné, to se eště ukáže.  
 
Co Vás nejvíc ovlivňuje při rozhodování kolik mít dětí?: Nejvíc určitě podmínky bydlení a finance, 
to je vlastně to samé. Teď, dyš budeme mít svoje bydlení, tak na tom budeme dost špatně, budeme 
muset hodně šetřit, takže budu ráda, dyš uživíme dvě děti. Nebo možná ne přímo uživíme, to přehánim, 
ale prostě budeme muset žít dost skromně. Navíc teda máme tady v Praze celou rodinu, já i přítel, 
takže to je taky škoda. Jako nebudeme bydlet tak daleko, ale prostě teď, dyš sem potřebovala, tak mi 
třeba mamka nebo kamarádka tady přes ulici pohlídaly děti, to teď nepůjde, i dyš asi si najdeme nové 
známé. Já sem jako moc ráda, že se budeme konečně stěhovat, ale mám z toho i trochu obavy, no.  
 
Měla byste/chtěla byste více dětí, kdyby byla Vaše ekonomická situace jiná?: Asi ano, chtěla bych 
třetí a možná i další dítě, i dys teda nevim, jestli bych se z nich nezbláznila. Ale já sem sama jedináček 
a dycky sem strašně chtěla mít sestřičku a záviděla sem dětem okolo, protože všichni ségru nebo 
bráchu měli. A voni zas záviděli mě, že jo, protože si mysleli, že je skvělý, mít všechny hračky pro sebe, 
byly sme děti, no.  
 
 
Měla byste nebo chtěla byste více dětí, pokud byste mohla pracovat na částečný úvazek, měla 
flexibilní pracovní dobu či dostupnější předškolní zařízení pro Vaše děti?: To ne, to by mi asi moc 
nepomohlo, do školky chci děti dát až budou trochu větší, teď s nimi chci být doma, částečný úvazek by 



moji situaci asi moc nevyřešil, protože jednak teda budu mimo Prahu a hlavně moje práce spočívá 
v tom, že sem v práci a řešim to, co je třeba za ten den vyřešit, takže to by nešlo.  
  
Je pro Vás sňatek nutným předstupněm před narozením dětí?: Za úplně nutné to nepovažuji, ale 
já sem se teda vdát chtěla, přítel ne. Já vim, že je to jenom papír a dokud sme spolu jenom bydleli         
a neměli děti, tak mi to nijak nevadilo a neměla sem potřebu se vdát, ale dyš sem čekala dítě, tak mi 
připadalo, že to bude taková větší jistota, ale přítel svůj názor nezměnil, dycky řikal, že je to jen kus 
papíru a že to nepotřebujeme a já sem s tim souhlasila, ale pak s dítětem sem to viděla jinak. On to asi 
vidí takhle, protože prostě není ženská, chodí do práce, je v tomhle asi takovej jako samostatnější, není 
na nás tak vázanej jako my na něj. Jako myslim finančně, on nás má moc rád, o tom sem přesvědčená 
a to, že si mě nechce vzít, je vlastně jako taky důkaz, jo, protože on říká, že od nikoho nepotřebujeme 
žádný stvrzení našeho vztahu. Máme na to teď jiný pohledy, no. No a dyš sem čekala druhý dítě, tak to 
zase přišlo na přetřes, ale pořád nic. Mě to teda zas tak nějak nevadí, ale cítila bych se asi taková 
jistější, dyš bysme ten papír, jak von říká, měli. Kvůli ničemu jinýmu to nechci.  
 
Jak dlouho jste chodila se svým přítelem, než ste měli děti?: Chodili sme spolu od mých 
devatenácti, pak sem byla dva roky v zahraničí, v Německu, no a dyš sem se vrátila, tak sme spolu 
začali bydlet, takže takových pět let, než se nám narodila malá.  
 
Můžu se zeptat na to Německo? To byl studijní pobyt?: Ne, tam sem pracovala. Já mám střední 
zdravotnickou školu, sem původně zdravotní sestra, ale dělala sem to jenom rok, byla sem na Karlově 
náměstí v Uhkt a pak sem utekla, doslova. Teda dostala sem nabídku, kamarádka už v tom Německu 
byla rok předtím a pořád mě tam lákala, já sem se dost bála, ale dyš sem to tady viděla, jak s váma 
jednaj jo, jako s kusem hadru, tak sem jela. Ta práce tady byla dost psychicky náročná, dělala sem 
hned po škole na oddělení, kde leží beznadějný případy, na dožití, takže vlastně jenom čekáte, až ten 
člověk umře a nemůžete mu ani pomoct, protože mu je už tak blbě, že už chce vopravdu jenom umřít, 
takže to bylo jako děsný. Máma mi řikala, že si zvyknu, ale nešlo to. Byla sem z toho úplně vyřízená, 
měla sem hrozný sny a…taky ten přístup doktorů… já nevim, jak je to dneska, třeba se to už trochu 
změnilo, ale my sme byly takový služky, holky pro všechno, všechno sme za ně musely udělat a eště na 
nás byly sprostný, to jako ne jenom na mě, to bylo tak normální. Jak nějaká přišla ze školy, tak dělala 
tu nejhorší práci. Takže pak sem šla do toho Německa a to bylo teda něco úplně jinýho. Nedělala sem 
teda v nemocnici, to ne, byl to pečovatelský dům pro starý lidi, takovej jako důchoďák, ale s tim, co 
máme tady se to nedá srovnat. Máma dělá už roky pečovatelku v důchoďáku, takže o tom něco vim,  no 
a tam se mi moc líbilo, i dyš ta práce taky byla náročná, ale ten přístup byl o sto procent jinej, to jako 
pro mě bylo nejdůležitější. No, bylo to těžký, jazyk sem moc neuměla, jenom základy, tak to sem se 
musela rychle doučit, abych tam mohla vůbec zůstat, ale hodně mi to dalo. Začala sem chodit i na 
angličtinu a naučila sem se používat počítač a psát všema deseti, tak to se mi pak moc hodilo, tady. 
Jenomže potom táta onemocněl a musela sem se vrátit, takže pak už sem zůstala tady. A taky sem tady 
teda měla přítele, ale von za mnou jezdil, tak mě se to tak celkem líbilo. I po finanční stránce to bylo 
výhodý. Ale do budoucna bych tam stejně asi nemohla zůstat, teď je to s tou Evropskou Unií takový 
komplikovaný. Ale fakt mi to hodně dalo, dyš sem se vrátila, našla sem si práci jako asistentka 
v takové malé firmě, tam sem byla až do mateřský a sem ráda, že už nejsem ve zdravotnictví. Já sem na 
tu zdrávku moc chtěla, už jako holka, máma má taky zdravotnickou školu a mě to jako holce připadalo 
takový hezký, starat se vo lidi a pomáhat jim, no, ale realita je hodně jiná. S tim Německem sem měla 
štěstí, protože ta zdrávka je dost úzce zaměřená, nic jinýho vlastně dělat nemůžete, protože jazyky sme 
skoro vůbec neměli, nějaký všeobecný rozhled to už vůbec ne, měli sme samý odborný předměty, 
zaměřený na tu praxi, no. Takže bych stejně musela v tom zdravotnictví zůstat nebo jít k někomu na 
soukromou praxi, ale sem ráda, že sem pryč. Já sem teda moc nevydělávala ani jako v té firmě, ale byl 
tam milej kolektiv, nebyly to zdaleka takový nervy a měla sem po všech stránkách pokoj, líbilo se mi 
tam, bavilo mě to.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?: S kariérou v tom pravém 
slova smyslu určitě ne, aspoň si to nedovedu představit, protože dyš chcete dělat kariéru, tak tomu asi 
musíte věnovat spoustu času i energie, být na telefonu a připravená, většinou asi i o víkendech, takže 
to potom není čas na nic jiného a děti toho času potřebují moc, já myslim, že mateřství rozhodně není 



jenom o tom,že si ty děti pořídíte, dáte jim najíst, oblíknete je a konec. Taky si s nima musíte hrát         
a trochu se jim prostě věnovat.   
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: No, to je asi něco jinýho, to spíš závisí 
na tom, co ta žena umí a jakej podává v práci výkon. Což samozřejmě může být ovlivněno, pokud má 
třeba nemocný dítě a už týden se pořádně nevyspala, hm…ale tak to se asi stane spíš občas, takže 
úspěch v práci jde určitě spojit i s úspěchem doma při výchově dětí a naopak.  
 
Dovedete si představit svůj život bez dětí?: Ne. Sem na mateřské, takže mívám občas stavy, že bych 
se sbalila, vzala batoh a děti tady nechala, ať si s nima přítel poradí, ale to sou jenom nervy, dycky mě 
to přejde. Děti dávají mýmu životu jako smysl, náplň, takže si to bez nich představit neumím, ne.  
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: To je jejich věc, já nevim, mě připadá přirozený, že 
mám děti, ale dyš třeba nemůžete najít toho pravýho chlapa, tak je to určitě lepší, než si to dítě udělat 
jenom protože ho chcete a je vám jedno, kdo bude jeho tatínek. To k ničemu nevede, dítě taky 
potřebuje nějakou rodinu. Dyš je žena rozvedená, tak to je něco jinýho, nemyslim si, že je lepší 
zůstávat ve vztahu kvůli dětem, ale pořizovat by si je člověk měl až po zralé úvaze a s člověkem, se 
kterým má určité věci společné. Tak dyš dospějete k tomu, že prostě nejste v situaci, kdy byste to dítě 
mohla uživit nebo mu nabídnout rodinné prostředí, tak je podle mě lepší ho nemít. V životě se určitě dá 
dělat mnoho jiných věcí. Já si to představit neumim, ale to je taky tim, že děti mám, takže teď sou pro 
mě to nejdůležitější.  
 
 
Co je pro Vás v životě důležité?: Na prvním místě ty děti, tedy jejich zdraví a spokojenost, abysme 
byli všichni v pořádku a abysme zvládli to stěhování a byly na novým místě spokojení.  
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: No, vzdělání je určitě celkově moc důležité, ale myslim si, že 
v dnešní době hlavně záleží na tom,co člověk umí. Dyš sem třeba začínala pracovat v nemocnici, tak 
dyš ste byla zdravotní sestřička, tak každej očekával, že se tomu budete věnovat a neměli moc zájem 
vás kdekoli zaměstnat, i dyš ste třeba splňovala jejich požadavky. To vim od kamarádek, který chtěly 
pryč ze zdravotnictví a musely si doplňovat jazyky a tak podobně. Dneska je to už trochu jiný, dyš 
umíte to, na co vás chtěj, tak je moc nezajímá, jestli máte maturitu z toho nebo tamtoho, na to dneska 
nikdo nekouká. Podle mě je spíš důležitější, aby se člověk uměl prosadit, aby něco jako fakt uměl         
a k tomu je určitě dobrý zkusit si pracovat někde venku, tak jako sem byla já, protože to vám dá hodně 
zkušeností a i dybyste dělala něco, co už tady dělat nebudete, tak jako já, tak ta zkušenost je 
k nezaplacení a eště se naučíte jazyk.  
 
 
Jak máte s partnerem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd.? Dodržujete rozdělení 
na „ženskou“ a „mužskou“ práci?:  V podstatě to tak asi máme rozdělené. Já sem doma s dětma       
a starám se o většinu věcí v domácnosti, dělám takové ty ženské práce, jako vaření, mytí nádobí, 
žehlení a starám se o děti. Já myslim, že to tak jako k té ženské patří, že má takovou tu roli, že se stará 
o to, aby se všichni cítili dobře a tak, ale mužský by jí měl určitě pomáhat, třeba občas vyluxovat nebo 
něco v domácnosti opravit nebo tu opravu aspoň zařídit.  
 
Pomáhá Vám partner v domácnosti/s péčí o děti?: Pomáhá, většinu teda dělám já, ale pomáhá mi, 
to jo. Neumí třeba vařit, von je takovej ten typ, co připálí i vodu na čaj (smích), ale to, co umí, s tim mi 
pomáhá a bere děti ven a tak.  
 
