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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá tématem dobrovolné bezdětnosti, které, mimo jiné i
s ohledem na nízkou míru celkové porodnosti, současnou společností rezonuje. Jejím cílem
je popis pojmu dobrovolné bezdětnosti ze sociologického hlediska, shrnutí dosavadních
sociologických výzkumů k tomuto tématu, a především na vlastním výzkumu založená
analýza názorů a motivů žen, které se pro dobrovolnou bezdětnost rozhodly.
Praktická část práce je uchopena kvalitativní metodou zakotvené teorie. Vlastní
výzkumné šetření má podobu hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, které díky
možnosti reagovat na konkrétní komunikační partnerky nabízí možnost nahlédnout do života
a hodnot dobrovolně bezdětných žen. Závěr shrnuje i interpretuje poznatky o názorech a
motivech dobrovolně bezdětných a nabízí tak odborné veřejnosti prostor pro lepší pochopení
této problematiky.

Abstract
This diploma thesis deals with the topic of voluntary childlessness, which, among
other things, with regard to the low birth rate, resonates by our society. Its aim is to describe
the concept of voluntary childlessness from a sociological point of view, to summarize
existing sociological researches on this topic, and primarily to analyze the opinions and
motives of women who have opted for voluntary childlessness.
For the practical part is used qualitative method of Grounded Theory. The research
itself takes the form of in-depth semi-structured interviews, which, thanks to the possibility
of responding to specific communication partners, offer the opportunity to look into the lives
and values of voluntarily childless women. The conclusion summarizes and interprets
knowledge about the opinions and motives of voluntarily childless and offers the
professional public a better understanding of this issue.
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ÚVOD
Fenomén dobrovolné bezdětnosti začíná být v posledních letech velice diskutované
téma. Lze si však položit otázku, zda jde skutečně o ryze novodobou problematiku nebo o
dlouhodobější trend, který se objevuje již v posledních letech minulého století. V České
republice se pomalu vytrácí klasické pojetí rodiny či partnerského života. Ve většině případů
se z partnerství vytrácí touha po dítěti a stát se tak rodičem.
Stále více přibývá lidí, kteří se rozhodli, že svůj život stráví jak bezdětní. Nejde však
o nedobrovolnou bezdětnost, která může mít své důvody ve zdravotním stavu, ale zcela
dobrovolnou bezdětnost, založenou na osobním, životním postoji. Tato dobrovolně bezdětná
část populace se nechce svůj život provázat myšlenkou na dítě, nechce nést rodičovskou
zodpovědnost, chce si zachovat svou vlastní identitu a autonomii. Zpravidla jsou tito jedinci
toho názoru, že v rámci rodičovství jedinec ztrácí svou osobní svobodu, která pro ně figuruje
mezi těmi nejdůležitějšími hodnotami. Společná myšlenka dobrovolně bezdětných jedinců
je upřednostnění svobodného a vlastního životního stylu, který je ovšem bezprostředně proti
rodičovství. Jedním z důvodů, které dobrovolnou bezdětnost ovlivňují, lze toto rozhodnutí
považovat, za jakousi oddanost svému zaměstnání a své kariéře. Avšak volba dobrovolné
bezdětnosti není v žádném případě zavržení jakéhokoliv partnerského vztahu. Situace, kdy
se partneři dohodnou na dobrovolné bezdětnosti je částí společnosti brána jako
neakceptovatelná skutečnost, která není v souladu se společenskými normami.1
Právě to, jaký je opravdový vztah mezi jedinci, kteří se rozhodli být dobrovolně
bezdětní a společností, mě přiměl k výběru tohoto tématu jakožto vysokoškolské
kvalifikační práce. Zároveň mě zajímaly postoje a názory široké veřejnosti na tuto danou
problematiku. Tímto předpokládám, že získané informace k dané problematice, mi pomohou
zmapovat názory a postřehy. Zároveň jsem si vědoma, že téma, které jsem si zvolila pro
svou diplomovou práci, je obsáhlé a dalo by se pojmout široce.
Cílem mé vysokoškolské kvalifikační práce je tedy získat základní poznatky z oblasti
dobrovolné bezdětnosti, a získat poznatky o tom, jak na tento fenomén pohlíží naše
společnost (viz úvodní části práce).

1

Můžeme tak usuzovat například na základě dat výzkumu European values study 2017, podle kterého se
47% dospělé české společnosti domnívalo, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání (viz s. 104
knihy RABUŠIC, Ladislav, ed. a CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena, ed. Hodnoty a postoje v České
republice 1991-2017: pramenná publikace European Values Study. Brno: Masarykova univerzita, 2018.)
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Praktická část této práce je sestavena na základě provedeného vlastního výzkumného
šetření. Hlavním cílem je popsat a proniknout do života dobrovolně bezdětných žen.
K tomuto cíli a výzkumnému problému budou sestaveny pomocné výzkumné otázky,
konkrétně hlavní výzkumná otázka a vedlejší výzkumné otázky.
Pro výzkumné šetření byl zvolen kvalitativní výzkum, a to z toho důvodu, že toto
téma vyžaduje hlubší poznání a získali jsme tak detailnější popis jednotlivých případů. Jako
metoda sběru dat byl použit hloubkový polostrukturovaný rozhovor, a to především pro jeho
flexibilitu, umožňující reagování na získané odpovědi. Pro výzkumné šetření bylo osloveno
celkem deset respondentek.
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1 DOBROVOLNÁ BEZDĚTNOST
Fenomén dobrovolné bezdětnosti je velmi diskutované téma v rámci problematiky
poklesu porodnosti. V uplynulých letech došlo k poklesu počtu narozených dětí, což má
negativní vliv na postupné stárnutí populace. Mladí lidé se však stále častěji rozhodují pro
odkládání rodičovství do vyššího věku či nechtějí zakládat rodiny vůbec. Co si tedy
představit pod pojmem dobrovolná bezdětnost? Jaký je na ni pohled v rámci sociologického
hlediska?

1.1 Vymezení pojmu
Bezdětné osoby mohou být nejen muži, ale rovněž také ženy, jež si prošli různými
životními osudy. Každý jedinec, který se rozhodne nemít děti, chápe svou bezdětnost
různým způsobem a má k tomu své osobní důvody. Z toho důvodu je také velmi obtížné
úzce definovat jednotlivce, pro kterého by byla typická bezdětnost či takto definovat skupinu
lidí, kteří se rozhodli nemít děti. Každý člověk je individualitou, což v tomto případě platí
také v kontextu bezdětnosti. Společným prvkem pro bezdětné lidi je zejména nahlížení
společnosti na jejich svobodné rozhodnutí nemít děti. Společnost a média pátrají ve svém
přístupu k této problematice po příčinách bezdětnosti, aby dokázali pochopit rozhodnutí lidí
prožít svůj život bez dětí. 2
Podle socioložky Haškové3 lze dobrovolnou bezdětnost vysvětluje následovně:
„Dobrovolnost bezdětnosti je jednoznačná pouze tam, kde je rozhodnutí se pro bezdětnost
deklarováno. Při takovém rozhodnutí je důraz kladen na příležitosti, které přináší život bez
rodičovství.“
O dobrovolné bezdětnosti se dá hovořit v případě, že se mladí lidé v manželství či
partnerství rozhodnou bránit početí za účelem nepořizovat si děti a žít tak bez další možnosti
plození. Autorka Víznerová4 uvádí, že: „Dobrovolně bezdětní deklarují své vědomé,
dobrovolné rozhodnutí a volbu prožít celý svůj život bez vlastních dětí.“

2

HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě. [online]. 1. vyd.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006 [cit. 2019-11-21]. ISBN 80-7330-092-3. Dostupné z:
https://archiv.soc.cas.cz/en/publication/fenomen-bezdetnosti-v-sociologicke-demograficke-perspektive.
3
HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studie
(Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-020-9, s. 172-173.
4
Víznerová In HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009.
Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-020-9, s. 78.
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Podle autora Rabušice5 lze o dobrovolné bezdětnosti hovořit v případě, že je vědomě
bráněno početí s tím záměrem, že mladí lidé chtějí udržet partnerství či manželství dále
bezdětné.
I přes výše uvedené definice je však nutné zmínit, že definovat dobrovolnou
bezdětnost není vůbec tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vnímání vlastní
bezdětnosti a vymezování příslušné definice je vždy subjektivní záležitostí, což vyplývá
z celkové problematiky. Nikdy nelze s jistou říci, zda se mladí lidé rozhodli nemít děti
z vlastní vůle či je k tomuto rozhodnutí přivedly okolnosti v jejich životě.6
Samotný výzkum Jeffriesové a Konnertové7 dokonce dodává, že dostupné definice
dobrovolné bezdětnosti neodpovídají vlastním definicím dobrovolně bezdětných lidí.
Z jejich pohledu tak nelze tento pojem definovat ani jakkoliv vymezit.
Oproti tomu Letherbyová a Williamsová8 považují sice dobrovolnou bezdětnost za
volbu, ale necharakterizují ji z hlediska cíleného úsilí či záměru. Dle nich není dobrovolná
bezdětnost záměrnou volnou, ale spíše se jedná o dvojznačnou probíhající shodu různých
nejen personálních, ale také sociálních okolností. Tyto okolnosti se mohou v čase měnit,
takže volba dobrovolné bezdětnosti nemusí ihned znamenat, že se daná osoba rozhodla nemít
dítě, ale pouze nestojí o to být rodičem.
Velkou roli v rámci problematiky bezdětnosti také hraje druh partnerství, ve kterém
bezdětní mladí lidé žijí. Autorka Hašková9 zpracovala strukturovaný přehled s ohledem na
typ partnerství.

5

RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Sociologické
nakladatelství, 2001. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-01-6.
6
KELLY, Marta. Women's Voluntary Childlessness: A Radical Rejection of Motherhood? Women's Studies
Quarterly, 37(3/4), 157-172. 2009. [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: https://doi.org/10.1353/wsq.0.0164
7
JEFFRIES, Sherryl a Konnert, CANDACE. Regret and psychological well-being among voluntarily and
involuntarily childless women and mothers. The International Journal of Aging and Human Development,
54(2), 89-106. 2002. [cit. 2019-11-21]. Dostupné z: http://doi.org/10.2190/J08N-VBVG-6PXM-0TTN
8

LETHERBY, Gayle a Catherine WILLIAMS. Non-Motherhood: Ambivalent Autobiographies.
Feminist Studies [online]. 1999, 25(3), 719-728 [cit. 2019-11-21]. ISSN 00463663. Dostupné z:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&an=edsjsr.10.2307.3178673&scop
e=site.
9

HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě. [online]. 1. vyd.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006 [cit. 2019-11-21]. ISBN 80-7330-092-3. Dostupné z:
https://archiv.soc.cas.cz/en/publication/fenomen-bezdetnosti-v-sociologicke-demograficke-perspektive.
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Obrázek č. 1- Typy bezdětných strukturované dle partnerství

Zdroj: HAŠKOVÁ, Hana, Petra ŠALAMOUNOVÁ, Hana VÍZNEROVÁ, Lenka ZAMYKALOVÁ. Fenomén
bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě. Sociologické studie / Sociological Studies 06:4.
Praha: Sociologický ústav AV ČR. 2006. ISBN 80-7330-092-3, s. 14.

1.2 Dobrovolná versus nedobrovolná bezdětnost
Bezdětnost lze rozdělit do dvou kategorií, a to na bezdětnost dobrovolnou a
nedobrovolnou. Dobrovolná bezdětnost byla vymezena již výše, ovšem najít hranici mezi
těmito dvěma kategoriemi je velmi problematické, jelikož je nelze zcela oddělit. Zároveň se
také tyto dva typy bezdětnosti mohou navzájem prolínat. U kategorizace bezdětnosti na
dobrovolnou a nedobrovolnou je zásadním parametrem koncept volby. Jak již vyplynulo
z výše uvedených definic dobrovolné bezdětnosti je zřejmé, že pro mnohé aktéry je velmi
těžce popsatelné, zda si svůj stav bezdětnosti zvolili sami či jsou bezdětní díky okolnostem.

9

Ani samotní bezdětní lidé nejsou schopni zcela s určitostí zjistit, zda se v jejich případě
jednalo o jejich rozhodnutí či to pouze vyplynulo ze jejich způsobu života.10
Socioložka Hana Hašková11 k výše uvedenému dále dodává, že na základě svých
poznatků z realizovaných výzkumů vymezuje nejen bezdětnost dobrovolnou, ale také
bezdětnost nedobrovolnou, která bude stručně vymezena níže. Mezi těmito kategoriemi však
uvádí ještě jeden typ bezdětnosti a tím je nevolba (bez) dětnosti, do které se řadí zejména ti
bezdětní jedinci, jenž dospívají k rodičovství, ale nejsou o (bez) dětnosti zcela rozhodnuti,
ovšem smiřují se s (bez) dětností či rodičovství neustále odkládají. Pro větší přehlednost
uvádí autorka schéma, jenž vymezuje bezdětnost nejen na základě dobrovolnosti, ale také
nedobrovolnosti či odkládání rodičovství.

Obrázek č. 2- Typologie bezdětnosti podle Haškové

Zdroj: HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studie
(Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-020-9, s. 13.

10

RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Sociologické
nakladatelství, 2001. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-01-6.
11
HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studie
(Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-020-9.
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Nedobrovolná bezdětnost má význam zejména u těch jedinců, jenž se pro rodičovství
v určitý moment ve svém životě rozhodli, ale zároveň o rodičovství usilovali. Ovšem někteří
z nich vlivem okolností přestali usilovat o početí dítěte a stali se tak z nich bezdětní. Většina
lidí většinou usiluje zejména o biologické a genetické rodičovství, avšak v dnešní době to
není jediná možnost k pořízení dítěte. V současné době je možnost využívat asistovanou
reprodukci s částečnou genetickou vazbou k biologickým rodičům.12
Autorka Konečná13 dodává, že jedinec zůstává bezdětný na základě svého vlastního
rozhodnutí především v případě, kdy ukončil léčbu své neplodnosti a osvojení pro něj není
z různých důvodu vhodným rozhodnutím.
Pokud se trochu stručněji podíváme na nedobrovolnou bezdětnost, tak zjistíme, že
bývá označována jako childness, tedy není volbou. Jedinci, kterých se týká, je často
nazývána problémem, který může přerůst i v celoživotní problém.
Odborníky je brána jako nemoc, která nemá průvodní příznaky a na kterou ještě
dosud nebyl vynalezen ten správný a tolik potřebný lék. Jedná se o sociální situaci, která se
v současnosti stává také celosvětovým problémem. Jako příčiny jsou uváděny spíše dohady
a domněnky. Snižující se plodnost už není jen soukromý problém, ale i veřejný.
Nedobrovolně bezdětný pár má určité možnosti, jak svou situaci řešit. Jednou
z možností je smíření se se skutečností, že dítě mít nemohou a přijmout tak svou bezdětnost.
Tuto eventualitu můžeme považovat za jeden z příkladů překročení té pomyslné hranice
mezi nedobrovolnou a dobrovolnou bezdětností. Jedinec tak může dojít k názoru, že po dítěti
nikdy ve skutečnosti netoužil a přejde tak na stranu dobrovolné bezdětnosti.
Další možností je se nevzdat a vyhledat lékařskou pomoc asistované reprodukce a
mít tak šanci na založení rodiny i jiným způsobem. Dalším východiskem je adopce, která
taktéž může zajistit spokojenost, původně bezdětného, páru. V tomto případě jde ale o
vyrovnání se s faktem biologické a genetické spojitosti.
Musíme si však určit také rozdíl mezi neplodností a nedobrovolnou bezdětností,
přestože tyto oba pojmy jsou spojovány stejným fenoménem. Neplodnost vždy nezpůsobuje
nedobrovolnou bezdětnost. Netýká se jen těch, kdo ze zdravotních důvodů nemohou mít
děti. Další zábranou mohou být i kulturní problémy, i když po zdravotní stránce by potomka

12

HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studie
(Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-020-9.
13
KONEČNÁ, Hana. Na cestě za dítětem: dvě malá křídla. 2. vyd. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262591-8.
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zplodit mohli. Proto můžeme říci, že tento druh bezdětnosti můžeme rozdělit na dvě skupiny,
a to zdravotní bariéry a kulturní bariéry.
Zdravotní bariéry: Naše společnost stále očekává, že životním údělem je zplození
potomků. Je to považováno za něco zcela normálního, a pokud tomu tak není, společnost
tento fakt vnímá jako něco nenormálního. Ten největší tlak je vyvíjen především na ženy, u
kterých je automaticky předpokládáno, že mateřství je pro ně povinnost a samozřejmost. U
mužů je tento společenský tlak, přeci jen, o něco menší. Muži na druhou stranu pociťují
velký tlak s ohledem na zajištění pokračování jejich rodu. Páry, které tento předpoklad
společnosti nesplňují, se tak mohou cítit od ostatních vyčleněni.
Lze si tak představit, jak obrovský tlak je vyvíjen na páry, které mají s početím
problém. Jak se můžeme dočíst ve statistikách a odborné literatuře, tak s početím má dnes
potíže každý desátý pár, přičemž jen polovina se úspěšně vyléčí. To znamená, že spousta
párů bohužel rodinu nemůže založit ze zdravotních důvodů.
Neplodnost je považována za stresující životní situaci a životní období a může
vyvolat sérii psychosociálních reakcí. Má vliv na životní pohodu jedince, schopnost
komunikovat i jednat. Hlavně jedinci, kteří nemohou založit rodinu ze zdravotních důvodů,
si ty pravé hodnoty rodičovství a mateřství uvědomují nejvíce. Tito jedinci se často obracejí
na odbornou pomoc psychologa, protože neplodnost pro ně představuje dlouhodobý a velice
náročný proces, během kterého je potřeba se vyrovnat s mnoha pocity. Muže se jednat i o
celoživotní proces.
Jak zde již bylo uvedeno, tak hlavní dopad má neplodnost na ženy. Často se u nich
objevují deprese, pocit marnosti, stres a ztráta sebejistoty a sebevědomí. Zažívají pocit
stigmatizace. Pořizují si mazlíčky a hledají nové zájmy. Někdo to může přisuzovat právě
tomu, že se snaží nahradit nepřítomnost dítěte. U tohoto případu se mohou objevit
komunikační problémy, a to jak v partnerském životě, tak mezi přáteli. V některých
případech dochází i k ukončení vztahu.
Možností jsou zde specializované kliniky, které se věnují asistované reprodukci a
umělému oplodnění. Ale ani tento proces nezaručí oplodnění a následné úspěšné těhotenství.
Další možností je adopce, ale jak již bylo víše zmíněno, zde je nutno se vypořádat s faktem,
že dítě nebude mít genetický kód adoptujícího páru.
Kulturní bariéry: Do této skupiny můžeme zařadit také jedince, kteří nemají
partnera, ale tento fakt je možné řešit. Nepřítomnost partnera i dítěte může být deprimující.
Jedinec se cítí neschopný a méněcenný.
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Pokud se zaměříme na definici rodiny, tak ta se autor od autora liší. V nejčastějších
případech jde o rodinu tradiční, úplnou. To znamená muž, žena a dítě. Nedobrovolná
bezdětnost, která je způsobena kulturní bariérou, se týká hlavně partnerů stejného pohlaví.
Literatura se o takovéto rodině příliš nezmiňuje.
I když se na homosexualitu dnes nepohlíží tak přísně jako v minulosti, stále ještě
vyvolává u mnoha lidí nesouhlasné pocity. Hlavně pokud homosexuální pár touží po dítěti.
Rodičovství u homosexuálního páru není na našem území příliš právně ošetřeno.
V některých případech si jeden z partnerů přivede do nového vztahu dítě z předešlého, ještě
heterosexuálního vztahu.
Ovšem dle zákona trvající partnerství brání situaci, kdy by se některý z partnerů stal
osvojitelem dítěte. To tedy znamená, že u homosexuálních partnerů není možná adopce.
Homosexuální páry se tak nedobrovolně bezdětnými mohou stát, právě z tohoto důvodu,
protože jim to zákon neumožní. Často to shledávají jako diskriminační.14

