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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem rozvodu rodičů na vzdělání potomků. Na vzdělání je 

nahlíženo jako na významný prediktor životní dráhy. Rozvod naopak narušuje stabilitu původní 

rodinné jednotky a zhoršuje situaci domácností a jejich členů. Děti bývají negativně zasaženy 

touto změnou po emoční a psychické stránce. Objevují se u nich problémy s chováním a jejich 

budoucí partnerské vztahy mají vyšší riziko rozvodu. K analýze vlivu rozvodu na vzdělání 

potomků využíváme data z Českého panelového šetření domácností. Naše výsledky 

vícerozměrné lineární regrese ukazují, že rozvod negativně ovlivňuje délku studia mužů a žen. 

Binární logistická regresní analýza navíc předkládá, že šance žen a mužů, kteří zažili rozvod 

rodičů, na vystudování vysoké školy jsou v porovnání s jedinci z úplných rodin také nižší. 

Argumentujeme tedy, že rozvod rodičů má negativní vliv na vzdělání potomků. 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis focuses on the impact of parental divorce on children’s educational attainment. 

Education level is considered to be an important predictor for life trajectories. Divorce, on the 

other hand, impairs the stability of the former family unit and worsens the situation of 

households and their members. Children are negatively emotionally and mentally affected by 

these changes. They show externalizing behavioural problems, and their future romantic 

relationship are more likely to end up in divorce. We use data from the Czech Household Panel 

Survey to analyse the impact of divorce on children’s education. Our results from multiple 

linear regression show that divorce negatively affects the years of education attained by men 

and women. Moreover, results from binary logistic regression show that the odds ratio to obtain 

a university degree of men and women who have experienced parental divorce is lower in 

comparison to children from intact families. We argue that parental divorce has a negative 

impact on educational attainment of their children. 
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1 Úvod 

Vzdělání v dnešní době formuje životní šance jedince a hraje i zásadní roli pro další rozvoj 

společnosti. Tento předpoklad je tak všeobecně přijímaný, že se stal jedním ze základních 

strategií k vytvoření globálních společností prosperujících ze sdíleného vědění, inovací a 

technologií (European Council, 2000; UNESCO, 2005). Jedná se především o specializované 

vědění, které je šířeno do společnosti. Toto vědění má potenciál proměňovat celou společnost. 

Vědění má být zajišťováno prostřednictvím univerzit, které se tak dostávají do samotného 

středu dění současné společnosti. Univerzity mají získávat nové vědění, zprostředkovávat jej 

celé společnosti a ze svých studentů formovat kvalifikované odborníky schopné konkurovat 

v globalizovaném světě. Zvyšuje se tak počet osob nastupujících na vysoké školy (World Bank, 

2015), a univerzity se stávají globálními masovými institucemi (Baker, 2014). 

Vzdělání také hraje nenahraditelnou roli v životě každého jedince. Představuje pro nás investici 

do budoucnosti, umožnuje nám růst a dosahovat svého potenciálu. Udává tak směr našich 

životních drah. Význam vzdělání není zásadní pouze v nízkém věku; jeho význam se v průběhu 

života jedince proměňuje, avšak neustává. Dosažením vyššího vzdělání nad rámec povinné 

školní docházky, ale především vysokoškolský diplom, dnes přináší větší možnosti v životě. 

Vyšší vzdělání připravuje jedinci specifické možnosti, které jsou poté směňovány za celkově 

lepší životní úroveň (Katrňák, 2004).  

Šance dosáhnout vyššího vzdělání však nejsou pro všechny jedince společnosti stejné. Jeden ze 

zásadních faktorů, který ovlivňuje šance na získání vyššího vzdělání je rodina původu (Sieben, 

& De Graaf, 2003). Pokud v rodině dojde k rozvodu rodičů, je původní rodinná jednotka 

roztříštěna a destabilizována. Rozvod má dopady na jedince v rodině a silně se týká i potomků 

v rodině jakožto na ní závislých jedincích, kteří však jsou pasivními účastníky této události. 

Navíc dopady rozvodu mají dlouhodobý rozsah, ovlivňují i další generace (Amato, & Cheadle, 

2005). Ba co víc, v druhé polovině 20. století narostla výrazně rozvodovost, a tedy efekty 

rozvodu je poznamenáváno více potomků (ČSÚ, 2020). Pokud však rozvod poznamenává 

jedince a zhoršuje rodinnou situaci je nasnadě se ptát, zda rozvod rodičů zhoršuje situaci 

potomka natolik, že je tímto ovlivněna jeho vzdělanostní dráha. Rozvod by v takovém případě 

přispíval k nerovným šancím a figuroval jako jeden z umocňovatelů sociálních nerovností. 

Proto shledáváme za relevantní se věnovat tomuto tématu vlivu rozvodu rodičů na vzdělání 

potomků. 
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Tato bakalářská práce se tak v první části zaměřuje na vysvětlení samotného významu vzdělání 

a předkládá oblasti života, ve kterých se právě vzdělání odráží. V další části se text zabývá 

rozvodem jako takovým. Vysvětluje historický vývoj této instituce, popisuje vývoj 

rozvodovosti od druhé poloviny 20. století a neopomíná ani současnou právní úpravu rozvodu 

v České republice. Poté je pozornost směřována na děti a jejich situaci po rozvodu rodičů. 

V první řadě jsou popsány mechanismy, které v rámci procesu rozvodu vznikají a operují poté 

spolu s ním, čímž se v důsledku rozvodu zhoršuje situace dětí. Následovně je osvětleno, 

v jakých oblastech a jakým způsobem rozvod dopadá na děti, jak v krátkodobé, tak dlouhodobé 

perspektivě. Analytická část práce poté pojednává o tom, jakým způsobem je rozvodem rodičů 

ovlivněno nejvyšší dosažené vzdělání potomků. Analýza dat z Českého panelového šetření 

domácností pomáhá zodpovědět výzkumnou otázku, zda rozvod rodičů zhoršuje situaci dětí 

v oblasti jejich vzdělání.  
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2 Význam vzdělání a jeho dopady na další oblasti života 

V České republice v posledních desítkách let dramaticky narůstá počet studentů vysokých škol 

(ČSÚ, 2015) a podobně je tomu i v dalších vyspělých státech (World Bank, 2015). Je tedy na 

místě se ptát, v kterých oblastech života se vyšší vzdělání projevuje, jaké oblasti vzdělání 

ovlivňuje či v jakých aspektech vzdělání funguje ve vztahu s těmito aspekty. Proto se 

následující kapitola zaměřuje na rozdíly mezi vysokoškolskými absolventy a méně vzdělanými 

skupinami české společnosti. 

Vzdělání jedince jako získaná charakteristika existuje ve vztahu s dalšími proměnnými jako je 

ekonomická aktivita, kriminalita, zdraví, politická participace, rodinné chování a postoje či 

hodnotové orientace.  

2.1 Vzdělání a ekonomická aktivita 

Nejvyšší dosažené vzdělání ovlivňuje ekonomickou aktivitu jedince. Finanční návratnost a 

konkurenceschopnost jsou dominující témata, která bývají diskutována v souvislosti s vyšším 

vzděláním jedinců v populaci jakožto primární argumenty významnosti vysokoškolského 

vzdělání jak na úrovni individuální, tak i společenské. 

Terciární vzdělání především díky jeho předávání specializovaného vědění a rozvíjení 

požadovaných dovedností zajišťuje větší konkurenceschopnost jedinců, jelikož ti skrze něj 

získávají specializované vědění. Specifický charakter univerzitního vzdělání napomáhá jedinci 

získat kvalitnější a prestižnější pracovní pozice v zaměstnání (Doseděl & Katrňák, 2017; 2018). 

Jako další přínos vyššího vzdělání je, že vysokoškolský titul v České republice tak zajištuje 

předpoklad pro vyšší příjem. Vyšší mzdy vysokoškoláků jsou tak spojeny se silnější 

ekonomikou státu (Katrňák, 2004). Návratnost vysokoškolského vzdělání se ve světě liší, na 

českém trhu práce je však celkově vysoká (Mysíková & Večerník, 2019). Vyšší 

konkurenceschopnost a specializace jedince díky vyššímu vzdělání předurčují jeho větší 

úspěšnost na trhu práce. S terciárním vzděláním se tedy pojí nižší riziko nezaměstnanosti 

(Doseděl & Katrňák, 2017; Mysíková, 2018). Vzdělání tak zásadně působí na výši mezd, a tak 

zprostředkovaně i na životní úrovně domácností (Katrňák, 2004). Tyto pozitivní vlivy vyššího 

vzdělání na ekonomickou prosperitu jsou důležitá pro celou společnost, jelikož pomáhají 

celkovému ekonomickému růstu. 
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2.2 Vzdělání a kriminalita 

Dalším z benefitů vzdělanosti společnosti je skutečnost, že lidé s vyšším vzděláním méně 

participují na kriminálních aktivitách. Nižší kriminalita u vzdělanějších jedinců je spojena 

s jejich větší ekonomickou prosperitou. Vyšší vzdělání zajištuje jedinci šanci na vyšší mzdu, a 

tím se jedinci zvyšuje cena za jeho kriminální jednání. Případný trest za kriminální přečin pro 

více vzdělané je dražší z důvodu, že jim ubírá roky na pracovním trhu, které jsou lépe finančně 

zhodnoceny. Je tedy zřejmé, že zvýšení dosaženého vzdělání jedinců s sebou přináší výrazné 

ušetření z financí státního rozpočtu (Lochner & Moretti, 2004). Z nižší kriminality poté 

profituje celá společnost.  

2.3 Vzdělání a zdraví 

Další z oblastí, kdy má společnost prospěch díky vzdělanému obyvatelstvu je zdraví. Vzdělání 

jedince je pozitivně spojeno s jeho zdravím. Vyšší vzdělání je pozitivně korelováno 

s jednotlivými aspekty, které ovlivňují celkové zdraví jedince. To je způsobeno kombinací na 

sebe navazujících faktorů. Více vzdělaní mají větší pravděpodobnost, že jim jejich zaměstnání 

bude poskytovat pocit naplnění. Také je více pravděpodobné, že budou zaměstnáni na celý 

úvazek, na rozdíl od osob s nižším vzděláním, kteří mají větší pravděpodobnost, že jejich 

zaměstnání bude uzavřeno pouze s omezeným úvazkem a s nedostatečným platovým 

ohodnocením, a tak se budou potýkat s většími ekonomickými potížemi. Jedinci s vyšším 

vzděláním, se tak oproti méně vzdělaným skupinám nachází v lepší ekonomické situaci, a je 

pro ně jednodušší vydávat finanční náklady pro lepší zdraví (Ross, & Wu, 1995). Další 

z vysvětlení lepšího zdravotního stavu vzdělanějších nabízí Culter a Lleras-Muney (2008). 

Lépe vzdělaní jedinci mají díky kognitivním schopnostem spojeným právě se vzděláním lepší 

pochopení informací ohledně zdraví a jeho prevence.  

Obecně více vzdělaní volí celkově zdravější životní styl. Je tak více pravděpodobné, že ve 

srovnání s ostatními vzdělanostními skupinami, budou absolventi vysokých škol cvičit a budou 

pít alkohol v malé míře. Naopak je menší pravděpodobnost, že by kouřili, nebo že by byli obézní 

(Culter & Lleras-Muney, 2008). Společnost tak se vzdělanější populací získává prosperitu díky 

zdravějšímu obyvatelstvu.  
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2.4 Vzdělání a politická participace 

Jak potvrzují výzkumy z českého prostředí ale i z jiných zemí, politická participace ve všech 

jejích aspektech je pozitivně podmíněna vzděláním (Linek & Petrúšek, 2018; Mayer, 2011). 

Vzdělanější se více angažují v politice a také vidí demokratický režim výrazně pozitivněji, než 

je tomu u méně vzdělaných vrstev obyvatelstva. To je zásadní pro demokratické režimy, jelikož 

stojí na pilířích politické participace jejich občanů. Občané demokratických států skrze volby 

komunikují s volbami posvěcenou vládou, a vyjadřují jí tak své postoje a hodnoty (Linek, 

2018). Pro hladký chod demokracie je tedy potřeba aktivních občanů vyjadřujících své zájmy. 

