
Abstrakt 

 Tématem této práce je porovnání vnímání rodinné politiky a jejích nástrojů z pohledu 

matek 3 generací. Zajímá nás, jak tyto ženy hodnotí rodinnou politiku a její nástroje v době 

jejich těhotenství a mateřství, ale i její proměny v průběhu času.  

 Cílem práce je zjistit vnímání vybraných matek během jejich mateřství z pohledu 

nástrojů sociální politiky, které reagují na potřeby mateřství, z pohledu způsobů, jakým stát 

podporuje mateřství, z pohledu vnímání časového průběhu mateřství a sociálního pohledu 

veřejnosti a rodiny na mateřství. Na základě výzkumných cílů stanovíme 3 hlavní výzkumné 

otázky. 

1) Jak se změnilo vnímání mateřství v rámci rodinného života v pohledu matek z 3 generací? 

2) Odrazila se změna nástrojů sociální politiky podporující rodiny v pohledu matek z 3   

generací? 

3) Jak matky z 3 různých generací vnímají změny v rodinné politice v průběhu času? 

 

 Na počátku našeho výzkumu je provedena výzkumná příprava, především za pomoci 

odborné literatury. Samotný výzkum je realizován pomocí metody focus group s matkami z 3 

generací, které rozdělíme pro lepší přehlednost do 3 časových kategorií: kategorie 1 (matky 

prožívající těhotenství a mateřství v období 1970-1989), kategorie 2 (matky prožívající 

těhotenství a mateřství v období 1990-2010), kategorie 3 (matky prožívající těhotenství a 

mateřství v období 2011-  současnost). 

Námi vybrané matky také vyplní dotazník věnovaný základním informacím o jejich 

těhotenství, mateřství a rodině. Za pomoci tohoto dotazníku získáme základní informace o 

matkách.  

 Z této práce vyplývá, že nejlépe hodnoceným obdobím v oblasti rodinné politiky bylo 

podle účastnic diskuze období 1970 - 1989, jelikož prorodinná podpora v tomto období byla v 

největším rozsahu. Politika v letech 1990 až 2010 byla dobou reforem a změn, a to především 

po roce 1995. V tomto období bylo zrušeno mnoho nástrojů RP a nahrazovaly je jiné, které se 

nadále novelizovaly. Po roce 2011 byla jasně stanovená koncepce rodinné politiky a byly 

vedeny kroky k jejich realizaci. Toto období účastnice hodnotí opět pozitivně, ačkoli mají 

jisté výhrady k možnému zneužívání dávek. Současná rodinná politika ČR a její nástroje jsou 

podle zúčastněných matek s ohledem na novelizace v roce 2020 (například zvýšení 

rodičovského příspěvku ad.) dobré, ale zaslouží si další pozornost.  

 V rámci dalšího výzkumu by bylo také vhodné zařadit do diskuze matky s větší 

zkušeností se sociálními službami na podporu rodin (OSPOD, poradny, ústavní výchovná 

zařízení ad.).   