1.3 Důvody dobrovolné bezdětnosti
Nejeden pár, který je bezdětný, řeší spoustu otázek, které se týkají právě
problematiky bezdětnosti. Jsou to otázky typu: Proč mít děti? Chceme je kvůli sobě nebo
kvůli vlivu (tlaku) blízkého okolí? Chce to společnost nebo chceme dítě opravdu my?
Bezdětné páry si tyto otázky kladou docela často, čímž se sami sebe navzájem ptají na
důvody mít děti a kvůli komu by je vlastně měli mít. V minulých letech se zvyšoval počet
žen, které chtěly zůstat v rámci svého života bezdětné, avšak tato možnost volby jim nebyla
umožněna15.
Ženy, které neustojí či již neustály nátlak společnosti, rodí děti, kterým se říká tzv.
statusové děti, což jsou vlastně děti, narozené často vysokoškolsky vzdělaným ženám, které
jsou součástí strategie přijmout obecně podporovaný status matky. Tito vzdělaní lidé, ženy,
nepřijdou o roli matky a společenský status matky, a navíc jim jejich dítě dává možnost
stavět si svou kariéru. Již od pradávna byly vždy ženy pod neustálým tlakem, více než muži.
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Praha. ISBN 978-80-7419-140-4.
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Tlak byl na ženy vyvíjen, aby to byly ony, kdo se bude starat o domácnost, bude rodit děti a
poté o ně pečovat16.
Bezdětností se zabývají určitá teoretická východiska, která budou představena v této
práci, avšak v rámci jiné, samostatné kapitoly. Pro představu se jedná se o teorie, které se
zabývají individualizací, racionální volbou, sociální anomií, sociální sítí a genderovými
rovnostmi.
Zdravotní důvody pro rozhodnutí se k tomu, že pár zůstane dobrovolně bezdětný,
patří k nejčastějším. Zdravotní kondice je jedním z předních aspektů, který je brán v potaz
při rozhodování se o rodičovství. Z několika výzkumů, které se zabývají problematikou
bezdětností vyplývá, že zpravidla každý desátý pár má problém s početím dítěte, a to
především v době kdy dítě plánuje. Bezdětnost spojená se zdravotními důvody nemusí být
jen biologického charakteru, kdy jeden z partnerů je tzv. neplodným. Neplodností je
považován stav, kdy se početí dítěte nepodaří ani po roce snahy obou partnerů. Jak již bylo
uvedeno výše, bezdětnost a s ní spojené rodičovství je více méně spojováno spíše s ženou, a
to proto, že na ženském těle se více ukáže než na těle mužském. V rámci sociální
komunikace, mezi jednotlivými ženami hraje role matky zásadnější roli než role otce mezi
samotnými muži. V současnosti páry, které nemohou počít dítě, mají možnost zkusit
techniku asistované reprodukce. Asistovaná reprodukce pomáhá partnerům k početí dítěte
není-li to možné přirozenou cestou. Jde o velice náročný proces, který svou váhu nakládá
především na psychiku, ale rovněž i na finanční rozpočet partnerů. Ne vždy se podaří formou
asistované reprodukce počít dítě na první pokus. Páry tedy případně podstoupí proces
opakovaně s tím, že poté dojde k rozhodnutí o dobrovolné bezdětnosti. Důvodem k
dobrovolné bezdětnosti je zpravidla i to, že jedinci během svého života nenajdou ideálního
či biologicky optimálního partnera k početí dítěte. Existuje řada výzkumů, které poukazují
na biologickou neplodnost a asistovanou reprodukci a vyhodnocují rizika, které jsou spjaty
s určitými druhy rodičovství. Výzkumy za nejméně rizikové ukázaly biologické a genetické
rodičovství, kde partneři zplodí dítě bez asistované reprodukce, kdy má dítě s nimi jistou
genetickou souvislost a dále roste v ženském těle. Poté je dalším typem takové rodičovství,
které je realizováno s pomocí asistované reprodukce, dále rodičovství s pomocí asistované
reprodukce s následnou dopomocí dárcovských gamet, kde dítě nemá žádnou genetickou
vazbu s rodiči, ale jde především o prožitek z těhotenství a následného porodu. Poté je
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k dispozici adopce. Zpravidla je samotná adopce charakterizována jako riziková, což u
asistované reprodukce jsou všechna možná rizika neustále potlačována. Pro neplodné páry
představuje adopce poslední možnost, předtím, než se stanou naplno dobrovolně
bezdětnými17.
Mezi lidmi, kteří se rozhodnou být dobrovolně bezdětní panují i důvody, které se
týkají obav a strachu. Být dobrovolně bezdětný má příčinu rovněž v tom, že mají strach
z toho, že se jejich dítě narodí s nějakým zdravotním postižením či s nějakou dědičnou
nemocí. Nemají obavy jen z narození nemocného dítěte, ale také z problematického
těhotenství, ze vzniku nemoci, ohrožení na životě samotné matky či dítěte nebo dokonce i
ze strachu úmrtí dítěte. U těchto lidí tedy dochází k tomu, že se myšlenky o dítěti zcela a
dobrovolně vzdávají. Dalším důvodem v rámci zdravotní stránky může být samotná obava
z fyzických následků těhotenství a z nedostatečně poskytnuté potřebné lékařské péče18.
V rámci filozofických důvodů, které taktéž patří k dobrovolné bezdětnosti, se lidé
upínají na myšlenku, zda má smysl do dnešního světa přivádět vlastní dítě. Především
k těmto důvodům dochází u lidí, kteří jsou zmateni a rozhořčeni z toho, kolik jiných dětí je
na světě a je potřeba jim pomoc. Dobrovolně bezdětní lidí jsou uvnitř svého já smíření s tím,
proč předávat svou genetickou výbavu pouze pro zanechání stopy v této společnosti skrze
vlastního dítěte. Být rodičem není jednoduchá záležitost, jde o rozhodnutí, které dokáže
změnit celý náš život. Rodičovství s sebou nese obrovskou míru zodpovědnosti, na což
někteří jedinci nejsou připraveni. Obavy z toho, co by pro jejich potomky představovala
dnešní doba a nástrahy spojené s ní, jsou odstrašující. Tito jedinci se drží myšlenky, co
kdyby naše dítě potkalo něco, co my sami nedokážeme ovlivnit. Tyto katastrofické scénáře
jsou v pořadí dalším důvodem, proč existuje řada dobrovolně bezdětných19.
Ostatními důvody se řadí mezi tzv. důvody populační. Dítě na své blízké okolí klade
neskutečně velké nároky a rodiče tak musí přijmout velkou míru zodpovědnosti. Dobrovolně
bezdětní jedinci tvrdí, že děti je lepší nemít než být v rámci rodičovství nezodpovědným
rodičem. Nedokážou pochopit rodiče, kteří jsou zcela nezodpovědní a přenáší to na děti.
Špatná výchova znamená pozdější komplikace a problémy dalších generací. Zpravidla jde o
kritiku současné doby, která je zcela ovlivněná médií a konzumním stylem života. Tyto dva
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aspekty mají na tvorbu socializačních procesů u dítě velmi špatný vliv. Dítě se vždy považuje
za radost a nevyčerpatelný zdroj štěstí. Avšak dítě neznamená pro některé pouze pozitivní
přínos, ale také může jít o bariéru k využití různých příležitostí, které nám jsou v průběhu
života nabízeny20, což se koneckonců potvrzuje i v empirické části naší práce.
Zpravidla lze tvrdit, že někteří jedinci neustále porovnávají svou současnou životní
úroveň s životní úrovní, kterou by měli k dispozici, pokud by měli svého vlastního potomka.
Hašková ve své publikaci tuto situaci přirovnává k zvažování zisků a ztrát.21
More tento stav vysvětluje jako: „Musíš přijmout, že budeš možná muset obětovat vlastní
sny, abys tu příští generaci připravil na uskutečnění jejich snů.“22
U mnoha jedinců, konkrétně u žen, znamená početí dítěte transformaci dosavadního stylu
života do nové podoby, která může, ale nemusí být pro ně samé přijatelná. Rodičovství pro
mnohé jedince znamená ztrátu vlastní svobody. Mnoho lidí si přeje budovat svůj kariérní
růst, procestovat svět či poznat jinou kulturu a narození dítěte tudíž považují za velkou
překážku, dalo by se říct, že dítě považují za neúnosné břemeno.23
Dítě bývá často považováno také za značně velkou investici, která neznamená pouze
finanční náklady spojené s péčí o něj, ale taktéž omezení postavení matky na trhu práce. Pro
matku znamená rodičovství ukončení kariéry či vzdělávání, neboť se od ní očekává, že bude
neustále k dispozici svému dítěti. Z praxe lze říci, že zaměstnavatelé nepreferují těhotné
ženy, avšak i přestože legislativa matky chrání, najdou se i takoví, pro které představují
problém, kterého se snaží zbavit. Žena narozením dítětem neztrácí pouze dobré místo ve
svém zaměstnání, ale zároveň přichází i o kvalifikaci, jelikož po nějakou dobu nebude
sledovat vývoj ve své profesi, ale svůj čas věnuje jen dítěti a uspokojováním jeho základních
potřeb. Což bývá také důvodem, že se mezi ženami stále více uplatňuje trend, kdy nejprve
budují svou kariéru a až teprve po dosažení jistého profesního cíle zvažují založení své
rodiny.24
Mezi důvody dobrovolné bezdětnosti se řadí taktéž negativní postoj jedinců k dětem,
přičemž nezáleží na tom, zda jde o děti cizí či děti příbuzných. Ne každý jedinec je takto
20
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zcela radikální. Někteří berou jako odrazující negativní zkušenosti jedinců, kteří již děti mají.
Mezi tyto negativní zkušenosti můžeme zařadit nevhodné chování dětí, ale i to, jak se změní
chování

samotných

rodičů.

Navzájem

mezi

partnery

může

dojít

k určitému

nerovnoprávnému postavení. Je běžně známo, že život otce se prakticky natolik nezmění,
kdežto život matky se změní od základů. Mnoho jedinců se rozhodne pro dobrovolnou
bezdětnost, aby předešli partnerským neshodám, které by ve finále vedly k ukončení
vztahu.25

1.4 Faktory přispívající k bezdětnosti
Genderovým rozdělením rolí dochází v současnosti k sociálnímu rozdělení moci.
Je zcela důležité to, zda jsou ženy již od útlého věku vychovávány k tomu, aby si byly
vědomy svého postavení a rovněž i působení v rodině. Své místo v rodinném kruhu musí
brát jako svůj hlavní úkol. Pokud jsou ženy již od dětství vedeny k mateřství, jakožto hlavní
náplni svého života, muži musí být rovněž vedeni k ekonomickému zabezpečení své rodiny.
Důležité je zmínit to, zda je pohlíženo stejně na kariéru obojího pohlaví. Ženy, kterým na
svém povolání a kariéře opravdu záleželo, se rozhodují pouze pro dobrovolně bezdětný
život. Ženská role je v sociologii genderu brána jako role pracovní a role rodinná. U ženy
historicky vztah rodiny a práce nenese pozitivní názor společnosti na tento vzájemný vztah.
I když v současnosti se rozšiřují nové trendy, velká část společnost doposud nedokáže
pochopit vztah práce a rodiny v životě ženy. Tento vztah společnost hodnotí jako vzájemně
neslučitelný26.
Konflikt ve vztahu práce a rodiny se zpravidla projevuje především ve společenských
stereotypech a v rámci sociálních podmínek. Jak již bylo výše uvedeno, žena, která je již
matkou, je na pracovním trhu velmi ohroženou skupinou. Z výzkumů české populace
vyplývají závěry, že současné zvládnutí práce a péče o rodinu bez obtíží či ztrát, je pro
samotnou ženu zcela obtížné a nemožné. Avšak postoje samotných žen prokázaly, že se ženy
chtějí práci i rodině věnovat zároveň, což ve výzkumech prokázal i fakt, že více než polovina
žen má pocit, že oboje dokáže zvládat velmi dobře.27
25
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Partnerské soužití je velmi důležitým faktorem dobrovolné bezdětnosti, jelikož dětí,
které se rodí svobodným matkám neustále přibývá. V reprodukčních plánech je důležité to,
jakým způsobem funguje partnerské soužití, jaký je celkový rodinný stav či jde o existenci
nebo neexistenci partnerství. Ve spojitosti s bezdětným stylem života se zvyšuje míra
rozvodovosti, nesezdaného společného soužití a také se zvyšuje míra promiskuity. Je zcela
pravděpodobné, že manželský svazek bude stále více nahrazován nesezdaným soužitím, což
může vést k tomu, že se v tomto stavu budou rodit první děti. Stále u nás vede trend takový,
že plánování rodičovství je v úzké souvislosti s uzavřením manželského sňatku. Neustále se
však ukazuje, že soužití partnerů bez uzavření manželského sňatku neustále narůstá, s čímž
souvisí i otázka rodičovství. U partnerů, kteří žijí v manželství, je rodičovství víceméně
očekáváno, zatímco preference rodičovství mezi nesezdanými páry klesá a postupně toto
soužití vede k dobrovolné bezdětnosti. Pravděpodobnost rodičovství u těch jedinců, kteří
svého partnera nemají či s ním nežijí je občas mizivá. S takovýmto trendem bude klesat
počet narozených dětí a zároveň tak bude neustále stoupat status dobrovolně bezdětných. 28
Mezi faktory, které se týkají problematiky dobrovolné bezdětnosti se řadí i místo
bydliště. Je výzkumem prokázáno, že nejvíce bezdětných žen žije v našem hlavním městě,
tedy v Praze. Výzkumy také ukazují na skutečnost, že bezdětné ženy jsou lokalizovány ve
městech, které disponují více než sto tisíci obyvateli. V takovýchto městech je to dáno tím,
že ženy stále více a déle studují, přičemž nemají myšlenky na to, aby se zároveň se studiem
staly matkou. Hašková také dodává, že životní styl, který je k nalezení ve velkých městech
je těžko slučitelný s rodičovstvím či mu dokonce odporuje.29
I když to na první pohled nemusí být zcela zřejmý faktor pro způsob života
bezdětných, lze za faktor považovat také náboženství. Jelikož církve často zcela odmítají
antikoncepci, lze tedy předvídat, že víra v boha bude ovlivňovat také míru bezdětnosti.
Analýza, kterou Hašková uvádí ve své publikaci, prezentuje závěry, že počet bezdětných
vzrostl ve všech věkových kategoriích, a to současně mezi katoličkami a ženami s jiným
vyznáním. Zároveň však dobrovolná bezdětnost byla preferovanější možností mezi ateisty.
Výběr svého partnera může být ovlivněn požadavky náboženské výchovy svých potomků či
odkladem sexuálního života až do doby, kdy partneři uzavřou svůj manželský sňatek.30
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Bytové podmínky, jako další faktor ovlivňující volbu, uvedl Možný, který tvrdí, že
založení rodiny představuje pro mladého člověka přijatelnou volbu pouze tehdy, má-li
prostředky k zajištění budoucnosti své rodiny, kdy prvotním prostředkem je byt. Samotné
rodičovství je spojeno snahou o založení si vlastní domácnosti. Jde o problém dnešní doby.
Je nutno zajistit si vlastní soukromí, i zajistit dítěti prostor pro jeho výchovu a vzdělávání.
Často lidé žijí v menších bytech, jelikož náklady s bytovou problematikou neustále rostou,
bytové podmínky se tedy řadí mezi hlavní faktory, které ovlivňují rozhodování se pro
dobrovolnou bezdětnost.
Mezi partnerstvím a sklonu k bezdětností nehraje svou roli pouze přítomnost či
nepřítomnost samotného partnera, rodinný stav, způsob vzájemného soužití, místo bydliště
a kvalita bydlení, ale také to, v jakém věku jsou oba partneři. Partnerství, která jsou věkově
nepřiměřená, přetrvávají ve stavu bezdětnosti častěji než partnerství s nepatrným věkovým
rozdílem. S věkem má šance na početí vlastního dítěte tendenci klesat. Avšak je zde
možnost, že pokud je jeden z partnerů starší, může mít již z dřívějšího vztahu dítě či více
dětí. Jedinci, kteří jsou již starší již málokdy touží po tom stát se rodičem, zároveň tak vyšší
stupeň vzdělání jedince. Zahraniční výzkumy ukázaly, že reprodukčních plán jednotlivých
mužů je ovlivněn ze strany jejich partnerek. Jedinci, kteří se rozhodli být dobrovolně
bezdětní, jsou k ústupkům týkajících se reprodukčních plánů nejméně přístupní. Avšak i přes
narůstající toleranci k dobrovolné bezdětnosti zůstává rodičovství v partnerství normou a
zároveň také očekávanou součástí dospělého života31.
K dalším významným faktorům související s rodičovstvím a volbou bezdětností patří
vzdělání. Vzdělání je v tomto případě důležitým aspektem, a to zejména u ženského pohlaví.
Jak již bylo v rámci této kapitoly mnohokrát řečeno, nynější trh práce je rodičovství
realizováno na úkor matky. Při odchodu ze zaměstnání ženy převážně přicházejí o své
pracovní postavení a zároveň také o svůj standardní příjem. Ženy, které mohou při odchodu
z trhu práce ztratit více, zakládají zpravidla menší rodiny nebo žádné rodiny. Jeden z rodičů,
ve většině případů matka dítěte, přichází v rámci péče o dítě o svůj plat a také o čas, který
by mohl být dán do jejího kariérního růstu. V rámci mateřství dochází k úpadku profesní
kariéry a taktéž i k úbytku finančního ohodnocení. Většina žen si v rámci rodičovství snaží
doplnit potřebné vzdělání, neboť zde platí jednoduchá přímá úměra, čím vyšší vzdělání, tím
lepší jsou její preference při uplatňování se na trhu práce. Vyšší vzdělání (nejen) pro ženu
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znamená lepší platové podmínky, čímž je dosažena vyšší míra ekonomické samostatnosti.
Je-li dosažena ekonomická samostatnost v rámci prozatímního bezdětného života, tím více
je oddalován život v rámci manželského svazku a tím později dochází k založení rodiny.
Zpravidla u žen, které dosáhnou vyššího vzdělání, roste chuť ke kariérnímu růstu, kterému
obětují i touhu mít děti32.

1.5 Dobrovolná bezdětnost jako sociální fenomén
V České republice se pomalu vytrácí klasické pojetí rodiny či partnerského života. Ve
většině případů se z partnerství vytrácí touha po dítěti a touha stát se rodičem. Avšak
dobrovolná bezdětnost v rámci života s partnerem je považována za nerovnocenné. V rámci
České společnosti je dobrovolná bezdětnost zcela neakceptovatelná, jelikož rodičovství patří
k základní roli každého dospělého jedince. Dobrovolná bezdětnost se stala v posledních
letech sociálním fenoménem, na který je pohlíženo jak z biologického hlediska, tak i z toho
sociálního. V rámci bezdětnosti se tito jedinci kategorizují následovně33:
•

Zvoleně bezdětní

•

Ne/dobrovolně bezdětní,

•

Odkládající rodičovství,

•

Trvale odkládající rodičovství,

•

Neplodní,

•

Tradiční – přechodový – transformativní typ bezdětných žen.

Bezdětnost není pouze problematikou jednoho z pohlaví. Dobrovolná bezdětnost je
rozhodnutí, jak žen, tak i mužů. Zpravidla se bezdětní odkazují na biologické a zdravotní
problémy, avšak je známo, že důvodů k tomuto rozhodnutí je vícero a často se vzájemně
prolínají.
Fenomén dobrovolné bezdětnosti se zpravidla setkává s konečnou formou bezdětnosti, a
to ve věku mezi čtyřicátým pátým rokem a padesátým rokem života. Což je společnosti
velice často kritizováno. Ještě větší vlna kritiky se snáší na dobrovolnou bezdětnost u
výrazně mladších jedinců. Trend dobrovolné bezdětnosti není v české společnosti zcela
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novým fenoménem, avšak jde v rámci české společnosti o velmi kontroverzní jev.
Společnost totiž předpokládá, že by lidé kolem třiceti let věku měli mít otázku spojenou
s rodičovstvím vyřešenou a postupně by měli zakládat a rozšiřovat své nové rodiny.
Fenomén dobrovolné bezdětnosti lze spatřovat již od roku 1991, zpravidla tak po ukončení
událostí, které nastaly před rokem 1989 a výrazně tak ovlivnily sociální, ekonomický,
kulturní a demografický vývoj české společnosti34.
Díky rapidnímu nárůstu dobrovolné bezdětnosti, nejen v naší české společnosti, dochází
k neustálému probírání tohoto tématu, k mnoha otázkám a debatám nad různými úhly
pohledů. S touto novodobou problematikou vznikají online poradny, blogy nebo příspěvky
ve vybraných časopisech. Lidé navzájem zakládají tzv. svépomocné skupiny, kde si
vyměňují své zkušenosti a snaží se dostat nové informace. Sociální sítě praskají ve švech a
zároveň se toto téma nestává tabu.
V Česku každý desátý jedinec, je toho názoru, že nechce mít děti a podle
demografů bude jedinců, kteří si zvolili být dobrovolně bezdětní, jen přibývat.
Hašková tvrdí, že ti jedinci, kteří nechtějí mít děti jsou v průměru velice inteligentní
lidé, kteří přemýšlejí nad vzorci, které jim společnost zaryla pod kůži. Společnost
nechápe, že pouze my sami si dokážeme poctivě přiznat, co nás vede k rozhodnutí
dobrovolně se vzdát myšlenky nemít dítě, tedy nebýt rodičem. Avšak toto rozhodnutí
nemít děti je zcela v pořádku, jelikož každý nachází své naplnění a štěstí jinde a
v rozdílných věcech. Dle české společnosti je rodičovství silnou normou, a proto nemít
žádné dítě znamená být mimo společenskou normu. Hašková také dodává, že mít svůj
vlastní prostor, je důvodem, proč lidé, když už chtějí mít dítě, mají pouze jedno. Splní
tak společenskou normu a do jisté míry nejsou natolik omezování. Zásadní pro
rozhodnutí se k dobrovolné bezdětnosti je soulad mezi partnery, což už bylo v této
práci zmíněno.