Vyžadujete to po něm?: Nevyžaduju, kdyby nechtěl, tak ho asi nutit nebudu, ale sem ráda, že občas 
doma něco udělá, to určitě jo. Tim, že sem teď na mateřské, tak to asi vnímám jako svoji práci, to, že 
se musim postarat o chod domácnosti,zatimco manžel je v práci a vydělává peníze, ale až budu chodit 
do práce, tak to zas jako nebudu chtít všechno dělat sama, to ne. Ale to taky budou děti už větší            
a nedaj takovou práci.  
 



Pomáhá Vám přítel podle Vašeho názoru „dostatečně“?: Hm…asi ano. Já nevim, sem doma víc 
než von, takže tim je to možná taky asi jiný, ale jo, pomáhá. 
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Asi ano. Jako teoreticky 
nemám problém s tím, dyš to má někdo zařízený tak, že muž je doma s dětma a žena vydělává, ale já si 
to moc představit neumím, asi sem v tomhle staromódní nebo já nevim, ale takhle si toho mužskýho       
i tak nějak víc vážim…mám k němu jako takovej respekt. Určitě  budu časem ráda, dyš pudu zase do 
práce, už jenom kvůli tomu, že člověk bude zase mezi lidma a bude se starat o něco jinýho než sou děti, 
ale zatím mi to tak vyhovuje a myslim si, že to k ženě tak nějak patří. Ale jak řikám, to, jak to maj 
ostatní, to je jejich věc. Asi je to věc názoru a hlavně to musí vyhovovat těm, kterých se to týká, to je 
nejdůležitější.   
 
Takže by se dalo říct, že souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: No, asi 
ano, ale mužskej by jí měl určitě pomáhat, hlavně teda pokud už maj větší děti a oba chodí do práce.    
A taky by měla být ta žena tak nějak jako oceňovaná za to, co dělá. Možná to bude znít přehnaně, ale 
práce v domácnosti je dost náročná, zvlášť pokud máte víc dětí a přitom si mnoho lidí myslí, že ste na 
dovolené, to mě dycky dojme a řikám si, že bych toho dotyčnýho chtěla vidět na mym místě. Děláte to 
pro rodinu, tak se to vlastně jako nepočítá, ale já si myslim, že takhle samozřejmě by se to brát 
nemělo.  
  
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: U nás to tak je, protože sem na mateřské, takže 
bez manželova platu by to nešlo a ty mužský stejně většinou berou víc, takže s tim souhlasim, ale jak 
sem řikala, sou rodiny, kde bere víc ta ženská a mužskej je třeba doma s dětma. Dyš jim to tak 
vyhovuje, tak jako klidně. My to ale máme takhle.  
 
Co je pro Vás ve vztahu k partnerovi nejdůležitější?: To, že nás má rád, i když si nechce vzít 
maminku svých dětí (smích), že je naše opora, to je pro mě osobně hodně důležité, že jako cítím toho 
mužskýho v zádech, je to takový příjemný pocit a myslim, že nám to hezky klape. Já se snažim, aby se 
děti cítily dobře, aby jim nic nechybělo a aby nám to klapalo s přítelem a on se o nás stará hlavně tak, 
že nás zajišťuje finančně, ale taky citově se určitě na tom vztahu podílí, to je stejně tak důležité. Peníze 
sou hodně důležitý pro život, protože bez toho si nemůžete tu rodinu vlastně ani pořídit, ale určitě to 
není to nejdůležitější.  
 
 
Jak byste ohodnotila prostředí, ve kterém jste vyrůstala? Jaká byla ekonomická situace rodiny, 
způsob výchovy a tak dále? V čem se „shodujete“ a v čem naopak rozcházíte, pokud jde               
o způsob života vaší matky nebo rodičů?: Tak na tu dobu sme žili jako tak normálně, nijak sme 
nevybočovali, nepamatuju se, že by mi něco nějak výrazně chybělo, jen mi vždycky vadilo, že sem 
jedináček, ale tak to dneska taky vidim jako dospělá jinak, i dyš já sama sem asi i kvůli tomu nechtěla 
mít jenom jedno dítě, aby nemělo stejný pocity jako já v dětství. Jinak výchova byla fajn, táta byl 
trochu přísnější, ale dneska máme moc hezký vztah, asi mnohem lepší než kdy předtim, ono dyš člověk 
dospěje a založí si vlastní rodinu, tak teprve pak hodně věcí pochopí a i dyš se třeba se všim 
neztotožňuje, tak třeba chápe, že to tak bylo. Celkově si myslim, že sem měla hezký dětství a že se 
rodiče snažili mi dát tak jako všechno, co sem potřebovala, samozřejmě v rámci možností. Lišíme se 
asi v tom, že já se snažim trávit s dětma co nejvíc času a doufám, že se mi to bude dařit i dyš budu 
chodit znovu do práce, nikdy bych práci nechtěla upřednostňovat před dětma, i dyš chápu, že někdy 
člověk nemá na výběr. Hlavní změny asi souvisí s celkovou změnou, s vývojem společnosti, s tím, že 
sou mezi námi rozdíly dané tím, že sme vyrůstali v odlišné době.  
 
 
 
 
____________________ 
- rozhovor je rekonstruovaný; proběhl v bytě respondentky a trval cca 25 minut 
 



Rozhovor č. 8b – MATKA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1956 
-jedno dítě: 29 let 
-vdaná  
-bez vyznání 
-nejvyšší dosažené vzdělání: SŠ 
-laborantka  
 
 
 
 
V kolika letech jste se vdávala?: Vdávala jsem se ve dvaceti. 
 
Jak dlouho jste chodila se svým přítelem, než jste se vzali?: Znali jsme se dá se říct už od dětství, 
chodili jsme do stejné základní školy a pak se z kamarádství stalo něco víc. O chození se asi dalo 
mluvit tak od našich šestnácti, takže dejme tomu, že jsme spolu chodili tak ty čtyři roky než jsme se 
vzali.  
 
Bydleli jste před sňatkem ve společné domácnosti?: Ne, až po sňatku. Bydleli jsme dost dlouho        
u mých rodičů, kteří měli rodinný dům, takže to celkem šlo a asi po čtyřech letech jsme dostali byt       
a začali jsme bydlet samostatně. To už jsme měli dvouletou dcerku.  
 

Byl pro Vás sňatek důležitý?: Důležitý se asi ani říct nedá, byl to takový standard, dřív se to tak 
dělalo, takže jsme se vzali i my. U nás to asi byl taky jediný možný výsledek, když už jsme se znali tak 
dlouho a chodili jsme spolu. Dnes si myslím, že jsme se možná brali zbytečně mladí, ale hodili jsme se 
k sobě, pořád si v podstatě rozumíme a jsme schopní si vyjít vstříc.  
 

Byla pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: Určitě ano, to bylo tehdy 
takové schéma – maturita, svatba, děti a rodina. Většinou se to moc nelišilo, lidé se brali a měli děti, 
mnoho jiných alternativ nebylo. Na neprovdanou ženu se každý díval jako že je nějaká divná, že musí 
mít nějakou poruchu. Každý očekával, že žena bude mít děti, ale přitom to bylo něco, co bylo vlastně 
tak samozřejmé, že se to mateřství samo o sobě ani moc neoceňovalo, nebylo to chápáno jako něco 
výjimečného. Bylo normální, že žena měla dítě a pak se jak to bylo možné vrátila do práce. O dítě se 
jí starali ve školce nebo v jeslích a ona pracovala. Většina si nemohla dovolit zůstat s dětmi delší 
dobu doma, protože žít z jednoho platu, to moc nešlo. Dneska to taky není žádná sláva, ale aspoň má 
většina žen muže, který si může vydělat peníze. Dřív ty nerovnosti nebyly tak velké, což se možná 
z dnešního pohledu může jevit, že jsme na tom byly jako ženy lépe, ale na druhou stranu, když byste 
zůstala s dětmi doma, tak ten manžel měl stejně nízký plat jako vy, takže to dlouhodobě nešlo.  
 
Jaké byly Vaše „důvody“ pro vstup do manželství?: Nějakou dobu už jsem spolu chodili, jak jsem 
říkala, takže nám to přišlo jako logický další krok. Jiné důvody jsme asi neměli, chtěli jsme 
samozřejmě do budoucna samostatné bydlení, ale to nebyl hlavní důvod. Asi jsme neměli žádný 
zvláštní důvod, spíš to tak vyplynulo. Nebrali jsme se ani kvůli tomu, že bychom plánovali rodinu, 
dcera se nám narodila když nám bylo dvaadvacet, ale neměli jsme to nějak zvlášť naplánované. 
 
 Takže jste neplánovala počet dětí a dobu jejich narození?: Věděla jsem, že chci děti, ale 
neplánovala jsem, kdy, který rok otěhotním, to ne. A když se dcera narodila, tak jsem byla ze všeho 
tak vyjevená a celkově unavená, že jsem na další děti moc nemyslela. Když jí byly dva roky, začala 
chodit do jeslí a já jsem se vrátila do zaměstnání. Po nějakém čase jsme začali s manželem mluvit       
o dalším dítěti, ale pak jsme od toho ustoupili. Byli jsme asi moc mladí a když budu upřímná, tak byly 
chvíle, kdy jsem měla pocit, že je pro nás to dítě takovým přívažkem. Nechápejte mě špatně, já jsem 



dceru od počátku milovala a manžel také a i když nebylo její narození přesně plánované, tak to bylo 
naprosto chtěné dítě, ale asi bych si to mateřství vychutnala víc, kdyby se mi narodila třeba 
v pětadvaceti. Těch pár roků sice nemusí vypadat jako velký rozdíl, ale myslím, že skutečnou mámou 
jsem se stala až když dcera začala chodit do školy a musela jsem se s ní trochu připravovat, dělat s ní 
úkoly a tak. Myslím si, že to hodně souviselo s tím věkem. Jako mladá jsem o mnoha věcech 
nepřemýšlela, dělala jsem to, co se ode mě očekávalo, co se mi nabízelo. Jestli je to pro dceru 
nejlepší, o tom jsem uvažovala až zpětně, když už jsem nemohla nic vrátit. Chodila do jeslí a pak šla 
rovnou do školky, což mě potom zpětně mrzelo, protože jsem si uvědomila, že ty roky už nám nikdo 
nevrátí. Tehdy jsem s ní trávila opravdu málo času a přitom je to velice důležité období. Ale tehdy mi 
to nepřipadalo jako něco špatného, to spíš až když šla do té školy.  
 
 
Co Vás nejvíce ovlivňovalo při rozhodování o tom, kolik mít dětí?: Asi nejvíc to, že jsem byla 
nezralá a vlastně jsem si pak uvědomila, že jsem nebyla připravená ani na to jedno dítě. Když jsem 
zjistila, že jsem těhotná, tak jsem se na dítě moc těšila, ale neuměla jsem si představit, co to všechno 
bude obnášet až se narodí a jak to bude složité. Je to asi dost individuální, někdo zvládá pět dětí          
a nepřijde mu to, ale já jsem měla co dělat s jedním. Ale jsem přesvědčená, že kdybych měla dceru      
o něco později, tak bych asi věci vnímala jinak. Měla jsem také pocit, že pořád něco nemáme, že nám 
chybí peníze a že se musíme omezovat hlavně kvůli dcerce, takže další dítě by situaci moc nevylepšilo. 
Až později jsem si uvědomovala, že je dcera to nejdůležitější co mám a že nějaká večerní zábava nebo 
čaj mi neuteče.  
  
Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy jste zakládala rodinu?: Dokud jsme 
bydleli u rodičů, tak to šlo, hlavně jsme měli i víc času jeden na druhého, ale i na vlastní zábavu. 
Když jsme se přestěhovali a měli vlastní rozpočet, tak to bylo horší, zvláště, když jsme měli dítě, tak se 
to zhoršilo, i když samozřejmě dnes jsou děti mnohem nákladnější. Ekonomicky jsme na tom nebyli 
moc dobře, ale je pravda, že mnoho věcí fungovalo. Jesle i školka nebyla otázka peněz, tak jako je to 
dnes, kdy musíte mnohdy platit i za to, aby vám dítě do školky vůbec vzali, protože nejsou místa. 
Dcera například chodila do několika kroužků, některé se sice platili, ale vždycky to bylo spíše 
symbolické. To už dneska taky neexistuje. Dneska stojí všechno moc peněz.  
 