Na demokracii tak participují ve vyšší míře vzdělanější. Z tohoto důvodu je tudíž pro 

demokracii vzdělání zásadní. Nutno však dodat, že kvůli dalším aspektům, které vzdělání 

ovlivňuje, nejen demokratické vlády usilují o vyšší vzdělání jejich občanů.  

Vysokoškoláci více chodí k volbám a celkově se o politiku více zajímají. Jak uvádí Hoskins, 

D'Hombres a Campbell (2008), stupeň dosaženého vzdělání má vliv na pravděpodobnost 

účastnit se voleb a pravděpodobnost členství v politické straně. Lidé s vysokoškolským titulem 

mají mnohem větší pravděpodobnost právě takto politicky participovat. Ještě více se rozdíl ve 

vzdělání projevuje ve vztahu k méně častým politickým aktivitám jako jsou protesty, či 

bojkotování určitého zboží z politických důvodu. V těchto oblastech jsou vzdělanější 

jednoznačně více angažovaní.  

Jak výzkumy politické participace dokazují, lidé s nižším vzděláním jsou obecně méně zapojeni 

v politickém životě. Některé z důvodů jsou, že samotné politice a jejím otázkám méně rozumí, 

popřípadě jim politické programy nevyhovují v takové míře, že se o politiku nadále nezajímají 

(Linek, 2018). Obecně tak lze říct, že čím vyšší je vzdělání jedince, tím větší je 

pravděpodobnost, že bude angažovaný v politickém životě společnosti (Mayer, 2011).  

2.5 Vzdělání a rodinné chování 

Společnost není ve svých postojích, hodnotách a chování zcela jednotná. Vysokoškolsky 

vzdělaní volí odlišné životní strategie a liší se také v hodnotách připisovaných institucím 

manželství a rodiny.  

Míra dosaženého vzdělání ovlivňuje věk při vstupu do manželství a hodnotu, kterou instituci 

manželství jedinci připisují. Čeští vysokoškoláci ze všech vzdělanostních skupin preferují 

manželství jako ideální variantu partnerského soužití (Hamplová, 2003). Tento postoj se odráží 

i v jejich faktickém rodinném chování, jelikož vysokoškoláci nejčastěji volí jako formu soužití 
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manželství, pouze malé procento setrvává v nesezdaném soužití (Hamplová, 2018; 

Chaloupková, 2010). Jejich tradičnější pojetí vlastního partnerského života se však nepromítá 

do jejich všeobecných postojů, kdy odpovídají, že je v pořádku, pokud spolu partneři žijí, aniž 

by plánovali svatbu. Tento trend roste právě se zvyšujícím se vzděláním (Chaloupková, 2007). 

Vysokoškoláci také do manželství vstupují v pozdějším věku oproti lidem s nižším vzděláním 

(Marini, 1984).  

Vzdělání žen je pozitivně korelováno s věkem při prvním porodu. Vyšší vzdělání 

předznamenává pozdější vstup do rodičovství, vysokoškolsky vzdělané ženy jsou vyššího věku 

při porodu prvního dítěte ve srovnání s prvorodičkami s nižším vzděláním (Marini, 1984). 

Nabízí se vysvětlení, že ženy s vysokoškolským titulem vidí mateřství častěji jako překážku 

pro jejich kariéru a omezení jejich individuální svobody (Možný, Přidalová & Pakosta, 2008). 

Ženy s vysokoškolským titulem v České republice nejčastěji přivádějí své dítě do manželského 

svazku a pokud tomu tak není, dítě se rodí do partnerského svazku, ve kterém je matka s otcem 

dítěte ve vztahu (Hamplová & Řeháková, 2010). Matka vysokoškolačka má poté vyšší 

pravděpodobnost, že po porodu s partnerem uzavře sňatek na rozdíl od matek s nižším 

vzděláním (Chaloupková, 2007). Nejvíce vysokoškolských absolventů se přiklání k názoru, že 

pokud spolu dva jedinci plánují potomstvo, měli by žít v manželském svazku. Tyto výsledky 

vyjadřují pouhé postoje, avšak podíváme-li se na reálné chování českých rodin, děti 

vysokoškoláků opravdu nejvíce ze všech dětí všech vzdělanostních kohort žijí v manželství 

s oběma rodiči (Hamplová, 2018). Na druhou stranu, matky s nižším vzděláním setrvávají 

v nesezdaném svazku s dětmi. Mají také vyšší pravděpodobnost, že budou rodit mimo 

manželství a že budou osamocenými matkami (Hamplová, 2007; 2010).  

2.6 Vzdělání a hodnotové orientace 

Hodnoty se projevují v postojích a hodnoceních, která připisujeme světu kolem nás. Obecnější 

soubory našich jednotlivých hodnot představují hodnotové orientace. Protože vzdělání silně 

formuje osobnost člověka, působí tak i na hodnotové orientace jedince. Obecně se tedy dá 

předpokládat odlišnost hodnotových orientací mezi osobami s nižším a vyšším vzděláním.  

Výzkumu hodnotových orientací se v české společnosti opakovaně věnovala Anýžová (2018a; 

2018b). Výsledky jsou vyhodnocovány na základě teorie základních lidských hodnot, jejímž 

autorem je Schwartz (1992). Ta je založena na deseti motivačních hodnotových orientacích, 

které jsou univerzální napříč dominantními kulturami. Jedná se o hodnoty samostatnosti, 

stimulace, požitkářství, úspěchu, moci, bezpečnosti, konformismu, tradice, benevolence a 
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univerzalismu. Tyto hodnotové orientace motivují reálné chování a jednání každého jedince 

(Schwartz, 1992).  

Vysokoškolsky vzdělaní si ve srovnání s dalšími vzdělanostními skupinami obecně méně cení 

tradičních hodnot a jsou méně konformní. Schwartz (2006) to připisuje faktu, že vzdělání je 

spojeno s kritickým myšlením, a tak vysokoškoláci více inklinují ke zpochybňování tradic. 

Méně také cení hodnotu bezpečí, a to zřejmě z toho důvodu, že pociťují větší kontrolu nad 

vlastním životem. Naopak vyznávají hodnoty samostatnosti, univerzalismu, stimulace a 

otevřenosti. Tyto hodnotové orientace jsou typické i pro českou vysokoškolskou populaci. 

Vyšší vzdělání obecně také znamená orientaci na druhé a starost o jejich blaho. V české 

populaci však dochází k přesně opačnému efektu – ze všech vzdělanostních skupin mají právě 

vysokoškoláci nejmenší zájem o druhé. Čeští vysokoškoláci se také významně orientují na moc 

a úspěch. Hodnotové orientace českých absolventů vysokých škol jsou v přesném opaku vůči 

méně vzdělaným jedincům, pro které je typická nízká orientace na samostatnost, stimulaci, 

úspěch či moc. Jejich hodnotová orientace směřuje k bezpečnosti, konformismu a tradici 

(Anýžová, 2018a; 2018b).  

2.7 Shrnutí 

Vzdělání tedy ovlivňuje důležité stránky života a má významný vliv na osudy jedinců. Vyšší 

vzdělání pomáhá jedinci získat prestižnější zaměstnání s vyšší mzdou a snižuje jeho riziko 

nezaměstnanosti. Dále je pozitivně spojeno s lepším zdravím a nízkou kriminalitou jedince. 

Vysokoškoláci na rozdíl od méně vzdělaných skupin jako variantu partnerského soužití volí 

častěji manželství a vysokoškolačky častěji rodí děti do úplné rodiny v manželském svazku. 

Jsou více otevřeni změně a méně vyznávají tradiční hodnoty. Tyto výsledky poukazují na to, 

že jsou vzdělanostní skupiny rozdílné, jak ve vyznávaných hodnotách, tak i v reálném chování. 

Navíc jak ukazují výzkumy týkající se ekonomické aktivity vzdělanějších jedinců, vzdělání má 

potenciál zlepšovat jedincovu situaci a dává mu větší možnosti v životě. 
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3 Rozvod 

3.1 Základní vymezení 

Každý vztah s sebou nese určité riziko rozpadu, jelikož spolu vzájemně interagují dvě odlišné 

osobnosti (Fučík, 2013). Právě rozvod představuje jednu z forem rozpadu svazku manželského. 

Je chápán jako „právní zrušení manželství během života obou partnerů, jemuž předchází jeho 

reálný rozpad“ (Petrusek, Maříková & Vodáková, 1996, s. 955). Ačkoli rozvod právně upravuje 

odluku dvou partnerů v manželství, jeho dopady mají sociální a ekonomické důsledky, které se 

týkají nejen samotných rozvedených partnerů. Instituce rozvodu v její dnešní podobě je 

poměrně nedávná a předcházelo jí mnoho společenských strukturálních změn a legislativních 

úprav, které umožnily rozvod. Vývoj ve vztahu k instituci rozvodu je úzce spjat s vývojem 

instituce manželství a se strukturálními proměnami uspořádání rodiny. Abychom tak pochopili 

současnou instituci rozvodu a mohli podat vysvětlení fenoménu dnešní rozvodovosti, je 

nejdříve potřeba porozumět řetězci společenských změn, díky nimž se rozvody staly jak na 

legální úrovni, tak i společenské vůbec možné.  

3.2 Historický vývoj instituce rozvodu 

Monopol katolické církve představoval po staletí kontrolu nad životy jedinců celého západního 

křesťanského světa. Křesťanská nauka v rukou katolické církve tak měla moc i nad samotnou 

institucí manželství. To bylo v tradiční společnosti možné uzavřít pouze s církevním obřadem, 

což znamenalo uzavření svazku před Bohem se závazkem „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ 

Manželství s tímto biblickým výkladem získávalo nadpozemskou transcendentní povahu 

svazku, jež nelze rozdělit (Možný, 2002). Nemyslitelnost rozpadu svazku a rozchodu partnerů 

tak předesílala neexistenci instituce rozvodu. Pokud by se manželé přece jen od sebe odloučili, 

neměli žádnou možnost, jak uzavřít sňatek nový. Bylo tomu proto, že feudální společnost silně 

stavěla na kanonickém právu, které bylo vytvářeno v období od 12. století, a které tak 

ustanovilo nerozlučitelnost manželství dle Bible. Katolická církev té doby znala pouze anulaci 

manželství, ke které mohlo dojít pouze v případě jasně stanovených skutečností, jako bylo 

například zjištění příbuzenského vztahu mezi manžely. Katolíci v této době mohli být taktéž 

rozvedeni od stolu a lože, kdy takovýto rozvod umožnoval vzájemné odloučení se partnerů, 

avšak jejich svazek pokračoval i nadále a znemožňoval jim tak další sňatek. Nejednalo se tedy 

o rozvod v dnešním slova smyslu. Ba co víc, takovéto žádosti o rozvod od stolu a lože musely 

být schváleny papežem, později již jen biskupy, avšak jednalo se o celkově náročný a finančně 
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nákladný proces (Klabouch, 1962). Manželství tak ve feudální společnosti nabývala 

transcendentnosti a dle katolického monopolu byla uzavírána do konce života bez možnosti 

rozvodu. 

Rodina v tradiční společnosti představovala základní jednotku, která jedinci zajištovala jeho 

základní jistoty a uspokojovala jeho primární potřeby. Stala se primární složkou, na které se 

stavěla celá společnost. Rodina byla nutnou oporou pro všechny její členy a byla jim jedinou 

podporou v dobách neexistence jakýchkoliv sociálních jistot ze strany státu. Zajištovala 

ekonomickou jistotu a její nejdůležitější funkcí byla výchova dětí (Clarke-Stewart, & Brentano, 

2006; Možný, 2006). Rozpad manželství a tímto způsobená odluka od rodiny, tak byly v této 

době nepředstavitelnou záležitostí.  

Období osvícenectví přineslo výrazné změny v oblastech rodinného a manželského práva. 

Důležitou roli sehrál toleranční patent vyhlášený za vlády Josefa II. v roce 1781, který 

umožnoval činnost jiným církvím než pouze katolické církvi. Na základě jeho vyhlášení musela 

přijít úprava manželského práva reflektující existenci oněch nově povolených křesťanských 

církví. Obyvatelstvu hlásícímu se ke katolické víře byl nadále povolen pouze rozvod od stolu a 

lože, zatímco evangelíci měli situaci o něco jednodušší, tedy mohli zažádat i o rozluku, která 

měla význam dnešního rozvodu, kdy mohou jedinci po ukončení svého svazku uzavřít sňatek 

nový. Spolu s těmito úpravami vznikl v roce 1783 manželský patent, který přesouval pravomoci 

řešení manželských sporů z rukou církve do rukou státních soudů. Manželský svazek, který do 

té doby nabýval transcendentního významu, tento atribut tak začal ztrácet. Manželství získalo 

význam občanské smlouvy, kterou je možné vypovědět (Klabouch, 1962). Církev ztratila svůj 

monopol nad manželstvími a případnými rozvody. 