Sociální fenomén dobrovolné bezdětnosti narůstá díky vysokým

nárokům na vzdělání, a tak dochází k odkládání zakládání rodiny. Odkládají jej do té
doby, dokud pro samotné rodičovství nezbude žádný prostor. 35
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1.6 Dobrovolná bezdětnost v médiích
Společná myšlenka dobrovolně bezdětných žen je upřednostnění svobodného a
vlastního životního stylu, který stojí bezprostředně proti rodičovství. Jak již bylo zmíněno
v rámci důvodů či v rámci faktorů, které dobrovolnou bezdětnost ovlivňují, lze toto
rozhodnutí považovat, za jakousi oddanost svému zaměstnání a své kariéře. Avšak volba
dobrovolné bezdětnosti není v žádném případě zavržení jakéhokoliv partnerského vztahu.
Nicméně v rámci zachování vzájemné důvěry by každý z partnerů měl takzvaně vědět, do
čeho s druhým partnerem jde. Upřímnost je v dnešní době nadevše, a proto je důležité, aby
o dobrovolnou bezdětnost stál i druhý z partnerů. V opačném případě by takový vztah
postrádal smysl a jednalo by se tak o ztrátu času. Společnost vždy vidí ženu v pozici matky,
a proto je pro její okolí těžké se smířit s tím, že zavrhne možnost rodičovství, ač by měla
vážnější důvody k takovému to rozhodnutí. Okolí partnerů, kteří se rozhodli být dobrovolně
bezdětní, na tento pár pohlíží vyčítavě, překvapeně, nechápavě a leckdy i odmítavě. Berou
v potaz to, že dítě je zpestřením vztahů a jedná se o radost na celý život. V takto stereotypním
stylu současná, a především česká společnost stále žije. A tak se mnohdy pochopení pro toto
rozhodnutí od okolí nedostaví. Tlak zpravidla z rodiny je na tento pár často neúnosný, jelikož
každá matka své dcery či svého syna se chce dočkat svých vnoučat, a tak se s takovýmto
rozhodnutím dokážou jen těžko smířit. Na skutečnost, že dospělá a vyzrála žena netouží po
dítěti, je pohlíženo jako na dopad nevyrovnaného psychického stavu a nevyzrálosti.
Rozhodnutí pro dobrovolně bezdětný život je odmítáno, dokonce i odsuzováno36.
Jedním z ovlivňujících faktorů, které vytvářejí pohled na rodičovství, v našem
případě na problematiku dobrovolné bezdětnosti, jsou, kromě výše uvedeného, rovněž i
média. Když se ohlédneme za oblíbenými televizními seriály, které byly určeny mládeži,
zjistíme, že ve většině těchto seriálů hrají hlavní roli postavy, které jsou charakterizovány
jako úspěšné, ve věku kolem třiceti let, zcela bez závazků i bez trvalejšího partnerského
vztahu, leč by se dalo říct, že většina seriálových postav je lehce promiskuitních. Mladí lidé
prahnou po své kariéře, trávení svého volného času s přáteli na různých zábavách či v barech.
Pokud dojde u jedné z hlavní postavy k otěhotnění, je to patrně následek prohýřené noci
nebo je-li tento jiný stav očekávány, jde o překvapivou životní zkušenost či volbu stylu
života37.
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Dle Haškové a Pomahačové, ženy, jenže se rozhodly dobrovolně být bezdětné, jsou
v rámci médií prezentovány jako ženy, potýkající se se silným nátlakem, kdy své zcela
osobní rozhodnutí musí neustále a pořád obhajovat. Takovým tlakem máme na mysli
sociální a přímý tlak s verbálním charakterem. Ve většině médií jsou důvody dobrovolné
bezdětnosti považovány nikoli za problém páru, nýbrž problém samotné ženy. Mateřství je
v médiích prezentováno jako přirozenost a bezdětnost, navíc dobrovolná, je posuzována jako
odchýlení se od předem dané jasné normy společnosti38.
Prostřednictvím médií je nedobrovolná bezdětnost úzce spjata s biologickou
neplodností. Za to dobrovolná bezdětnost je v rámci médií prezentována jako rozhodnutí se
pro životní styl, který nepočítá s početím svého potomka. Média dobrovolnou bezdětnost
prezentují jako individualismus, kariérismus, sobectví a velkou nezodpovědnost. Média
rozumí pouze dočasné bezdětnosti, kdy dochází k tomu, že partneři se dohodnou na odkladu
svých rodičovských povinností. Debaty zabývající se nedobrovolnou a zcela dobrovolnou
bezdětností jsou v některých případech velice vyhrocenými tématy, která jsou spojovány
s vinou a nevinou. Vina je přikládána ženám, které již nemůžou otěhotnět. Vina je jim
dávána z toho důvodu, že se rozhodly se samotným početím počkat a nyní se jim tento stav
nedaří naplnit. Vina dobrovolně bezdětným jedincům je dávána najevo, především z toho
důvodu, že budou na svých bedrech následek budoucí krize v nastavení důchodového
systému. Z mediálních rozhovorů lze vypozorovat, že každý člověk má právo na svůj názor
a na své rozhodnutí, ale pouze jen některé rozhodnutí je považováno za zcela přirozené39.
Média udávají skutečnost, že se bezesporu očekává, že ve státech střední a východní
Evropy bude dobrovolná bezdětnost nadále stoupat, taktéž přibývá lidí, kteří si mají v plánu
pořídit si pouze jedno dítě, což potvrzuje i socioložka Hašková, která působí na půdě
Sociologického ústavu Akademie věd. Bezdětnost je v médiích udávána jako
osmnáctiprocentní při naplnění prognózy statistiků, což není v současné české historii nic
nového. Konečná bezdětnost žen se na území České republiky pohybovala u generací
narozených na přelomu 19. a 20. století v rozmezí dvaceti procent. Nejednalo se o situace,
která by byla v Evropě něčím neobvyklým, za to v Rakousku dosahovala trvalá bezdětnost
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dokonce více než třiceti procent. Média dobrovolnou bezdětnost obhajují také tím, že se
v rámci společnosti postupně změnily volnočasové možnosti40.

1.7 Svoboda
Autorka Maierová je ve své populárně laděné knihy toho názoru, že jedinec začne
zjišťovat, že se bude muset vzdát dalších svobod a bude žít bezesporu v čase někoho jiného,
tedy v čase vlastního dítěte. Mít dítě znamená mít určitou zodpovědnost, mít všechny
aktivity rozvrženy dle potřeb vlastního dítěte nebo se řídit rozvrhem dětí a pokud si chce
člověk někam vyjít, musí hledat někoho, kdo by byl ochoten pohlídat děti. Ztráta své vlastní
identity a vlastní svobody, především v raném věku vlastního dítěte, je jedním z předních
důvodů proč lidé odkládají své rodičovské povinnosti. Ve výzkumu Laury Scott, která
Maierovou cituje, je obava ze ztráty své osobní svobody druhým nejčastějším důvodem, proč
se lidé rozhodnou pro dobrovolnou bezdětnost41.
Ztráta osobní svobody, zvláště v raném věku dítěte, je jedním z nejvýznamnějších
důvodů, proč lidé odkládají rodičovství. Obava ze ztráty své osobní svobody a s ní spojený
odpor k odpovědnosti znamená ztrátu zájmu o rodičovství. Matky a dobrovolně bezdětné
ženy se ukazují jako stejně spokojené se svým stylem života. Dobrovolně bezdětné ženy
jsou mnohdy spokojenější s rozsahem svobody, rozmanitostí svého volného času a úrovní
své intimity, dokážou se zcela podmanit relaxaci, aniž by cítili míru závislosti. S otázkou
svobody někteří jedinci pohlížejí na mateřství jako na událost, která by je omezovala v jejich
volnočasových aktivit, které chtějí dále rozvíjet42.
Svoboda patří u dobrovolně bezdětných k jedné z hlavních hodnot a priorit. Jedinci,
kteří přistoupí k dobrovolně bezdětnému stylu života často vnímají svou osobní svobodu
jakožto možnost cestovat, nepřerušovanou možnost pohybovat se kdekoliv a kdykoliv po
světě. Někteří jedinci mají své sny, které se točí kolem návštěv některých vzdálenějších míst,
a proto považují rodičovství za bariéru ke splnění takových to snů. Důležité je v rámci
svobody také zmínit, že bodem celé této problematiky je zachování autonomie, kterou
můžeme vyjádřit sami sebe. Dojde-li k manželskému sňatku a k pozdějšímu početí vlastního
dítěte, je proces hledání sama sebe nepoměrně obtížnější. Autonomie partnerů, kteří se
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rozhodli pro rodičovství je určena především úzkým vztahem ke svému partnerovi a k
vlastním dětem43.

43
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372–402. [Dostupné též z databáze EBSCO, cit. 2020-01-19].
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2 RODINA A JEJÍ VZTAH K BEZDĚTNOSTI
Rodina představuje základ společenství a jedná se také o základní stavení jednotku
každé fungující společnosti. Rodina a její pojetí se však v průběhu let neustále mění vlivem
změny populace, vlivem společenských změn a také vlivem politických změn. Velký vliv
měla na změnu tradičního postavení rodiny zejména 2. světová válka a nástup emancipace
žen. Tyto změny však probíhají doposud. Jak se tedy rodina v průběhu let měnila?

2.1 Vymezení pojmu rodina
Pod pojmem rodina si lze představit nejen rodiče a jejich dětí, ale také dva mladé lidi,
kteří tvoří pár. Zde se mnohdy liší nejen pohled společnosti, ale také blízkého okolí.
V minulosti byla rodina považována za společenství, žijící, bydlící pospolu, tedy pod jednou
střechou. Společenství žijící pod jednou střechou bylo vedenou hlavou rodiny, zejména
otcem klanu. V současné době ovšem rodina nepodléhá tomuto pojetí. Rodina je v současné
době považována za domov, který je tvořen mužem a ženou, popřípadě jejich dětmi,44 které
jejich rodiče v průběh výchovy připravují na jejich osobní (a rovněž profesní) život a
předávají jim tak model pro jejich budoucí plány k zakládání své vlastní rodiny.
Autorka Klapilová45 v rámci své publikace vymezila pojem rodina jako malou
primární sociální skupinu, jenž je tvořena nejen manželskými, ale také adoptivními vztahy,
přičemž všichni členové žijí v jedné společné domácnosti.
Doposud však nelze vymezit pojem rodina pomocí jedné souvislé definice. Mnoho
autorů i vědních oborů se touto problematikou sice zabývá, ovšem rodina je vnímána odlišně,
a to vždy s ohledem na hodnoty a normy společnosti a také s ohledem na rodinné tradice, ve
kterých jedinec vyrůstá a žije v běžném životě. Jak již bylo uvedeno výše, rodinu lze
definovat jako jednotku, která je tvořena rodiči a jinými členy rodiny, čímž můžeme mít na
mysli prarodiče a děti.46

44

KLAPILOVÁ, Světla. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého,
1996. ISBN 80-7067-669-8.
45
KLAPILOVÁ, Světla. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého,
1996. ISBN 80-7067-669-8.
46
KLAPILOVÁ, Světla. Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého,
1996. ISBN 80-7067-669-8.

26

Podle Matouška47 je rodina charakterizována následovně: „skupina lidí spojenou
pouty pokrevního příbuzenství nebo právních svazků.“ Autor pak dále dodává, že rodina je
považována za nenahraditelnou instituci, kterou především spojuje společný zájem a vytváří
pocity bezpečí a jistoty.
Definovat pojem rodina se snažil také autor Havlík48, jenž považuje rodina zejména
jako základ pro uspokojování potřeb jejích členů. „Rodina je místo, kde se prostřednictvím
osob odehrává zapouštění kořenů do věcí, to znamená, že se zde uspokojují vitální potřeby.
Dítě zde dostává mateřskou lásku, pocit bezpečí, buduje své první vztahy. Rodina
nevychovává dítě pro sebe, ani pro ně samé, nýbrž pro druhé.“
Velký sociologický slovník definuje rodinu takto: „obecně původní a nejdůležitější
společenská skupina a instituce, která je základním článkem sociální struktury i základní
ekonomickou jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi je reprodukce trvání lidského
biologického druhu a výchova, respektive socializace potomstva, ale i přenos kulturních
vzorů a zachování kontinuity kulturního vývoje.“49
Rodina běžně vykazuje těsný vztah členů, jenž spojuje především vzájemná
sounáležitost a emocionální vazby. Rodina má také význam v procesu socializace, jelikož
právě prvky socializace vytváří z jedince sociální osobnost. Dalo by se rovněž říct, že se
jedná o skupinu lidí, jež spojuje zejména vzájemná intimita. I v této specifické skupině, se
lidé potýkají s různými konflikty a rivalitou, ale také prospěchem, který členy uvnitř této
skupiny pojí, především však jde o společné zájmy. Rodina se řadí mezi primární skupinu
ve společnosti, jelikož zprostředkovává jedinci první zkušenost s okolním světem.50
Podle tvrzení autora Matějčka51 lze chápat rodinu odlišně. Každý odborník nahlíží
na toto společenství z jiného úhlu pohledu. Rodina je většinou vymezena jako soubor
několika specifik, které jsou pro tuto primární skupinu typické. Na základě legislativního
ukotvení by měla mít rodina právní rámec, kterým by se měla řídit.
Obecně lze definovat rodinu jako tradiční společenství, která má svá specifika vždy
v rámci dané kultury a společnosti. V rámci takového společenství dochází k tvorbě
duševního života, přičemž rodina slouží jako prostředník mezi jedincem a společností.
47
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Rodina utváří nejen prostředí pro vývoj jedince, ale také slouží jako základ pro vytváření
citové vazby.52

2.2 Význam a funkce rodiny
Pokud je na rodinu v rámci společnosti nahlíženo jako na společenství dvou
dospělých lidí, případě jejich dětí či prarodičů, dochází k vzájemné interakci nejen rodiny
jako takové, ale také každého člena rodiny. Již ve chvíli, kdy dva lidé začnou žít společně a
osvojují si nové zvyklosti a tradice, musí se sami sobě navzájem přizpůsobit a dělat
kompromisy.53
Jak již bylo uvedeno výše, rodina je primárním společenstvím, které představuje pro
každého jejího člena základ vývoje a výchovy. Rodina pokládá základ socializace a učí
jedince respektovat dané společenské a sociální normy. Rodina ovlivňuje nejen jedince
samotného, ale také jeho blízké okolí a jeho budoucí vztahy.54
V rámci české společnosti se význam rodiny výrazně proměnu, k čemuž měla vliv
nejen sametová revoluce, ale také celková změna společnosti. Právě vliv totalitního státu
měl vliv na postavení rodiny a rovněž na její význam. Žena se většinou věnovala dětem, ale
zároveň musela chodit do práce a pomoc muže v rámci domácnosti nebyla zvykem.
Postavení ženy a otce v rámci rodiny se změnilo a tím se změnil rovněž význam rodiny.
V současné době se jedná o primární skupinu, jenž poskytuje pocity bezpečí a jistoty a je
zcela jedno jaké postavení v nich mají jednotliví členové. Rodiny jsou modifikovány dle
potřeb jednotlivých členů a odrážejí také normy společnosti.55
Jak již bylo uvedeno výše, rodina je základ nejen společnosti, ale je také důležitá pro
vývoj jednotlivých členů, zejména však dětí. Právě rodina má svůj nezastupitelný význam
pro vývoj dítěte a učí jej nejen lásce, ale také úctě a respektu. Rodina představuje sociální
skupinu, která je základem pro společnost. Avšak rodinu nelze chápat pouze na základě
pokrevního pouta, rodinných ekonomických zájmů či jako základní prostředek pro výchovu
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dítěte. I přestože je rodina silnou sociální skupinou a základní jednotkou každé společnosti,
vždy je součástí další sociální jednotky, do které zasahují normy, kultura či tradice.56
Je potřeba si uvědomit, že rodina je nenahraditelná a má svůj význam, tudíž je pro
každého svého člena důležitá. Velmi často se stává, že jednotliví členové si své rodiny neváží
a ostatní členové jsou vnímáni jako jakási samozřejmost. Rodinu však nelze vyměnit ani ji
nahradit jiným společenstvím či institucí. Aby však rodina fungovala a plnila svou roli a
význam, musí respektovat určité funkce, které tvoří rodinu jako takovou. Pro rodinu, jakožto
sociální skupinu existují funkce, a také různé typy rodin. Mezi funkce, které jsou typické pro
rodinu, patří57:
•

Biologicko-reprodukční funkce.

•

Ekonomické funkce.

•

Výchovné funkce.

•

Emocionální funkce.

Biologicko-reprodukční funkce rodiny velmi úzce souvisí zejména s uspokojováním
sexuality a rozmnožovacích procesů. Ovšem tato funkce doznala velké změny zejména
s ohledem na proměny rodiny v posledních letech. Děti jsou běžnou součástí rodiny a
představují vysokou hodnotu. V rámci našich sociálních podmínek se rodí tolik dětí, kolik
je vzhledem k nastaveným hodnotám a jistotám potřeba. Stát a celkové společnost vyžaduje
stabilní reprodukční skupinu, aby se společnost dále rozvíjela a vznikla stabilní reprodukční
základna.58
Pro ekonomickou funkci je typické zejména ekonomické zajištění rodiny. Zajištění
rodiny závisí do velké míry především na příjmu rodiny a jejích finančních základech.
Ovšem ekonomická funkce představuje nejen finanční uspokojení základních potřeb jedince,
ale také zprostředkování kultury, sportu, vzdělávání či také zájmů. Smyslem ekonomické
funkce je udržet životaschopnost rodiny s ohledem na ekonomickou situaci rodiny. Členové
rodiny se postupně zapojují nejen do výrobní, ale také do nevýrobní sféry a tím vykonávají
své povolání zajišťující potřebné finance.59
Cílem výchovné funkce rodiny je především vzdělávat dítě a také zdárně zajistit jeho
vývoj. Ve chvíli, kdy se dítě začne získávat nové dovednosti a vědomosti, připravuje se na
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budoucí život. Rodina zprostředkovává nejen osvojování návyků, ale také mu předává jisté
vzorce chování, jež jsou běžné a vyžadované ve společnosti. V rámci rodinného
socializačního procesu zůstává příprava dětí a mladistvých na vstup do praktického života.60
Poslední neméně důležitou funkcí rodiny je emocionální funkce. Tato funkce je
považována za nenahraditelnou a také zcela jedinečnou. Rodina tvoří prostředníka mezi
společností a samotným jedincem. Emocionální funkce je postavená na tom, že rodina je
základem pro vyjádření pocitů, čímž vzniká pestrost emocionálního života. Ovšem je
potřeba si uvědomit, že každý jedinec je individuální osobností a projevuje své emocionální
prožitky jinak. Každý člen rodiny má však potřebu zázemí, sdílení zážitků a také
společenských rituálů, což je pro rodinu typické. Emocionální funkce rodiny by měla sloužit,
především pro vyjádření podpory a lásky členům rodiny, kteří se potýkají s nějakým
problémem.61
V odborné literatuře můžeme nejčastěji najít rozdělení rodiny na úplnou, neúplnou a
bezdětnou. Obdobně je tomu u vymezení pojmu rodina, tak ani úplná rodina není
jednoznačně vymezena. Nejběžněji se definuje jako rodina, která je složena z otce, matky a
dětí. Otyto děti společně pečují a bydlí v jedné společné domácnosti. Někdy se můžeme
setkat i s označením tradiční, nukleární nebo manželská rodina.
V takovéto úplně rodině můžeme najít tři druhy spojenectví, které se týkajíc sdílení
rozhodnutí, sexu, zájmů a pokračujících generací. Patří sem spojenectví manželské mezi
mužem a ženou. A dále spojenectví sourozenecké, které ovlivňuje počet dětí v rodině. Tato
spojenectví mohou lehce ovlivňovat rozhodování samotného jedince o jeho vlastní budoucí
rodině.
Neúplná rodina je složena z jednoho z rodičů a nezletilého dítěte nebo dětí.
Takovouto rodinu můžeme rozdělit do dvou skupin podle jejího vzniku. První je rodina,
která je neúplná od samotného jejího počátku a o dítě se již od narození stará jen jeden rodič.
Mohlo být způsobeno úmrtím partnera nebo nepřipraveností jednoho z partnerů na
rodičovství. Může jít také o volbu ženy být matkou bez partnera. Dalším případem může být
rozpad vztahu ještě před narozením dítěte.
Naše společnost bohužel rodinu jen s jedním rodičem často odsuzuje a myslí si, že
s takovou rodinou je cosi špatného. Nepřítomnost jednoho z rodičů může být ovlivněna
výchova dítěte, ale i ekonomická situace rodiny. Někteří autoři se shodují, že pokud dítě
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vyrůstá v neúplné rodině, tak samo jednou v budoucnu bude mít také neúplnou rodinu. Na
samotném počtu neúplných rodin má také velký vliv vysoká míra rozvodovosti v naší
společnosti. Rozvod může mít vliv na tři oblasti, a to psychickou, právní a osobní.
Díky snižující se plodnosti se již několik let objevuje i pojem rodina bezdětná. Záleží
hlavně na páru, jestli se za rodinu považují či nikoliv.
Dnes je kladen důraz také na samostatnost, a proto si každý založení rodiny pečlivě
rozmýšlí. Současný svět nabízí mnoho možností a příležitostí. Proto se také některé páry
nakonec rozhodnout, že rodinu založit nechtějí. Dávají přednost jiným životním hodnotám,
jako je studium, kariéra, seberealizace. 62