Myslíte, že byste bývala měla více dětí, pokud by byla Vaše ekonomická situace jiná nebo 
pokud byste mohla pracovat např. na částečný úvazek nebo měla flexibilní pracovní dobu?:  Ne, 
asi ne. Trvalo mi, než jsem přišla na to, že dcera je pro mě důležitější, nebo spíš to nejdůležitější, že 
nemám čeho litovat, že jsem si užila před jejím narozením a pak jsem byla ráda, že jsem se jí mohla 
věnovat. Když byla větší, tak jsem se jí asi snažila určité věci vynahradit. Myslím, že se snad nikdy 
neměla nějak špatně, nikdo jí nikdy neubližoval ani nezanedbával, ale později jsem se jí zkrátka 
chtěla věnovat dřív, než když byla malá a byla skoro celý den ve školce.  
 
Jak dlouho jste byla s dětmi doma (na mateřské dovolené)?:  Necelý rok. 
 

Pomáhali Vám s péčí o děti rodiče/příbuzní (hlídání dětí, finanční výpomoc…)?: Finančně moc 
ne, spíš dceru občas pohlídali a brali si jí třeba na chatu nebo když měla prázdniny.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?: S kariérou asi ne, nebo 
potom ale asi nemáte moc času na skutečnou péči o domácnost a už vůbec ne o děti, takže tím asi 
potom trpí.  
 
Dařilo se Vám skloubit dohromady zaměstnání a péči o rodinu?: Ano, dařilo, byla to nutnost. 
Bylo to hodně náročné a zpočátku jsem mívala někdy dost špatnou náladu, měla jsem pocit, že se mi 
nic nedaří a že nic nemá cenu, ale časem jsem si asi zvykla a brala jsem to jako normální způsob 
života.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: Tak jedno nebo dvě, pak už se asi může 
obojímu věnovat jenom na půl a to potom žádný úspěch nepřijde.  



 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Pokud k tomu mají vážný důvod, tak to chápu. Já jsem 
o dětech ani jako mladá moc nepřemýšlela, zkrátka jsem otěhotněla a dítě měla a později jsem byla 
moc ráda, protože dítě dodá životu člověka úplně jinou cenu, ale pokud má nějaká žena pocit, že 
dítěti nemůže dát lásku a péči, tak potom je správné, že ho nemá a věnuje se jiným věcem.  
 
Jak jste měli/máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd. 
(dodržovali jste rozdělení na „ženskou“/„mužskou“ práci….)?: Jako mladá jsem dělala prakticky 
všechno já, proto jsem také měla ty stavy beznaděje, těžko se to teď někomu popisuje, ale tehdy mi 
opravdu bývalo do breku. Měla jsem malé dítě, kterému jsem se nemohla věnovat tak, jak bych si 
představovala, protože jsem chodila do práce, která mě nebavila, nebo spíš byla dost psychicky 
náročná – dělala jsem ošetřovatelku v domově důchodců, pracuji tam dodnes, ale teď je to o něčem 
úplně jiném. Jsem starší a dnes mě ta práce moc baví, ale jsem také mnohem zkušenější a hlavně si 
nemusím dělat starosti, jestli stihnu uvařit večeři a zařídit další věci. Manžel mi moc nepomáhal, ale 
pravda je, že já jsem to po něm zpočátku ani nevyžadovala. Z domova jsem měla zažitý model, že 
matka se stará o všechno sama a otce jsem vídala večer a někdy přišel na oběd. To bylo všechno. 
Nikdo kolem toho nenaříkal, bylo to normální, fungovalo to tak. Měla jsem pocit, že je to můj úkol      
a že mi s tím nemůže nikdo pomáhat, tím méně manžel. Takže to bylo dost namáhavé. S dcerkou si 
hrál a bral ji ven, ale to bylo tak všechno. Začala jsem ho víc zapojovat do domácích prací až později, 
když mi bylo ke třicítce. To už paradoxně byla dcera samostatnější, ale já jsem si asi začala 
uvědomovat, že nemusím být ta super úžasná a všechno zvládající žena a dávala jsem mu to najevo. 
Naštěstí to ustál a začal mi pomáhat, i když to trochu trvalo. Byla jsem asi ve všech směrech dost 
nevyzrálá a trvalo mi, než jsem na některé skutečnosti přišla.  
 
Pomáhal/pomáhá Vám partner/manžel v domácnosti/s péčí o děti?: S péčí…spíš si s dcerou hrál, 
ale i to byla samozřejmě pomoc, protože jsem mezitím mohla uklidit a zařídit, co bylo třeba.  
 
Vyžadovala jste to po něm?: Jak jsem říkala, až po třicítce. Dřív jsem měla za to, že to je jenom můj 
úkol a vlastně moje povinnost. Chtěla jsem dostát takového toho modelu ženy a matky, která všechno 
perfektně a hlavně samozřejmě stíhá a zvládá. Když jsem byla starší, tak jsem se na tohle téma bavila 
se svojí maminkou, protože když jsem byla dítě, tak jsem měla vždycky pocit, že je dokonalá, že 
všechno umí, všechno jí jde jakoby samo. Ale potom jsem, až jako dospělá pochopila, že to tak nebylo. 
Že to byla obyčejná upracovaná ženská, která neměla vůbec čas sama na sebe a na svoje pocity nebo 
přání. Napodobovala jsem vlastně něco, co vůbec neexistovalo a jsem moc ráda, že jsem na to přišla 
ještě relativně brzy.  
 
Pomáhal/pomáhá Vám podle Vašeho názoru „dostatečně“?: Když jsem to po něm začala 
vyžadovat, tak celkem ano, asi viděl, že toho bylo na mě dost.  
 
Ztotožňovala/ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: No, ze 
začátku manželství určitě ano, i když já jsem právě měla pocit, že musím tu rodinu uživit taky. Tedy ne 
sama, to by ani nešlo, ale měla jsem pocit, že musím zvládat zaměstnání i práci v domácnosti. Dnes je 
jiná doba, takže dneska se uživí žena třeba i sama a mnohdy lépe, může mít i vyšší plat než muž, ale 
tehdy tenhle model podle mě byl úplně normální. Muž se měl starat o rodinu tak, že nosil výplatu        
a žena měla zajišťovat vše ostatní.  
  
 

Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Ne, měli by se o to podělit oba 
partneři. Nemusí oba dělat tytéž věci, ale měli by se o tu domácnost nějak podělit, tak, aby to nebylo 
jen na ženě.  
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Měli by ji život oba dva, problém je v tom, že 
muž má asi častěji vyšší plat, ale pokud tomu tak není, tak může rodinu živit i žena. Nevidím v tom 
problém, pokud jí to vyhovuje, tak je to v pořádku.  
  



Co pro Vás bylo ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější v počátcích Vašeho 
vztahu?: V úplných počátcích určitě zamilovanost, přitažlivost, podobný styl humoru. Potom určitě 
to, že mě v těžkých životních situacích podpořil a podržel mě.  
 
Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější nyní?: Že jsme stále spolu a stále si rozumíme.  
 
Co pro Vás bylo nejdůležitější (mít spokojenou rodinu, budovat také kariéru, mít čas sama na 
sebe….), když jste zakládala rodinu (plánovala počet dětí atd.)?: Nejdůležitější pro mě bylo 
naplnit právě tu představu, jak jsem o tom mluvila, představu té ženy, která všechno zvládá. Potom 
jsem naštěstí pochopila, že je to hloupost a byla jsem ráda, že mám zdravou rodinu a manžela, který 
mi byl oporou.  
 
Co je pro Vás nejdůležitější v současné době?: Vlastně totéž, zdravá a fungující rodina, vnoučátka, 
z těch mám velikou radost. Asi je to taková další šance, jak si užít svoje děti, nebo tedy děti mého 
dítěte. Babičkovství si užívám mnohem víc než kdysi mateřství. Jsem zralejší a mám víc zkušeností, 
můžu se těšit z každé maličkosti.  
 
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Určitě je to důležité, souvisí to se změnou společnosti, dnes je 
to vlastně nutnost, aby byl člověk jazykově vybavený a i po jiných stránkách, aby zkrátka uměl něco, 
co ostatní neumí, aby na trhu zaujal.  
 
Měla jste v mládí možnost studovat?: Ano, šla jsem na zdravotnickou školu s maturitou, ale dál už 
jsem jít nechtěla, myslím, že jsem se na další studia nehodila, nevím, tehdy jsem o tom asi ani moc 
neuvažovala.  
 
V čem se liší Váš způsob života od způsobu života Vašich dětí?: Největší změna se odvíjí určitě od 
změny společenských poměrů, dnes se celkově žije jinak a asi bych řekla, že lépe, tedy alespoň co se 
týče takové té svobody názorů a možností, které člověk má. Dá se cestovat a tak vůbec. I když na 
druhou stranu, jak se to vezme. Já jsem cestovat nemohla, teď můžu, ale nejsou na to peníze, dřív 
jsme mnoho věcí v obchodech nesehnali, dnes prodávají takových nesmyslů, že jde z toho člověku 
hlava kolem, ale i ty základní věci jsou někdy neúnosně drahé, takže ono je to asi dvousečné.  
 
 
V čem se shodujete pokud jde o způsob života?: V čem se shodujeme? No, já mám za to, a doufám, 
že tomu tak je, že dcera žije trochu klidnějším životem, tedy, že je vyrovnanější a klidnější, než jsem 
byla já, ale myslím, si, že tomu tak snad je. Taky má svoje problémy a trápení, ale s rodinou počkala, 
což jsem jí jenom schvalovala, tak snad si to celkově užívá. Moc jí to přeji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
-rozhovor je rekonstruovaný; proběhl v domácnosti respondentky a trval cca 25 minut  
 

 



Rozhovor č. 9a – DCERA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1972  
-jeden sourozenec – 24 let  
-vdaná  
-bez vyznání 
-dvě děti: 14 a 9 let    
-nejvyšší ukončené vzdělání: vyučená prodavačka  
(nyní v posledním ročníku dálkového studia na SŠ pedagogického směru) 
-pracuje na poloviční úvazek v pedagogickém zařízení  
-bydlí ve vlastním domě 
 
 
 
 
V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: V jedenadvaceti, necelých. Byl to takovej skoro 
narozeninovej dárek, protože dcera se narodila o týden dřív, měla se narodit na moje narozeniny.  
 
Plánovala ste první dítě?: Ano, vdala jsem se a chtěli sme s manželem děti. Řekli sme si, že nemá 
cenu na nic čekat, protože sme chtěli miminko a věděli sme, že později by to třeba nemuselo taky 
hnedka jít, takže sme se moc nerozmýšleli (smích).  
 
A v kolika letech ste se vdávala?: Ve dvaceti.  
 
Byl pro Vás sňatek důležitý?: Tak důležitý…nemuseli sme se brát, ale chtěli sme. Byli sme 
zamilovaní, takže to pro nás bylo přirozený.  
 