Industriální revoluce znamenala proměnu celé společnosti ve všech jejích aspektech. Rozvoj 

průmyslu způsobil, že se mnoho obyvatel začalo stěhovat za prací do měst. Začalo docházet 

k prudké urbanizaci a pro rodinu tento vývoj přinesl zásadní změny. Práce se ve městě přesouvá 

do továren a tam se za ní přesouvá i dělník. Tak zcela nově odchází otec rodiny z domova 

(Možný, 2006). Industriální revoluce s sebou přinesla nevídaný technický pokrok, který 

započal dlouhodobou proměnu organizace práce a struktury rodiny.  

Od vypuknutí procesu industrializace a tím způsobenou proměnou rodinného uspořádání, bylo 

právě rozpadem tradiční rodiny umožněno mravní uvolnění ve společnosti. Kombinace těchto 

společenských transformací způsobila postupnou sekularizaci společnosti ve významu procesů 

„emancipace širokých vrstev obyvatel od náboženských představ a života podle náboženských 
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pravidel“ (Petrusek et al., 1996, s. 977). To ovlivnilo i vnímání instituce manželství, a bylo tak 

nutné upravit instituci rozvodu. V roce 1919 vznikla novela zákona o manželství, která právně 

upravovala možnost rozluky manželství. Byly rozšířeny důvody pro rozluku, svazky mohly být 

zrušeny a partneři získávali možnost uzavřít sňatek nový (Fučík, 2013).  

Dalším ze zásadních milníků, které přispěly k současné podobě instituce rozvodu, byla 

emancipace žen v období po druhé světové válce, kdy se ženy začaly ve značné míře zapojovat 

na trhu práce. Ekonomická aktivita jim přinesla jejich soběstačnost a nezávislost na muži. Díky 

tomu si ženy začaly uvědomovat, že mají možnost být nezávislé, a mohou tak obecně vznášet 

více požadavků a mít vyšší nároky. Spolu s tím, feministická hnutí řádně podporovala zapojení 

žen v pracovním procesu a povzbuzovala je, aby požadovaly rovnocennost a participaci na 

moci. Zároveň vzrostl společenský status žen, což spolu s jejich ekonomickou nezávislostí na 

mužích způsobilo, že pokud žena byla v manželství nespokojena, již v něm nesetrvávala (Beck-

Gernsheim, 1998; Clarke-Stewart, & Brentano, 2006). To usnadnil i nový zákon (a jeho 

pozdější úprava), který byl přijat v ČSR v 60. letech, který zrušil povinnost určit viníka rozpadu 

vztahu, a tak se opět usnadnil samotný proces rozvodu manželství (Fučík, 2013). 

Radikální pro transformaci instituce rozvodu byla proměna rodiny a jejích rolí od průmyslové 

revoluce. Vzdělávání již nebylo v pravomoci rodiny, ale tento monopol si převzaly školy. Otec 

i matka jsou ekonomicky aktivní, své zaměstnání již nemají spojené s místem bydliště, ale jejich 

ekonomická činnost je realizována mimo domov. Zdravotní péče o staré a nemocné je předána 

do rukou odborníků v sociálních a zdravotnických zařízeních. S nástupem masmédií rodina 

ztrácí další ze svých rolí, přichází o svou výsadní moc předávat dětem společensky akceptované 

hodnoty a normy. I mnohé rekreační aktivity jsou realizovány mimo domov. Jelikož zásadní 

funkce, které rodina v tradiční době plnila pro její členy, jsou uspokojovány v rámci jiných 

institucí, jednotliví členové rodiny jsou na sobě méně a méně závislí, a tak se rodina stává stále 

křehčí jednotkou. Nenahraditelnou funkci, kterou dnes drží ve své moci, je tak zázemí pro 

emoční bezpečí. To má za následek, že je očekáváno, že v rodině, a tedy i v manželském 

svazku, bude docházet k emoční podpoře a uspokojení (Clarke-Stewart, & Brentano, 2006; 

Možný, 2006). Pokud toto očekávání není naplněno manželský vztah přestává plnit svou 

klíčovou roli, což zvyšuje riziko rozvodu. 

Tyto společenské změny napomohly k tomu, že rozvedení nečelí již stigmatu a jsou běžnou 

součástí společnosti. Díky tomu může být rozvod stále více společensky rozšířený fenomén.  
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3.3 Současná právní úprava rozvodů 

Koncem 90. let se pozornost soudů v oblasti rozvodů obrací především k zájmům nezletilých 

dětí v manželství, samotný rozvod je již však vnímám jako soukromá záležitost partnerů (Fučík, 

2013). Současná právní úprava rozvodů zná více způsobů rozvodu manželství, které jsou 

uplatněny na základě skutečnosti, zda je potřeba rozvrat vztahů a jeho příčiny dokazovat 

(Hrušáková, 2005). Zároveň s novelou zákonu o rodině č. 91/1998 Sb. stanovuje paragraf § 25, 

že soud manžele nerozvede, dokud není rozhodnuto o výchově a výživě nezletilých dětí v době 

po rozvodu (Štefancová, 2005). Tím soudy stvrzují onen přesun pozornosti vůči zájmům 

nezletilých dětí.  

Pokud jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, nebo manželé nejsou schopni dojít ke společné 

shodě ohledně vypořádání společného jmění manželů či ohledně péče o jejich nezletilé děti, 

dojde mezi nimi k tzv. spornému rozvodu, kdy soud zkoumá příčiny rozvratu vztahu mezi 

manželi. Nejedná se však o zjišťování viny na rozvratu vztahu, ale je nutné stanovit, zda je 

„manželství hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití“ 

(Hrušáková, 2005, str.143). V takovém případě může dojít k rozvodu i proti vůli jednoho 

z manželů. K rozvodu však dojde až poté, co soud stanoví vypořádání manželů ohledně 

výchovy a výživy nezletilých dětí, kdy je zohledňována situace dítěte v manželství a po jeho 

případném rozvodu (Štefancová, 2005).  

Manželé, kteří dosáhli společné dohody o jejich rozvodu, majetkového vypořádání a péče o 

nezletilé děti, jsou rozvedeni v rámci tzv. nesporného (nebo také smluveného) rozvodu. Aby 

rozvod mohl proběhnout, musí navíc partneři být v manželství alespoň jeden rok a žít odděleně 

alespoň šest měsíců (Hrušáková, 2005). V takovém případě soud nezjišťuje příčiny rozvratu 

vztahu a nic již poté nebrání rozvedení manželů. Takové manželství může být navíc rozvedeno 

ve zkráceném řízení (Štefancová, 2005). Od roku 2014 je také možné návrh na rozvod 

manželství možné podat společně oba manžely (Melzer, Tégl, & Bruncko, 2016).  

I přesto když je vztah rozvrácen a je podán návrh na rozvod, nemusí soud manželství vždy 

rozvést. V prvním případě, kdy tímto způsobem soud rozhodne, je uplatněna tzv. tvrdostní 

klauzule. Soud se v tomto případě snaží chránit toho z manželů, který s rozvodem nesouhlasí a 

rozvod by mu způsobil závažnou újmu. Aby však k zamítnutí rozvodu soudem mohlo dojít, 

nesměl se manžel, který s rozvodem nesouhlasí, podílet na rozvratu tohoto vztahu. Tvrdostní 

klauzule však není uplatnitelná, pokud spolu manželé nežijí již déle než tři roky (Hrušáková, 

2005). Protože, jak již bylo řečeno, se soudy snaží klást důraz na zájmy nezletilých dětí, jako 
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další z případů, kdy soud návrh na rozvod manželství zamítne, nastává, pokud soud vyhodnotí, 

že by rozvod byl v rozporu se zájmy nezletilých dětí (Štefancová, 2005).  

3.4 Vývoj úhrnné rozvodovosti 

Úhrnná rozvodovost se od druhé poloviny 20. století s občasnými mírnými poklesy pozvolna 

zvyšovala z 12 % v roce 1950 až k hranici 50 %, ke které začala stoupat mezi lety 2005 a 2010 

(Graf 1). Výrazný výkyv tohoto rostoucího trendu jsme mohli zaznamenat v roce 1999, důvod 

můžeme hledat v novele zákona o rodině z roku 1998, kdy musela být všechna dosavadní 

rozvodová řízení pozastavena, aby byla poté projednána v souladu s touto novelou zákona. 

Období mezi lety 2005 až 2010 představovalo mezidobí nejvyšší úhrnné rozvodovosti blížící 

se k 50 %. Vrcholem tohoto období byl poté rok 2010, kdy se úhrnná rozvodovost vyšplhala na 

hodnotu 50,0 %. Od toho roku došlo k poklesu úhrnné rozvodovosti, která se přiblížila ke 45 

% a v roce 2019 činila 44,8 %. Absolutní počet rozvodů se od roku 2009 snižuje, což odpovídá 

probíhajícímu snižování počtu sňatků a prodlužování délky trvání uzavřených manželství. 

V roce 2019 se opakovaně rozváděla asi jedna pětina ze všech rozvádějících se manželů, 

přibližně 80 % rozvodů bylo pro oba manžele jejich prvotní zkušeností. Jedná se o dlouhodobě 

trvající trend. Více než polovina manželství je rozvedena spolu s nezletilými dětmi v rodině, 

toto číslo mezi lety 2009 a 2019 kolísalo mezi 56 a 59 %. V roce 2019 tak přibylo 22 644 

nezletilých dětí s rozvedenými rodiči. Již tradičně se nejméně rozvádějí rodiny se třemi a více 

nezletilými dětmi (ČSÚ, 2020). 
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Zdroj: Český statistický úřad, 2020 

 

 

Graf 1: Úhrnná rozvodovost v letech 1950-2019 
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4 Rozvod a děti 

4.1 Mechanismy rozvodu 

Rozvod je význačná událost, kdy se proměňuje struktura a uspořádání rodiny. Protože je rodina 

zásadní jednotkou, která silně ovlivňuje a předurčuje životní trajektorie jedinců, je rozvodu 

jakožto narušení ustálené rodinné jednotky věnováno tolik pozornosti. Zájem je směřován 

především na to, co za události během rozvodu a po něm probíhají a v čem se jedinci, kteří 

zažili rozvod, odlišují od osob bez této zkušenosti. Jsou tak zkoumáni dospělí manželé, kteří se 

rozvádějí, avšak rozvod nedopadá pouze na ně, ale působí významně i na jejich děti. Velkým z 

témat oblasti rozvodu jsou tak dopady rozvodu právě na děti. U nich jsou zaznamenávány 

změny v chování, odlišnosti na emoční a psychické stránce a akademických výsledcích (Amato, 

& Keith, 1991; Amato, 2001). Právě v této oblasti jsou vedeny spory, zda tyto měřené odlišnosti 

dětí po rozvodu ve srovnání s dětmi z úplných rodin jsou skutečně důsledky rozvodu pro děti, 

či zda jsou tyto výsledky sporné a rozvod není jejich příčinou. V obecné rovině jsou tak 

rozlišovány dva pohledy, dvě perspektivy na rozvod, na základě toho, zda považují rozvod za 

příčinu či naopak důsledek horší kvality života u dětí a jejich rodičů. 