2.3 Rodina a její proměny ve 20. století
Jak již bylo uvedeno výše rodina je považována za základní stavební jednotku, ovšem
prvotní význam byl zcela jiný. Ještě ve starověku a středověku byly tímto termínem
označovány odlišné věci. Na jedné straně byla jako rodina označována skupina lidí, kteří
spolu hospodařili a bydleli pod jednou střechou, jak již bylo naznačeno výše. Do této formy
rodiny se řadili také nepříbuzní jedinci.63
Ve 20. století došlo ke změně přístupu a také významu rodiny vlivem politických a
společenských událostí. Velký vliv měla zejména 1. světová válka, která si vyžádala odchod
obrovského počtu mužů od rodin. Ženy tak musely zastoupit jejich působení v rodině, ale
také v rámci profesního působení. Po 1. světové válce byly zřejmé zejména ztráty mužů a
ženy je tak postupem času nahradily v rámci pracovních pozic především v oblasti průmyslu.
Ženy byly schopné zastat postupem času většinu činností, které před 1. světovou válkou
vykonávaly výhradně muži. I přes uvedené změny však zůstala role otce v rámci rodiny
významná a také zůstalo tradiční pojetí rodiny.64
Během 2. světové války opět došlo k posílení pozice žen v rámci společnosti. Ženy
se postupně začaly usazovat na pozicích, které byly do té doby typické zejména pro muže.
Zastávaly tak pozici řidiče, pilota či lékaře. Tím, že se ženy více zapojovaly do profesních
rolí, tak došlo k odkladu založení rodiny. Začalo postupně docházet k pozvolnému
prosazování individuálních zájmů nad založením rodiny, což do té doby bylo zcela
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nepředstavitelné. Ovšem po 2. světové válce došlo k poválečnému baby-boomu, který byl
poměrně silný. Vzhledem k tomu, že ztráty mužů byly oproti jiným zemím nízké, nechyběli
ani potencionální otcové.65
Velká změna nastala vynálezem a všeobecným rozšířením ženské antikoncepce, což
nastalo v 60. a 70. letech 20. století. Ženy tak najednou měly možnost se rozhodnout, zda chtějí
děti a kdy chtějí k založení rodiny přistoupit, což do té doby bylo zcela nevídané. Proces
demokratizace uvnitř rodiny přispěl ke ztrátě dominantní pozice muže v rodině a jeho role jako
živitele a hlavy rodiny. Došlo k postupnému prolínání rodinných rolí. Muži se začali podílet na
chodu domácnosti a ženy se zase více podílely na ekonomickém zajištění rodinných potřeb.
Postupem času také docházelo k upřednostňování kariéry před zakládáním rodiny. S výrazným
posílením ekonomické a sociální nezávislosti ženy se výrazně navýšil i počet rozvodů.66
I přesto však došlo v 70. letech k obrovskému baby-boomu. Počet narozených dětí byl o
30 % vyšší, než tomu bylo v předchozích letech. Normalizační vládě Gustava Husáka se tak
podařila jejich plánovaná populační politika a slavila tak značný úspěch. Komunistická vláda se
snažila podporovat mateřství, tudíž bylo přirozené stáhnout se do soukromí rodiny. Došlo ke
zvýhodnění mateřských dávek a také k prodloužení mateřské. V roce 1980 postupně skončila
populační vlna, jelikož vláda postupně zmírnila svoji velkorysost. Komunistický stát se snažil
po celou dobu svého působení řídit demografický vývoj. Stát se snažil uspíšit sňatky a tím také
zakládání rodiny. Děti se tak staly postupně rukojmím státu, zejména s ohledem na ekonomický
a psychologický aspekt.67

Po roce 1989 došlo opět k velkým změnám. S každým rokem klesal počet
narozených dětí a rovněž počet uzavřených sňatků. K těmto změnám přispěla zejména
deformace populační struktury již z minulého režimu. Dále pak zvýšená možnost
seberealizace a nepříznivá situace na trhu s byty. Tato omezení postupně vedly ke změně
populačního klimatu. Mladí lidé měli touhu cestovat a poznávat svět, což do roku 1989
nemohli. Rovněž tak pro podnikání bylo v 90. letech lepší klima.68
Na konci 20. století začala studovat rovněž celý řada mladých lidí, a to nejen mužů a
žen. Ve školním roce 1989/1990 studovala na vysokých školách 113 tisíc studentů, v roce
1995/1995 se počet studentů zvýšil o 23 %. Výrazně se také změnilo sociální klima v rámci
65
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české společnosti. Ve společnosti převládaly zejména hodnoty otevřenosti životních
možností, rovných příležitostí, svobody a také nezávislosti. Zásadní vliv na všechny tyto
proměny měl výrazný ekonomický a sociální vzestup žen.69

2.4 Rodina a její proměny ve 21. století
V současné době jsou rodiny pod velkým tlakem. Zvyšují se nároky na profesní
kariéru mladých lidí a neustále se hovoří o seberealizaci. Mladí lidé se rovněž snaží přebírat
svou odpovědnost za finanční situaci a vybudovat si dobré finanční zázemí a profesní dráhu.
Tato snaha však netrvá pár měsíců, ale několik let, což se projevuje do velké míry na
zakládání rodiny. Je zřejmé, že v době, kdy je biologicky ideální čas pro založení rodiny,
mladí lidé studují, cestují a rovněž se snaží vybudovat si kariéru. Opravdu minimum lidí
plánuje usazování či založení rodiny. Z těchto důvodu lze pozorovat pokles dětí. Stále více
mladých lidí děti buď nechce nebo touží maximálně po jednom dítěti, které si však chtějí
pořídit až po 30. roku života.70
Velmi často se v poslední době hovoří o tzv. Petr Pan komplexu, který popisuje stav,
kdy populace není ochotná dospět. Mateřství se do velké míry odkládá, zejména pak ve
velkých městech, kde je celá řada příležitostí v profesní sféře i v oblastech osobního vyžití.
Například v Praze má žena své první dítě mezi 28. a 29. rokem života. Tímto trendem se
v posledních letech zabývají sociologové. Průměrný věk prvorodiček se v České republice
zvýšil od roku 1990 o pět let. Paradoxně tak dochází k opakování situace z dob první
republiky, což poukazuje na cykličnost dějin.71
Podle Matouška72 jsou pro současnou rodiny typické následující znaky:
1. odkládání sňatků a rození děti v co nejpozdější dobu,
2. velká míra zakládání rodin neformálně, bez legálního sňatku,
3. zvyšování rozvodovosti,
4. pokles zájmu lidí vstupovat do manželství po rozvodu, či znova zakládat rodiny,
5. tendence omezovat počet narozených dětí v rámci rodiny,
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6. tendence nemít děti vůbec,
7. prodlužování doby společného soužití rodičů a jejich dětí.
Samotný význam dítěte pro rodiče se posunul do roviny emocionální, což snížilo
přímou materiální nezbytnost přítomnosti dětí v rodině. Postupně tak dochází k nahrazování
dětí jinými modely emocionálního uspokojení. Následkem je pokles porodnosti a také
k celkový úbytek populace. Mladým lidem se rodí méně dětí, než původně plánovali, což se
děje vlivem změn socioekonomického charakteru. Zejména se jedná o nízkou podporu české
společnosti v mateřství či k rapidním změnám rodinného a demografického charakteru. Tím,
že v současné společnosti dochází k velkému důrazu na jedince, dochází také k poklesu
hodnoty, která je přikládána rodině. Rozhodnutí, zda mít či nemít děti je zcela na mladých
lidech a považuje se za soukromou věc.73
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3 TEORETICKÉ PŘÍSTUPY V RÁMCI BEZDĚTNOSTI
Na dobrovolnou bezdětnost je v moderní společnosti nahlíženo prostřednictvím
optiky různých teoretických východisek. Tato východiska pracují se současnými sociálními
fenomény a také s proměnami soudobé společnosti. Každá z teorií má své hledisko a
zastoupení v rámci jednotlivých proměn společnosti. Níže budou stručně vymezeny
jednotlivé teorie zabývající se dobrovolnou bezdětností a také poklesem porodnosti.

3.1 Teorie individualizace a sociální změny
Současný výklad vlivu společnosti na dobrovolnou bezdětnost se zabývá zejména
poklesem porodnosti, nárůstem počtu bezdětných a také odkládáním rodičovství do
pozdějšího věku. Právě tento vývoj čerpá z individualizace a také dalších sociálních změn
spojených s modernizací společnosti. Jednotlivé teorie individualizace ukazují na rostoucí
individualismus a také dávají do popředí hodnoty získané v rámci moderních a nyní i
postmoderních hodnot. Za zcela klíčové lze považovat postupnou a také dlouhodobou
kulturní změnu směřující k individualismu a nově nastaveným hodnotám. Právě takto
nastavené hodnoty se projevují nejen v rámci partnerských vztahů, ale také v rámci
celkového nastavení společnosti.74 O nástupu individualismu (doslova až kultu individua),
který se stává hodnotou spjatou s vývojem moderní společnosti, uvažoval ovšem už
Durkheim (Ve společenské dělbě práce (2004), jejíž originál vyšel v roce 1893).
K rychlé změně ve společnosti a k jejímu postavení k bezdětnosti došlo již po 2.
světové válce a zejména od šedesátých a sedmdesátých let (kdy dospívaly a do reprodukční
fáze se dostávaly kohorty lidí narozených po válce). Ve společnosti docházelo k narůstání
hedonistické orientace, k větší demokratizaci uvnitř heterosexuálních partnerství a celkově
došlo ke změně principů, jež jsou pilířem pro současné pojetí vztahů a vazeb lidí v rámci
společnosti. K těmto změnám došlo v rámci tzv. tiché revoluce. Za tichou revoluci lze
považovat zejména postupnou změnu od preference materialistických hodnot a životních
orientací k postmoderním hodnotám. Postupně tedy došlo k přechodu zaměření společnosti
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od ekonomické stability a prosperity až k zaměření jedinců na vlastní autonomii,
sebevyjádření či kvalitu života.75
V současné době jsou partnerské vztahy založeny pouze na emocionálním
uspokojení. U jedinců tak dochází k prosazování velké míry osobní svobody. Jedinci již
nemají potřeby zakládat vztahy za účelem budování rodiny, ale zejména za účelem
emocionálního uspokojení. Velmi často tedy dochází k tomu, že mezi partnery nedochází
ani k vzájemné komunikaci o budoucnosti a snáze a dříve se rozejdou. Lidé si pak hledají
dalšího partnera a postupně tak dochází k odkládání rodičovství a potřeby mladých lidí jsou
položeny zcela neadekvátně. Odkládání rodičovství a míra bezdětnosti tím zcela zákonitě
opět stoupá.76
Jako druhou vlnu modernizace lze považovat úplnou individualizaci společnosti.
Tato individualizace se však na rozdíl od první vlny netýká pouze mužů. Tato změna se tak
vztahuje na celou společnosti a dochází postupně k hodnotovým změnám, hlavně k oslabení
tradičních prostředků sociální kontroly. Díky vstupu žen na trh práce, rozšířením používání
antikoncepce, zvyšováním úrovně vzdělávání žen a také upevňováním sociálních vazeb
došlo k individualizaci také u žen. Díky tomu již není soudobá rodina založena na tradičních,
tedy ekonomických hodnotách a na statusových potřebách. Rodina je založena zejména na
uspokojování emocionálních potřeb. Je však potřeba zdůraznit, že emocionální potřeby
nejsou stabilní a jejich hodnoty a preference se mění v průběhu života každého člověka.
Věrnost vůči partnera ustupuje a postupně dochází k upřednostňování individuálních potřeb
před potřebami jiných jedinců. Regulace partnerských či rodinných norem, kterou
společnost zajišťovala, se omezuje a přesouvá na samotné jedince, jejichž individuální
hodnotové orientace se však mnohem více diferencují a prostředky společenské kontroly
tímto zanikají.77
V závěru je nutné dodat, že tyto teoretické přístupy ukazují zejména na velkou
kulturní změnu, která je založena na individualismu, což je však v kontrastu s klasickým
založením rodiny jakožto stabilního páru rodičů a jejich dětí.78
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3.2 Teorie racionální volby
Výklad nárůstu bezdětnosti, poklesu porodnosti a také k odkládání rodičovství do
pozdějšího věku vlivem vnějších strukturálních bariér působících na reprodukční chování je
v souladu s teoriemi racionální volby. Jednodušeji řečeno, v současné době se mladí lidé
rozhodují nejen pod vlivem vnějších bariér, ale také pod vlivem racionálních úvah, které
ovlivňují založení rodiny. Náklady na rodičovství však mohou být snižovány vlivem
sociálních změn a také politickým působením. Tato teorie je založena na klasických
ekonomických teoriích, které vyplývají především z vyhodnocení nákladů a také výnosů
rodičovství v životě jedince.79
Teorie racionální volby popisuje vývoj poptávky po více či méně „drahých“ dětech,
kdy nákladnost je ovlivněna vnějšími sociálně politickými opatřeními. Plodnost se tak stává
součástí teorie spotřebitelského chování. Tato teorie předpokládá, že lidé uvažují racionálně
a jednotlivé domácnosti neustále zvažují, co se jim vyplatí pořídit a co ne. Děti jsou tak
chápány jako zboží a rozhodování o tom, zda si je pořídit či nikoliv, rozhodují zejména
výnosy a náklady.80
Tato teorie se zabývá konkrétním výčtem nákladů na dítě a také možným ziskem.
Potencionální rodiče jsou považování za spotřebitele a dítě je v přeneseném slova smyslu
považováno za produkt. Velký důraz je kladen na vliv globalizace směrem k reprodukčnímu
chování a plánování. Vlivem tohoto způsobu uvažování dochází k tomu, že finančně
zajištěné rodiny mají sice méně dětí, ovšem více do nich investují a záleží jim na kvalitě
jejich výchovy a také na uspořádání jejich zázemí.81
S tím, jak se zvyšuje úroveň vzdělávání i míra seberealizace žen mimo rodinu,
zvyšuje se rovněž životní standard rodiny, čímž dochází ke snižování plodnosti i proto, že
se zvyšují náklady obětované příležitosti, pokud má žena dítě. Racionálním výstupem, který
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počítá rovnice nákladů a výnosů rodičovství, je tedy dobrovolná bezdětnost, odkládání
rodičovství či minimalizace počtu dětí.82
Obecně lze tedy říct, že v rámci této teorie je kladen důraz především na racionální
chování a vliv vnějších bariér, které prostřednictvím společnosti působí na jedince, jež by
měli zakládat rodiny. Tyto bariéry lze však redukovat díky sociálně-politickým opatřením,
které by měl nastavit každý stát dle potřeby.83 Zároveň jsou ovšem z hlediska této teorie
důležité i náklady, které vyplývají z toho, že muži a ještě více ženy v moderní společnosti
často svým rodičovstvím obětují přínosy (materiální i nemateriální), které by měli jako
bezdětní.

3.3 Teorie sociální anomie
Pokles porodnosti a odkládání rodičovství je do velké míry spojeno s vlivem na
strukturální bariéry rodičovství, jež vycházejí právě z teorie sociální anomie. Hlavními
znaky sociální anomie jsou především dezorientace, nejistota, alienace, diskontinuita a také
psychické nepohodlí. V rámci této teorie se nejedná o racionálním způsobu jednání, ale spíše
o anomickou reakci na strukturální změny, což uváděl již její autor Émile Durkheim, stejně
jako Robert K. Merton, který Durkheimovu teorii rozvinul. Právě Durkheim odkazuje
především na to, že je oslabena síla sociálních norem, což vede k tomu, že jsou lidé
dezorientování v rámci sociálního světa. Tímto se pak plánování jejich vlastní budoucnosti
stává velmi složitým až nepředstavitelným. Vlivem sociální nejistoty dochází k životní
dezorientaci a také nejistotě. V konečném důsledku pak nastává situace, kdy dezorientace
způsobuje odmítnutí norem či nedůvěru v existující sociální instituce, tedy v našem kontextu
odmítnutí rodičovství, tradiční rodiny či manželství.84
V rámci této teorie jsou opět podstatné zejména celospolečenské změny spojené
s individualizací. Tyto změny mají vliv na oslabenou sílu sociálních norem a také na
omezené prostředky sociální kontroly. Je potřeba zdůraznit, že v situaci sociální anomie je
velmi těžké dělat zásadní životní rozhodnutí, což vede k odkládání založení rodiny. Ovšem
tato situace může vést rovněž k rozhodnutí o založení rodiny, aby došlo ke změně. Tato
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rozhodnutí jsou však do velké míry ovlivněna individuálním zaměřením jednotlivce a také
jeho sociálním zařazením v rámci společenské stratifikace.85

3.4 Teorie hodnoty dětí a redukce nejistoty
Tento teoretický koncept se snaží vývoj bezdětnosti vysvětlovat poněkud odlišným
způsobem, a to s ohledem na motivační faktory, které jsou skryty za touhou založit rodinu a
mít děti. Tato teorie se zabývá zejména hodnotami dítěte nejen s ohledem na ně samotné, ale
také s ohledem na společnost, ve které žijí. Důležitá je nejen hodnota ekonomická (teorie
racionální volby, ale také hodnota emocionální.86
Američtí psychologové Hoffman a Hoffmanová jako první na základě svého
výzkumu z roku 1973 stanovili několik základních hodnot, které děti poskytují svým
rodičům. Zde se řadí zejména pocity nesmrtelnosti, status dospělosti a sociální identity,
expanze vlastního života, zdroj zábavy a stimulace v životě, zdroj pocitu naplnění, úspěchu,
moci, vlivu nebo posílení pocitu afiliace.87
V rámci českého prostředí se podobným výzkumem zabýval autor Jiří Mareš v roce
2002. Mareš došel k obdobným výsledkům a zabýval se pak dále srovnáním mužských a
ženských hodnot s ohledem na rozhodnutí založení rodiny a výchovy dítěte. V současné
době však nelze tyto hodnoty sledovat u mužů, jelikož nejsou stále k dispozici důvěryhodná
data.88
Avšak s doposud získanými daty pracuje teorie redukce nejistoty, jež navíc
předpoklady, že se jedinec při rozhodování o založení rodiny snaží o redukování nejistoty,
která se v současné době neustále zvyšuje. Z psychologického hlediska lze na tuto teorie
nahlížet jako na homeostatickou teorii motivace. Tato teorie je základním předpokladem
v rámci motivačního faktoru zabývajícího se redukcí nejistoty při rozhodování o zakládání
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rodiny. Zdrojem nejistoty může být nestabilní partnerský vztah či hrozba nezaměstnanosti,
tedy fenomény, které jsou aktuálně velmi významné.89
Na základě výše uvedeného a s ohledem na kontext plánování dobrovolné
bezdětnosti je však teorie o redukci nejistoty relativně vhodným řešením, jelikož se snaží
mít pozitivní vliv na růst plodnosti. Ovšem otázkou zůstává, jaký vliv bude mít tato teorie
na vybudování vazby mezi rodičem a dítětem.90

3.5 Teorie sociálních sítí
V poslední době má velký vliv na zakládání rodiny také vliv sociální sítí (míněno ve
smyslu společenských vazeb, nikoliv internetových médií), které jsou v současné době
fenoménem výzkumu společnosti. Tyto teorie však nebyly dosud zcela jasně zasazeny do
kontextu společenského výzkumu vlivu v rámci České republiky. Tyto teorie však
upozorňují na velký vliv skupinových vazeb na tzv. skupinovou kohezi, jež je v rámci světa
hojně řešenou problematikou. Tato teorie poukazuje na vliv vrstevníků na reprodukční
chování jedinců, což se týká zejména plánování a zakládání rodiny. Jedná se zejména o
synchronizaci doby zahájení rodičovství a počtu dětí s vrstevnickou sociální sítí.91
Tento teoretický koncept čerpá zejména z Pierra Bourdieu, který se zabýval vlivem
sociálního kapitálu (tj, využitelných sociálních vazeb), který je ukazatelem „kvality“
sociálních sítí. Teorie sociálních sítí vyplývá z předpokladu, jež testuje efekt kvality a
kvantity sociálních vztahů na reprodukční jednání.92

3.6 Teorie genderové rovnosti
V posledních letech je o dobrovolné bezdětnosti či odkládání rodičovství velmi hojně
diskutováno v rámci teorie genderové nerovnosti (gender ekvity theory). Je nutné zde tento
přístup alespoň stručně pojednat, neboť genderové teorie jako takové získaly v rámci
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sociologie a jejích přístupů svou roli a nezastupitelné místo. Tato teorie vyplývá
z alternativních teorií navržených McDonaldem, který vyšel z předpokladu, že moderní
kapitalismus a jeho institucionální ukotvení způsobuje nárust bezdětnosti a snižuje úroveň
plodnosti.93
Tento teoretický koncept si zakládá zejména na genderovém postavení rolí ve
společnosti a tendenci tyto genderové role, s nimiž je spojováno určité chování a povinnosti,
vyrovnat. Podle genderu je dělba práce rozdělena tak, že hlavní ženskou rolí je pečování o
rodinu a jsou tak závislé na mužích. Za to každému muži je přisuzována role živitele rodiny.
Toto stereotypní rozdělení je však v rozporu se současným postavením jedinců ve
společnosti na genderové postavení jednotlivých rolí s ohledem na pohlaví. Současná
společnost usiluje, alespoň na úrovni hodnot, především o genderovou rovnost ve všech
společenských tématech, jako je rodina, trh práce, partnerství či politika94. Zatímco ovšem
na trhu práce nebo v politice prosazování rovnosti poměrně úspěšně, v rámci rodiny rovnost
pokulhává – značná část péče o děti zůstává na ženě.
Samotný gender má rovněž velký význam v otázce plánování rodičovství a
emancipaci žen, která je spojena zejména s velkou vlnou individualizace, jak již bylo
uvedeno výše. Celá společnost má tendenci ke svobodnějšímu rozhodování a rovnocennému
přístupu k rodičovství.95
Je potřeba také dodat, že výše uvedené změny se projevují na diverzitě rodinných
konstelací a také relativně vysoké přítomnosti žen na trhu práce, což v minulosti nebylo
nutné řešit. S těmito změnami je potřeba adekvátně pracovat. V současné době je na místě
nově definovat institucionální rámce v rámci společnosti tak, aby bylo možné kombinovat
rodičovství s nerovnoměrným rozložením rolí a docházelo k podpoře dosahování
genderových rovností. Mělo by docházet ke zlepšení podmínek na trhu práce či k větší
podpoře otců k jejich participaci na výchově dětí.96
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4 NO KIDDING
Zde krátce popíši No Kidding jakožto příklad sociální sítě, která sdružuje lidi, jež se
rozhodli pro dobrovolnou bezdětnost.
No Kidding je klub dobrovolně bezdětných, který vznikl v roce 2008. Tato zcela
dobrovolně vytvořená skupina začala nejprve s vytvořením jednoduchého blogu, ze kterého
se postupem času stala skupina lidí, kteří jsou tzv. spřízněné duše. Z takto prvotně nastavené
skupiny osob se stala komunita, která se již několik let schází. Ze sociologického hlediska
můžeme říci, že se stává zárodkem sociálního hnutí. No Kidding nachází své příznivce nejen
na území České republiky, ale rovněž také mezi zahraničními jedinci, které pojí stejné motto
této komunity. No Kidding není jen klubem pro ženy, ale rovněž i pro muže, kteří patří do
jedné z níže uvedených skupin:
•

Dobrovolně bezdětní – lidé, kteří děti nemají a ani své děti do budoucna neplánují;

•

Smíření bezdětní – lidé, kteří původně děti plánovali či nevylučovali tuto možnost,
ale vlivem vnějších aspektů se rodiči nakonec nestali, a nyní jsou s bezdětností
smířeni a nehodlají na ní nic měnit;

•

Fence Sitters – lidé, kteří inklinují k dobrovolné bezdětnosti, ale ještě nejsou zcela
rozhodnuti;

•

Názorově spříznění – lidé, kteří sami nejsou dobrovolně bezdětní, ale sympatizují s
tímto klubem.