Chcete mít ještě další dítě?: Jo, poslední dobou o tom dost přemýšlím a už sme se s manželem tak 
nějak dohodli, že až odmaturuju, tak si pořídíme miminko, pokud to teda půjde, samozřejmě. Už taky 
nejsme nejmladší. Mám už ale dost velké děti a začínám si připadat taková…nevyužitá. Na jednu 
stranu teď nevím, kam skočit, protože s tou školou je toho opravdu dost a teď navíc zařizujeme dům, 
protože manžel před rokem dědil, takže sme se stěhovali a tak vůbec. Ale díky tomu domu sem, nebo 
teda i díky tomu, sem začala uvažovat o tom, že bych možná ještě mohla mít dítě. Vdávala sem se 
docela brzy a měla sem hned děti, čehož sem nikdy nelitovala, to ne, ale asi bych si to teď prožila 
všechno jinak, asi tak nějak víc v klidu, protože už mám nějaký zkušenosti a nejsem takovej ztřeštěnec 
jako když jsem byla mladá, chodím do školy a hodně sem se toho o dětech naučila i díky psychologii    
a díky práci, kterou dělám. Je to takový dětský centrum, kde pracujeme s dětma, hrajeme různý hry     
a je tam i poradce, kterej pomáhá takovejm těm potížistům, dětem, co mají různý problémy a sou 
s nima potíže třeba ve škole a tak. Tam sem se toho hodně naučila. Dřív sem nechtěla o škole ani 
slyšet, i když naši mě dost zrazovali od učňáku, chtěli, abych si udělala maturitu, ale já sem o tom 
tehdy nechtěla ani slyšet, nepřipadalo mi to vůbec důležitý. Pak sem ale zjistila, že sedět za kasou mě 
ukrutně nebaví a navíc sem si vůbec nic nevydělala. Díky kamarádce sem se dostala k téhle práci        
a sem moc ráda. Je to něco úplně jinýho a taky mě to přivedlo k tomu, že si teď dodělávám tu školu. 
Někdy je to teda záhul, to jo, ale je to moc zajímavý.  
 
Co Vás nejvíc ovlivňuje při rozhodování kolik mít dětí?: Když sem se vdala, tak sem chtěla děti, 
narodila se nám dcera a pak sem otěhotněla znovu, ale tenkrát sem o to dítě přišla, takže pak sem 
nějakou dobu nemohla otěhotnět. Chtěla sem mít dvě děti, protože jedináčka sem nechtěla, ale zase 
sem věděla, že budem mít co dělat to uřídit ekonomicky. Teď už sme na tom o dost líp než když sme 
byli mladý, takže si snad budeme moct dovolit další dítě. Ale otázkou pro nás teda je, jestli si toho 
dítěte užijeme a jestli si to dítě užije pořádně nás. Jestli se mu budeme moc věnovat tak, jako dětem, 
když byly malý, protože už nám není tolik, kolik nám bejvalo, a s tim člověk nic neudělá, takže to taky 



zvažujeme. Jestli je to vlastně k tomu dítěti fér, jestli na něj už nebudeme v určitým jeho věku starý. 
Není to úplně jednoduchý, ale asi do toho pudeme.  
 
 
Máte představu, jak budete zvládat práci a péči o děti až se Vám narodí miminko?: Chodim teď 
do práce na částečný úvazek, takže doufám, že bych se na to místo mohla potom vrátit, třeba tak po 
roce nebo tak. Výhoda je, že si tam můžete vzít děti s sebou, protože já tam vlastně vedu takový jako 
zábavný kroužky pro ty děti, takže v tom vám mimino nevadí. Snad to půjde.  
 
Je pro Vás sňatek nutným předstupněm před narozením dětí?: My sme se brali, protože sme 
chtěli. Líbila se mi představa svatby v bílém a tak ty věci okolo, ale dneska to určitě nutnost není, ale 
je to takový hezký, když se ti dva vezmou.  
 
Jak dlouho ste chodila se svým přítelem, než ste se vzali?: Skoro dva roky, ale znali sme se celkem 
asi tak deset let, von se přistěhoval na naše sídliště a začali sme se kamarádit no a pak se to vyvinulo 
jiným směrem (smích). 
 
Bydleli ste spolu před sňatkem ve společné domácnosti?: Ne, to ne. Ale znali sme se docela dobře,    
i naše rodiny.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?: Ano, ale musí to být taková 
práce, kde sou k tomu předpoklady. Když budete trávit v práci dvanáct hodin denně, tak to půjde asi 
dost těžko. 
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: To je asi jedno, myslim, že to na to má 
vliv jenom když těch dětí máte fakt hromadu…jako třeba…nevim, tak třeba pět šest, tak něco. To je 
pak asi už nutný víc se o ně starat. 
 
Dovedete si představit svůj život bez dětí?: Ne, naprosto ne. Děti se pro mě vlastně staly smyslem 
života i po té pracovní stránce, což se dost propojuje s tím, že sem máma. Určitě bych tuhle práci 
mohla dělat i bez toho, ale pomáhá mi to jak v práci, tak naopak doma v těch každodenních situacích, 
protože už sem spoustu věcí zažila a vim, že děti sou prostě děti, že člověk musí bejt trpělivej a že by 
neměl dělat ze všeho hned problém.  
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: To je těžká otázka…pokud k tomu mají důvod, tak je to 
jejich věc. Popravdě nikoho takovýho neznám, tak si to neumim moc představit, ale je to každýho 
rozhodnutí. 
 
Co je pro Vás v životě důležité?: Momentálně maturita (smích), což jsou v mým věku dobrý starosti, 
samozřejmě rodina, aby se nám podařilo miminko a všechno nám klapalo, abych měla zdravý rodiče, 
to je tak všechno, stačí, ne? (smích).  
 

Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Dnes velký. Jako mladá sem to nechápala, měla sem úplně jiné 
starosti a radosti. Byla sem děsně chytrá a řikala sem si, že je důležitý hlavně jít do práce a vydělat 
peníze, ale jednak sem si nic nevydělala a hlavně mě to děsně nebavilo. Dneska teda samozřejmě na 
tom zkráceným úvazku taky moc nezbohatnu, ale je to práce, která mě opravdu baví a vim, že má 
smysl i pro ty děti, že se neflákaj nikde na ulicích a že jim můžem něco nabídnout, že tam najdou lidi, 
který jim poradí a pomůžou, když je třeba něco trápí nebo pokud maj problém a nikdo jim s tim třeba 
zatím nijak nepomoh. 
 
Jak máte s partnerem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd.? Dodržujete rozdělení 
na „ženskou“ a „mužskou“ práci?:  Vzhledem k tomu, že sem teď už pátým rokem na té škole, tak 
manžel je taková maminka i tatínek v jednom a je velmi výkonný (smích), nic jiného mu nezbývá. Ale 
von je fakt děsně šikovnej a bere to jako že to je normální. Když sem byla na mateřské s dětma, tak 
hodně makal, aby vydělal peníze, bylo to dost těžký, takže na mě byla v podstatě celá domácnost, takže 



řek, že teď je řada na něm, má fakt pochopení, což se asi hned tak nevidí. Taky mi ho kamarádky 
závidí (smích). Tak všechno zase tak pohodový není, ale myslim si, že sme prostě schopný se 
dohodnout a víme, co chceme. Práci v domácnosti v současné době neřešíme, nemáme vlastně nikdy 
uklizeno, jenom tak den před štědrým dnem, pak to děti rozbordelí, takže sme prostě pochopili, že tomu 
nejde zabránit. Máme papouška a psa, do toho si vemte dvě děti, který se věčně rvou a honěj, takže 
tady je to prostě furt jak po výbuchu. Ale mě to nevadí. Jako ve špíně nežijeme, to jako my uklízíme, 
ale tohle je podle mě něco jinýho. Taková ta snaha mít pořád načinčanej byt je dobrá tak pro nějakou 
osamělou ženskou, za kterou přijdou jednou za tejden kamarádky na kafe, ale když máte děti                
a normálně žijete, tak to jinak nejde.  
 
Jak dlouho ste byla s dětmi na mateřské?: S dcerou tři a se synem čtyři roky.  
 
Pomáhá Vám partner v domácnosti/s péčí o děti?: Ani bych neřekla, že pomáhá, protože von spíš 
dělá většinu věcí von. Já si beru Honzíka odpoledne s sebou do práce, dcera už je velká, takže furt 
někde lítá, ale takový to zařizování,lítání po doktorech, nakupování a většinou i vaření je na 
manželovi, takže si nemám na co stěžovat. Už ho to teda taky dost unavuje a o víkendech má pohov, 
pokud nemám zrovna zkouškový, ale už to musí vydržet, ještě rok a mám to za sebou. 
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Ta představa chlapa, co 
se umí postarat o rodinu se mi líbí, to má podle mě ráda každá ženská, když ví, že se na muže může 
spolehnout, ale jinak si nemyslim, že je nutný, aby třeba chlap nosil domů dvakrát tolik peněz co 
ženská. Rozhodně je lepší mít tátu pro děti,  než chlapa, kterej vám koupí všechno, co chcete, ale vidíte 
ho jenom večer a ráno.  
 
A souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Když na to má čas a cítí se díky 
tomu užitečná, tak je to v pořádku. Já když sem byla na mateřské s dcerou, tak sem všechno vlastně 
dělala já, protože Láďa nebyl moc doma a i když toho bylo moc, tak sem měla pocit, že to tak má bejt, 
protože sem věděla, že není nikde za zábavou, ale že tvrdě maká přesčasy. Takže vždycky asi záleží na 
situaci. Teď je zase všechno jinak, děti už sou větší, takže už taky nepotřebujou takovej ten neustálej 
dohled a ani tu péči jako mimina, na obědy chodí do školy, večeři jim připravuje táta, protože to já 
většinou nejsem eště doma z práce, takže asi je to jiný, když máte malý miminka, který tu mámu prostě 
potřebujou a když už máte velký děti, který mámu samozřejmě potřebujou taky, ale už trochu jinak sou 
schopný pochopit, že si na ně udělám čas o víkendu, protože přes tejden to nejde. Dcera to chápe 
úplně, až moc, začíná bejt v tom věku, že jí rodiče spíš překáží než že by po nich teskně toužila a syn je 
takový zlatíčko, zatím je dost takovej dětskej v porovnání třeba s klukama od nich ze třídy. Ten se 
mnou tráví docela dost času v práci, našel si tam kamarády mezi dětma, co tam dochází, takže to je 
fajn. Navíc pracuju kousek od domova, takže když už ho to tam nebaví nebo musí dělat úkoly, tak se 
sebere a de domů a  á se nemusim strachovat, jestli dojde v pořádku. 
  
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: To je taky různý. Musí to vyhovovat těma 
dvěma, kterejch se to týká, jinak je to asi jedno.  
 
Co je pro Vás ve vztahu k partnerovi nejdůležitější?: To, že je skvělej táta a skvělej partner, že je 
tak obětavej a má se mnou trpělivost, že má rád naše děti a že i když se někdy pohádáme a sme 
nervózní, protože někdy je toho vážně dost, tak se na sebe nikdy nezlobíme doopravdy a víme to            
o sobě, takže se vždycky usmíříme a všechno je zase v pořádku.  
 
Jak byste ohodnotila prostředí, ve kterém jste vyrůstala? Jaká byla ekonomická situace rodiny, 
způsob výchovy a tak dále? V čem se „shodujete“ a v čem naopak rozcházíte, pokud jde               
o způsob života vaší matky nebo rodičů?: No, jako holce mi nic nechybělo….když sem byla malá, 
tak se mi stýskalo po tátovi, protože byl hodně na cestách a já sem už nebyla zase tak malá, abych to 
nevěděla, ale byla sem pořád dítě a nechápala sem, proč s náma není. Máma měla taky dost 
komplikovaný vztah se svojí maminkou, takže tam sme jezdili do nějakých mých deseti let a pak sme 
přestali, což sem taky dost špatně nesla, ale bydleli sme u rodičů táty, takže to zázemí sem měla, to 
zase jo a v ničem sem jako nestrádala. Nebyly sme se sestrou nijak rozmazlovaný, ale měly sme vše, co 



sme potřebovali, byly sme na tom tak jako vostatní děti, nic výjimečnýho, žili sme dost tak normálně 
jako všichni ostatní, finanční stránka taky, tak normálně no.  
 