4.1.1 Kauzální vztah rozvodu a jeho důsledků 

První z perspektiv předpokládá kauzalitu vztahu rozvodu na další události v životě dítěte, a tak 

tedy argumentuje, že rozvod je příčinnou událostí, která s sebou strhává další řadu událostí na 

něj napojených. Spíše než na rozvod jako samostatnou časově ohraničenou událost je tak na 

rozvod pohlíženo jako na proces, který počíná již v době před samotným rozvodem a přetrvává 

dlouho po něm. Rozvod tedy s sebou spouští další události, které opět ovlivňují, jak bude 

adaptace dítěte na změny probíhat. Rozvod sám o sobě je z této perspektivy viděn jako stresující 

a následné události s ním spojené jsou vnímány jako další stresory. To, jak se dítě s rozvodem 

vyrovná, záleží na jeho zcela individuálních charakteristikách, ale také na dalších skutečnostech 

k rozvodu přidružených jako je ekonomická situace rodiny po rozvodu, jak se vyrovná pečující 

rodič se stresem z rozvodu a jaký má dítě vztah s druhým rodičem po rozvodu. Poté lze obecně 

říct, že je předpokládáno, že se buď jedinec, v tomto případě dítě, zcela adaptuje na novou 

situaci a po určité době se navrátí do svého předrozvodového stavu, nebo i když k určitému 

vyrovnání se s novou situací dojde, tak rozvod je dlouhodobý proces, který působí jako stresor 

stále, a tedy dítě se nikdy nenavrátí do svého předešlého stavu (Amato, 2000; 2010). 
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4.1.1.1 Ekonomická situace po rozvodu 

Ekonomická situace je jedním z faktorů, které mohou zhoršit situaci domácností, a tedy i dětí 

po rozvodu. V novém porozvodovém uspořádání dostávají děti do péče převážně matky (Černá, 

2001). Jejich finanční situace se však často po rozvodu a v jeho důsledku zhoršuje, jejich příjmy 

v domácnosti výrazně poklesnou (Braver, Gonzalez, Wolchik, & Sandler, 1989; Hoffman, & 

Duncan, 1988; Peterson, 1996). Ztížená ekonomická situace představuje výrazný stres jak pro 

matku, tak i pro dítě, a uvádí je tak do nepohody. Některé matky, aby zajistily potřebné 

ekonomické zdroje pro rodinu, jsou mnohdy nuceny snažit se o získání vyššího vzdělání a 

pracovat v nevyhovujících profesích. Tak ubývají jejich časové možnosti na péči o děti, a tak 

jsou děti po rozvodu postaveny do horší situace. Finanční zatížení bohužel také mnohdy 

znamená nutnost přestěhování se, kdy dítě ztrácí své známé prostředí, ztrácí sociální kontakty 

a setkává se s další psychickou zátěží v podobě nástupu na novou školu (Braver et al., 1989). 

To vše je značný stresor, který dítěti může zhoršit jeho vyrovnávání se s rozvodem. 

4.1.1.2 Absence jednoho z rodičů 

Po rozvodu dítě obvykle ztrácí jednoho z rodičů ze svého každodenního života. Jak již bylo 

řečeno, matky získávají ve většině případů dítě do své péče, a dítě tak častěji ztrácí otce. Avšak 

vliv obou rodičů je pro dítě důležitý. Otcova absence má negativní vliv na blahobyt dítěte, dítě 

strádá a hůře se adaptuje na nově vzniklou situaci (McLanahan, Tach, & Schneider, 2013). I po 

rozvodu však lze efekty absence otce alespoň částečně zmírnit. Záleží na frekvenci kontaktu 

dítěte s otcem, na jejich vztahu a pocitu blízkosti ze strany dítěte, na výživném, které otec 

přispívá a také zájmu o běžný život dítěte. Především pocit blízkého vztahu mezi otcem a 

dítětem a otcova autoritativní výchova, kdy se otec podílí na každodenních povinnostech dítěte 

jako je například plnění domácích úkolů, má pozitivní efekt na psychickou pohodu dítěte a jeho 

vyrovnávání se se skutečností rozvodu rodičů, přesto že je jeden z rodičů v každodenním životě 

dítěte nepřítomen (Amato, & Gilbreth, 1999). 

4.1.1.3 Stres pečujícího rodiče 

Rozvod je pro dítě stresující událostí měnící jeho celý dosavadní život. Děti tak rozvod často 

prožívají těžce a potřebují mít v rodičích oporu. I proto je pro ně velmi důležitá schopnost 

matky starat se o něj a zajištovat mu pocit bezpečí a alespoň nějaké jistoty v době rozvodu i po 

něm. Je předpokládáno, že matčin celkový blahobyt a psychický stav ovlivňuje prospívání dětí 
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po rozvodu. Rozvod je však stresující i pro rozvádějící se manžele. I pro matky rozvod přináší 

psychickou zátěž (Amato, 1993). Navíc nové rodinné uspořádání po nich vyžaduje ustanovení 

nových pořádků a osvojení si nových rolí v rodině. Musí rodinu zajistit finančně a zastat roli 

otce. Zároveň k tomu se snaží vytvořit svůj vlastní nový život a třeba i potkat nového partnera. 

V některých případech tak dochází k tomu, že matky nemají tolik času a prostoru, aby se plně 

věnovaly dětem. Stávají se emočně odměřenější a méně blízké s dětmi. Mají menší přehled o 

aktivitách a zájmech dětí, jsou méně zapojené do jejich školního života. Děti tak často 

v důsledku matčiny omezené možnosti zajistit péči musí zastat starost o domácnost a sebe samé, 

a nemají tak dostatečný prostor vyrovnat se s událostmi rozvodu (Wallerstein, Lewis, & Packer 

Rosenthal, 2013).  

4.1.2 Selekční perspektiva 

Perspektiva, která stojí v přímé opozici vůči kauzálnímu vztahu rozvodu s jeho dopady, je 

perspektiva selekce. Ta uvádí, že určití jedinci, disponují problematickými osobnostními rysy, 

které je předurčují k problematickým vztahům a následně i rozvodu (Roberts, Kuncel, Shiner, 

Caspi, & Goldberg, 2007). Dle této perspektivy, tak sledovaná horší kvalita života jedinců po 

rozvodu není výsledkem rozvodu, ale tyto problémy lze vnímat již před rozvodem a jsou jeho 

samotnou příčinou (Amato, 2000). Tyto problematické osobnostní rysy jako je neuroticismus 

mají negativní vliv na dobré partnerské vztahy a zvyšují pravděpodobnost rozvodu u 

manželského páru (Solomon & Jackson, 2014; Karney & Bradbury, 1995).  

4.1.2.1 Selekční perspektiva a děti 

U dětí selekční perspektiva předpokládá, že děti po rozvodu prospívají hůře nikoliv v důsledku 

rozvodu, ale jelikož jsou potomky rodičů, kteří mají problematické osobnostní rysy. Děti tak 

od svých rodičů získávají tyto jejich charakterové vlastnosti, ty jsou po rozvodu zaznamenány 

a špatně interpretovány za dopady rozvodu. Tuto perspektivu dokazují některé výzkumy, které 

potvrzují, že tyto odlišnosti a problémy dětí je možné sledovat již několik let před rozvodem 

(Block, Block, & Gjerde, 1986).  

4.1.2.2 Konflikt mezi manžely 

Další z vysvětlení dětského prospívání po rozvodu předkládá, že partnerský konflikt mezi rodiči 

je vnímán jako negativní vliv pro blahobyt dětí v rodině. V tomto ohledu je uvažováno, že 

manželský konflikt je událost, která předchází samotnému rozvodu a negativní dopady na děti 
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nejsou výsledkem rozvodu, ale naopak samotného konfliktu mezi partnery. Takový nesvár 

v rodině totiž představuje narušení harmonie manželského vztahu potažmo i rodinného soužití. 

Konflikt je proto v této perspektivě považován za prvotní problém směřující k rozvodu a jeho 

následným dopadům. V tomto ohledu je tedy za spouštěč negativních následků u dětí 

považován samotný konflikt, nikoliv rozvod (Amato, 1993).  

Nutno však poznamenat, že konflikt mezi rodiči však může vzniknout i až po samotném 

rozvodu. V takovém případě není vnímán jako příčina problémů u dětí, ale jako důsledek 

rozvodu, který má za následek tyto problémy (Amato, 1993). 

4.2 Oblasti, ve kterých se dopady rozvodu projevují 

Následující část kapitoly se zaměřuje na konkrétní dopady rozvodu na potomky, které mohou 

být způsobeny přímým efektem rozvodu, nebo i výše popsanými mechanismy, které jsou 

lavinově spuštěny procesem rozvodu. 

4.2.1 Emoční důsledky rozvodu pro děti 

Rozvod je emoční událost, která děti poznamenává na jejich citové stránce, kdy v tomto období 

rozvodu a i poté děti zažívají silné emoce. Samotná informace o rozvodu je pro děti velice 

zdrcující, děti jsou často velmi v šoku, jelikož je tato skutečnost zasáhne zcela nepřipravené. 

Rodiče bohužel často dětem tuto informaci sdělí zbrkle bez většího vysvětlení. Toto mnoho dětí 

reflektuje v rozhovorech v pozdějším věku o době při rozvodu, kdy připomínají, že jej vůbec 

neočekávaly a nebylo jim poskytnuto mnoho informací, jak bude jejich život dál pokračovat 

(Burns, & Dunlop, 1999).  

Velmi malé děti v předškolním věku po rozvodu jsou více plačtivé a projevují větší bojácnost. 

U o něco starších dětí stále předškolního věku, které již umí mluvit, rozvod nejvíce 

poznamenává jejich sebeobraz a sebevědomí. Tyto děti se sebeobviňují z odchodu rodiče a 

udávají vlastní důvody a vysvětlení, proč rodič rodinu opustil. Jsou opět plačtivé a vykazují 

známky úzkostí a deprese. Děti ve věku, kdy obvykle vstupují do první třídy, již vypadaly, že 

nějakým způsobem rozumí celé situaci okolo rozvodu, vyjadřovaly často smutek a stesk po 

otci, přály si, aby se rodiče k sobě navrátili a poměry se vrátily do starých kolejí. Emoce dětí 

z rozvodu jsou velmi negativní, pociťují smutek, vztek, šok a zmatení z celé situace 

(Wallerstein, & Kelly, 1976).  
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Adolescenti stejně jako děti nejčastěji spojovali rozvod rodičů s jejich vlastními negativními 

emocemi smutku a stresu. I přestože většina dětí popisovala své zážitky z rozvodu v negativním 

světle, některé děti prožívaly pocity úlevy až radosti. Je tomu proto, že pocházely z vysoce 

konfliktního prostředí, což jim tak způsobovalo značný stres, tudíž při rozchodu rodičů se jim 

naskytla šance na lepší a klidnější život. Jak u dětí, tak u adolescentů negativní pocity po 

několika letech značně vymizely a byl převážně vyzdvihován neutrální postoj k rozvodu rodičů. 

To značí, že většina dětí nezávisle na věku v době rozvodu dojde k dobré emoční adaptaci na 

novou životní cestu. Nutno však podotknout, že existuje menší část dětí, kteří se ani po letech 

po rozpadu manželství rodičů s touto skutečností nevyrovnaly. Některé děti také i dlouho po 

rozvodu projevovaly vztek na jednoho z rodičů (Amato, 1987; Burns, & Dunlop, 1999). Ne 

všechny děti tak reagují stejně a jejich vyrovnávání se s novými událostmi může být mnohdy 

problematické. 

I do dospělosti dětí z rozvedených rodin se také přenáší určité negativní pocity ohledně jejich 

rozvedených rodičů. Mnozí z nich vyjadřovali obavy z rodinných událostí, kde by se oba rodiče 

měli setkat. Dodnes pochybují, zda je otec opravdu má rád a jsou na něj naštvaní, že zmizel 

z jejich života. Své dětství hodnotili více negativně než jejich vrstevníci z nerozvedených rodin, 

považovali jej za složitější a předčasně ukončené (Laumann-Billings, & Emery, 2000). Některé 

negativní emoce z rozvodu tak přetrvávají až do hluboké dospělosti jedinců, jejichž rodiče se 

v dětství rozvedli. 