Členové v různých klubech po celém světe v rámci No Kidding se pohybují ve věku od
18 do 80 let a více, přičemž většina z nich je ve věku 30 a 40 let a zahrnují páry, jednotlivce,
muže a ženy. Většina členů tohoto klubu přemýšlela dlouho a plnohodnotně o rodičovství.
Mnozí z různých důvodů dospěli k závěru, že to pro ně opravdu není to, po čem by celý svůj
život toužili. Komunita se skládá z různých členů, kteří mají rozlišné názory, avšak pořád je
pojí stejné motto. Jedni zbožňují děti, zatímco ostatní se o děti vůbec nestarají a nemají zájem
o nich diskutovat. Kdo se může připojit? Členství v klubu No Kidding je zcela dostupné a
otevřené všem dospělým lidem, kteří nikdy nebyli rodiči, a to zpravidla bez ohledu na
pohlaví, věk, barvu, rasu, etnický původ, kulturní či jazykové zázemí, manželský, sociální
nebo ekonomický status, politickou, sexuální nebo náboženskou orientaci nebo fyzickou či
duševní schopnost. Pokud má nějaký člen tohoto klubu partnera, který je sám rodičem, může
se partner účastnit akcí, a to zpravidla jako host člena klubu No Kidding. Avšak je nutné
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upozornit na fakt, že partner se nesmí účastnit akcí bez člena klubu a musí zaplatit vstupní
poplatek.

4.1 Historie a aktivity No Kidding
Dvojznačný název – No Kidding – v překladu znamená „žádné děti“, ale také „konec
legrace“. No Kidding je mezinárodní dobrovolný neziskový sociální klub, který nabídnut
dospělým párům či jednotlivcům, kteří nemají děti a jsou s touto skutečností dobrovolně
smířeni. Zakladatelem No Kidding klubu je Jerry Steinberger, který tento zcela dobrovolný
a neziskový klub založil v roce 1984, a to ve Vancouveru v Kanadě. No Kidding má za své
poslání poskytovat takový prostor, který je určen dobrovolně bezdětným. V rámci tohoto
klubu se dobrovolně bezdětní vzájemně seznamují, debatují o různorodých tématech a
rovněž pořádají společné akce. Lidé, kteří tuto skupinu či komunitu lidí odsuzují si myslí,
že jde o jakousi sektu, přičemž se velice pletou. No Kidding nemá žádné spojitosti s žádnou
sektou, náboženstvím, politickou stranou či hnutím, jde čistě jen o společenský klub
sdružující osoby stejně smýšlející v otázce, zda mít či nemít děti. Jak již bylo řečeno jde o
dobrovolný, neziskový sociální klub, který byl vytvořen pro dospělé páry a jednotlivce, kteří
z jakéhokoli důvodu nikdy neměli děti. Nejedná se o firmu nebo o primárně seznamovací
službu. Klub No Kidding spoléhá na to, že všichni členové věnují dobrovolně část svého
času při organizaci klubových aktivit. Od svého založení v roce 1984 ve Vancouveru v BC
v Kanadě, je klub v neustálém kontaktu s bezdětnými lidmi z celého světa.
V České republice se pobočka No Kidding nachází v Praze a je zároveň jedinou
organizací, která sdružuje dobrovolně bezdětné jedince v České republice. Členství v klubu
No Kidding je zcela bezplatné a příjem nových členů klubu No Kidding je zcela liberální
záležitostí. V tomto klubu na území České republiky se sdružují rovněž i rodiče, kteří své
dítě již vychovali, nebo také ti jedinci, kteří jej zatím vychovávají, ale sympatizují se
zaměřením klubu No Kidding. Schůze členů se uskutečňuje jednou za měsíc, a to na
pražských Vinohradech, nebo výjimečně na setkání v Brně. Česká pobočka klubu No
kidding byla založena roku 2007 s hlavním cílem psychicky podpořit tyto marginální
jedince, kteří žijí na v České republice, k čemuž se využívá především internetového fóra.
Jak již bylo uvedeno výše, členové této organizace se společně sdružují v tomto
klubu za účelem pravidelných setkání a především, sdílení svých názorů a vyjadřování své
vzájemné podpory na internetových portálech. Členové tak mají možnost komunikovat se
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stejně smýšlejícími jedince a najít u nich často tolik potřebnou míru tolerance, pochopení a
respektu k vlastním rozhodnutím.
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5 VLASTNÍ VÝZKUM
Tato část práce se bude zabývat výzkumnou částí a budou zde představeny jednotlivé
postupy, které vedly k celé realizaci vlastního výzkumu. Základem bylo stanovení
výzkumného cíle a výzkumného problému, dále pak výzkumných otázek a použité metody
průzkumu, díky které došlo ke sběru potřebných dat. Bude zde popsán výzkumný soubor a
uvedena stručná charakteristika zúčastněných respondentek.

5.1 Cíle výzkumu
Můžeme říci, že v současnosti se problematika dobrovolné bezdětnosti stává
fenoménem. Je to novodobý trend, který často u veřejnosti, i díky medializaci, vyvolává
paniku související se stárnutím populace a snížením porodnosti. Výzkumným problémem
této práce je volba celoživotní dobrovolné bezdětnosti.
S tímto problémem se nám objevilo mnoho otázek, na které bude náš vlastní průzkum
hledat odpovědi. K nejčastějším otázkám se řadí například: Co vede mladé ženy k výběru
života bez dětí? Jak vnímají pohledy okolí a veřejnost a volbu jejich způsobu života? Je
jejich život bez dětí, v jejich vlastním vnímání, plnohodnotně naplněn? Existuje nějaký
faktor, který by jejich volbu změnil? Zaměříme se tedy na osobní životy dotazovaných
bezdětných respondentek.
Hlavním cílem je popsat a proniknout do života dobrovolně bezdětných žen.
K naplnění tohoto cíle jsou stanoveny pomocné dílčí cíle. Odborná literatura nabízí trojí
uchopení cíle, a to v intelektuálním, personálním a praktickém směru. V této části práce
zjistíme hlavní důvody pro volbu dobrovolné bezdětnosti, to, zda jsou se svým životem
respondentky spokojené a jestli vidí svůj život jako plnohodnotný. Průzkum nás také pomůže
odhalit to, zda je volba celoživotní bezdětnosti konečná nebo jestli se nemůže objevit změna
v tomto rozhodnutí. Toto vše nás povede k hlubšímu a lepšímu pochopení celé toto
problematiky.

5.2 Metodologie, výzkumné otázky a sběr dat
Pro tuto práci byl zvolen kvalitativní výzkum. Byl vybrán i toho důvodu, že téma
dobrovolné bezdětnosti vyžaduje hlubší poznání a získáme tak detailnější popis případů.
Můžeme tak nahlédnout i do osobního světa dotazovaných respondentů. Máme možnost
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podrobně prozkoumat celou situaci, měnit podmínky, aby byly do možná nejpříjemnější
a nejpříznivější pro respondenta a můžeme i emotivně reagovat. Tímto výzkumem
dosáhneme kvalitnější a variabilnější informace.
Při kvalitativním výzkumu vytvoříme holistický a komplexní obraz, získáme
informace o vlastních názorech respondentů a výzkum provádíme v přirozeném prostředí,
protože vztah mezi respondentem a výzkumníkem je velice důležitý.
Při výzkumu jsem se odpoutala od názorů a postojů dotazovaných respondentek
a měla jsem nezaujatý názor na celou tuto problematiku. Během výzkumu se nám naskytla
možnost pro vytvoření teorií a objevení nových poznatků, což je velice přínosné, protože se
domnívám, že celá problematika dobrovolné bezdětnosti ještě není v současnosti dostatečně
odborně zpracována.
Za pomoci zakotvené teorie můžeme využít i nejistotu a intuici. Jak víme z odborné
literatury, tak i když se snažíme o nezaujatý postoj tak se stejně nemůžeme vyhnout
subjektivitě, protože nikdy neexistuje nezávislý výzkumník. Vždy je součástí
psychologických, sociálních i finančních vazeb. Při výzkumu je subjektivita mnohdy
přínosná a osobní postoj je základem úspěchu.
K cíli této práce a výzkumnému problému byly stanoveny výzkumné otázky, tedy
hlavní výzkumná otázka a vedlejší výzkumné otázky.
HVO: Jak spatřují ženy věku 30-40 let svoji dobrovolnou bezdětnost?
VO1: Jaké jsou hlavní důvody těchto žen k dobrovolné bezdětnosti?
VO2: Jaký vliv má postoj veřejnosti k postoji být celoživotně bezdětná?
VO3: Jaké výhody spatřují bezdětné ženy v tomto způsobu života?
VO4: Existují nějaké podmínky či faktory, které by rozhodnutí o dobrovolné
bezdětnosti změnily?
Jako metoda sběru dat byl zvolen hloubkový polostrukturovaný rozhovor pro jeho
flexibilitu, která umožnila zareagovat na získané odpovědi. V rozhovorech jsem se snažila
předejít strojeným otázkám, které by na respondentky mohly působit nepříjemně.
Při konání rozhovoru je velice důležité prostředí, kde se uskuteční. Proto jsem se
snažila respondentkám přizpůsobit, a pokud to bylo možné, výběr místa nechat na nich
samotných. Pečlivě byla uskutečněna i samotná příprava otázek. Byly voleny
i s přihlédnutím na cíl práce, hlavní výzkumnou otázku a vedlejší výzkumné otázky. Na
začátku rozhovoru byl ponechán prostor respondentkám pro sdělení jejich vlastního
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životního příběhu. Při našem rozhovoru jsem sledovala také chování, prožívání emocí
a gestikulaci respondentek.

5.3 Výzkumný soubor
Respondentky pro vlastní výzkum byly voleny na základně určitých kritérií, která
byla vybrána tak, aby byla zaručena co možná nejvyšší a nejlepší důvěryhodnost získaných
dat. Hlavní kritéria:
-

celoživotní dobrovolná bezdětnost,

-

ženské pohlaví,

-

věk 30-40 let,

-

místo narození Česká republika.

Myslím si, že volba dobrovolné bezdětnosti ovlivní především osobní život žen
a výzkumu se zúčastnili pouze ženy narozené v České republice. Věková hranice 30-40 let
byla zvolena z toho důvodu, že v mladším věku je jen málokdo pevně přesvědčen o tom, že
dítě nikdy mít nebude. Proto byla vybrána tato věková hranice, kdy lze již předpokládat, že
jedinec již prošel určitými životními zkušenostmi, a proto si je svým rozhodnutím jist.
Podle stanovených kritérií byly vybrány ženy, které byly ochotny se zapojit do
výzkumu. Respondentky byly vyhledány v okolí vlastních známých, pomocí sociálních sítí
a nejrůznějších diskuzních fór.
Po vyhledání vhodných respondentek byl navázán kontakt a začala naše komunikace.
Všechny respondentky byly seznámeny s účelem tohoto výzkumu. Většina našich setkání se
uskutečnila v kavárnách, kterou vybraly samy respondentky a cítily se v ní dobře. Pevně
věřím, že i toto prostředí sehrálo svou roli. Rozhovory trvaly průměrně jednu hodinu.
Můžeme říci, že každá dotazovaná respondentka byla jiná a v následujících
odstavcích budou krátce představeny.
1. respondentka: 35 let. Vyrůstala s rodiči a sourozenci na malém městě. Svou
cílevědomostí dosáhla své vysněné profese – modelky, což znamená neustálé cestování po
světě. Žije i pracuje v zahraniční a za rodiči se vrací několikrát do roka, většinou na svátky
nebo rodinné oslavy. Vystudovala vysokou školu. Žije bez partnera. Všeho dosáhla svým
vlastním přičiněním a v cizině dosáhla svého štěstí.
Náš rozhovor se uskutečnil v kavárně, kterou si sama vybrala a při své návštěvě
domova ji vždy navštíví. Sešli jsme se jen pár dní před jejím odjezdem zpět. Byla velice
otevřená a upřímná.
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2. respondentka: 39 let. Vyrůstala s rodinou na vesnici. Po studiu zůstala ve
velkoměstě, kde si pronajala byt a našla práci. Po několika letech se vdala za svého přítele.
Protože ve své práci nebyla spokojená, dala výpověď a s manželem začali společně podnikat.
Ve svém životě je spokojená a velmi úspěšná.
Společně jsme se setkali v její firmě. Byla velice vstřícná a milá, s mnoha životními
zkušenostmi. Mluvila velice otevřeně. Po skončení našeho rozhovoru mi představila svou
firmu.
3. respondentka: 36 let. Bydlí v Německu, kde pracuje jako manažerka ve velké
firmě. Vystudovala vysokou školu ekonomického zaměření. Do Čech se vrací za rodiči. Žije
společně s přítelem. Ve studiu chtěla i dále pokračovat, ale její současná pracovní pozice je
časově náročná a vyžaduje mnoho cestování, proto nové studium nezačala.
Měla jsem veliké štěstí, že si přes svou časovou vytíženost si po svém příletu do
České republiky udělala na mě hned čas. Sešli jsme se v její oblíbené kavárně. Respondentka
byla velice přátelská, milá a distingovaná.
4. respondentka: 41 let. Žije na vesnici v rodinném domě, společně se svou
nemocnou matkou, o kterou pečuje. Pracuje jako lékařka. Přítele ani manžela nemá.
V budoucnu by si přála mít svou vlastní ordinaci.
Sešli jsme se v kavárně v nákupním centru. Toto místo si zvolila hlavně kvůli
anonymitě. Působila velice otevřeně a upřímně.
5. respondentka: 38 let. Společně s manželem žije v malém rodinném domku.
Manžel má dvě děti z předchozího manželství. Pracuje jako učitelka v mateřské škole. Než
potkala svého manžela, žila s přáteli ve studentském bytě. Má velkou rodinu a celkem pět
sourozenců.
Setkali jsme se v restauraci nedaleko jejího pracoviště. Chodí sem velice často a cítí
se zde dobře. Byla velice příjemná a vstřícná.
6. respondentka: 43 let. Žije s manželem a společně pracují ve firmě jejího otce.
Vystudovala vysokou školu s ekonomickým zaměřením. Po studiích dlouho cestovala a má
certifikáty z německého a anglického jazyka.
Místem setkání byla kavárna, která se nachází kousek od její firmy, kde pracuje.
Během rozhovoru panovala velice příjemná a přátelská nálada.
7. respondentka: 33 let. Žije v USA. Vystudovala vysokou školu a po studiích
odešla do zahraničí, aby si zlepšila anglický jazyk. Po návratu se vdala za svého přítele, ale
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po dvou letech se rozvedli a ona odjela do USA. Do České republiky jezdí za rodiči
a příbuznými.
Sešli jsme se v kavárně nedaleko domu jejích rodičů. Při rozhovoru byla velice sdílná
a o všem povídala s velikou vášní.
8. respondentka: 34 let. Vystudovala střední školu. Před svými partnery nikdy
neskrývala svůj postoj k rodině a dětem. To byl vždy důvod jejích rozchodů. V současnosti
má o několik let mladšího přítele, se kterým společně cestují. Svůj veškerý volný čas věnuje
zájmům a práci.
Sešli jsme se v kavárně, kam dorazila plná energie z předchozího cvičení. Měla
velice pozitivní náladu.
9. respondentka: 36 let. Byla adoptovaná, což ovlivnilo její názor na rodinu.
Vystudovala vysokou školu. Žije společně s přítelem, se kterým pracují ve stejné firmě, kde
se poznali. Oba dva mají stejný názor na děti a rodinný život. Společně se věnují hlavně
sportu a cestování.
Setkali jsme se v restauraci. Je velice rázná, charismatická a nebojí se říci svůj názor.
10. respondentka: 44 let. Bydlí sama v bytě nedaleko od svých rodičů a sourozenců.
Pracuje jako sekretářka v jedné firmě. Svůj volný čas věnuje dalšímu vzdělávání a svým
neteřím a synovcům.
Setkání proběhlo také v kavárně. Respondentka byla velice milá a ochotná.

Respondentka

Věk

1. respondentka

35 let

2. respondentka

39 let

3. respondentka

36 let

4. respondentka

41 let

5. respondentka

38 let

6. respondentka

43 let

7. respondentka

33 let

8. respondentka

34 let

9. respondentka

36 let

10. respondentka

44 let
Tabulka 1: Věk respondentek
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Respondentka

Stav

1. respondentka

Bez partnera

2. respondentka

Vdaná

3. respondentka

Žije s partnerem

4. respondentka

Bez partnera

5. respondentka

Vdaná

6. respondentka

Vdaná

7. respondentka

Bez partnera

8. respondentka

Žije s partnerem

9. respondentka

Žije s partnerem

10. respondentka

Bez partnera
Tabulka 2: Rodinný stav respondentek
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Respondentka

Bydliště v zahraničí

1. respondentka

Ano

2. respondentka

Ne

3. respondentka

Ano

4. respondentka

Ne

5. respondentka

Ne

6. respondentka

Ne

7. respondentka

Ano

8. respondentka

Ne

9. respondentka

Ne

10. respondentka

Ne
Tabulka 3: Bydliště v zahraniční
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Graf 3: Bydliště v zahraničí

K získaným informacím z rozhovorů lze přistupovat dvojím způsobem, realistickým
a narativistickým. Pro zakotvenou teorii je typický realistický, a ten jsem v průběhu svého
výzkumu využila. K analýze je potřeba přistupovat racionálně a nezapomínat, že realita se
mění v čase. Je důležité to, co respondent říká, ale i to, jak to říká. Nesmíme zapomínat i na
otázku hodnověrnosti.
Při každém výzkumu musíme vnímat i etické otázky. Právě problematika dobrovolné
bezdětnosti představuje velice citlivé téma, týkající se osobního života jedinců. Je to volba,
která ovlivňuje nejen jedince, ale i jeho blízké okolí. Proto jsem k celému výzkumu
přistupovala velmi zodpovědně, aby nedošlo k ovlivnění respondentek. Hned v úvodu naší
komunikace jsem respondentky seznámila s celým průběhem výzkumu, tématem mé práce,
cílem práce a průběhem výzkumu. Měly také možnost kdykoliv během výzkumu odstoupit.
Naštěstí tak žádná z respondentek neučinila.
Během celého našeho rozhovoru byla velice důležitá důvěryhodnost a empatie, a to
nejen pro získání kvalitních dat, ale také z etického hlediska. Dbala jsem na vzájemné
porozumění, zájem a neutrální přístup, i když to v některých situacích nebylo jednoduché.
Celý výzkum byl také realizován v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, s čímž
byly dotazované respondentky hned seznámeny. Základem byla dobrovolná účast
a anonymita. Důraz byl kladen také na to, aby se respondentky cítily příjemně a neměly pocit
jakéhokoliv nátlaku.
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I když má výzkum deset zúčastněných respondentů, můžeme se díky tomu věnovat
této problematice opravdu do hloubky a výsledky nemusíme zobecňovat pro širokou
populaci. Každý z nás je osobností a ovlivňují ho různé ekonomické a sociální vazby
a odlišné životní zkušenosti. Stejné je to i u respondentek v tomto výzkumu. Představují
jedinečné osobnosti, které žijí v různém životním prostředí a prožily různé životní
zkušenosti. Toto vše mělo vliv na jejich uvažování a rozhodování.
Jak zde již bylo zmíněno, tak se jedná o velice citlivé téma, které vyžadovalo velkou
pozornost a soustředěností, aby byly správně pochopeny všechny myšlenky a názory
respondentek. Nutno ještě podotknout, že celý výzkum obsahuje aktuální postoje
respondentek, tedy to, jak v danou chvíli vnímají svůj vlastní život a jaké mají v danou chvíli
názory a postoje.
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6 INTERPRETACE
Tato kapitola má za cíl představení výsledků celého vlastního výzkumného šetření.
Jedná se tedy o interpretování všech deseti uskutečněných rozhovorů na zadané téma
Dobrovolná bezdětnost. Byly zde analyzována data, ze kterých se získaly potřebné
kategorie. Jednotlivé analytické kategorie pak tvoří strukturu této části práce. Hlavní
kategorie má název Dítě představuje závazek. Na ni navazují další vzájemně ovlivňující a
prolínající se kategorie Volný čas, Kariéra je pro mě priorita, Mám své sny a cíle, Co bude
dál?.