A můžete říct, v čem se s rodiči shodujete a v čem naopak ne?: S mámou sem si hodně blízká           
i dneska, hodně si rozumíme, o všem si vždycky popovídáme a umí mi poradit, protože mě zná, takže 
na ní dost dám a chovám se teda v těch důležitejch situacích asi dost podle její rady, protože sem 
přišla na to, že mě opravdu zná a umí mi říct, jak věci sou i v situacích, kdy už nejsem moc schopná to 
posoudit, protože sem třeba moc zatažená do nějakýho problému a neumim ho objektivně posoudit. 
V čem se rozcházíme to nevim, asi snad v ničem. Žijeme v jiný době, tak je to dost těžký srovnávat, 
protože teď je dost věcí jinak než když byla máma mladá, takže to nevim, ale nemáme asi nic tak 
podstatnýho, co by nás nějak výrazně odlišovalo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
- jedná se o doslovný přepis rozhovoru; proběhl v domácnosti respondentky a trval cca 25 minut 
 
 
 
 



Rozhovor č.9b – MATKA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1952 
-dvě děti: 35 a 24 let 
-vdaná  
-bez vyznání 
-nejvyšší dosažené vzdělání: SŠ 
-přepážková pracovnice na poště 
 
 
 
 
V kolika letech jste se vdávala?: Vdávala jsem se v devatenácti.  
 
Jak dlouho jste chodila se svým přítelem, než jste se vzali?: Asi tak osm měsíců.  
 
Bydleli jste před sňatkem ve společné domácnosti?: Ne, nebydleli. Až po svatbě jsme začali žít       
u rodičů manžela. Bydleli v takovém rodinném domku, takže jsme se nastěhovali k nim a zařídili jsme 
si jedno patro pro sebe, což byla veliká výhoda, protože jsme si tak vyřešili bydlení a přitom jsme 
docela měli soukromí. S rodiči jsme vycházeli dobře, ale vzájemně jsme se respektovali…zkrátka oni 
byli dost inteligentní na to, aby věděli, že jsme byli mladí a že i když jsme třeba ne všechno dělali tak, 
jak by to udělali oni, snažili se nám moc nemluvit do života, což bylo určitě hodně důležité. Tenkrát 
jsme si to asi tolik neuvědomovala, ale teď, když už mám vlastní děti dospělé, tak vím, že je těžké se 
v tomhle směru ovládnout. Člověk už má své zkušenosti a rád by je dětem předal, protože ví, že by jim 
mohl ušetřit mnoho problémů a trápení, ale ve skutečnosti to nejde, nemůžete je od toho ochránit, 
protože mají svoji hlavu a musí si to vyzkoušet sami. My jsme nebyli jiní.  
 
Byl pro Vás sňatek důležitý?: Ano, samozřejmě. Chtěli jsme spolu žít a mít děti, takže jsme se vzali. 
Věděli jsme, že spolu chceme strávit život, mít rodinu. 
 

Byla pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: Bylo běžné, že se lidé brali než 
založili rodinu, ale pro mě to tehdy nebylo úplně nutné. Ale je zase pravda, že jsem neuvažovala tak, 
jestli se mám nejdřív vdát a pak mít děti, to ne. Bylo normální, že nejdřív byla svatba a pak přišly na 
řadu děti, takže to tak vlastně bylo i v našem případě. Chodili jsme spolu a chtěli jsme být spolu           
i v budoucnu, takže jsme se vzali.  
 
Jaké byly Vaše „důvody“ pro vstup do manželství?: No, chtěli jsme spolu žít a mít děti. To byl 
jediný důvod. 
 
 Plánovala jste počet dětí a dobu jejich narození?: Jak se to vezme. Chtěla jsem se vdát a mít dítě, 
takže jsem to plánovala, ale nemusela jsem přitom brát na nic a nikoho ohledy. Měli jsme kde bydlet, 
věděla jsem, že když budu potřebovat s něčím pomoct, tak mám o patro níž tchyni. Rozhodující bylo 
to, že jsem chtěla děti. To kdy se mi narodí jsem už vlastně nechala na přírodě.  
 
V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: Ve dvaceti.  
 

Co Vás ovlivňovalo při rozhodování o tom, kolik mít dětí?: Nechtěla jsem jen jedno dítě, takže 
když se mi narodila první dcera, věděla jsem, že chci další děti. Po dvou letech po ní se nám narodil 
syn, ale ten umřel po pár dnech, nastaly nějaké komplikace. Potom jsem z toho byla dost dlouho 
hodně špatná, měla jsem dost problémy, ale rodina mě hodně pomohla, takže jsem se z toho dostala. 
Neměla jsem dlouho odvahu jít do toho znovu, moc jsem se bála, že by se mohlo něco takového znovu 
opakovat, ale pak jsem otěhotněla a narodila se nám další dcera.  



  
Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy jste zakládala rodinu?: Nežili jsme 
si na tehdejší poměry špatně. Nejdůležitější bylo a je mít kde bydlet a mít peníze na takové ty základní 
věci a to jsme měli, takže to šlo. Neměli jsme nikdy na rozhazování, ale našetřili jsme si na auto, 
jezdili jsme na rekreace, nic nám výrazně nechybělo, asi jsme si žili tak jako ostatní, finančně jsme na 
tom byli asi tak průměrně, jako všichni kolem nás.  
 
Myslíte, že byste bývala měla více dětí, pokud by byla Vaše ekonomická situace jiná nebo 
pokud byste mohla pracovat např. na částečný úvazek nebo měla flexibilní pracovní dobu?:  Ne, 
to určitě ne. I když…já jsme si tak nějak říkala, že by bylo dobrý mít dvě děti, to bylo podle mě takový 
ideální. Jsem z pěti dětí a to mi vždycky připadalo moc. Máma byla věčně k smrti utahaná, táta pořád 
v práci, to jsem nechtěla. Ale v mém případě bylo rozhodující to, že se mi narodila zdravá dcera 
potom, co se stalo to neštěstí, takže pak už jsem tak nějak byla ráda, že mám dvě zdravé děti                
a nechtěla jsem nic riskovat a spíš jsem se zaměřila na ně a na rodinu jako celek. Snažila jsem se, 
abychom měli všichni k sobě hezký vztah a snad se nám to podařilo. Ne všechno bylo vždycky 
jednoduché, ale asi jsme se s manželem k sobě hodili a vyšlo nám to.  
 
Jak dlouho jste byla s dětmi doma (na mateřské dovolené)?:  S první dcerou rok, pak jsme ji dali 
do jeslí a  s tou druhou jsem byla doma tři roky. Když se nám narodila Marta, ta starší, tak jsem s ní 
byla necelý rok a pak jsem se vrátila do práce. Manžel jezdil na montáže do ciziny a já jsem bývala 
v té době dost sama, takže jsem do práce docela chtěla, abych přišla trochu na jiné myšlenky, i když 
mě to tam zase tak moc nebavilo. Ale tehdy mi to po tom roce doma připadalo lepší než být dál doma. 
S druhou dcerou to bylo dost ovlivněno tím, co se nám stalo se synem, chtěla jsem se jí věnovat a být 
s ní co nejvíc. Tehdy jsem si to užívala, protože jsem byla opravdu moc šťastná, že je všechno 
v pořádku a nic mi nechybělo. 
 

Pomáhali Vám s péčí o děti rodiče/příbuzní (hlídání dětí, finanční výpomoc…)?: Ano, pomáhali 
nám hodně. Měli jsme velikou výhodu v tom, že jsme bydleli pohromadě, takže to bylo opravdu moc 
fajn, protože tchyně mi děti kdykoliv pohlídala, když jsem se s ní domluvila. To byla veliká pomoc       
a  snažili se nám vypomoci i finančně. Sice jsme žili jako dvě samostatné rodiny, ale samozřejmě jsme 
třeba vařili společné večeře a tak podobně, takže rodiče nám po téhle stránce dost pomáhali. Ono se 
to nezdá, ale mladá rodina potřebuje pomoc vždycky a každá maličkost se hodí. Tohle společné 
bydlení bylo opravdu výhodné ve všech směrech.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?: Ano, proč by ne? Určitě se 
to dá zařídit, když máte kolem sebe lidi, kteří vás v tom nenechají samotnou a máte partnera, který 
nenechává všechno na vás a stará se jenom sám o sebe a o svoje potřeby nehledě na rodinu.  
 
Dařilo se Vám skloubit dohromady zaměstnání a péči o rodinu?: Ano, dařilo. Jednak mi tedy 
hodně pomáhali ti rodiče a když jsme měli druhou dceru, tak i manžel. Našel si stálé zaměstnání tady 
v Praze, takže to bylo jednodušší než dřív když byl pořád pryč, i když si finančně pohoršil. Já jsem 
potom, když jsme měli už dvě děti, chodila do práce jen na zkrácený úvazek, takže se to dalo zvládat 
docela snadno.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: To asi vždycky záleží na ní a na jejích 
vlastnostech, na tom, z kolika je například dětí, na co je zvyklá z domova. Já jsem třeba z pěti dětí       
a musela jsem doma hodně pomáhat a otáčet se. I když se mi to samozřejmě moc nelíbilo, tak to byla 
velká škola do života. Člověk si zvykne, že musí dělat sám a ne na něco nebo někoho čekat, až přijde    
a udělá to za vás. Taky potom máte takové ty ostřejší lokty, jak se říká a to je určitě v životě potřeba. 
Takže podle mě to je různé, podle toho, jaký kdo je.  
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Takových, myslím, moc není, ne? Já si myslím,že to je 
spíš asi případ těch, které si zažily něco, co je negativně poznamenalo, třeba v dětství. Jinak si 
myslím, že snad každá žena chce mít děti. Nic jiného v tom životě potom nemá takovou cenu. I když to 
si asi uvědomuje jenom máma. Chápu, že dneska, kdy je tolik možností a člověk může dělat zajímavou 



práci a potkávat se s různými lidmi, tak se dá život zaplnit i něčím jiným, ale stejně si myslím, že když 
se nějaká ženská rozhodne, že nebude mít děti, tak potom na stará kolena zjistí, že je sama a že to tak 
nemuselo být. Je to na každé, ale nedovedu si představit, že bych byla dneska třeba jenom 
s manželem, to ne.  
 
Jak jste měli/máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd. 
(dodržovali jste rozdělení na „ženskou“/„mužskou“ práci….)?: Nedodržovali jsme to. Tedy 
záleželo na tom, kdy. Když jsem byla s dcerou doma a on byl na montážích, tak jsem byla na 
domácnost sama, i když jsem měla rodiče, ale když byl zase doma, tak mi pomáhal. Dokonce to asi 
klapalo i díky tomu, že byl dost pryč, takže když byl doma, tak se hodně zapojoval. Ale když se 
narodila druhá dcera, tak to byl už nastálo v Praze a to se holkám hodně věnoval, myslím, že je to       
i vidět na tom, jaký k nim má vztah. K té starší si ho už nikdy tak silný nevybudoval, i když jí má 
samozřejmě rád, tak zkrátka podstatnou část jejího dětství tady nebyl…kdežto s tou druhou si prožil 
takové ty obyčejné, ale moc důležité věci už od miminka.  
 
Pomáhal/pomáhá Vám partner/manžel v domácnosti/s péčí o děti?: No, záleželo na tom…pokud 
byl doma, tak pomáhal a staral se i o děti. Když tady nebyl, tak nebyl a museli jsme se postarat my, to 
znamená já a tchán s tchyní. Bylo to fajn, protože aspoň děti nebyly samotné, když tady neměly tátu    
a nemuselo se jim tolik stýskat, protože máma je sice máma, ale s dědečkem byla určitě větší zábava. 
 
Vyžadovala jste po manželovi, aby Vám pomáhal s domácností a s péčí o děti?:  Ano, když byl 
doma, tak pomáhal a většinou jsem ho do toho nemusela nijak tlačit. Pomáhal. 
 
Pomáhal/pomáhá Vám podle Vašeho názoru „dostatečně“?: No….tak pomáhal. Byl to ale chlap   
a byl zvyklý, že hodně věcí obstarala maminka, takže třeba padesát na padesát to určitě nebylo…ale 
nám opravdu pomáhali jeho rodiče, hlavně maminka, takže já, i když toho bylo hodně, tak jsem v ní 
měla taky velkou oporu. Manžel ale pomáhal, když vezmu, že některé kamarádky třeba dělaly opravdu 
všechno a ještě měly pocit, že to je v pořádku, tak to u nás nebylo, to ne. To bych si líbit nenechala.  
 