4.2.2 Behaviorální důsledky rozvodu pro děti 

Nejen emoční stránka dítěte je po rozvodu poznamenána, ale děti také reagují na změny 

v rodině jejich vnějšími projevy, tedy jejich chováním. Předškolní děti v letech následujících 

po rozvodu vykazují odlišnosti od svých vrstevníků, jejichž rodiče jsou stále spolu. Velmi malé 

děti v předškolním věku po rozvodu jeví známky vývojové regrese, jsou více agresivní a mají 

problémy se spánkem (Wallerstein, & Kelly, 1976). Další z rozdílů lze pozorovat ve způsobech, 

jakými si tyto děti hrají. V době po rozvodu se jejich hraní si stává méně nápadité, děti zapojují 

méně fantazie a hrají si v kratších časových úsecích. Tyto děti se také méně usmívají, snaží se 

na sebe upozorňovat, a vyžadují tak pozornost. Zatímco u dívek postupně s časem od rozvodu 

jejich odlišnosti od zbylých dětí mizí, u chlapců problémy přetrvávají. Přestože chlapci 

vyhledávali kontakt s dalšími dětmi, jejich snaha o vzájemnou interakci byla poměrně 

negativní, chlapci byli často ke svým vrstevníkům agresivní, a byli pro ně tak nebezpeční. 
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V neposlední řadě se část z nich pokoušela získat si pozornost a oblibu mužského vychovatele 

(Hetherington, Cox, & Cox, 1979).  

Behaviorální problémy po rozvodu nebyly reportovány pouze u dětí předškolního věku, ale i 

starší děti a adolescenti se vyznačují odlišnostmi od svých vrstevníků z nerozvedených rodin. 

Výzkum, který uskutečnili Weaver a Schofield (2015), se zabýval problémy dětí s chováním 

po rozvodu, kdy byly sledovány děti ve věku několika měsíců až po jejich patnáctý rok života. 

Děti, které zažily rozvod, měly již před rozvodem rodičů určité behaviorální problémy, avšak 

po rozvodu se tyto jejich problémy zhoršily. Dětem prospívalo, pokud jejich matka byla po 

rozvodu podporující a byla vůči nim senzitivní. Tak matka pomáhala dopady rozvodu mírnit. 

Také finanční situace a inteligence dítěte byly faktory, které pomáhaly mírnit rozvodové 

následky. Dopady rozvodu na chování dětí se také zabývali Amato a Cheadle (2008), kteří pro 

svůj výzkum sledovali biologické a adoptované děti, které prožili rozvod rodičů. Jak biologické, 

tak i adoptované děti měly více behaviorálních problémů po rozvodu. Rozvod tak ovlivňuje 

stránku projevů a chování dítěte a jak potvrzují výsledky zhoršení stavu po rozvodu i u 

adoptivních dětí, rozhodně se nedá říct, že by se jednalo pouze o geneticky přenesené 

problémové charakteristiky rodičů na děti.  

Výrazné změny v chování lze také vidět u dětí v pubertálním věku. Jejich externalizující 

chování je ovlivněno událostmi rozvodu. Externalizujícím chováním rozumíme takové chování, 

které je směřováno vůči okolí. Obvykle se jedná o delikventní či agresivní chování. Právě 

adolescenti, kteří zažili rozvod rodičů, jsou zapojeni ve více delikventních aktivitách. Rozvod 

je spojen s větším zastoupením delikventního chování, adolescenti s rozvedenými rodiči 

například chodí více za školu nebo řídí auto, aniž by vlastnili řidičský průkaz. Opět se tyto 

problémy s delikvencí projevují po rozvodu u dětí jak biologických, tak i adoptovaných, a tedy 

můžeme opět argumentovat, že se nejedná o pouhou problematickou skupinu jedinců, kteří by 

získali problematické vlastnosti po svých rodičích (Burt, Barnes, McGue, & Iacono, 2008). 

Chlapci, jejichž rodiče prošli rozvodem, více užívali zakázané látky v období dospívání, jako 

jsou alkohol, marihuana, LSD či jiné návykové látky. Ba co víc, tito chlapci tak v důsledku 

užívání těchto látek měli další problémy, které se týkaly konfliktu s přáteli a rodiči, vyloučení 

ze školy, či zdravotních problémů. U dívek vliv rozvodu na jejich užívání návykových látek 

nebyl prokázán (Needle, Su, & Doherty, 1990). Rozvod tak ovlivňuje děti v řadě ohledů a jak 

naznačují výsledky výzkumů v této oblasti, některé z těchto výsledků jsou odlišné pro dívky a 

chlapce.  
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4.2.3 Psychické důsledky rozvodu pro děti  

Rozvod doléhá na děti i v oblasti jejich mentálního zdraví. Na rozdíl od emočních dopadů 

rozvodu na děti můžeme psychické důsledky vnímat jako celkový dlouhodobější stav, v jakém 

se děti po rozvodu ocitají. Malé děti předškolního věku projevují určité známky depresí, či jsou 

více úzkostlivé a tyto problémy se ukazují i u o něco starších dětí, které prošly rozvodem svých 

rodičů (Wallerstein, & Kelly, 1976). Je třeba však připomenout, že mnohé děti již před 

rozvodem projevují známky horšího psychického stavu, avšak po rozvodu je jejich duševní 

zdraví ještě křehčí. Výsledky výzkumu, který zpracovali Sun a Li (2002), naznačují, že děti 

během rozvodu prožívají výrazně zhoršené sebevědomí a nízký pocit kontroly. Ztráta kontroly 

odpovídá dané situaci rozvodu, kdy dítě není strůjcem těchto událostí, které mění jeho celý 

dosavadní život zvyklostí a jistot.   

Přestože starší děti, a především adolescenti jsou schopni více porozumět okolnostem rozvodu, 

a tak se s nimi jednodušeji vyrovnat, i jejich duševní zdraví je s rozvodem poznamenáno. 

Obecně u adolescentů klesá pocit subjektivní spokojenosti a děti v tomto věku také více 

prožívají známky deprese a úzkostí nehledě na změny v rodině. Jedná se o proměny spojené 

s jejich dospíváním. Tyto děti staršího věku však po rozvodu vykazují ještě o něco horší 

výsledky psychického zdraví než jejich vrstevníci z nerozvedených rodin. Navíc dívky reportují 

horší skóre svého duševního zdraví než chlapci. Kromě toho se tyto zhoršené symptomy 

projevují u adolescentů i několik let po rozvodu, což naznačuje, že tyto problémy do jisté míry 

přetrvávají i dlouhodobě po rozvodu. Pro děti je stresující nejen rozvod, ale právě i další 

události k němu přidružené. Psychický stav adolescentů je zhoršován i duševním stavem matky 

i otce (Størksen, Røysamb, Holmen, & Tambs, 2006). Ekonomická zátěž spojená s rozvodem 

také negativně ovlivňovala adolescenty a jejich příznaky depresí (Aseltine, 1996). 

Psychologické problémy jsou výrazným dopadem rozvodu, který mnohdy přetrvává po dlouhou 

dobu. Tak je narušeno duševní zdraví i mnoha již dospělých jedinců. Dospělí potomci reportují 

horší subjektivní pohodu, cítí se méně šťastní, zažívají více stresu a jsou obecně méně spokojeni 

se svým životem (Chase‐Lansdale, Cherlin, & Kiernan, 1995; Sobolewski, & Amato, 2007). 

Část tohoto efektu bývá přisuzována narušeným vztahům mezi dítětem a rodiči v důsledku 

rozvodu. Po rozvodu se vztahy více odcizí a v dlouhodobějším horizontu si bývají potomci 

méně blízcí se svými rodiči, či zde panuje vřelost pouze k jednomu z rodičů (Amato, & 

Sobolewski, 2001). Tyto negativní výsledky duševního zdraví byly sledovány i u třicátníků, 

tedy i u jedinců ve starší dospělosti (Cherlin, Chase-Lansdale, & McRae, 1998). Můžeme tak 

argumentovat, že rozvod zasahuje dlouhodobě do života jedinců jím postižených.   
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4.2.4 Dopady rozvodu na partnerské vztahy potomků 

Jedinci, kteří zažili ve svém dětství rozvod rodičů, reflektují tolerantnější a liberálnější postoj 

k rozvodům oproti dospělým, kteří vyrůstali ve šťastném manželství svých rodičů. Tyto osoby 

tedy například méně souhlasí s tvrzením, že „manželství má trvat dokonce života, i pokud je 

pár nešťastný“ (Amato, & Booth, 1991, str. 313). Navíc se mnohem častěji přiklání k výroku, 

že „pro děti je lepší, pokud se rodiče rozvedou či žijí odděleně, a to v případě, že se rodiče 

v manželství hádají“ (Amato, & Booth, 1991, str. 313), což reflektuje jejich vlastní zkušenosti 

ze vztahu jejich rodičů a následného rozvodu. Právě tím, že tito jedinci zažili rozvod rodičů, je 

ovlivněn jejich vlastní názor na rozvody.  

Dospělí potomci rozvedených mají navíc sami větší pravděpodobnost ukončit své manželství 

rozvodem. Riziko rozvodu je ještě vyšší, pokud oba partneři zažili ve svém životě rozvod 

vlastních rodičů. Jak vysvětluje Amato (1996), zvýšená pravděpodobnost rozvodu u těchto 

jedinců není důsledkem jejich tolerantnějšího postoje k rozvodu, ale spíše skutečností, že tyto 

osoby nebyly vystavovány vhodným partnerským vzorcům chování a komunikace. Tak se 

nenaučily v období socializace příkladnému jednání s partnerem potažmo manželem, ale 

osvojily si vzorce problematického fungování pro vztah. To poté vede jejich vlastní manželství 

k zániku.  

4.2.5 Dopady rozvodu na vzdělání dětí 

Rozvod zasahuje do mnoha oblastí života dětí a jeho dopady se nevyhýbají ani vzdělání. Žáci 

prvního stupně základní školy, kteří zažili rozvod rodičů, měli v porovnání s dětmi 

z nerozvedených rodin horší akademické výsledky. Jejich skóre ve standardizovaných testech 

měřících matematické znalosti a schopnosti ve čtení byly u těchto dětí o poznání horší. Jak však 

Potter (2010) upozorňuje, odlišnosti od dětí z nerozvedených rodin tito žáci vykazovali již před 

samotnou událostí rozvodu. Rozvod však již v jeho samotném průběhu situaci dětí zhoršil, a 

poznamenal tedy jejich školní výsledky. Po rozvodu poté tyto děti stále vykazovaly horší skóre 

oproti jejich vrstevníkům. I když tedy rozvodu předchází negativní výsledky ve škole u těchto 

dětí, po rozvodu dochází k jejich zhoršení, které přetrvává další roky. Jak je výše ukázáno, 

rozvod se pojí i se zhoršeným duševním stavem dítěte. Právě tato proměna v psychickém 

rozpoložení dítěte bývá vykládána jako jeden z faktorů přispívajících k jeho následnému 

zhoršení akademických výsledků (Potter, 2010).  
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Lansford et al. (2006) shledávají, že v pozdějším žákovském věku, kdy dítě stále navštěvuje 

základní školu, je poznamenán jeho výkon ve škole a že tento vztah lze sledovat výrazněji právě 

ve vyšším školním věku dítěte. Akademické výsledky těchto dětí, které zažily ve svém dětství 

rozvod, jsou konstantě horší oproti jejich vrstevníkům z úplných rodin. 

Také u starších dětí v období adolescence hraje rozvod roli pro jejich akademické výsledky a 

školní úspěch. Studenti z rozvedených rodin mají horší výsledky ve škole, více nezvládají 

studium, nejsou tolik schopni naplnit požadavky předmětů, získávají tak horší známky, a 

dokonce více propadají z různých předmětů (Frisco, Muller, & Frank, 2007). Ba co víc, 

adolescenti, jejichž rodiče se rozvedli, mají oproti svým vrstevníkům nižší pravděpodobnost 

řádně dokončit své středoškolské studium (Evans, Kelley, & Wanner, 2001). 

Rozvod rodičů dopadá i na šance získat vysokoškolský titul. Tito jedinci mají sníženou 

pravděpodobnost vystudování vysoké školy oproti svým vrstevníkům z nerozvedených rodin 

(Bernardi, & Radl, 2014; Evans et al., 2001). Bernardi a Radl (2014) navíc uvádějí, že dopady 

rozvodu jsou více zřetelné u potomků, jejichž rodiče mají sami vyšší vzdělání. To vysvětlují 

tak, že děti více vzdělaných rodičů mají více co ztratit rozvodem, jelikož jedinci z rodin s méně 

vzdělanými rodiči mají obecně nižší pravděpodobnost na získání vysokoškolského titulu. Právě 

snížená pravděpodobnost potomků rozvedených rodičů na dosažení terciárního vzdělání je 

spojována s rozvodem a s dalšími z něj pramenícími událostmi. Zhoršená ekonomická situace 

po rozvodu silně působí na šance dítěte dosáhnout vyššího vzdělání. Rodina se ocitá ve větší 

nestabilitě, a to má pro vzdělání potomků také negativní důsledky. V neposlední řadě jsou 

někteří potomci i mnoho let po rozvodu psychicky poznamenaní, což opět negativně ovlivňuje 

jejich pravděpodobnost na dosažení terciárního vzdělání (Brand, Moore, Song, & Xie, 2019). 