6.1 Analytické kategorie
Dítě představuje závazek:
Respondentky se zde vyjadřovaly ke svému aktuálnímu životu a k jejich aktuálnímu
naplnění potřeb. Dobrovolná bezdětnost znamená úplné zamítnutí mateřství. Je tedy důležité
zjistit, jak vůbec respondentky pohlížejí na děti. Jakou pro ně mají hodnotu. Ze všech
výpovědí se zjistilo, že žádná z dotazovaných respondentek dítě nevnímá jako nezbytnou
součást jejich života.
Respondentka 3: „Já jsem nikdy necítila potřebu mít dítě. Nikdy pro mě nebylo
důležité ho mít a nikdy mě to ani nenapadlo.“
Respondentka 8: Spousta lidí zastává názor, že mít dítě je naprosto přirozená věc. Já
to tak ale necítím. Dítě nepředstavuje to, co ve svém životě nutně potřebuji.“
Respondentka 9: „Už od mala mi všichni doma říkali: Počkej, až budeš mít sama
děti. Postupně jak jsem dospívala, tak jsem cítila, že je mít nechci. Byl to také důvod mých
rozchodů s partnery. Děti mám ráda, ale nikdy jsem necítila potřebu je mít.“
Respondentka 1: „Já mám ráda svou práci, ráda cestuju a poznávám nová místa.
Užívám si život a žiju přítomností. Se svým životem jsem spokojená a nikdy jsem necítila
pocit prázdna a to, že by mi něco chybělo. Samozřejmě děti mám ráda, ale nikdy se ve mně
neprobudila ta touha po vlastních.“
Respondentka 4: „Já osobně si myslím, že není povinností ženy mít dítě. Na světě je
i mnoho důležitějších věcí a život se dá plnohodnotně prožít i bez dětí. Hlavní je, aby se
člověk cítil spokojený a šťastný.“
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Respondentka

Dítě – nezbytná součást života

1. respondentka

Ne

2. respondentka

Ne

3. respondentka

Ne

4. respondentka

Ne

5. respondentka

Ne

6. respondentka

Ne

7. respondentka

Ne

8. respondentka

Ne

9. respondentka

Ne

10. respondentka

Ne
Tabulka 4: Dítě – nezbytná součást života
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Graf 4: Dítě – nezbytná součást života

Všechny dotazované respondentky se shodly na tom, že kdyby měly dítě, zásadně by
to ovlivnilo jejich osobní život. Některé dokonce uvedly, že by dítě jejich život ovlivnilo
v negativním smyslu. Právě obavy ze změny osobního života byl jeden z důvodů jejich
dobrovolné bezdětnosti. Tohoto se část dotazovaných respondentek obávala.
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Velice často o dětech hovořily jako o velkém nevratném závazku, kterého by určitě
v budoucnosti litovaly.
Respondentka 1: „Dětem musíte všechno přizpůsobit a věnovat jim všechen svůj
volný čas. Není to jako partnerský vztah, který můžete ukončit. Děti budete mít prostě
napořád.“
Respondentka 4: „Je to nikdy nekončící závazek až do smrti. Prostě nekonečný
příběh.“
Respondentka 7: „Děti jsou závazek, který nemůžete jen tak někam odložit. Je to až
navěky, nebo minimálně do jejich osamostatnění. Už nebudete mít čas jen pro sebe, ale
budete ho muset přizpůsobit potřebám dítěte.“
Respondentka 10: „Když máte dítě, nemůžete si jen tak někam vyrazit. Musíte se mu
věnovat. Je to závazek. A i když si třeba něco naplánujete, kdykoliv to nemusí vyjít. A i když
budete mít partnera, který vám pomůže, stejně budete nějakým způsobem omezeni.“
Respondentka 3: „Jak se říká, děti jsou radost, ale i starost. Tím myslím, nikdy
nekončící starost, která vám obrátí váš dosavadní život vzhůru nohama a nic už nebude jako
dřív.“
Z tohoto nám vycházejí u všech obavy, že své rozhodnutí o přijmutí mateřství by
nikdy už nemohly vzít nazpět. Názory u respondentky číslo 9 jsou ovlivněny hlavně její
adopcí a tím, že své biologické rodiče nikdy nepoznala.
Respondentka 9: „Častokrát jsem o mateřství přemýšlela. Hlavou se mi honily
myšlenky na moji biologickou rodinu, a to proč mě dali pryč. Možná nechtěli, nemohli nebo
na dítě prostě nebyli připraveni. Dítě je něco, o čem musíš být na 100% přesvědčený a musíš
tomu věřit, chtít to a nikdy toho nelitovat. Nikdy se nerozmýšlet a nikdy neváhat. Nikdy tě
nesmí přestat bavit. Proto si myslím, že je lepší ho nikdy nechtít.“
Z rozhovorů je patrné, že dotazované respondentky o dobrovolné bezdětnosti velice
přemýšlely a zaobíraly se všemi možnými variantami a důvody pro a proti. Domnívají se, že
dítě by mělo být vždy u rodičů na prvním místě a představovat to nejcennější a nejdůležitější
v jejich životě.
Respondentka 3: „Mateřství je správná věc, ale rodiče už pak nemají čas, sílu
a prostor na samy sebe. Na své zájmy a koníčky. Nemají prostor a klid jen samy pro sebe.“
Respondentka 6: „Když se pro dítě rozhodneš, musíš už vše plánovat s ním a vše mu
přizpůsobovat. Musí být na prvním místě a už nemáš svůj vlastní žebříček hodnot. Žádné sny
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a přání. Nemůžeš se třeba ze dne na den rozhodnout odjet, cestovat nebo jen tak vypnout a
relaxovat. Nemůžeš být spontánní a rozhodovat se z minuty a minutu.“
Respondentka 2: „Mateřské pudy musíš mít v sobě. Jsou ženy, které jihnou při
pohledu na dítě a dětské oblečení. Vybírají jména. Já ty pudy v sobě nemám. Ráda jsem sama
sebou a mám ráda čas sama pro sebe a své zájmy.“
Respondentka 5: „To, že se rozhodneš nemít dítě, neznamená, že se o něco ochuzuješ
a nebudeš žít krásný a hodnotný život. Naopak můžeš si plnit své sny a přání a žít si tak, jak
chceš. Svůj volný čas můžeš využít k naplnění svých snů a tužeb.“
Respondentka 7: „Znám rodiče, kteří by se pro své děti rozkrájeli, jsou pro ně vším
a věnují jim všechen svůj volný čas. Já vím, že já bych taková určitě nebyla.“
Všechny dotazované respondentky se shodly, že chtějí být dobrovolně bezdětné
a nikomu nepodřizovat svůj volný čas a své zájmy. Chtějí být svobodné a věnovat se svým
koníčkům a zálibám. Volnost je jedním z důvodů jejich dobrovolné bezdětnosti.

Respondentka

Dobrovolná bezdětnost

1. respondentka

Ano

2. respondentka

Ano

3. respondentka

Ano

4. respondentka

Ano

5. respondentka

Ano

6. respondentka

Ano

7. respondentka

Ano

8. respondentka

Ano

9. respondentka

Ano

10. respondentka

Ano
Tabulka 5: Dobrovolná bezdětnost
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Graf 5: Dobrovolná bezdětnost

Nesmíme ale zapomenout na to, že svůj podíl na jejich rozhodnutí může mít i jejich
vlastní původní rodina, způsob a styl jejich výchovy a prostředí, kde vyrůstaly. Právě velká
část dotazovaných respondentek nebyla spokojena se svými rodiči a stylem jejich výchovy.
Respondentka 10: „Někdy mám bohužel pocit, že moji rodiče svého rozhodnutí o tom,
že mě měli, litují. Výchova nebyla nic moc a často bylo vidět, že je spíše obtěžuji, a kdyby
byli jen sami dva, tak se mají líp. Myslím si, že já bych byla určitě stejná.“
Respondentka 1: „Mám hodné rodiče a rozumíme si. Ale čím jsem byla starší a
dospělejší, uvědomovala jsem si, že tím, že mě měli, vzdali se svých snů, zájmů i kariéry.
Bylo vidět, že je to mrzí a nikdy už se se svému životu před dětmi nemohli vrátit. Nechci mít
jednou stejný pocit, že jsem něco promeškala.“
Bály se svého selhání, odpovědnosti, péče a nároků při mateřství.
Respondentka 8: „Ve výchově se můžeš snažit sebevíc, ale stejně v něčem selžeš.“
Respondentka 2: „Rodiče tu pro děti musí být pořád na 100 %. Nemůžou si vzít volno.
Pokud ve výchově pochybíš, ublížíš tím dítěti.“
Respondentka 7: „Za dítě máš neustálou zodpovědnost. Musíš dítěti dát dost lásky a
neustále mu pomáhat, vzdělávat ho a vést. Dítě je na vás závislé.“
Respondentka 1: „Dítě k vám vzhlíží a jste pro ně vzorem. To, jak se chováš, se odráží
na něm. Musíš mu vytvořit pevné zázemí a jistotu, něco, co pro něj bude stěžejní.“
58

Respondentka 5: „Už od mala dítě utváříš a provázíš ho jeho životem. Nemůžeš nic
zanedbat, protože pak budeš ty ten špatný rodič.“
Respondentka 6: „Říká se, že dítě je odrazem svých rodičů a každý člověk má své
plusy i mínusy. Dítěti bychom měli předat jen ty plusy.“
Sousta z dotazovaných respondentek měla pocit, že by mohly být špatnými
a sobeckými matkami. Srovnávaly se se svými vlastními rodiči nebo lidmi z okolí.
Respondentka 5: „S dítětem nemůžete nic plánovat. Myslím si, že se to ke mně ani
nehodí. Neumím si ani představit, že bych byla těhotná a pak měla dítě. Kdyby mě náhodou
těhotenství potkalo, volila bych možnost potratu. Nemám na dítě čas, ani dost finančních
prostředků, odpovídající bydlení. Sama se necítím být matkou. Nejsem na to dost připravená
a upřímně si nemyslím, že bych na to někdy připravená byla.“
Respondentka 10: „Když se rozhlédneš kolem sebe tak někdy, můžeš vidět mámu
s dětmi, jak se pro sebe snaží urvat kousíček času, aby prohodila pár slov s někým, koho
potkala na ulici nebo jen aby napsala někomu zprávu z telefonu. Často ale nemůže, protože
tu musí být pro dítě a být pořád ve střehu.“
Respondentka 1: „Máš nějaký styl života, zaběhlé návyky a potřeby a najednou bum
a nic z toho už nemůžeš. A když přeci jenom něco z toho začneš dělat nebo budeš mít chvíli
pro sebe, budeš se cítit jako zloděj co okrádá a utlačuje dítě a upřednostňuje samu sebe.“
Respondentka 8: „Teď je to jiné, když něco chceš tak to uděláš, když nechceš tak
nemusíš. Všechno je v pohodě a klidu. S dítětem si nemůžeš říct, že něco nechceš, ale prostě
to musíš udělat. Třeba se ti o víkendu nechce vstát tak prostě vstát nemusíš. S dítětem tohle
nejde.“
Jak je z odpovědí patrné, tak všechny k dobrovolné celoživotní bezdětnosti
přistoupily zodpovědně. I když respondentky své vlastní děti nechtějí, neznamená to, že by
děti neměly rády. Některé z nich pravidelně hlídají děti svých sourozenců či jiných
příbuzných. Ale všechny se shodly na výroku „pohlídám, ale to stačí.“ Pak se všechny rády
vracejí ke svému způsobu života.
Respondentka 10: „Já velice často hlídám své neteře. Chodíme na procházky, na
výlety, někdy u mě také přespí. Jsme v pravidelném kontaktu. I když je mám velice ráda,
nedovedu si představit být s nimi každý den, celý den.“
Respondentka 4: „Samozřejmě mám kamarádky, známé a příbuzné co mají děti. Děti
mi nevadí. Chodí ke mně i návštěvy s dětmi. Ale nedovedu si představit to neustálé běhání a
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křik po bytě, všude drobky a hračky, rozbité věci, neustálé okřikování, tohle nedělej, nesahej
na to.“
Respondentka 9: „Mám kamarádky s dětmi. Chodíme ven, chodím k nim na návštěvu.
Dětem vždy něco donesu, pohrajeme si, popovídáme a poškádlíme se. Ale pak se ráda vracím
zpět do svého světa.“
Respondentka 5: „To, že nemám vlastní děti, neznamená, že nemůžu být super teta a
kamarádka. Ale vždycky jen ten určitý čas, pak mám ráda svůj klid a prostor.“
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Graf 6: Vztah k dětem

Každá z dotazovaných respondentek je velice spokojena se svým pracovním
životem. Každá z nich je vzdělaná, cílevědomá a buduje si úspěšnou kariéru. I tato
skutečnost má svůj podíl na jejich volbě celoživotní dobrovolné bezdětnosti. Pokud by se
rozhodly pro mateřství, jejich kariéra by se mohla zastavit nebo by dokonce mohly přijít
o místo.
Respondentka 9: „Velice jsem se snažila, dřela a práci obětovala svůj volný čas. Za
svou píli jsem byla náležitě odměněna a dosáhla vyšší pozice. O toto vše bych nerada přišla
kvůli dítěti.“
Respondentka 1: „Modelka byl vždycky můj sen. Mám ráda svou práci a svět kolem
ní. Móda a vzhled, to je to, co mě baví. Nechci to teď jen tak zahodit a zničit si tak svůj sen.“
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Respondentka 7: „Když odejde muž na rodičovskou dovolenou, je to pro naši
společnost divné. Když jde na rodičovskou žena, je to samozřejmé. Ale proč. Máme přece
rovnoprávnost a každý chceme něčeho dosáhnout.“
Se zaměstnáním souvisí také finanční stránka. Přestože jsou matky na rodičovské
dovolené chráněny zákonem, dotazované respondentky o tom nebyly úplně přesvědčeny.
Další věcí je i určitý luxus, na který si zvykly. Jsou finančně nezávislé a mohou si dopřát, co
chtějí.
Respondentka 7: „Já si vůbec nedovedu představit, že bych z práce odešla na
mateřskou a rodičovskou dovolenou. Neměla takový příjem, jako mám teď a musela se nějak
uskromnit a nemoct si koupit co zrovna chci.“
Respondentka 4: „Dnešní výše mateřských a rodičovských příspěvků, jsou upřímně
k smíchu.“
Dotazované respondentky jsou si velmi dobře vědomy své finanční nezávislosti
a toho, jak jsou v profesním životě dobře oceněny. Pro mě celkem překvapivým faktorem
bylo to, že se některé z respondentek bojí proměny svého těla a vzhledu. Vzhled je pro
mnohé z nich zásadní. Bojí se o svou postavu. Téměř všechny ve volném čase sportují.
Respondentka 6: „Svůj volný čas věnuji sportu. Pravidelně navštěvuji posilovnu
a mám svého osobního trenéra. Pokud nejdu do posilovny, zacvičím si doma. Ráda se také
rozmazluji masážemi a wellness.“
Respondentka 1: „Kvůli své profesi musím vypadat dobře a pravidelně se o sebe
starat a pečovat. Nedovedu si ani představit, že by mi těhotenství změnilo nebo dokonce
zničilo postavu. Své profesi bych se už poté nemohla vůbec věnovat.“
Respondentka 10: „Ráda sportuju a vypadám dobře. Sport je pro mě určitý způsob
relaxace a odreagování se. Miluju prodloužené víkendu, kdy se nechávám hýčkat a dopřeju
si dobré víno a jídlo.“
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I když se dotazované respondentky rozhodly pro dobrovolnou bezdětnost, přesto,
pokud mají partnera nebo manžela, označují své soužití jako rodinu.
Respondentka 3: „Přestože se od ostatních rodin odlišujeme tím, že jsme jen dva, my
jsme také rodina. Nezáleží na počtu.“
Respondentka 2: „I samotné matky s dětmi jsou považovány za rodinu, tak nevidím
důvod, proč by tomu mělo být jinak u bezdětných párů.“
Můžeme říci, že dotazované respondentky svůj život považují za plnohodnotný
a dostatečně naplněný. Necítí potřebu dítěte a mateřství. I když mají děti rády, spíše je
považují za jakési narušitele jejich dosavadního života. Došlo by tak velkým změnám,
hlavně podle nich v negativním směru.
Volný čas:
Během rozhovorů často dotazované respondentky zmiňovaly svůj volný čas.
Srovnávaly své životy se životy rodin s dětmi. Shodovaly se v tom, že v případě, že by se
rozhodly pro mateřství, tak by o spoustu času přišly a musely by všechen čas přizpůsobit
dítěti. Ztratily by svou spokojenost, klid, nezávislost a spontánnost. Takové jsou teď
a mohou také být jak v pracovním, tak osobním životě. Některé z dotazovaných
respondentek žijí ze dne na den, rozhodují se z minuty na minutu. Pokud by měly dítě, toto
vše by ztratily. Dítě by jejich plány omezovalo.
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Respondentka 4: „Já se nerada nechávám omezovat. Žiju si tak, jak chci a dělám to,
co chci. Když se rozhodnu tak cestuji a nemusím se na nikoho ohlížet.“
Respondentka 1: „Díky své profesi hodně cestuji, pokud bych měla dítě, o tohle
všechno bych přišla.“
Respondentka 5: „Mám ráda volnost a nespoutanost. Nechci žádný stereotyp.“
Respondentka 8: „Vidím to u kamarádek. Naplánují si dovolenou, vše přizpůsobí
dítěti a najednou dítě onemocní a nejedou nikam nebo onemocní na dovolené a jednou
zpátky domů.“
Dotazované respondentky svůj život shledávají bohatý, naplněný a nic jim neschází.
Jako hlavní výhodu svého způsobu života považují nezávislost a nevázanost, kterou jim
umožňuje bezdětnost. Jak již zde bylo zmíněno, dítě je pro ně tím největším možným
závazkem.
Respondentka 6: „To, že jsem bezdětná, je můj životní styl. Jsem volná a nemusím se
na nikoho ohlížet, nemusím se podle nikoho řídit a nemusím dělat žádné kompromisy. Já
prostě nejsem připravená a nechci se nechat nikým a ničím omezovat. Kdybych měla dítě,
musela bych brát ohled na to, co je dobré především pro dítě.“
Respondentka 8: „Když máš dítě, tak už neděláš to, co chceš ty sama, ale to, co je
potřeba pro dítě. To, co dítě vyžaduje. I výlety a dovolené musíš přizpůsobit dítěti.“
Respondentka 2: „Jsem ráda nezávislá a volná, nechci se nikým a ničím nechat
svazovat. Mám ráda dobrodružství a nové výzvy, jen to, co se týká mateřství, tak toho se
ráda vzdám.“
Respondentka 5: „Když bych se stala matkou, přišla bych o volnost a vše už by se
řídilo jen kolem dítěte.“
Respondentka 4: „S dítětem už nikdy nemůžeš být nespoutaná, spontánní a nezávislá.
Vždy už všechno budeš podřizovat jemu, protože bude na prvním místě a vše co rodič dělá,
dělá tak aby to bylo nejlepší pro dítě a sám sebe v mnoha věcech šidí a utlačuje.“
Moc dobře si uvědomují, co vše je pro dítě potřeba dělat, co je potřeba jim uzpůsobit.
Ony jsou si tohoto vlivu vědomy, a proto se tomu snaží předejít. Jsou zaměřeny a
orientovány jen na sebe a svou osobu. I když žijí v partnerském nebo manželském svazku,
tak mít partnera pro ně není takový závazek jako dítě. Partner je totiž dle jejich slov už
dospělá osoba, která je samostatná a nevyžaduje péči. A i sám partner má své potřeby a
představy o volném čase, který si řídí dle svého.
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Někdo by v tomto rozhodnutí a v tomto způsobu života mohl spatřovat sobeckost a
respondentky se často také ve svém okolí s těmito názory setkávají, ale pro ně je to životní
styl. Jako velkou výhodu své dobrovolné bezdětnosti spatřují v tom, že mohou neomezeně
cestovat. Mnoho z nich tomuto faktoru přidávají velkou váhu, a je to pro ně důležité. Mnohé
z dotazovaných respondentek si tak zlepšují i své jazykové dovednosti a schopnosti.
Respondentka 9: „Pracuji a nenechám si pak ujít možnost své vysněné dovolené.
Odpočinu si, poznám nové země a místa a mohu si procvičit i své jazykové dovednosti.“
Respondentka 10: „Mám ráda cestování a poznávání nových krajů, míst a kultur.
Ráda vyrážím i jen tak neplánovaně s batohem. Cestování si prostě plánuju i neplánuju.
Když chci někam jet tak jedu a užiju si to se vším všudy. Nedovedu si představit o tuto
možnost přijít a být jen doma.“
Respondentka 8: „Cestování je pro mě požitek. Často se setkávám při svých cestách
spíše s uštvanými rodiči, kteří jsou ověšeni taškami s výbavou pro děti, v restauraci často jí
jen jednou rukou a druhou krmí dítě a stejně do sebe nakonec jídlo rychle hodí, jen aby už
zaplatili, a to nemluvím o plačících a vztekajících se dětech. Z tahové dovolené nebo výletu
nemůžou mít nic a odpočinek už vůbec ne.“
Respondentka 4: „Ráda poznávám nová místa, vracím se i ráda na ty staré. Všechno
si v klidu projdu a nasávám tu atmosféru. Dám si jídlo v restauraci, ochutnám něco nového,
pak ráda posedím a dám si třeba víno nebo dezert. Všechno prostě v klidu a pohodě. Nikam
nespěchám a nic mě neruší. S dítětem bych tohle nemohla.“
Z mých dotazovaných respondentek, které se mého výzkumu účastnily, v cizině
studovaly nebo dnes v zahraničí žijí. Mnohé mají cestování spojené s pracovními cestami. I
když pracovní cesta pro mnohé z nás není dovolená, tak bezdětné ženy to tak nevnímají.
Můžeme říci, že jejich práce je i jejich koníček, a tak i pracovní cesta je pro ně jakousi
formou odpočinku a relaxace.
Respondentka 2: „Já si cestování vždy hodně užívám. Odpočinu si, relaxuji,
poznávám nová místa, poznám nové lidi, nakupuji. Prostě si to užívám a miluju to.“
Respondentka 1: „Já mám to štěstí, že jako modelka hodně cestuju, a to mě baví,
protože cestování je můj koníček. Díky tomu jsem se mohla podívat na spoustu zajímavých
míst. Prostě tak spojím příjemné s užitečným.“
Zásadní bylo pro respondentky také vzdělání. A mnoho z nich mělo vysokoškolské
vzdělání. Právě svého vysokoškolského titulu si velice cení a vzdělání je pro ně důležitý
faktor k naplnění jejich úspěchu. Vzdělání a úspěch jim pomohlo k jejich kariéře
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a současnému životu. I dnes několik z respondentek stále hledají nové možnosti dalšího
vzdělávání a rozšíření jejich odbornosti.
Respondentka 6: „Nikdy dopředu nevíš, co se může stát a pak budeš potřebovat nové
možnosti a změnu svého života.“
Myslím si, že všechno vzdělávání, kurzy, přednášky, besedy nebo cizí jazyky mohou
být i jednou z možností vyplnění jejich volného času. Může to být také jedna z možností, jak
svému okolí dokázat, že i když nemají děti, jsou schopné.
Respondentka 7: „Mé okolí mi často můj úspěch nepřeje a spíše mi závidí.“
Respondentka 7: „Mé okolí mi často můj úspěch nepřeje a spíše mi závidí.“
Respondentka 9: To, že se sama dál vzdělávám, rozšiřuju si obzory a ráda čtu,
neznamená, že nemám nic jiného na práci nebo chci být přechytralá a povýšená. Jen se
prostě chci dozvídat a učit nové věci a baví mě to. Je to rozhodně lepší varianta trávení
volného času než televize.“
Respondentka 1: „Důležité jsou pro mě hlavně jazyky a mám to štěstí, že díky
cestování si je můžu i procvičit. Praxe je vždy nejlepší.“