Ztotožňovala/ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Když byly 
děti malé, tak jsme to tak vlastně měli, tedy hlavně, když jsem byla doma s druhou dcerou. Byla jsem 
doma a starala se o dceru, manžel chodil do práce. Ale jinak jsme z toho nevycházeli, neměli jsme 
tenhle vzor.  
 

Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Ne, dnes určitě ne. Když jsem byla 
mladá, tak to bylo normální, žena se musela postarat o celou rodinu a domácnost byla na ní, to bylo 
obvyklé, ale dnes, když si vezmete, kolik hodin ty holky tráví v práci, tak to není možné. A já jsem taky 
po manželovi chtěla, aby mi pomáhal. Měli jsme spolu děti, domácnost byla taky naše, takže jsem 
neměla pocit, že bych měla všechno zvládat sama.  
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Ne, jen pokud je v rodině hodně dětí a žena je 
s nimi doma, to potom nic jiného nezbývá, protože jinak by se rodina neuživila. Jinak je to vždycky 
záležitost těch dvou, jak se dohodnou a jak jim to vyhovuje. Myslím si, že když spolu dva lidé žijí         
a mají děti, tak by měli mít společné i peníze a neřešit, kdo na co vydělal. 
 
Co pro Vás bylo ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější v počátcích Vašeho 
vztahu?: Když jsme se brali, tak určitě láska a to, že jsme chtěli být spolu a mít děti, potom hlavně 
opora, věděla jsem, že se na něj můžu spolehnout a že se shodneme, že máme jeden pro druhého 
pochopení. 
 
Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější nyní?: Trpělivost s tím druhým. 
 
Co pro Vás bylo nejdůležitější (mít spokojenou rodinu, budovat také kariéru, mít čas sama na 
sebe….), když jste zakládala rodinu (plánovala počet dětí atd.)?: To, abych měla zdravou             
a fungující rodinu s mužem, kterého jsem milovala. 



 
Co je pro Vás nejdůležitější v současné době?: Abychom byli všichni zdraví, to je základ. Ostatní 
věci už člověk vždycky vyřeší a nějak zvládne. 
 
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Dnes určitě velký. Bez vzdělání se člověk nikam nehne, je to 
důležité.  
 
Měla jste v mládí možnost studovat?: Ne, neměla. Nebo jsem spíš neměla pocit, že by mi to 
k něčemu bylo. Ani jsem o tom neuvažovala, protože když jsem odcházela ze školy, tak jsem se vdala    
a pak už jsem plánovala děti a to bylo nejdůležitější. Dneska je jiná doba a vzdělání je určitě velice 
důležité.  
 

V čem se liší Váš způsob života od způsobu života Vašich dětí?: Zejména v možnostech. Mladá 
generace žije v úplně jiném světě, takže tím je dáno asi všechno ostatní.  
 
 
V čem se shodujete pokud jde o způsob života?: Asi právě ve způsobu života. Moje dcery obě 
studují, mladší je na vysoké a starší si dodělává pedagogické vzdělání, aby mohla pracovat s dětmi, 
takže tím se asi liší nejvíc, protože musí zvládnout rodinu a školu, ale na druhou stranu na tom není 
zase tak jinak, má skvělého manžela, který jí moc pomáhá a stará se bezvadně o děti a my se jí taky 
snažíme vypomoct. Myslím, že se v ničem nijak zásadně nerozcházíme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
-rozhovor je rekonstruovaný; proběhl v domácnosti respondentky a trval cca 20 minut 
 
 



Rozhovor č. 10a – DCERA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1975  
-jeden sourozenec: 30 let  
-vdaná  
-bez vyznání 
-dvě děti – 11 a 9 let 
-nejvyšší ukončené vzdělání: SŠ 
-podnikatelka 
-bydlí ve vlastním domě  
 
 
 
 
V kolika letech se Vám narodilo první dítě?: Když mi bylo dvacet jedna.  
 
Odkládala jste kvůli něčemu narození dítěte?: Ne…měla sem po škole, pracovala sem v bance. 
Hrozně sem se těšila, až budu mít po škole a nebudu se muset učit, chtěla sem už být samostatná a mít 
vlastní příjem, ale práce mě moc nebavila. Dnes se na to taky dívám jinak, ale tehdy sem byla mladá 
holka a nudila sem se tam. Představovala sem si bůhvíco a ono se nic přelomového nestalo. 
S manželem sme spolu tehdy chodili čtvrtým rokem, tak sme si řekli, že se vezmeme a taky sme se 
domluvili, že se hned budeme snažit o miminko.  
 
Byl pro Vás sňatek důležitý?: Tehdy sem chtěla dítě a  určitě sem taky chtěla pryč z práce, takže to 
přišlo ve správný čas. Tehdy jsem se zkrátka chtěla vdávat, připadalo mi to takové hezké a taky jsem 
se těšila, že si založíme rodinu. Hrozně sem se těšila, až budu doma a nebudu muset ráno vstávat do 
práce a nebudu muset poslouchat stížnosti všech okolo, ale po pár měsících doma sem na tohle 
všechno zapomněla a měla sem pocit, že je všechno lepší, než být doma mezi čtyřma stěnama. 
Z miminka sem měla velikou radost, s tím se nedá nic srovnat, ale po nějaké době sem začala mít 
takovej pocit…jako že sem dobrá jenom na kojení, praní, žehlení. Naštěstí sem si našla kamarádku, 
která byla taky s dětma doma a ta mi hodně pomohla. Pochopila sem, že je to přechodné a že se z toho 
dostanu. 
 
V kolika letech ste se vdávala?: Ve dvaceti.  
 
Bydleli ste s přítelem ve společné domácnosti, než ste uzavřeli sňatek?: Jo, já sem se přestěhovala 
k manželovi hned po škole, teda tehdy sme eště nebyli manželé. Jak sem odmaturovala a začala sem 
chodit do práce, tak sem se k němu nastěhovala a tam sme bydleli i po svatbě až než sme se 
přestěhovali sem.  
  
Chcete mít ještě další děti?: Ne, to už asi ne. Občas mě sice takový myšlenky přepadnou, že bych si to 
miminko teď možná užila taky jinak, protože už sem starší, ale asi už ne. Máme pořád dost práce, 
začalo se nám konečně dařit, takže musím pracovat a malé dítě by do toho asi nebylo. 
 
Jak dlouho ste byla s dětmi doma na mateřské dovolené?: Na mateřské sem byla šest let, ale při 
druhém dítěti začal manžel podnikat, takže to už sme se přestěhovali a já sem mu dělala účetnictví      
a vypomáhala sem. Po mateřské sem pak jako nastoupila k němu. Je dost náročné pracovat 
s manželem a vídat se každý den, ale když byly děti malé, tak to byla výhoda, protože sme oba 
pracovali v místě bydliště, takže to určitě mělo výhody. Do školky ale děti chodily. Jednak sme chtěli, 
aby si zvykly na kolektiv než půjdou do školy a bylo to tak pak i lepší pro mě, protože sem se mohla líp 
soustředit na práci, měla sem prostě větší klid.  
 



Co Vás nejvíc ovlivňovalo při rozhodování kolik mít dětí?: Nejvíc…pro nás bylo asi rozhodující to, 
že manžel začal podnikat a potřeboval, abych se zapojila, takže i ty dvě děti byly dost…o třetím sme 
asi ale nikdy vážně neuvažovali. Spíš sem si tak sama říkala, že by bylo hezký, mít to dítě teď, když už 
mám děti větší a nepotřebujou tolik opatrování. 
 
Ovlivňuje Vás v rozhodování o počtu dětí ekonomická situace?: Určitě to hraje roli, ale 
rozhodující to není. Nejsme žádný boháči, ale nežijeme si špatně, jsme na tom celkem dobře. Sme spíš 
v takový situaci, že já teď dělám na víc pozicích, protože sme měli neustálý problémy s personálem     
a pořád se z toho nemůžeme dostat, takže takhle máme jistotu, že nás nikdo neokrádá a já si na 
všechno dohlídnu. Sice pracujeme vlastně doma, ale s dalším dítětem bych prostě neměla na všechno 
čas a asi by to nešlo zvládat. 
 
Měla byste nebo chtěla byste více dětí, pokud byste nepodnikala a mohla byste pracovat třeba na 
částečný úvazek, měla flexibilní pracovní dobu?: V tom případě bych asi do toho dalšího dítěte šla, 
pokud by manžel souhlasil (smích). Ale tahle práce mě baví, takže nevím, těžko se to rozhoduje, když je 
to čistě teorie.   
  
Je pro Vás sňatek nutným předstupněm před narozením dětí?: Pro mě to bylo spíš o tom, že sem 
se chtěla vdát…podle mýho to nutný není, ale asi je to lepší. Dokud spolu lidi žijou sami a nemaj děti, 
tak je to jedno, ale pak je to asi lepší, hlavně pro ty děti. Nikdo se je nevyptává a taky jim to nemusíte 
vysvětlovat. No, ne, tak je to na každým, aby si to zvážil. Žádná ostuda to není, ale podle mě je to 
takhle jednodušší. I třeba když se něco stane, vám nebo dětem, tak je vždycky lepší, když ste manželé. 
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?: Určitě dá, ale je to i o štěstí. 
Musíte mít štěstí na zaměstnavatele a na rodinu. Když máte malé děti a sou často nemocný, tak je to 
problém, pokud to šéfa vůbec nezajímá a chce vidět jenom odvedenou práci. Když máte fungující 
babičky a dědečky, tak je to taky obrovská výhoda, protože když je všechno na ženě, tak to potom musí 
řešit dilema, co je pro ni důležitější a jestli teda mít rodinu a jak to udělat. Musí to být souhra. Když 
máte rodinu, která vám v tomhle pomůže, tak je to super. 
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: Úspěch určitě závisí hlavně na tom, 
jestli jste na všechno sama, jestli musíte doma obskakovat celou rodinu a eště vydělávat peníze. Pak to 
moc nejde a práci se pro vás stane pravděpodobně jen nutným zlem. Ale když máte kolem sebe lidi, 
kteří se na vás nedívají jenom jako na služku, která musí všechno zvládnout sama, tak je to jiná.  
 
Dovedete si představit svůj život bez dětí?: Dovedu si představit, že bych sama rozjela nějaké 
podnikání, umím si představit, že to člověka naplňuje, ale asi to není na celý život. Je v tom hodně 
nervování a stresu…a když člověk zestárne, tak je pro něj rodina určitě důležitá a já sem moc ráda, že 
mám svoje děti. 
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Hledají smysl v něčem jiném. Pokud se jim podaří ho 
najít, tak je to moc dobře, pokud zjistí, že to byla chyba a že by dítě chtěly a je pozdě, je to dost 
smutné.  
 
Co je pro Vás v životě důležité?: Mám dvě zdravé děti, s manželem si rozumíme a snad se nám 
konečně daří i v práci, všichni se máme dobře, mám hodně důvodů být vděčná.  
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Stoprocentně je to hodně důležité. Nejen jako vizitka když 
žádáte o práci, ale i pro člověka samotného, protože když to vezmu podle sebe, když sem byla mladá, 
měla sem pocit, že až budu vydělávat peníze a budu samostatná, nebudu už nic potřebovat. Teď už se 
taky dívám na věci jinak. Mě sice vzdělání nijak zásadně nechybí, ale kdybych jako mladá dál 
studovala, asi bych měla možnost si věci promyslet a dívala bych se na věci jinak. Ničeho nelituji, to 
ne, protože sem si na své přišla zase jinou cestou. Ale chtěla bych, aby moje děti šly na školu a získaly 
čas si věci promyslet. Já se teď horko těžko učím jazyky a doháním, co se dá. Děti sou na tom dneska 
líp než já. Je to ale docela hezkej pocit, když se se mnou děti učí slovíčka a opravují mě.  