4.2.6 Shrnutí 

Jak lze z výše zmíněných problémů dětí po rozvodu vidět, ne všichni výzkumníci a jejich 

výzkumy jsou ve shodě, jaké problémy potomci po rozvodu rodičů zažívají a do jaké míry tyto 

problémy přetrvávají, a poznamenávají tak jedince až do jejich dospělosti. Navíc některé 

z dopadů rozvodu jsou krátkodobého charakteru, zatímco jiné působí na jedince a ovlivňují je 

dlouhodobě. Obecně však lze říct, že existuje určitý konsenzus, že rozvod přináší do života 

dítěte značné změny a dítě je v mnoha ohledech touto událostí rozvodu poznamenáno. Jak 

ukazuje metaanalýza od Amata a Keitha (1991) a její pozdější rozpracování (Amato, 2001), 

efekty síly vztahu rozvodu a problémů emočních, behaviorálních, psychických, vztahových či 

akademických jsou nízké, avšak vztah mezi nimi existuje a neměli bychom je tedy zanedbávat. 
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V neposlední řadě je třeba také nezapomínat na fakt, že rozvod nepoznamenává všechny děti 

stejně, a u mnohých dětí k takovýmto problémům po rozvodu nedochází.  
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5 Hypotézy 

Na základě výše uvedené syntézy literatury předpokládáme, že v České republice dochází ke 

stejným dopadům rozvodu rodičů pro jejich potomky. Jelikož, jak jsme již uvedli, nejvyšší 

dosažené vzdělání predikuje životní trajektorie jedince a ovlivňuje jeho možnosti sociální 

mobility, dále v práci se konkrétněji věnujeme právě vztahu rozvodu rodičů se vzděláním 

potomků.  

Vzdělání a vzdělanostní úroveň jedince můžeme sledovat více způsoby. Jedna z variant je 

všímat si obvyklého rozdělení na stupně vzdělání, tedy rozdělení na základní vzdělání, vyučení 

bez maturity, středoškolské vzdělání s maturitou, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání. 

Odlišná varianta nabízí vzdělání vnímat jako počet let strávených studiem pro dosažení určitého 

stupně vzdělání. V samotné analýze se tak budeme věnovat oběma těmto principům. Jako první 

nás bude zajímat, zda rozvod rodičů má souvislost s délkou studia potomků. Jelikož mají 

odlišné stupně vzdělání odlišné výstupy pro život jedince a jelikož vysokoškolské vzdělání dává 

jedinci lepší životní úroveň (Katrňák, 2004), budeme se poté také zaměřovat na to, zda rozvod 

rodičů ovlivňuje pravděpodobnost potomka na dosažení tohoto nejvyššího stupně vzdělání. 

V tomto kroku tak použije rozdělení dle nejvyššího dosaženého vzdělání, avšak rozdělení se 

bude týkat vysokoškolského stupně vzdělání a jiného nižšího vzdělání.   

Vzdělání je také v populaci odlišně distribuováno mezi muži a ženami (ČSÚ, 2017). Proto 

budeme sledovat efekty rozvodu zvlášť pro muže a ženy. Přesto však předpokládáme, že efekt 

rozvodu rodičů bude negativní pro obě pohlaví. Na základě těchto předpokladů volíme 

hypotézy: 

Hypotéza 1: Rozvod rodičů snižuje délku studia mužských potomků v porovnání s muži, kteří 

vyrostli s oběma rodiči. 

Hypotéza 2: Rozvod rodičů snižuje délku studia ženských potomků v porovnání s ženami, které 

vyrostly s oběma rodiči. 

Hypotéza 3: Rozvod rodičů snižuje šance mužských potomků dosáhnout vysokoškolského 

vzdělání oproti mužům, kteří vyrostli s oběma rodiči. 

Hypotéza 4: Rozvod rodičů snižuje šance ženských potomků dosáhnout vysokoškolského 

vzdělání oproti ženám, které vyrostly s oběma rodiči. 
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6 Metodologická část 

6.1 Datový soubor 

Pro ověření našich hypotéz vytvoříme sekundární analýzu dat z Českého panelového šetření 

domácností. Jedná se o šetření, které probíhalo ve čtyřech vlnách mezi lety 2015-2018. Pro naši 

analýzu volíme data z první vlny, která obsahuje informace o respondentech, které k naší 

analýze potřebujeme. Tato první vlna Českého panelového šetření domácností byla 

uskutečněna v létě roku 2015, šetření bylo zaštiťováno Sociologickým ústavem Akademie věd 

České republiky, centrem CERGE-EI a Fakultou sociálních věd Masarykovy univerzity. 

Realizace výzkumu byla poté v rukou agentur MEDIAN, s.r.o., a STEM/MARK, a.s. Osloveno 

bylo celkem 5159 domácností, jejichž výběr probíhal dle pravidel stratifikovaného 

dvoustupňového náhodného výběru. Jak je však konstatováno v dokumentaci vztahující se 

k datovému souboru a celému šetření, design tohoto výběru vzorku byl ustanoven tak, že se ve 

své podstatě jednalo o stratifikovaný jednostupňový skupinkový výběr. Data o respondentech 

byla poté sesbírána za pomoci proškolených tazatelů, kteří byli přítomni u vyplňování 

dotazníků. Ty byly jak v papírové, tak i počítačové formě (Röschová, 2015). 

Na základě výše uvedených informací, po prostudování dokumentace k datům a prozkoumání 

samotného datového souboru považujeme data za vhodná k naší práci. 

6.1.1  Selekce dat pro analytické operace 

Před samotnou analýzou jsme provedli selekci samotných dat k naší práci, jelikož se jedná o 

rozsáhlý datový soubor. Protože se výzkum zajímal o všechny členy domácností, ve vzorku se 

vyskytují všechny věkové kategorie. Jako první jsme tedy z dat odstranili jedince, kteří se 

narodili v roce 1989, nebo později. Do analýzy tak zahrnujeme pouze jedince, kteří v průběhu 

roku 2015 tj. v roce sběru dat, dosáhli věku 27 let, a měli tak dostatek času, aby případně 

v tomto věku již dokončili své studium vysoké školy. Mladší jedinci by kvůli nižšímu věku 

nemuseli ještě dosáhnout vysokoškolského vzdělání, přestože na vysoké škole budou studovat, 

a tak by docházelo ke zkreslení našich dat. 

Jak je již výše zmíněno, v rámci šetření byli dotazováni všichni členové domácnosti. Tato 

skutečnost porušuje nezávislost pozorování, která je jednou z podmínek pro regresní analýzy, 

které budeme využívat k ověření stanovených hypotéz. Tento fakt jsme překonali jednak tím, 
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že do analýzy zahrnujeme pouze pár, který stojí v čele domácnosti, navíc analyzujeme muže a 

ženy zvlášť, a tím řešíme tuto problematiku o nezávislosti pozorování. 

Navíc se kvůli designu šetření v datech vyskytovali i dospělí, kteří sice splňovali onu hranici 

věku, avšak žili stále se svými rodiči, kteří byli také dotazováni, a pokud bychom tyto jedince 

do analýzy zahrnuli porušili bychom opět nutnost nezávislosti pozorování. Proto jsme ze 

souboru vyloučili všechny potomky, kteří stále žili se svými rodiči nehledě na jejich věk. 

Do analýzy navíc zahrnujeme pouze potomky z rozvedených rodin a rodiny s oběma 

biologickými rodiči. Jiné typy rodinného uspořádání v analýze neuvažujeme.  

6.2 Deskriptivní statistiky proměnných vstupujících do analýzy 

6.2.1 Závisle proměnná 

Naše vysvětlovaná proměnná se zaměřuje na nejvyšší dosažené vzdělání respondenta. Pro 

analýzy využíváme rozdílných indikátorů v závislosti na typu hypotézy. Jako první se 

zaměříme na roky vzdělání respondenta, což je jeden ze standardních indikátorů vzdělání, které 

jsou ve výzkumech v oblasti vzdělání využívány (např. Barro, 2001). Tuto proměnnou jsme 

zkonstruovali z proměnné „Nejvyšší dosažené vzdělání účastníka“. Osobám se základním 

vzděláním jsme přiřadili 9 let studia, vyučeným bez maturity 12 let studia, středoškolákům 

s maturitou 13 let studia, jedincům s bakalářským titulem 16 let studia, absolventům 

magisterského studia 18 let a osobám s doktorským diplomem 21 let studia. Jejich zastoupení 

ve vzorku ukazuje tabulka 1. 

Díky tomu, že namísto jednotlivých stupňů vzdělání používáme v analýze roky studia 

respondentů, můžeme tak o této zkonstruované proměnné uvažovat jako o lineární proměnné, 

a využívat ji tak pro lineární regresní analýzy. 

Další z přínosů samotného převodu nejvyššího dosaženého stupně vzdělání na počet let 

dosaženého studia tak je, že při vytváření naší nové proměnné počítáme pouze s obvyklou 

dobou studia, a do samotné analýzy tak nevstupují jinak nepřesné informace. 
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Tabulka 1: Roky studia respondenta 

 Muži Ženy 

 N % N % 

9 let 81 3,2 275 8,2 

12 let 887 35,5 919 27,4 

13 let 861 34,5 1361 40,6 

16 let 112 4,5 190 5,7 

18 let 496 19,9 563 16,8 

21 let 61 2,4 48 1,4 

Celkem 2498 100 3356 100 

 

V druhém z případů se budeme věnovat zisku vysokoškolského vzdělání. Tato informace o 

vzdělání respondenta v tomto smyslu opět nebyla přímo součástí datového souboru, ale stejně 

jako v případě roků studia respondenta byla zkonstruována z proměnné „Nejvyšší dosažené 

vzdělání účastníka“. Tato námi nově utvořená proměnná „Vysokoškolské vzdělání“ je 

dichotomická, rozlišuje mezi odpovědí „Ano“ s hodnotou 1 pro jedince, kteří dosáhli 

vysokoškolského vzdělání, a odpovědí „Ne“ s hodnotou 0 pro osoby s nižším vzděláním. 

Zastoupení ve vzorku lze číst v tabulce 2. 

Tabulka 2:Vysokoškolské vzdělání respondenta 

 Muži Ženy 

 N % N % 

Ano 627 25,1 707 21,1 

Ne 1871 74,9 2649 78,9 

Celkem 2498 100 3356 100 

 

6.2.2 Nezávisle proměnná 

Hlavní vysvětlující proměnná je pro nás rozvod rodičů. Ta je binárního charakteru s odpovědí 

„Ano“ pro ty, kteří zažili rozvod rodičů do svých 16 let, a odpovědí „Ne“, která se týká osob, 

které vyrůstali s oběma biologickými rodiči v období do 16 let. Tuto proměnnou jsme 

zkonstruovali ze dvou proměnných v datovém souboru. První proměnná zněla „Žil(a) s oběma 

biologickými rodiči do 16 let“, kdy jsme do naší nově utvořené proměnné „Rozvod rodičů“ 

zahrnuli pouze jedince, kteří odpověděli „Ano“. Tato kategorie „Ano“ z původní proměnné 



35 

však značí, že osoba nezažila rozvod rodičů, ale naopak vyrůstala s oběma rodiči. Jako další 

jsme do kategorie této proměnné zahrnuli respondenty, kteří zvolili u proměnné „Důvod 

rodinného uspořádání“ odpověď „Rodiče se rozvedli“. Z těchto dvou vybraných odpovědí jsme 

poté utvořili novou proměnnou „Rozvod rodičů“, která nabývá pouze dvou hodnot, tj. je 

dichotomická. Hodnota 0 se váže k odpovědi „Ne“ a značí, že jedinec vyrůstal do svých 16 let 

s oběma rodiči, zatímco hodnota 1 odpovídá rozvodu rodičů v období do 16 let respondenta. 

V tabulce 3, která ukazuje rozložení vzorku v rámci těchto kategorií, jsme těmto jedincům 

přiřadili odpověď „Ano“. 