Respondentka

Vzdělání

1. respondentka

Vysokoškolské

2. respondentka

Středoškolské

3. respondentka

Vysokoškolské

4. respondentka

Vysokoškolské

5. respondentka

Vysokoškolské

6. respondentka

Vysokoškolské

7. respondentka

Vysokoškolské

8. respondentka

Středoškolské

9. respondentka

Vysokoškolské

10. respondentka

Středoškolské
Tabulka 6: Vzdělání
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Některé z dotazovaných žen explicitně zdůrazňují, že jejich volný čas je plný aktivit,
někdy, až do té míry, že lze spekulovat, že svůj volný čas tyto ženy schválně přehlcují všemi
možnými aktivitami, aby si dokázaly, že dítě opravdu nepotřebují a ve svém životě o něj
nestojí. Že je jejich život plnohodnotný i bez dětí.
Respondentka 4: „Já pořád něco dělám. Nebaví mě jen tak sedět doma a nic
nedělat.“
Respondentka 3: „Jsem akční a neumím jen tak sedět a koukat. Ano, ráda i lenoším
nebo si dopřeju wellness. Ale rozhodně netrávím svůj čas jen tak u televize.“
Jak zde již bylo také zmíněno, tak pro respondentky byl zásadní i jejich vzhled. Ženy
se o sebe rády starají a chtějí vypadat dobře. O svůj zevnějšek velice dbají. Svůj volný čas
proto tráví i na místech, kde jim k tomu dopomohou, jakou jsou například lázně, wellness
zařízení, fitness centra. Důležitá je pro ně i móda a také nakupování je pro ně určitý způsob,
jak strávit svůj volný čas.
Respondentka 1: „Mám peníze i dost času. Ráda se o sebe starám a chodím
nakupovat, především do značkových obchodů. Mám ráda značkové oblečení, kabelky,
šperky a boty. Utrácím jen za sebe, a proto si tento luxus mohu dopřát a nešetřím na sobě.“
Respondentka 4: „Jako každá žena, tak i já se ráda nechávám hýčkat a ráda si
dopřeju wellness, kde si odpočinu a načerpám nové síly.“
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Respondentka 9: „Chodím pravidelně ke kadeřníkovi, kosmetičce, manikúru, masáže
a mám své oblíbené fitness.“
Respondentka 6: „Jsem ráda, když dobře vypadám a sluší mi to. Nebudu lhát, že mi
nedělá dobře, když mě muž pochválí nebo se za mnou otočí.“
Všechny se shodně domnívají, že s příchodem dítěte by jim všechny tyto výhody
zmizely. Zastávají totiž názor, že mnoho žen z jejich okolí mateřství změnilo, co se právě
vzhledu týče. Této myšlenky a představy se děsí.
Respondentka 5: „Mnoho žen, které dříve vypadaly dobře, dbaly o svůj zevnějšek,
pravidelně navštěvovaly kadeřníka nebo kosmetičku, sportovaly, mateřství změnilo. Staly se
z nich ženy s neupravenými mastnými vlasy, staženými do culíku. Pěkné oblečení vyměnily
za pohodlné tepláky. Stále si na něco stěžují a jsou unavené. Svou tloušťku přičítají
těhotenství a tomu, že kvůli péči o děti nemohou sportovat.“
Respondentka 3: „Já prostě nechci být jen doma a starat se o dítě. Nemoha bych
a neuměla bych se někomu přizpůsobit. Když si představím, že bych měla dítě, tak bych se
přizpůsobit musela. Můj život by se od základů změnil, už napořád. Nebo minimálně do té
doby, než by se osamostatnily a postavily na vlastní nohy. A ruku na srdce, kolik mi pak bude
let? Teď si můžu dělat, co chci, a hlavně kdy chci. A to mě baví. Na nikoho nemusím brát
ohledy. “
Respondentka 1: „Každá žena by měla vypadat jako žena a měla by se o sebe starat.
Pokud ne tak se pak nemůžou divit, když jejich partner kouká po jiných.“
Respondentka 7: „Vidím to v okolí, kdy se některé ženy změnili k nepoznání. Mastné
vlasy s odrosty a vyšisovanou barvou, roztřepené konce a nejlépe stažené do culíku.
Nenamalované. A oblečení? Chápu, že jsou finančně omezeny, ale to neznamená, že musí
chodit v legínách a teplákách, ve vytahaném tričku a v horším případě ještě v umazaném od
dětí.“
Kariéra je pro mě priorita:
Jedním z důvodů dobrovolné bezdětnosti je kariéra a práce. Zaměstnání pro ně není
jen finančním příjmem ale i koníčkem. Představuje náplň jejich života, která naplňuje
podstatnou část jejich dne a mnohdy i volný čas. Svou práci mají rády.
Respondentka 3: „Má práce je mým koníčkem a náplní mého dne. Dělá mi radost.“
Respondentka 1: „Mám to štěstí, že dělám svou vysněnou práci, která mě baví a
zároveň je mým koníčkem.“
67

Často se svému zaměstnání věnují i po skončení pracovní doby. Své práci se věnují
i doma.
Respondentka 3: „O své práci přemýšlím i doma a často doma pracuji na počítači
dlouho do noci.“
Protože zastávají důležité vedoucí pozice, tak cítí velkou zodpovědnost vůči svým
zaměstnancům. V případě, že mají za podřízené muže, chtějí jim dokázat své kvality.
Respondentka 2: „Snažím se vše dělat na výbornou, protože pokud něco bude špatně,
bude to má vina.“
Respondentka 3: „Přiznávám, že je krásný pocit, být úspěšná. A hlavně to, když
zastáváte vysoké postavení a tvoji podřízení, hlavně muži, ti toto postavení závidí. To dokáže
zvednout sebevědomí a tento pocit bych přála každé ženě.“
Úspěch spatřují i v tom, že jsou bezdětné, protož mají mnoho času, jsou přizpůsobivé
a časově neomezené. Nedělá jim problém sbalit se a odjet na služební cestu.
Respondentka 1: „Díky své profesi hodně cestuji a nedělá mi problém ze dne na den
odjet.“
Respondentka 10: „Nemůže se mi stát, že bych do práce nešla. Kdybych měla děti,
mohlo by se stát, že budou nemocné a já s nimi budu celý den doma.“
Respondentka 9: „Nemusím řešit žádné hlídání pro děti a práci se mohu věnovat, jak
dlouho chci.“
Respondentka 2: „Své práci se mohu věnovat na 100 % a nic mě v ní nebrzdí a
neomezuje.“
Respondentka 8: „Svou práci mám ráda, ale tím, že nemám děti, nemusím se bát
změn a pokud se mi třeba naskytne lepší možnost, mohu ji jít zkusit. A taky nejsem nějak
vázaná na místo svého bydliště, klidně se mohu přestěhovat.“
Obecně lze říci, že u bezdětných je hlavním tématem hovoru jejich zaměstnání.
Pracovní úspěch respondentkám přináší uspokojení. Ženy na mateřské často mluví jen o
svých dětech. Bezdětné ženy se také méně bojí změn v zaměstnání. V případě, že je stávající
práce nebaví, nebojí se dalšího vzdělávání a následné změny zaměstnání. I když dávají
přednost svojí kariéře, tak ne na úkor své spokojenosti.
Respondentka 4: „Myslím si, že jen narození dítěte není důvod k oslavám. Slavit by
se měly i úspěch během studia, promoce, imatrikulace atd.“
Respondentka 1: „Díky práci modelky hodně cestuji a často bydlím po hotelech.
Mám svůj byt, ale nejsem na něj nějak vázaná. Pokud budu mít možnost u jiné zastupující
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agentury a práce bude výhodnější a zajímavější, nebudu váhat a přestěhuji se klidně i do
jiné země.“
Mám své sny a cíle:
Všechny mnou dotazované respondentky jsou cílevědomé ženy, které ví, co chtějí,
nebojí se nových možností a výzev, mají své sny. Touží po uznání od svého okolí. Pro svou
volbu bezdětnosti mají své důvody a názory, ale i přesto, se často od veřejnosti dočkávají
nepochopení. Neustále se je někdo snaží přesvědčit o špatnosti jejich rozhodnutí a hledá
nové a nové argumenty. Mnou oslovené respondentky se veřejné diskuze nebojí, za svými
názory si stojí a nebojí se je obhájit.
Respondentka 5: „Snažím se neřešit co si o mě ostatní myslí, ale bohužel někdy to
nejde a některé slova dokážou zabolet.“
Respondentka 2: „Já si ráda své rozhodnutí obhájím a i vysvětlím. Jen by mi museli
dát šanci. Lidé se bojí se mě přímo zeptat a raději volí formu pomluv, koukání a ukazování
si na mě.“
Respondentka 7: „Já se o nikoho jiného nestarám a nepomlouvám, tak nevím, proč
má někdo potřebu řešit a pomlouvat mě. Já jsem se svým životem spokojená a nenechám si
ho nikým otrávit.“
Respondentka 6: „Vždyť v médiích pořád slyšíme o mateřství a vhodném věku pro
něj, o míře porodnosti, o průměrném věku prvorodiček, a hlavně o tikajících biologických
hodinách u žen. Proto si myslím, že je veřejnost tak vysazená na bezdětné.“
Respondentka 8: „Upřímně už mě unavuje to neustálé vyptávání, kdy už, kdy už.“
Můžeme tedy říci, že naše respondentky jsou neustále nuceny své rozhodnutí
vysvětlovat a obhajovat, což ukazuje, že jde v naší společnosti o jakousi „nepřirozenou“
volbu.
Respondentka 9: „Jako když máš dítě tak se tě nikdo neptá, proč ho máš?“
Respondentka 7: „Říká se, přej a bude ti přáno. Já přeju všem jen to nejlepší, aby
byli se svým životem spokojeni, a doufám a byla bych ráda, aby to tak měli i ostatní, co se
mé osoby týče.“
Respondentka 3: „Já chápu, že někdo touží a chce rodinný život a děti. Přeji jim to,
je to jejich rozhodnutí a způsob života. Já si svůj způsob života zvolila a ostatní by to měli
respektovat a přijmout.“
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Respondentka 8: „Nikomu svůj styl života nevnucuji. A nechci, aby mi někdo
vnucoval ten jeho. Myslím si, že nejdůležitější je to, aby byl člověk se sebou spokojený a
nemusel se za sebe stydět.“
Tuto situaci respondentky často řeší tím, že se takové negativní veřejnosti raději
vyhýbají, a výjimkou nejsou ani rodinní příslušníci.
Respondentka 1: „Nejtěžší je to s rodiči, protože ty často brečí a říkají, že to je celé
nesmysl, že tak mě vlastně nevychovali, že by chtěli vnoučata.“
Respondentka 4: „Tím, že žiju sama s matkou, o kterou se starám, tak si nedovedu
představit, že bych se starala ještě o dítě. Nedovedu si představit ani to, že bych ho
vychovávala ve stejném domě a žili bychom takhle dohromady.“
Respondentka 10: „Já se znám a vím co je pro mě dobré, co chci a co nechci, co
zvládnu a co ne. Proto vůbec nechápu, proč mi někdo nutí jeho názory a říká mi, co bych
měla dělat a co ne. A jestli toho budu někdy litovat? Jestli jo, tak to bude jen moje věc a moje
rozhodnutí. Ale ne nikoho jiného.“
Respondentka 8: „Já vždycky byla upřímná. Rodičům jsem řekla, jak chci svůj život
žít a jak to cítím ohledně dětí. Říkám to i svým partnerům. Jsem spokojená.“
Z některých odpovědí byl cítit smutek, nad názory a reakcemi veřejnosti. U jiných se
objevila únava a zklamání, protože své rozhodnutí musí vysvětlovat a obhajovat velice často.
Nechápou, proč je pro veřejnost tak těžké toto rozhodnutí přijmout.
Respondentka 7: „Děti pro někoho mohou znamenat a představovat smysl života, ale
ne pro mě. Já akceptuji názory a rozhodnutí ostatních. Já jsem šťastná bez dětí a ostatní by
se s tím měli srovnat.“
Respondentka 4: „Někdy je to únavné pořád někomu něco vysvětlovat. Přijde mi také
takové hloupé a neslušné, když se ti někdo cizí vrtá v životě a zajímá ho, proč vlastně nemáš
děti. Proč se ptají, zda dítě mít nemůžeš nebo nechceš. Myslím si, že je to prostě každého věc
a nikomu do toho nic není. Mě taky nezajímá, proč ostatní mají děti.“
S dobrovolnou bezdětností souvisí také ochrana před nechtěným těhotenstvím,
a proto jsme se při našem rozhovoru zaměřili i na toto téma. Ze zjištěných odpovědí
vyplynulo, že některé z respondentek volí nitroděložní tělísko. Některé dokonce uvažují
o sterilizaci, pro usnadnění celé situace.
Respondentka 10: „Já jsem si zjišťovala informace o sterilizaci. Konzultovala jsem
to se svým gynekologem. Jistěže se mi to snažil rozmluvit, ale konečné rozhodnutí je stejně
na mě.“
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Respondentka 8: „Nikdy před svými partnery netají svůj postoj k mateřství. Bohužel
to byl někdy hlavní důvod našeho rozchodu. Pravidelně užívám antikoncepci.“
Respondentka 1: „Já pravidelně užívám antikoncepci, i v době, kdy třeba zrovna
nemám přítele.“

Respondentka

Užívání antikoncepce

1. respondentka

Ano

2. respondentka

Ano

3. respondentka

Ano

4. respondentka

Ano

5. respondentka

Ano

6. respondentka

Ano

7. respondentka

Ano

8. respondentka

Ano

9. respondentka

Ano

10. respondentka

Ano
Tabulka 7: Užívání antikoncepce
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Graf 9: Užívání antikoncepce
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Některé z respondentek dokonce v minulosti podstoupily umělé přerušení
těhotenství.
Respondentka 3: „Já už jednou těhotná byla a zvolila jsem potrat. Nelituji toho,
a kdyby se tato situace opakovala, volila bych stejně.“
Respondentka 10: „Jednou se mi stalo, že jsem otěhotněla. Vůbec jsem si ten pocit
neužívala, necítila jsem se dobře a byla jsem nešťastná. Prostě jsem necítila žádný ten pocit
štěstí, o kterém spousta žen mluví. Nebyla jsem to prostě já. Šla jsem na potrat.“
Respondentka 6: „Když jsem neplánovaně otěhotněla, s manželem jsme všechno
promýšleli. Bylo to pro nás těžké rozhodnutí, ale cítili jsme to oba dva stejně. Mám pocit, že
nás to posílilo, sblížilo a jsme spokojení. Nic nám neschází.“
Respondentka 1: „Kdyby se náhodou stalo, že bych přeci jen neplánovaně
otěhotněla, šla bych na potrat. Při své profesi si prostě dítě nemůžu dovolit.“

Respondentka

Potrat

1. respondentka

Ne

2. respondentka

Ne

3. respondentka

Ano

4. respondentka

Ne

5. respondentka

Ne

6. respondentka

Ano

7. respondentka

Ne

8. respondentka

Ne

9. respondentka

Ne

10. respondentka

Ano
Tabulka 8: Absolvování potratu
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Graf 10: Absolvování potratu

Co bude dál?
Dotazované respondentky zatím budoucnost moc neřešily. Většinou zdůrazňují, že
žijí současností a nepřemýšlí nad tím, co bude.
Respondentka 1: „Žiju teď a nevím, proč bych se měla trápit tím, co bude. Nic si
neplánuju a je to tak lepší. Před lety jsem si plány dělala, ještě společně s přítelem. Pak jsme
se rozešli a najednou nic nebylo. Lepší je nic si neplánovat a člověk pak není zbytečně
zklamaný.“
Respondentka 8: „Žiju tak jako by všechno mělo skončit, ničeho nelituju, jen toho,
co jsem mohla udělat a neudělala.“
Respondentka 7: „Žiju přítomností. Nechci se za pár let vzbudit a něčeho litovat.“
Respondentka 3: „Svůj život si užívám a mám ho ráda. Díky tomu, že nemám děti,
mám neomezené možnosti a chci je dobře využít.“
Svůj styl a způsob života respondentky nikomu nevnucují, a to ani svým životním
partnerům. O svém rozhodnutí mají jasno, ale nebrání se případnému manželství, pokud
najdou stejně smýšlejícího partnera.
Respondentka 2: „Se svým rozhodnutím o bezdětnosti jsem se nikdy před svými
partnery netajila. Mám to štěstí, že mám někoho, kdo smýšlí stejně jako já.“
Se svými partnery se dotazované respondentky vždy hned na začátku vztahu podělily
o svůj názor na mateřství. Předcházely pak pozdějšímu nedorozumění a případnému
zklamání.
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Respondentka 9: „Každému svému partnerovi jsem hned na začátku řekla, že si
nepřeju mít děti. Pak už rozhodnutí záleželo na něm, zda vztah bude pokračovat nebo ne.“
Respondentka 8: „Nikdy jsem se před partnery netajila se svým názorem. I když jsem
měla dlouholetého partnera, kterého jsem měla moc ráda, prostě jsem ho nechala jít, aby
mohl být šťastný někde s nikým jiným. Dneska je šťastně ženatý, má dům a čeká rodinu.
Nerozešli jsme se ve zlém, občas si napíšeme a zůstali jsme přáteli.“
I přesto ale někdy došlo na situace, kdy partner ze začátku tvrdil, že mu bezdětnost
nevadí, ale postupem doby své rozhodnutí změnil.
Respondentka 3: „Hned na začátku jsme si vše řekli a vyjasnili. Ubezpečil mě, že
s mým rozhodnutím souhlasí a nevadí mu. Ale najednou z něho mám pocit, že si není tak
úplně jistý a život bez dětí si neumí představit. Ani jeden jsme o tom ale nezačal zatím mluvit
a situaci řešit. Vím, že to budeme muset vyřešit. Já ale svůj názor nezměním, i když svého
partnera miluji. Rozchod by pro mě byl bolestivý, ale nechci být sobecká a bránit mu
v rodinném štěstí s někým jiným.“
Od veřejnosti často bezdětné ženy slýchávají názor, že si svůj život jen usnadňují
a bojí se zodpovědnosti. Někdo by se mohl domnívat, že jejich život je stereotypní. Tím, že
nemají děti, mohou si naplánovat pravidelné týdenní aktivity.
Respondentka 5: „Já toho mám hodně a určitě se nenudím. Každý týden chodím
pravidelně cvičit, pak chodím i do bazénu, pravidelně navštěvuji manikúru a pedikúru,
kadeřníka a svou masérku.“
Respondentka 1: „Můj život je opravdu pestrý a hlavně, není stereotypní.“
Dotazované respondentky mají rády svou jistotu. Pokud by měly dítě, o tuto výhodu
by přišly. Proto se mateřství snaží vyvarovat. Dítě představuje spíše nejistotu, protože nikdy
nevíte, co přijde a těžko si něco můžete plánovat.
Respondentka 8: „Plno mladých lidí si myslí, že jsou na děti připraveni, ale nakonec
situaci nezvládají a přichází zklamání. Tohle já riskovat nebudu.“
Respondentka 2: „Mám jistotu. Když se podívám třeba kolem sebe, vidím mladé
rodiny, které musejí obracet každou korunu a akorát jsou ze všeho nervózní a zklamaní.“
Respondentka 5: „Při dnešních cenách a příspěvků od státu, je to děsné. Co má
taková rodina s dětmi za příjmy. Nedivím se, že si ženy na mateřské dovolené hledají vedlejší
přivýdělky a různé brigády.“
Na mou otázku, jestli se nebojí toho, že zestárnou samotné, všechny shodně
odpověděly, že ne.
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Respondentka 3: „Šetřím si a těším se. Samoty se nebojím. Chci pak hodně cestovat.
Ke stáru si budu užívat.“
Respondentka 10: „Já se jednou nechci vzbudit s pocitem, že jsem něco promeškala
nebo mohla udělat jinak. Nechci nikdy ničeho litovat. Nikdy nevíme, co se může stát a pak si
akorát řekneme, měli jsme to udělat, dokud jsme mohli. To, že nemám dítě je výhoda, protože
mám otevřené možnosti.“

6.2 Otázky rozhovoru
Celý náš rozhovor byl složen z několika otázek, na které respondentky odpovídaly.
Tyto otázky budou níže představeny spolu se shrnutím základních nálezů a některé budou
doplněny o grafické a tabulkové zobrazení. Detailněji byly rozhovory rozvedeny a
rozpracovány pod jednotlivými stanovenými kategoriemi v předešlé kapitole Interpretace.
Otázky rozhovoru:
1.