 
Jak máte s partnerem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd.? Dodržujete rozdělení 
na „ženskou“ a „mužskou“ práci?:  Tak my dost času trávíme společně v práci, což je dost náročné, 
ale zase oba víme, že toho má ten druhý dost. Když sem byla doma na mateřské, dělala sem všechno 
víceméně já, protože manžel rozjížděl podnikání a neměl na to čas. Děti sou teď už docela samostatné, 
takže se spíš snažíme s nimi trávit čas, aby si nás užily a taky abysme si jich užili my, dokud nás eště 
jakžtakž berou (smích). Domácnost moc neřešíme. Máme výhodu, protože to naše podnikání sebou 
nese to, že si necháme uklidit i doma, s jídlem je to podobné, takže to je výhoda. I když někdy by člověk 
chtěl mít větší soukromí a větší klid. Já bych docela brala domeček někde v ústranní. Takové to 
oddělení pracovního a soukromého prostoru u nás moc není, ale má to zase hodně výhod, na druhé 
straně.  
 
 
Pomáhá Vám partner v domácnosti/s péčí o děti?: Jo, my toho máme oba hodně, ale tím spíš se 
snažíme s dětma trávit čas a věnovat se jim. Manžel stejně jako já. Když jsem byla na mateřské, tak 
sem všechno, co se týkalo domu, měla na starosti já, ale manžel v té době začínal podnikat, takže to 
bylo proto, že sem byla doma a mohla sem se o to postarat, ne protož, že sem žena a tak je to moje 
starost. 
 
Vyžadujete po manželovi, aby Vám pomáhal nebo aby se věnoval dětem?: Když máme výjimečně 
volno a něco doma děláme, tak mu třeba řeknu, aby něco spravil nebo udělal po domě, ale nutit ho do 
toho nemusím, ne vždycky se mu teda chce, ale ví, že je to nutný. S dětma tráví čas rád a dělá to kvůli 
nim i sobě, do toho ho nemusím nijak tlačit.  
 
Ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Podle je máma máma      
a když má malé děti, tak by s nima měla bejt doma, aspoň tak do těch dvou tří let a i potom se těžko 
taková ta mateřská péče nahrazuje, ale jinak si nemyslím, že by žena musela celej život strávit u plotny 
a běhat kolem svých miláčků. Náš kamarád je na mateřské a jeho žena chodí do práce, protože se rok 
před porodem dostala na moc významnou pozici a bere dvakrát tolik, co on, tak se rozhodli, že to 
udělaj takhle. Je to docela komplikovaný, protože nechtěli malýho přestat kojit. Ona s nim byla doma 
šest týdnů a pak se vrátila do práce, a manžel jí ho několikrát denně vozí do práce,aby ho mohla 
nakojit. Naštěstí teda pracuje docela blízko, ale tak stejně. No, ale jim to vyhovuje, tak si říkám, že je 
to asi dycky o tom, jak se kdo dohodne. Sebe si takhle představit moc nedovedu, já bych asi byla celej 
den na nervy, jestli bych neměla bejt doma s miminem a asi by mi i bylo líto, že si neužiju děti dokud 
sou malý. To sou takový běžný každodenní věci, který sou ale v tomhle věku neopakovatelný. 
 
Co je pro Vás ve vztahu k partnerovi nejdůležitější?: Tolerance, že se na něj můžu spolehnout a že 
nám to klape v práci i v soukromí, i když někdy na sebe nemáme vůbec nálad. Vono, když se vidíte 
sedum dní v týdnu… (smích). Ale máme hezkej vztah a nic podstatnýho nás netrápí, sme všichni 
zdravý, to je moc důležitý. 
 
 
Jak byste ohodnotila prostředí, ve kterém jste vyrůstala? Jaká byla ekonomická situace rodiny, 
způsob výchovy a tak dále?: Myslim, že sme vyrůstali úplně normálně, ekonomická situace byla taky 
obvyklá, řekla bych. Neměli sme na rozhazování, ale taky si nepamatuju, že by se nám něčeho 
nedostávalo, to ne. S rodičema sem si moc dobře rozuměla, máme hezké vztahy i dneska, což je velice 
důležité. Jako mladá sem si určitě neuvědomovala, jaké mám štěstí na rodiče. Brala sem to jako 
samozřejmost, ale deska vím, že to s náma máma neměla vždycky jednoduchý a že se vždycky snažila 
nám dát to nejlepší. Na to člověk přijde až má vlastní děti a vidí, že všechno není tak černobílý, jak si 
myslel. Celkově sem měla moc hezký dětství i dospívání.  
 
 
V čem se „shodujete“ a v čem naopak rozcházíte, pokud jde o způsob života vaší matky nebo 
rodičů?: Největší rozdíl je určitě v životním stylu, což souvisí s obecným posunem společnosti jinam. 
Za minulýho režimu se určitě žilo jinak než dneska, kdy můžete řikat a dělat, co chcete a nemusíte se 



bát, jestli za váma někdo nestojí. Já sem byla vlastně eště holka, dyš přišla revoluce, takže si spoustu 
věcí nepamatuju nebo tak jako dětsky. Moc sem tomu nerozuměla, ale dneska, s odstupem času sem 
moc ráda, že můžu svoje děti vychovávat tak, jak sama chci a nikdo jim nepovídá o nějakejch 
nesmyslech. Nejvíc se určitě liší tohle, jinak máme asi na život podobnej náhled, až na některý věci, na 
který má máma rozdílnej názor prostě proto, že za jejího mládí to bylo jinak a tak si to neumí moc 
zařadit a vysvětlit, ale jinak se v ničem zásadním nerozcházíme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
- jedná se o doslovný přepis rozhovoru; proběhl v domácnosti  respondentky a trval cca 30 minut 
 



Rozhovor č. 10b –MATKA 
 
 
 
PASPORTIZACE: 
-rok narození: 1954 
-dvě děti: 32 a 30 let 
-vdaná  
-bez vyznání 
-nejvyšší dosažené vzdělání: vyučená aranžérka  
-aranžérka, nyní pracuje jako prodavačka 
 
 
 
 
V kolika letech jste se vdávala?: Ve dvaceti. 
 
Jak dlouho jste chodila se svým přítelem, než jste se vzali?: Skoro dva roky. Seznámili jsme se 
v práci, byla jsem tenkrát učnice a manžel dělal v prodejně, kde jsem se zaučovala. Dnes je to docela 
úsměvné, protože tehdy jsme si příliš sympatičtí nebyli, oboustranně jsme se jeden druhému vůbec 
nelíbili a zpočátku jsme dokonce měli i trochu konflikty, ale znáte to, pak se to obrátilo a začali jsme 
si rozumět a nakonec jsme se vzali.  
 
Bydleli jste před sňatkem ve společné domácnosti?: Ne, před svatbou to ne. Až potom, když jsme se 
vzali. To jsme začali bydlet u našich rodičů. Tatínek nám tam zařídil jeden pokoj. Dokud jsme byli 
sami dva, tak to nebyl problém, ale s dětmi už to pak bylo složitější. Když se narodila Šárka, 
přestěhovali jsme se do vlastního, takže teprve pak jsme začali v podstatě žít jako samostatná rodina. 
 

Byl pro Vás sňatek důležitý?: Samozřejmě. Byli jsme mladí a chtěli jsme mít rodinu, děti, svatba 
tedy byla pochopitelně důležitá. 
 
Byla pro Vás svatba nutným předstupněm před narozením dětí?: To s tím souviselo. Když jsme 
věděli, že spolu chceme žít a mít děti, tak jsme se vzali, proto jsme to dělali. Jinak bychom spolu mohli 
chodit i tak a svatbu nechat na pozdější dobu, ale chtěli jsme mít děti, takže jsme uzavřeli sňatek.  
 
Jaké byly Vaše „důvody“ pro vstup do manželství?: Zejména to, že jsem chtěla mít rodinu. My 
jsme to asi ani neřešili, tehdy jsme o tom takhle nepřemýšleli. Měli jsme spíš starosti s tím, kde 
budeme bydlet a jestli se všichni vejdeme k rodičům, protože jsme plánovali děti a nevěděli jsme, kdy 
na nás přijde řada s bytem. Vzít jsme se chtěli, to jsme řešit nemuseli. Starosti jsme měli se svatbou 
samotnou. Koho pozvat, aby se na nikoho nezapomnělo, a řešilo se, jak budeme žít potom. Nebylo to 
úplně snadné, manželovi rodiče nejdřív chtěli, abychom šli k nim, jenže to by znamenalo přestěhovat 
se na Moravu a to jsme nechtěli.  
 
 Plánovala jste počet dětí a dobu jejich narození?: Plánovala jsem to, že chci mít děti, proto jsem 
se taky vdávala, ale pak, když už jsem byla vdaná, tak jsme prostě chtěli miminko, ale neplánovali 
jsme, že bychom ho chtěli za rok nebo za dva, zkrátka jsme si ho pořídili. Ale pravdou je, že když jsem 
potom byla doma s dcerou, tak jsem si poměrně záhy pořídila i další dítě, protože jsem to chtěla 
spojit. Bylo sice náročné mít doma dvě malé děti, ale věděli jsme, že se zvýší pravděpodobnost, že 
dostaneme přednostně byt, když budeme mít další dítě, protože jsme bydleli v nevyhovujících 
podmínkách u rodičů, kam jsme se nemohli pořádně vejít už s jedním dítětem, natož s druhým. Taky 
jsem díky tomu mohla zůstat déle doma a mít i mateřskou, tehdy to bylo jinak než dnes, protože doma 
sice žena mohla být tři roky jako dnes, myslím…, ale ten třetí rok už byl neplacený. Pobíraly se jen 
přídavky na děti, ale ta mateřská byla výhodnější, zejména se dvěma dětmi a mě se tehdy vyplatilo být 
radši doma s dětmi, než chodit do práce. Sice jsme museli samozřejmě šetřit, ale ten rozdíl mezi tím, 
kdybych chodila do práce by nebyl v podstatě žádný, nestálo mi to za to, chodit do práce a dávat dítě 



do jeslí. Takhle jsem se o ně mohla starat a i tak jsem věděla, že bychom chtěli další dítě. Možná 
bychom bývali počkali, ale nakonec to bylo lepší, protože si pak děti lépe rozuměly, díky věkové 
blízkosti. Takže se sešlo víc věcí najednou, proto jsme nakonec měli dcery poměrně rychle po sobě.  
 
 
Co Vás ovlivňovalo při rozhodování o tom, kolik mít dětí?: Jako mladá jsem chtěla dvě děti. Když 
se nám pak narodily, tak jsem byla ráda, že jsem je zvládala. Samozřejmě, že matka od čtyř dětí to má 
jistě těžší, ale protože byly dcery tak blízko po sobě, tak to nebylo vůbec snadné. Měla jsem doma 
batole a přišla jsem s dalším miminem, takže ten první rok potom byl velmi náročný. Byla jsem sice 
ráda doma s dětmi, protože práce mě tehdy moc nebavila. Ani ne tak pracovní náplň – dělali jsme 
výzdoby obchodů a sálů, takže to byla práce celkem zajímavá a nic náročného, ale že by mě to nějak 
uspokojovalo, to ne. Kamarádky jsem vídala i když jsem byla s dětmi doma, bydlely jsme ve stejné 
ulici. Když jsem byla s dětmi doma, věděla jsem, že dělám něco, co má smysl, protože to dělám pro 
svoje děti a pro svoji celou rodinu. Myslím, že nám to takhle fungovalo. Manžel chodil do práce a já 
jsem byla doma, takže jsem nemusela být vystresovaná, že mám nemocné dítě a musím do práce a 
podobně. Domácnost mě bavila a rozhodně mi to dávalo víc spokojenosti než v práci, kde nebyl žádný 
posun. A za těch pár korun to taky nestálo. Když už byly děti trochu větší, uvažovali jsme s manželem 
o dalším dítěti, ale nakonec jsme se pro ně nerozhodli a vrátila jsem se do práce. Měla jsem pocit, že 
ty dvě děti jsou akorát.  
  