Tabulka 3: Rozvod rodičů do 16 let respondenta 

 Muži Ženy 

 N % N % 

Ano 217 8,7 301 9,0 

Ne 2281 91,3 3055 91,0 

Celkem 2498 100 3356 100 

 

6.2.3 Kontrolní proměnné 

Do analýzy jsou také zahrnuty kontrolní proměnné. Vzhledem k proměně vzdělanostní 

struktury společnosti v průběhu 20. století zahrnujeme do analýzy kontrolní proměnnou roku 

narození respondenta. Tabulka 4 obsahuje pro lepší přehlednost rozdělení roku narození, který 

jsme kategorizovali dle jednotlivých desetiletí. 

Tabulka 4: Rok narození respondenta 

 Muži Ženy 

 N % N % 

1920–1929 21 0,8 33 1,0 

1930–1939 152 6,1 184 5,5 

1940–1949 408 16,3 588 17,5 

1950–1959 572 22,9 696 20,7 

1960–1969 479 19,2 674 20,1 

1970–1979 547 21,9 750 22,3 

1980–1988 319 12,8 431 12,8 

Celkem 2498 100 3356 100 
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Další kontrolní proměnná v analýze je „Vzdělání rodičů“. Tuto proměnnou přidáváme do 

analýzy, protože vzdělání rodičů obecně ovlivňuje pravděpodobnost dosažení určitého stupně 

vzdělání potomků (Sewell, & Shah, 1968). Proměnná „Vzdělání rodičů“ je zkonstruovanou 

proměnnou, kterou jsme získali ze dvou proměnných, které jednotlivě nesly informaci o 

nejvyšším dosaženém vzdělání otce a matky. Tato zkonstruovaná proměnná „Vzdělání rodičů“ 

nese vždy hodnotu vyššího ze vzdělání obou rodičů. Tento způsob zaznamenání vzdělání rodičů 

je hojně využíván (např. Thaning & Hällsten, 2020). V tomto případě jsme pro účely analýzy 

využili běžného rozlišení vzdělání na „Základní“, „Vyučen/a bez maturity“, „Středoškolské 

s maturitou“ a „Vyšší“. Obsazenost jednotlivých kategorií lze opět číst v tabulce 5. 

Tabulka 5:Vzdělání rodičů 

 Muži Ženy 

 N % N % 

ZŠ 299 12,0 406 12,1 

Vyučení bez maturity 1025 41,0 1406 41,9 

SŠ s maturitou 730 29,2 1011 30,1 

Vyšší 410 16,4 483 14,4 

Chybějící hodnoty 34 1,4 50 1,5 

Celkem 2498 100 3356 100 
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7 Analytická část 

7.1 Vztah rozvodu rodičů a doby studia mužských potomků 

Pro ověření prvních dvou hypotéz modelujeme vícerozměrné lineární regrese. Postupovali jsme 

ve dvou krocích. V prvním modelu jsme do analýzy vložili pouze dvě kontrolní proměnné, tedy 

rok narození účastníka a vzdělání rodičů. V druhém kroku jsme poté zkonstruovali model, který 

již zahrnuje proměnnou s informací o rozvodu rodičů. Modely jsme vytvořili pro obě pohlaví 

zvlášť. Výsledky pro první model týkající se mužského vzorku vidíme v tabulce 6. 

Druhý z modelů mnohonásobné lineární regrese pro muže nám vysvětluje asi 17 % rozptylu 

naší závisle proměnné. Tuto informaci nám poskytl adjustovaný regresní koeficient. Jak 

ilustruje tabulka 6, pro muže rok jejich narození souvisí negativně s délkou jejich studia. To 

však neodpovídá skutečnosti, že se v průběhu 20. století celkově zvyšovala vzdělanost 

v populaci (Simonová, 2009). Jako jedno z řešení se nabízí vysvětlení, že jelikož nemáme horní 

věkovou hranici vzorku, jsou zde zahrnuti i muži, kteří jsou velmi vysokého věku. Vzhledem 

k tomu, že naděje dožití souvisí se vzděláním, kdy se vysokoškolsky vzdělaní jedinci dožívají 

vyššího věku (Murtin, Mackenbach, Jasilionis, & d’Ercole, 2017), ve vzorku se nachází 

převážně muži vyššího věku s vyšším vzděláním, jelikož ostatní muži ze stejné generace 

s nižším vzděláním již nežijí, a tím jsou zkresleny výsledky. Pokud provedeme stejnou analýzu 

pro věkovou hranici od roku narození 1960, výsledky potvrzují, že poté neplatí, že by starší 

muži studovali delší dobu. 

Vzdělání rodičů hraje také roli na délku studia mužského potomka. Oproti jedincům, jejichž 

rodiče jsou pouze základně vzděláni, muži, kteří mají alespoň jednoho z rodičů se 

středoškolským vzděláním s maturitou, studují asi o 1,5 roku déle. Mužští potomci 

vysokoškoláků se poté, oproti potomkům osob se základním vzděláním, vzdělávají asi o 3,3 

roku déle. Je nutné nezapomenout na výsledky kategorie „vyučen/a bez maturity“. Výsledky 

jak v prvním, tak i druhém modelu prokazují, že tato kategorie nemá na roky studia mužského 

respondenta statisticky významný vliv. Tento fakt značí, že se synové rodičů, jejichž alespoň 

jeden z rodičů byl vyučen, neliší v počtu let vzdělání od mužů, jejichž rodiče mají pouze 

základní vzdělání.  

Jak dokazují naše výsledky analýzy, rozvod rodičů má negativní vliv na délku studia mužských 

potomků. Pokud muž zažil do svých 16 let rozvod rodičů, jeho doba studia se zkrátí o asi 0,7 

roku. Na základě těchto údajů tak můžeme potvrdit ověření naší první hypotézy. 
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Tabulka 6: Modely vícerozměrné lineární regrese pro muže 

 Model 1 Model 2 

 B Beta B Beta 

Rok narození -0,014* -0,078* -0,012* -0,067* 

Vzdělání rodičů (ref. kat. ZŠ) 

Vyučen/a bez maturity 0,326* 0,060* 0,319 0,059 

SŠ s maturitou 1,547* 0,265* 1,533* 0,263* 

Vyšší 3,263* 0,456* 3,242* 0,453* 

Rozvod rodičů   -0,667* -0,071* 

Adjustované R2  0,160  0,165 

Pozn. Statistická signifikance: *p < 0,05 

 

7.2 Vztah rozvodu rodičů a doby studia ženských potomků 

V případě ženských potomků jsme v analýze postupovali shodně ve stejných krocích jako 

v předešlé analýze. Druhý z modelů pro ženy vysvětluje asi 22 % rozptylu proměnné „roky 

studia“. Výsledky analýzy lze vidět v tabulce 7. V případě žen má rok jejich narození pozitivní 

vliv na délku jejich studia. Toto zjištění koresponduje se skutečností, že se v průběhu desetiletí 

proměnila struktura vzdělanosti mezi ženami, a to ke trendu jejich vyšší vzdělanosti (Simonová, 

2009). 

Také vzdělání rodičů má souvislost s roky studia žen. Ve srovnání s ženskými potomky rodičů 

se základním vzděláním, dosažení vyučení bez maturity alespoň jednoho z rodičů zvyšuje dobu 

studia těchto žen o asi 0,8 roku, s rodiči se středoškolským vzděláním s maturitou se délka 

studia zvyšuje o asi 2,2 roku. Největší vliv má na nárůst doby studia žen, když alespoň jeden 

z rodičů má vysokoškolský titul. Délka studia poté roste asi o 3,6 roku.  

Pro naše ověření hypotézy 2 je však hlavní posoudit vliv rozvodu rodičů na roky studia žen. 

Jak ukazuje tabulka 7, ženy, které zažily rozvod svých rodičů do 16 let svého života, mají 

snížené studium asi o 0,3 roku. Z tohoto důvodu potvrzujeme naši druhou hypotézu. 
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Tabulka 7: Modely vícerozměrné lineární regrese pro ženy 

 Model 1 Model 2 

 B Beta B Beta 

Rok narození 0,018* 0,098* 0,019* 0,103* 

Vzdělání rodičů (ref. kat. ZŠ) 

Vyučen/a bez maturity 0,842* 0,158* 0,845* 0,159* 

SŠ s maturitou 2,195* 0,384* 2,193* 0,384* 

Vyšší 3,620* 0,486* 3,617* 0,485* 

Rozvod rodičů   -0,337* -0,037* 

Adjustované R2  0,216  0,217 

Pozn. Statistická signifikance: *p < 0,05 

 

7.3 Vztah rozvodu rodičů a získání vysokoškolského vzdělání mužských 

potomků 

Jako další před námi stojí úkol zodpovědět, tedy ověřit či zamítnout naše další dvě hypotézy, a 

to o šancích žen a mužů z rozvedených rodin dosáhnout vysokoškolského vzdělání. V tomto 

případě jsme využívali binární logistické regrese. Opět jsme zkonstruovali dva modely, kdy 

jsme v prvním z nich vynechali proměnnou rozvodu rodičů a do analýzy jsme zahrnuli pouze 

kontrolní proměnné. Poté jsme v druhém modelu zahrnuli vliv rozvodu rodičů na dosažení 

vysokoškolského studia. Modely jsme konstruovali pro pohlaví zvlášť. Výsledky pro první 

model týkající se mužského vzorku vidíme v tabulce 8. 

Druhý z modelů vysvětloval asi 18 % závisle proměnné. Na rozdíl od lineární regrese, u 

logistické regrese kvůli charakteru vstupujících proměnných není možné vypočítat korelační 

koeficient, ale využívá se tzv. pseudo korelační koeficient. Z výsledků vyplývá, že muži 

v průběhu 20. století měli nižší šance dosáhnout vysokoškolského vzdělání, avšak tento 

výsledek není statisticky průkazný na 5% hladině významnosti, tudíž nemůžeme říct, že by 

muži narození ve starších ročnících měli vyšší šance na vystudování vysoké školy. 

Tato analýza také prokazuje, že vzdělání rodičů má vliv na šance jejich mužských potomků 

získat vysokoškolský titul. Potomci středoškoláků s maturitou mají ve srovnání s potomky osob 

pouze se základním vzděláním asi 3x vyšší šanci vystudovat vysokou školu. Tato šance poté 

ještě roste pro muže s alespoň jedním vysokoškolsky vzdělaným rodičem. Tito mužští potomci 

mají asi 9,7x vyšší šanci získat vysokoškolský titul. I v této analýze kategorie „vyučen/a bez 

maturity“ nemá statisticky významný vliv pro šance mužů vystudovat vysokou školu. 
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Vysvětlení pro tento výsledek je obdobné jako u případu vícerozměrné lineární regrese pro 

muže. 

Rozvod rodičů má pro mužské potomky negativní vliv na jejich šance vystudovat vysokou 

školu. Jedinci, kteří rozvod rodičů nezažili a namísto toho žili s oběma biologickými rodiči, 

mají asi 2,4x vyšší šanci dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Tento výsledek nám umožnuje 

potvrdit třetí z našich hypotéz. 

Tabulka 8: Modely binární logistické regrese pro muže 

 Model 1 Model 2 

 B Exp(B) B Exp(B) 

Rok narození -0,008* 0,992 -0,006 0,994 

Vzdělání rodičů (ref. kat. ZŠ) 

Vyučen/a bez maturity 0,075 1,078 0,070 1,073 

SŠ s maturitou 1,105* 3,018 1,103* 3,014 

Vyšší 2,267* 9,651 2,270* 9,681 

Rozvod rodičů   -0,890* 0,410 

Nagelkerke R2  0,172  0,182 

Pozn. Statistická signifikance: *p < 0,05 

 

7.4 Vztah rozvodu rodičů a získání vysokoškolského vzdělání ženských 

potomků 

Jako poslední věnujeme pozornost šancím dosáhnout vysokoškolského vzdělání u žen, které 

zažily v dětství rozvod rodičů v porovnání s ženami, které pocházejí z úplných rodin. 

Pracujeme se stejnou binární logistickou regresí vypočítanou pro ženské potomky. Výsledky 

lze číst v tabulce 9. Náš druhý model popisuje asi 23 % závisle proměnné vysokoškolského 

vzdělání.  