Můžete mi říci něco o sobě?

Hned na úvod se respondentky představily a řekly o sobě několik slov.
2.

Co Vás baví a dělá Vám radost?

Zde k nejčastějším odpovědím patřila práce, cestování, péče o sebe a svůj vzhled,
sebevzdělávání – tedy činnosti, které jsou vázané k individuu a jeho seberealizaci.
3. Jaké je Vaše zaměstnání, co konkrétně děláte?
V následující tabulce a grafu bude představeno zaměstnání dotazovaných
respondentek.

75

Respondentka

Zaměstnání

1. respondentka

modelka

2. respondentka

podnikatelka

3. respondentka

manažerka

4. respondentka

lékařka

5. respondentka

učitelka v MŠ

6. respondentka

podnikatelka

7. respondentka

manažerka

8. respondentka

sekretářka

9. respondentka

manažerka

10. respondentka

sekretářka
Tabulka 9: Zaměstnání
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Graf 11: Zaměstnání

4.

Co je pro Vás v současném životě nejdůležitější?

V současnosti je pro dotazované respondentky důležitá zejména kariéra, vzdělávání
a osobní rozvoj, nezávislost, spokojenost, respekt ostatních k jejich rozhodnutí nemít děti.
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5.

Jaké jsou největší důvody, proč nemít děti?

Zde se nejčastěji objevovalo to, že se nemusí nikomu podřizovat, jsou volné, mohou
si dělat, co chtějí, mohou být spontánní, věnují se svým zájmům a potřebám, jsou nezávislé
a svobodné.
6.

Jaké okolnosti Vás k tomuto rozhodnutí přivedly?

Zde většinou odpovídaly, že toto rozhodnutí a pocit vždy cítili. Děti mají rády, ale
vlastní nechtějí.
7.

Myslíte si, že život je naplněn, jen pokud máte děti?

Zde je u všech shodná odpověď Ne.
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Ne
Graf 12: Náplň života

8. Myslíte si, že by se měla o děti starat pouze žena a být s nimi doma na mateřské
a rodičovské dovolené?
U této otázky odpověděly dotazované respondentky také shodně, že ne. Převažoval ten
názor, že dítě si pořizují oba dva partneři, tak proč by měla být doma jen žena a starat se
o dítě. Uváděli příklad, že když má žena úspěšnější kariéru tak by bylo lepší, aby byl
doma muž. Zde můžeme jejich odpovědi interpretovat i vzhledem k teorii genderové
rovnosti, která říká, že pro řadu žen může být součástí důvodů pro zamýšlenou
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bezdětnost fakt, že se mohou realizovat na trhu práce, kde vyrovnání šancí mezi muži a
ženami pokročilo, zatímco v rodině a zejména v péči o děti velká nerovnost v neprospěch
žen. Tím, že dotazované ženy zdůrazňovaly potřebu vyrovnání péče o dítě mezi rodiči
nebo i to, že není důvod, proč by se v případě potřeby neměl starat o dítě muž vidíme, že
i pro mnou dotazované ženy jde o relevantní motiv.
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Graf 13: Měla by na mateřské a rodičovské dovolené být jen žena?

9. Jak Vaše rozhodnutí, nemít děti, přijmulo a vnímá Vaše blízké okolí?
Respondentka

Názor okolí

1. respondentka

negativní

2. respondentka

negativní

3. respondentka

negativní

4. respondentka

neutrální

5. respondentka

negativní

6. respondentka

negativní

7. respondentka

negativní

8. respondentka

neutrální

9. respondentka

negativní

10. respondentka

negativní
Tabulka 10: Názor okolí
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Graf 14: Názory okolí

10. Máte podporu okolí ve Vašem rozhodnutí?
Zde shodně všechny respondentky odpověděly ne. Intenzita a zdroje „nepodpory“ (nebo
spíše odporu proti jejich rozhodnutí) se mezi respondentkami lišily, ale téměř všechny
mluvily o tom, že se s takovým odporem setkaly.
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Graf 15: Podpora okol
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11. Komplikuje Vám toto rozhodnutí něco ve vašem životě?
Zde se projevila dosti velká variabilita, některé dotazované respondentky odpověděly
kladně a jiné záporně. Komplikuje to již převážně rodinné vztahy s původní rodinou a někdy
současné partnerské vztahy, protože i když partner zpočátku souhlasí s životem bez dětí,
později svůj názor v některých případech změnil. Další komplikací jsou negativní postoje
veřejnosti.
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Graf 16: Případné komplikace

12. Jaké jsou výhody a nevýhody života bez dětí?
Výhody života bez dětí spatřují dotazované respondenty především ve své
nezávislosti, svobodě a spokojenosti. Nemusejí se nikomu podřizovat a mohou se
rozhodovat vždy podle sebe.
Nevýhodu spatřují v negativních postojích veřejnosti a některých rodinných
příslušníků, a dále pak v partnerských vztazích.
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13. Máte kolem sebe někoho, kdo si vybral život bez dětí?
Zde opět vypověděly některé kladně a některé záporně, převažující část, ovšem
někoho, kdo by si také vybral život bez děti, ve své sociální síti měla.
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Graf 17: Máte v okolí také někoho, kdo si vybral život bez dětí

14. Je Vaše rozhodnutí definitivní?
Při našem rozhovoru zde všechny dotazované respondentky vypověděly, že je jejich
rozhodnutí definitivní.
Respondentka

Definitivní rozhodnutí

1. respondentka

Ano

2. respondentka

Ano

3. respondentka

Ano

4. respondentka

Ano

5. respondentka

Ano

6. respondentka

Ano

7. respondentka

Ano

8. respondentka

Ano

9. respondentka

Ano

10. respondentka

Ano
Tabulka 11: Definitivní rozhodnutí
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Graf 18: Definitivní rozhodnutí

15. Doporučila byste bezdětný život i ostatním?
Dotazované respondentky jsou se svým životem spokojené. Některé by ho
doporučily i ostatním, ale spíše převažovaly negativní odpovědi, a to z toho důvodu, protože
podle respondentek, si to musí každý rozhodnout sám. „Každá žena to musí cítit, jestli chce
být matkou nebo ne.“
Respondentka

Doporučily byste bezdětný život

1. respondentka

Ano

2. respondentka

Ano

3. respondentka

Ano

4. respondentka

Ano

5. respondentka

Ano

6. respondentka

Ne

7. respondentka

Ne

8. respondentka

Ne

9. respondentka

Ne

10. respondentka

Ne
Tabulka 12: Doporučily byste bezdětný život
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Graf 19: Doporučily byste bezdětný život

16. Jak vidíte svou budoucnost?
Dotazované respondentky uvádějí, že o své budoucnosti příliš nepřemýšlí, žijí
současností a se svým životem jsou spokojené. O svém rozhodnutí žít život bez dětí ovšem
podle svých slov pečlivě přemýšlely a svého rozhodnutí nelitují.
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7 SHRNUTÍ
V této kapitole budou shrnuty výsledky vlastního výzkumného šetření, které se
věnovalo interpretaci polostrukturovaných rozhovorů. Budou zde stručně představeny námi
vytvořené analytické kategorie, kterých bylo celkem pět. V těchto pěti kategoriích jsme
mohli vykreslit získané poznatky, které jsme získali rozhovorem s dotazovanými
respondentkami.
Tyto kategorie nesly názvy: Dítě představuje závazek, Volný čas, Kariéra je pro mě
priorita, Mám své sny a cíle, Co bude dál?. Tyto kategorie budou v následujících odstavcích
stručně shrnuty.
Dítě představuje závazek:
Tato kategorie pokrývá, jak zúčastněné respondentky pohlížejí na mateřství a na
vztah matky k dítěti. Na základě získaných odpovědí, můžeme říci, že pro dotazované
respondentky dítě představuje závazek, který by je omezoval v jejich způsobu dosavadního
života. Dále se také bojí, že nebudou dobrou matkou.
Dítě zároveň nevidí jako nutnou součást jejich života, což může být způsobeno právě
mnoha obavami a omezeními, které se při mateřství objevují. Tyto obavy se týkají hlavně
změn, které s sebou mateřství přináší, jako jsou změny v zaměstnání nebo fyzické změny
respondentek. I přesto, že nemají děti, partnerský svazek chápou jako rodinu, a označují se
tak.
Volný čas
Dále byla klíčová spokojenost a nezávislost, což respondentkám umožňuje dělat to,
co chtějí, a kdy to chtějí. Nemusejí se nikomu a ničemu podřizovat a nic a nikdo je
neomezuje. Mohou se tak věnovat všem svým koníčkům a zálibám. Mohou neomezeně
cestovat, sportovat a dále se vzdělávat. Podle dotazovaných respondentek tak využívají
smysluplně svůj čas a pracují na osobním rozvoji a na dítě v jejich životě není místo nebo
spíše mateřství by bylo s jejich stylem života v rozporu. Děti jsou pro respondentky určitou
nejistotou a do života by jim vnesly nerovnováhu.
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Kariéra je pro mě priorita
Dotazované respondentky mají dobré zaměstnání a často rozvíjející se kariéru, která
jim zaručuje úspěch. V životě respondentek je jejich zaměstnání také koníčkem, kterým
mohou zaplnit svůj volný čas. Především je pro ně i dobrým zdrojem financí. Práce
respondentky naplňuje a je pro ně důležitá.
Respondentky také předpokládají, že pokud by se rozhodly pro mateřství, tak by
mohly ztratit své zaměstnání nebo svou dobře se rozvíjející kariéru. V zaměstnání se nebrání
novým výzvám a změnám, pokud jsou k lepšímu. Svou kariéru nechtějí ničím ohrozit.
Mám své sny a cíle
Dotazované respondentky své rozhodnutí o dobrovolné bezdětnosti myslí opravdu
vážně přestože je jejich okolí často odsuzuje a činí na ně nátlak, aby své rozhodnutí změnily.
Na základě provedených rozhovorů se ovšem zdá, že veřejnost a okolí respondentek spíše
docílí odcizení se, protože respondentky si jsou vědomy, že v této problematice mají ony
poslední slovo a cítí se v této své autonomii jisté sami sebou. I když jsou ale sebevědomé,
tak i přesto je některé názory od ostatních mohou zasáhnout. Své rozhodnutí často potvrzují
výběrem a užíváním antikoncepce, nebo dokonce podstoupeným potratem.
Co bude dál?
Z provedeného průzkumu je patrné, že pro dotazované respondentky není vzdálená
budoucnost důležitá, hlavní je pro ně současnost. Neplánují a neřeší, co bude za řadu let.
Užívají si to co je teď a tady. Jejich nezávislost, jim zaručila spokojený a bezstarostný život.
S otázkou budoucnosti souvisí také téma vztahy s muži. Zde se objevuje negativní
dopad rozhodnutí o bezdětnosti. I když respondentky hned na začátku vztahu partnerovi
řekou o bezdětnosti, tak postupem času partneři názor mění a dochází k rozchodu.
Můžeme říci, že klíčové je zde to, že dotazované respondentky mají bohatý
a naplněný život i bez dětí. Přednost dali možnosti seberealizace. Upřednostňují nezávislost.
Dalším faktem byla i určitá finanční ztráta, pokud by šly na mateřskou a ohrožení jejich
kariéry nebo dokonce ztráta zaměstnání. Uvažování a názory všech zúčastněných
respondentek byly racionální, tj. uváděly pro své rozhodnutí argumenty, neodkazovaly se
pouze na pocity a vnitřní přesvědčení. Všechny se shodly na tom, že raději dají přednost
kariéře a nezávislosti.
85

Díky výzkumu jsme zjistily, že hlavním důvodem, který vede respondentky
k dobrovolné bezdětnosti je pocit nezávislosti a jejich životní spokojenost. K tomuto
dosažení jim pomáhá i jejich úspěšná kariéra, která jim zaručuje pohodlnou a bezstarostnou
budoucnost.
Další prioritou je vzdělávání, které si mohou neustále zvyšovat a zdokonalovat. Tím
tedy zvyšují svou kvalifikaci. Jako hlavní motivaci, proč být bezdětná zde můžeme označit
úspěšnou kariéru, vzdělávání a potřebu nezávislosti. Toto vše respondentkám zaručuje jejich
spokojenost v osobním životě. Svůj volný čas respondentky tráví efektivně. Na budoucnost
moc nehledí a žijí současností. Pokud se přeci jen nad budoucností zamyslí, dítě v ní nemá
své místo.
Veřejnost reaguje na rozhodnutí a způsob života respondentek různě. Většina
veřejnosti spatřuje v rodině a dětech smysl a hodnostu společnosti. I když, to vše
respondentky chápou, přesto své rozhodnutí nezmění. Respondentky se setkaly i s nátlakem
a citovým vydíráním ze strany rodiny, ale ani to jejich postoj neovlivnilo. Jediným
důsledkem, který tyto negativní názory způsobí, je to, že se respondenty těchto lidí straní
nebo dokonce začnou svému okolí lhát. Z výzkumu je patrné, že respondentky ve svém okolí
moc vstřícných lidí nemají. Často se setkávají s názorem, že jsou sobecké a kariéristky.
Respondentky svou bezdětnost chápou kladně a je to pro ně něco, co jim zajistilo
jejich současný způsob života, kde jsou spojené. Toto hodnotí jako výhodu. Ničeho z toho,
co dnes mají, by nedosáhly, pokud by měly dítě.
V populární a často i v odborné literatuře se můžeme setkat s názorem, že rodina jsou
rodiče a děti. Respondentky to však vnímají jinak. Rodina jsou ony a partner. Děti mají
respondentky rády, ale přesto pro ně představují nechtěný závazek až do konce jejich života.
Ve výzkumu jsme se také zaměřili na to, zda je jejich rozhodnutí o dobrovolné
bezdětnosti konečné nebo zda by něco mohlo jejich názor změnit. Pokud si projdeme celý
výzkum a všechny názory a odpovědi dotazovaných respondentek, musíme říci, že tyto
respondentky jsou rozhodnuté a jejich názor na bezdětnost nic nezmění. Je to jejich volba,
kterou jsou si jisté. Na mateřství nespatřují nic kladného, spíše je provází spousta obav. Toto
odráží také fakt, že se proti neplánovanému mateřství chrání různými antikoncepčními
prostředky, některé uvažují o sterilizaci a některé dokonce podstoupily potrat.
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Respondentka

Bezdětnost-konečné rozhodnutí?

1. respondentka

Ano

2. respondentka

Ano

3. respondentka

Ano

4. respondentka

Ano

5. respondentka

Ano

6. respondentka

Ano

7. respondentka

Ano

8. respondentka

Ano

9. respondentka

Ano

10. respondentka

Ano
Tabulka 13: Bezdětnost – konečné rozhodnutí?
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ZÁVĚR
Tato práce nese název Dobrovolná bezdětnost jako sociální fenomén. V práci jsme
poznali život dobrovolně bezdětných žen. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části.
Obsahuje několik kapitol a podkapitol.
V teoretické části jsme se v první kapitole věnovali pojmu dobrovolná bezdětnost.
Byl zde sociologicky vymezen tento pojem, dále pak rozvedena dobrovolná a nedobrovolná
bezdětnost, uvedeny důvody a faktory dobrovolné bezdětnosti, chápání dobrovolné
bezdětnosti jako sociálního fenoménu veřejností a v médiích a závěrem vysvětlen pojem
svoboda.
Druhá kapitola se věnovala rodině a jejímu vztahu k bezdětnosti. Byl zde vymezen
pojem rodina, význam rodiny a její funkce, proměna rodiny ve 20. a 21 století. Třetí kapitola
obsahovala teoretické přístupy v rámci bezdětnosti a čtvrtá kapitola vysvětlila pojem No
Kidding, jeho historii a aktivity.
V praktické části jsme se zaměřili na popis a vysvětlení použitých metod ve vlastním
výzkumu. Zvolili jsme kvalitativní metodu. Byl zde představen výzkumný problém a cíle
výzkumu, dále pak hlavní výzkumná otázka, která souvisela s cílem této práce.
Našeho výzkumu se zúčastnilo celkem deset respondentek, které byly vybírány na
základě určitých stanovených kritérií s cílem dosáhnout vnitřně různorodého vzorku. Tímto
jsme získali velice zajímavá data a informace, související s touto problematikou.
V práci byla stanovena hlavní výzkumná otázka a vedlejší výzkumné otázky. Zněly:
HVO: Jak spatřují ženy věku 30-40 let svoji dobrovolnou bezdětnost?
VO1: Jaké jsou hlavní důvody těchto žen k dobrovolné bezdětnosti?
VO2: Jaký vliv má postoj veřejnosti k postoji být celoživotně bezdětná?
VO3: Jaké výhody spatřují bezdětné ženy v tomto způsobu života?
VO4: Existují nějaké podmínky či faktory, které by rozhodnutí o dobrovolné
bezdětnosti změnily?
Dále byly stanoveny pomocné kategorie, které nám pomohly v interpretaci.
Kategorie byly stanoveny tak, jak hrají roli v životě bezdětných žen.
Z našeho průzkumu tedy jasně vyplynulo, že dotazované respondentky dítě považují
za veliký závazek a vyvolává v nich pochybnosti a obavy ze změn. Mají strach o své
zaměstnání, o přátele a o fyzické změny. Ve svém současném životě si respondentky cení
spokojenosti a své nezávislosti. Případné mateřství by je o tyto hodnoty připravilo.
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Pokud by se pro mateřství rozhodly, tak by již nebyly přizpůsobivé, jako je tomu teď.
Věnují se svým zálibám, koníčkům, seberealizaci, cestování, péči o svůj vzhled
a sebevzdělávání. Zásadní je pro ně jejich zaměstnání a kariéra, což je finančním zdrojem,
ale i koníčkem. V zaměstnání se často setkávají se svými přáteli a často se práci věnují
i doma. Přesto, že svou práci mají rády, tak se nebojí ani případných kariérních změn.
Se svým rozhodnutím o dobrovolné bezdětnosti jsou smířené, považují je za
definitivní a nebojí se svůj názor obhájit. I tak se ve svém okolí setkávají s negativními
postoji. Respondentky sice často, podle jejich vyjádření, zraňuje postoj jejich okolí a to, že
jejich rozhodnutí nerespektují, na nesouhlasné reakce okolí však dokáží reagovat a svou
volbu argumentovat. Což může souviset i s tím, že přes snahu dosáhnout variabilního
vzorku, převažují v něm ženy s vysokoškolským vzděláním. Dotazované respondentky,
které se našeho průzkumu zúčastnily, byly o svém rozhodnutí o dobrovolné bezdětnosti
přesvědčeny a lze očekávat, že ani v budoucnu svůj názor nezmění.
Provedený výzkum nám zodpověděl naše výzkumné otázky a přinesl nám zajímavé
poznatky a informace o dobrovolné bezdětnosti žen. Tato práce by mohla pomoci porozumět
rozhodnutí žen o bezdětnosti a také široká veřejnost by tuto problematiku mohla lépe
pochopit.
Náš cíl práce, tedy zjistit pohnutky vedoucí k dobrovolné bezdětnosti žen, byl
naplněn. I když se dobrovolná bezdětnost v současné době mezi ženami rozšiřuje, postoj
veřejnosti je i nadále negativní a odmítavý. Rodina a rodičovství jsou většinou brány jako
nezbytná hodnota naší společnosti o jejíž naplnění je třeba na individuální úrovni usilovat.
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