Jak zpětně hodnotíte svoji ekonomickou situaci v době, kdy jste zakládala rodinu?: Když jsme 
měli první dceru, tak to tedy žádný přepych nebyl, byli jsme u těch rodičů, ale nic nám nechybělo, jen 
to soukromí a takové to…vědět, že si můžeme dělat, co chceme a jak to chceme. Když jsme pak měli 
vlastní byt, tak se to hodně zlepšilo, i když ekonomicky jsme na tom byli asi pořád stejně, jen jsme 
měli vlastní domácnost. Rodiče nám pomáhali i nadále, takže to pro nás bylo jako pro mladé manžele 
takové lepší. Byli jsme na tom asi tak průměrně, nijak jsme nevybočovali, taková šedá zóna.  
 
Myslíte, že byste bývala měla více dětí, pokud by byla Vaše ekonomická situace jiná nebo 
pokud byste mohla pracovat např. na částečný úvazek nebo měla flexibilní pracovní dobu?: To 
asi ne, pro mě bylo nejdůležitější to, že jsme už měli dvě děti a došli jsme k názoru, že to tak stačí. Do 
práce se mi moc nechtělo, ale říkala jsem si, že se budu moct o ty dvě děti asi lépe postarat, když 
budeme mít jen dvě, tak nějak jsme se rozhodli a myslím, že to bylo dobře. Později jsme o tom už 
nepřemýšleli, nevraceli jsme se k tomu, takže tyhle věci by mě asi v rozhodování nijak neovlivnily. 
Když jsem nastoupila zpátky,  pracovala jsem rok na zkrácený úvazek, protože mladší dcera byla ještě 
malá a do jeslí jsem ji dávat nechtěla, takže se nám o ni staraly babičky. Byla dost nemocná i tak, 
věčně nějaká rýma a podobně, takže jesle mi moc nepřipadaly jako dobré řešení. Ve školce 
samozřejmě taky stonala, ale byla už větší a říkala jsem si, že to už snad zvládne. 
 
Jak dlouho jste byla s dětmi doma (na mateřské dovolené)?:  Pět let. Starší dcerka šla pak už do 
školky a o mladší se nám staraly ty babičky.  
 

Takže Vám s péčí o děti pomáhali rodiče?: Ano, pomáhali nám hodně. Moji rodiče hlavně              
z počátku, protože jsme u nich bydleli, ale i potom, když jsme měli děti a bydleli jsme samostatně. 
Velkou pomocí byla hlavně moje maminka a manželovy tety, které bydlely v Praze. Udělali jsme 
z nich vlastně taky babičky a ony to vzaly. Hodně nám pomáhaly hlavně s malou než šla do školky, ale 
i pak, vyzvedávaly a tak podobně. Takové ty maličkosti, které ale každé ženě pomůžou.  
 
Dá se podle Vás skloubit péče o rodinu/o děti s „profesní kariérou“?: Asi ano, ale já jsem se o nic 
takového nesnažila, tak se mi to těžko posuzuje. Asi je také otázka, kolik mají lidé dětí, určitě to jde 
lépe s jedním než s pěti. 
 
Dařilo se Vám skloubit dohromady zaměstnání a péči o rodinu?: Ano, hlavně díky babičkám. 
Později s většími dětmi už to nebyl takový problém. Domácnost jsem, myslím, zvládala bez větších 
problémů. Ale já jsem taky netrávila v práci deset dvanáct hodin denně, takže to určitě bylo i tím, 
nepochybně. Dnes je to asi hodně jiné, i když samozřejmě, že rozdíly byly i tehdy, každý žil po svém, 



ale dnes mají ty holky co dělat, aby to všechno stihly. Dřív stačilo, že nosil výplatu manžel, dneska si 
ale každá chce připadat samostatná a všechno zvládat. To my jsme to měli rozdělené. Já jsem byla 
doma a stačilo mi to. I když jsem se pak vrátila zpět do zaměstnání, tak jsem měla stejně vždycky na 
prvním místě rodinu. Do práce jsem chodila, protože to bylo nutné, ale neměla jsem nikdy potřebu 
tam trávit víc času než bylo nutné. K ničemu by to nebylo a doma jsem měla dvě děti, kterým jsem se 
chtěla věnovat.  
 
Kolik dětí může žena mít a přitom být „úspěšná“ v práci?: To je podobné. Když máte doma 
hromadu dětí, o které je třeba se postarat, tak se vám na tom úspěchu pracuje určitě hůř než když 
máte jedno dítě, které dáte do školky a víte, že máte osm hodin pro sebe a svoji práci. 
 
Co si myslíte o ženách, které děti nechtějí?: Nikoho takového osobně neznám, těžko soudit, 
nedovedu si to popravdě představit. Já jsem tak založená, takže rodina pro mě byla vždycky 
nejdůležitější. Neumím si představit, že by to měl někdo jinak, ale každý je nějaký. Nikoho neodsuzuji. 
 
Jak jste měli/máte s partnerem/manželem rozdělené role v domácnosti, při výchově dětí atd. 
(dodržovali jste rozdělení na „ženskou“/„mužskou“ práci….)?: Teď už máme dospělé děti, takže 
se o sebe nějak postaráme, není to nijak náročné. Když jsem byla s dětmi doma, starala jsem se          
o domácnost, manžel chodil do práce. Fungovalo to velmi dobře, nemohla jsem si na nic stěžovat. 
 
A když jste se vrátila do práce, pomáhal Vám manžel s domácností nebo s péčí o děti?: Ne, to 
ne, byla to moje práce, nepotřebovala jsem pomoc. V sobotu bral děti na procházky, takže jsem měla 
doma klid, mohla jsem si navařit a poklidit. Samozřejmě, že jsem někdy byla unavená, ale měli jsme 
to tak zařízené a fungovalo to. Neměla jsem potřebu to nějak měnit, nebyl důvod. Oběma nám to 
vyhovovalo a děti si táty užily, on se jim věnoval, to ano. Nebyl to ten typ, co je pořád v práci a pak 
vysedává po hospodách. Věnoval se jim, myslím, že jsme měli v celku podařené manželství.  
 
Vyžadovala jste po manželovi, aby Vám pomáhal s domácností a s péčí o děti?: Ne, 
nevyžadovala, byla to součást našeho života. Manžel měl k dětem moc hezký vtah. Kamarádi si z něj 
utahovali, protože skoro všichni měli samé kluky, ale jemu to nikdy nevadilo. Byli jsme rádi, že máme 
zdravé děti, to bylo nejdůležitější. 
 
Pomáhal/pomáhá Vám podle Vašeho názoru „dostatečně“?: Ano, neměla jsem nikdy pocit, že 
bych po něm měla něco víc chtít. Když jsem byla nemocná, tak vyluxoval, umyl nádobí. Všechno uměl, 
ale měli jsme to tak nastavené a fungovalo to.  
  
Ztotožňovala/ztotožňujete se s představou „muž živitel - žena pečovatelka o rodinu“?: Nám to 
tak fungovalo, takže určitě ano. Asi to není pro každého, ale když to funguje, tak proč ne. Moc 
nechápu ty dnešní holky, které nevědí pořádně, co chtějí. Chtějí manžela, který bude domů nosit 
peníze a uživí je, chtějí auto, byt a dovolenou u moře. Chtějí děti, ale taky chtějí být samostatné a mít 
kariéru. My jsme žili jinak, určitě je to dobou a věkem, je to zkrátka jiná generace. Nám naše 
maminky taky některé věci vyčítaly, ale tohle mi moc nejde dohromady. Buď se starám o děti a mám 
rodinu nebo jdu přes mrtvoly a pracuji na kariéře. Pokud žena nemá děti, tak se to dá, ale když už si 
je pořídí, tak by se  o ně měla starat. Od toho je máma.  
 

Souhlasíte s tím, že péče o domácnost je hlavně starostí ženy?: Ano. Podle mě to tak patří k té péči 
o děti a tak obecně. Je to samozřejmě vždy o tom, jak se lidé dohodnou, co jim vyhovuje, ale mě to 
vždycky připadalo normální. 
 
Souhlasíte s tím, že rodinu má živit zejména muž?: Ano. Nemyslím si, že by bylo špatně, když žena 
vydělává peníze, ale bohužel to většinou znamená, že se nemůže starat dost o rodinu, takže mi 
připadá ideální, když muž vydělává a žena se stará o děti. Mají pak každý svoji úlohu a doplňují se 
tak. Ví, že toho druhého potřebují, že jen tak budou fungující rodina a to je podle mého názoru dost 
důležité, protože v životě samozřejmě není všechno jednoduché a jsou okamžiky, kdy o věcech 



pochybujete. Takhle ale víte, že máte rodinu, za kterou máte zodpovědnost a nemůžete se jí den ze dne 
vzdát.   
 
Co pro Vás bylo ve vztahu k partnerovi/manželovi důležité/nejdůležitější v počátcích Vašeho 
vztahu?: Láska a to, že jsme spolu chtěli mít děti.  
 
Co je pro Vás ve vztahu nejdůležitější nyní?: To, že jsme stále spolu, že jsme snad oporou našim 
dětem a že se máme stále rádi.  
 
Co pro Vás bylo nejdůležitější (mít spokojenou rodinu, budovat také kariéru, mít čas sama na 
sebe….), když jste zakládala rodinu (plánovala počet dětí atd.)?: Rodina. To, že jsem chtěla děti, 
chtěla jsem žít s mužem, do kterého jsem byla zamilovaná a se kterým jsem si rozuměla. Rodina byla 
na prvním místě.  
 
Co je pro Vás nejdůležitější v současné době?: Je to vlastně stále stejné, pořád je na prvním místě 
rodina. Snažím se jim pomáhat a snažím se být dobrou babičkou, která ráda pomůže a ráda se 
postará o vnoučata, když je třeba, ale i když to zapotřebí není a mladí chtějí být třeba zkrátka sami    
a tak. Vnoučata jsou teď pro mě nejdůležitější. I když mám už dcery dospělé, tak to vždycky budou 
moje děti, takže se o ně pořád strachuji a doufám, že se jim vede dobře, ale vnoučata jsou zkrátka 
vnoučata. Je to radost.  
 
Jaký význam přisuzujete vzdělání?: Vzdělání je určitě důležité, ale myslím si, že je důležitější to, 
jestli se člověk umí postarat o svoji rodinu, jestli umí vydělat peníze a to se vzděláním ne vždy souvisí. 
Asi je to spíš o tom, jak je kdo schopný a co umí. 
 
Měla jste v mládí možnost studovat?: Ano, šla jsem na aranžérku. Školu mi vybrala maminka a mě 
to tam jako holku poměrně bavilo. Dnes je to takový obor k ničemu, ale tehdy se mi líbilo, že nebudu 
zavřená někde v kuchyni nebo sehnutá nad šicím strojem. 
 
V čem se liší Váš způsob život od způsobu života Vašich dětí?: Určitě v tom, že dnes mají mnohem 
více rozhledu i možností. Mají povědomí o věcech, o kterých jsme my vůbec neměli tušení. Je to určitě 
plus, na druhou stranu to asi někdy zbytečně komplikuje život. Za nás bylo normální, že se holky 
vdaly a měly rodinu. Taky se našly případy, že třeba nějaká od rodiny utekla, ale to byly výjimky. 
Dneska má každá pocit, že musí jít na školu a stihnout i kariéru. My jsme si nemusely dělat hlavu 
s tím, jestli nám něco neutíká, když sedíme doma s dětmi. Byl to náš život a bylo to pro nás normální. 
Dneska ty mladí šetří na auto a na dovolenou u moře a…je to hezká věc, ale rodina už pro mnoho 
z nich nic neznamená a hodně z nich vlastně vůbec neví, co chce. 
 
 
V čem se shodujete pokud jde o způsob života?: No, moje dcery si snad od nás vzaly to, že 
nejdůležitější je starat se o rodinu, protože ta je nejdůležitější, takže asi v tomhle. Je to jiná generace, 
takže jsou věci, které my už nechápeme a někdy jim asi na jejich vkus moc mluvíme do života, ale 
naštěstí si většinou nechají poradit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
-rozhovor je rekonstruovaný; proběhl v domácnosti respondentky a trval cca 25 minut  
 