Rok narození má souvislost s dosažením vysokoškolského vzdělání žen a vysvětlení můžeme 

opět hledat v proměně vzdělanosti žen v průběhu 20. století, které jsou vysvětleny výše. Ženy 

v roce 1960 měly asi 2,5x vyšší šanci vystudovat vysokou školu než ženy, které se narodily 

v roce 1920 a jsou nejstarší z respondentek v našem datovém souboru. Pro srovnání také 

vypočteme šanci žen narozených v roce 1988 dosáhnout vysokoškolského vzdělání oproti 

ženám z roku 1920. Tato generace mladších žen měla šanci asi 4,7x vyšší. 
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I vzdělání rodičů je ve vztahu s šancí získat vysokoškolské vzdělání. Šance s rostoucím 

vzděláním rodiče roste v porovnání s ženami, jejichž rodiče dosáhli základního vzdělání. U 

vyučených bez maturity se šance zvyšuje asi 2x, u středoškoláků s maturitou roste asi na 6,4x 

vyšší šanci a ženy, které jsou potomky alespoň jednoho vysokoškolsky vzdělaného rodiče mají 

šanci asi 17x vyšší.  

Rozvod rodičů v modelu také interaguje s proměnnou vysokoškolského vzdělání žen. Vztah je 

negativní, ženy, které zažily rozvod rodičů do svých 16 let mají nižší šanci vystudovat vysokou 

školu. V porovnání s nimi mají ženy, které vyrostly s oběma rodiči, asi 1,5x vyšší šanci získat 

vysokoškolský titul. Tak potvrzujeme čtvrtou z našich hypotéz. 

Je nutné poznamenat, že u druhého modelu binární logistické regrese pro ženy se dle výsledku 

testu dobré shody Hosmera a Lemeshowa model nejeví jako zcela ideální. To může být 

způsobeno řadou faktorů, například tím, že do modelu nezahrnujeme určité charakteristiky 

jedinců jako je jejich osobnost, tedy že model nezahrnuje veškeré proměnné, které ovlivňují 

šance na vysokoškolské vzdělání jedinců. Výsledky tohoto modelu tak musíme brát s určitým 

omezením, avšak je přesto nepovažujeme za zcela nevypovídající.    

Tabulka 9: Modely binární logistické regrese pro ženy 

 Model 1 Model 2 

 B Exp(B) B Exp(B) 

Rok narození 0,021* 1,022 0,023* 1,023 

Vzdělání rodičů (ref. kat. ZŠ) 

Vyučen/a bez maturity 0,672* 1,957 0,677* 1,968 

SŠ s maturitou 1,850* 6,360 1,849* 6,354 

Vyšší 2,839* 17,092 2,842* 17,146 

Rozvod rodičů   -0,430* 0,651 

Nagelkerke R2  0,222  0,225 

Pozn. Statistická signifikance: *p < 0,05 
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8 Diskuze  

V předchozí kapitole, která se věnovala samotné analýze dat, jsme se zabývali ověřením našich 

stanovených hypotéz. V první části nás zajímalo, zda a případně jak je ovlivněna doba studia 

mužů, kteří zažili v období do svých 16 let rozvod svých rodičů. Jak je z analýzy a z modelu 

mnohonásobné lineární regrese zřejmé, rozvod rodičů má negativní dopad na délku studia 

mužů. Jejich doba studia je snížena asi o 0,7 roku. Toto zjištění nám tak dovoluje potvrdit první 

z našich hypotéz.  

Jako další, tedy v pořadí druhou, hypotézu jsme stanovili tvrzení, kdy předpokládáme, že i délka 

studia žen, které v dětství zažili rozvod rodičů, je snížena. Modely vícerozměrné lineární 

regrese pro ženy nám potvrdili, že rozvod i v tomto případě negativně ovlivňuje výsledky délky 

vzdělání u žen. Jejich doba studia je zkrácena asi o 0,3 roku. Naše druhá hypotéza je těmito 

výsledky potvrzena. 

V obou modelech mnohonásobné lineární regrese pro ženy i muže vychází výsledky malého 

snížení. Tento fakt však nic nemění na z nich plynoucího obecného zjištění, že rozvod rodičů 

ovlivňuje vzdělání ženských a mužských potomků. Výsledky tak nejsou zanedbatelné. 

V dalším kroku se naše hypotézy 3 a 4 týkaly vysokoškolského studia. Pro jejich zodpovězení 

jsme využili konstrukce modelů binární logistické regrese. Třetí hypotéza tedy uváděla, že 

rozvod rodičů snižuje šance mužů na vystudování vysoké školy. Skutečně, výsledky regresní 

analýzy pro muže nám stvrdily, že rozvod rodičů negativně ovlivňuje jejich šance se 

vysokoškolsky vzdělat. Muži, kteří vyrůstali s oběma biologickými rodiči do svých 16 let mají 

asi 2,4x vyšší šanci takového vzdělání dosáhnout. Výsledky nám umožňují potvrdit i třetí 

hypotézu.  

Poslední z hypotéz se zabývala šancí žen z rozvedených rodin získat vysokoškolský titul. Stejně 

jako v předešlém případě třetí hypotézy týkající se mužů, jsme stanovili, že tyto ženy mají nižší 

šance na studium vysoké školy oproti ženám, které vyrostly v úplné rodině s oběma 

biologickými rodiči. I v tomto případě binární logistická regresní analýza potvrdila, že rozvod 

rodičů má negativní vliv na šanci žen dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Oproti nim mají 

ženy z nerozvedených rodin asi 1,5x vyšší šanci tento stupeň vzdělání získat. 

Na základě analýzy dat, jsme tak mohli potvrdit naše hypotézy, které jsme sestavili na základě 

syntézy předešlé literatury. Nesmíme však zapomínat, že tyto výsledky se týkají jedinců, kteří 

zažili rozvod rodičů v období do svých 16 let. Tato věková hranice se jeví jako příhodná, jelikož 
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v tomto období do 16 let se nejvíce formují jedincovy aspirace a cíle, jaké úrovně vzdělání bude 

chtít dosáhnout. Navíc v patnácti letech si jedinci v České republice volí svou další vzdělanostní 

kariéru, a dle zvoleného typu středního vzdělávání jsou poté dále směřováni v navazujících 

letech. Rozvod rodičů, který negativně ovlivňuje potomka, tak do této doby má potenciál jeho 

vzdělanostní dráhu ovlivnit. V pozdějším věku již jedinci mají zvolený typ sekundárního 

vzdělání, a tak by se dalo argumentovat, že je jejich vzdělanostní dráha již více určena, a tedy 

rozvod rodičů by neměl mít takový vliv. Data, která jsme k práci zvolili, takovou informaci, 

která by zjišťovala i informace o rozvodu rodičů v pozdějším věku studenta, neposkytují a my 

tak nemůžeme tímto krokem pokračovat. Navazující práce by se mohla zabývat právě touto 

problematikou. 

Také je na místě se tázat, skrze které mechanismy rozvodu k dopadům rozvodu pro potomky 

dochází. Rozsah této práce však tuto další analýzu možných vysvětlení neumožňuje. Této 

problematice by se mohla věnovat některá z navazujících prací. 

Také by bylo vhodné se v následující práci zajímat o to, zda je tento vliv rozvodu rodičů pro 

potomky interpretovatelný zcela kauzálně, či jestli v tomto případě hrají roli i některé 

z argumentů selekční perspektivy, a tedy zda by část efektu rozvodu osvětlily právě tato 

vysvětlení. Námi zvolená data však neobsahují dostatek informací k zodpovězení této 

problematiky. 
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9 Závěr 

Vzdělání má důležitou roli pro jedince, ale stejně tak je významné i na celospolečenské úrovni. 

Lidé, kteří dosáhnou vyššího vzdělání získávají tak celkově lepší životní úroveň. Jejich 

dosažené vzdělání jim poskytuje lepší finanční možnosti, mají nižší pravděpodobnost 

nezaměstnanosti a jsou více konkurenceschopní na trhu práce. Vyšší vzdělání je také spojeno 

s lepším zdravotním stavem. Vzdělanější lidé se také více angažují v politickém životě, 

vysokoškolsky vzdělané ženy mají děti častěji v manželském svazku. Více vzdělaní mají 

obecně liberálnější postoje. Vzdělání jedince se však neodráží pouze v jeho subjektivní životní 

situaci, ale více vzdělaná populace je prosperující pro celou společnost. Vzdělanější 

obyvatelstvo zajištuje společnosti lepší ekonomickou situaci v mezinárodním měřítku. Tyto 

benefity vyšší vzdělanosti společnosti jsou vnímány, a tak se v minulém století vzdělávací 

systém stal více otevřený. I přesto však nemají všichni rovnou šanci vyššího vzdělání 

dosáhnout. 

Zároveň v České republice od druhé poloviny rapidně vzrostla rozvodovost. To bývá 

přisuzováno masivnějšímu vstupu žen na trh práce, a tedy jejich větší emancipaci, ale také 

snížení společenské stigmatizace rozvedených osob. Rozvod však ovlivňuje všechny členy 

rodiny, silně se dotýká dětí, které jsou na rodinné jednotce závislí. Negativní efekty rozvodu 

jsou vnímány skrze zhoršenou finanční situaci rozvedené domácnosti s dětmi. Také absence 

jednoho z rodičů dítěti neprospívá. Navíc tak kvůli absenci jednoho rodiče musí druhý z rodičů, 

tedy ten, který o dítě pečuje, zastat více rolí v domácnosti a zároveň se potýkat s onou 

zhoršenou finanční situací. Tak pečující rodič má zhoršené možnosti poskytovat dítěti stejnou 

podporu a péči, jako tomu bylo před rozvodem. Potomci z rozvedených rodin jsou v důsledku 

rozvodu a k němu přidružených problémů poznamenáni na emoční a psychické stránce své 

osobnosti. Jejich zhoršený stav po rozvodu se může projevovat i v jejich chování. Rozvod navíc 

dopadá na potomky krátkodobě, má však i některé dlouhodobé následky.  

Tato práce se tak zaměřila na jeden z dlouhodobých efektů rozvodu, zabývali jsme se 

zkoumáním vlivu rozvodu rodičů na nejvyšší dosažené vzdělání jejich potomků. Pokládali jsme 

si otázku, zda rozvod rodičů, který proběhl do 16 let věku potomka, negativně ovlivňuje délku 

studia žen a mužů. Protože vysokoškolské studium dává jedincům větší možnosti v životě, ptali 

jsme se, jestli jsou šance na vysokoškolské vzdělání mužů a žen kvůli rozvodu rodičů zhoršeny.  

Naše výsledky analýzy prokazují, že rozvod rodičů je s těmito dvěma proměnnými týkajícími 

se vzdělání potomků v negativním vztahu. Muži a ženy z rozvedených rodin studují kratší dobu 
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ve srovnání s těmi z úplných rodin, kdy potomci vyrůstali s oběma biologickými rodiči. Ba co 

víc, rozvod rodičů snižuje šance mužů i žen vystudovat vysokou školu. Protože vzdělání silně 

podmiňuje šance jedinců v jejich životě, rozvod rodičů tak může zprostředkovaně 

znevýhodňovat potomky rozvedených rodičů v dlouhodobém horizontu. Tato znevýhodnění se 

poté mohou reprodukovat i pro další generace. Můžeme tedy argumentovat, že rozvod je jeden 

z přispěvatelů ke vzdělanostním nerovnostem. Nerovné šance na vzdělání dále znesnadňují 

sociální mobilitu jedinců, a posilují tak sociální nerovnosti. Problematice rozvodu a jeho 

dopadů je tedy třeba i nadále věnovat pozornost, protože má dalekosáhlé důsledky pro životní 

šance jedinců. 
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Příloha 

Tabulka: Modely vícerozměrné lineární regrese pro muže, rok narození1960+ 

 Model 1 Model 2 

 B Beta B Beta 

Rok narození 0.002 0,006 0,005 0,014 

Vzdělání rodičů (ref. kat. ZŠ) 

Vyučen/a bez maturity 0,492 0,091 0,474 0,087 

SŠ s maturitou 1,633* 0,301* 1,594* 0,294* 

Vyšší 3,495* 0,543* 3,440* 0,535* 

Rozvod rodičů   -0,666* -0,081* 

Adjustované R2  0,190  0,196 

Pozn. Statistická signifikance: *p < 0,05 

 

 


