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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila problematiku 

postavení žen v současné české rodině z antropologicko-demografického 

pohledu. Slovem současné myslím ve své práci moderní rodinu dvacátého 

století, především se ale zaměřím na současnost a historické poznatky 

použiji pro dokreslení a vývoj situace v minulých dobách. Myslím si, že 

téma postavení ženy v rodině je v dnešní době velmi aktuální 

a diskutované, což dokazuje velký zájem médií i široké veřejnosti, stejně 

jako vznik nových oborů jako jsou gender studies1 a další. Ráda bych se 

proto pokusila porovnat změnu postavení žen v dřívějších dobách a dnes. 

Je zajímavé si položit otázku, jaké je postavení žen v dnešní moderní 

společnosti. Mají ženy stejná práva jako muži de facto nebo jen de jure? 

Na tyto otázky bych ráda odpověděla. 

V úvodu své práce bych ráda nastínila krátký historický vývoj 

postavení ženy ve společnosti a hlavně v rodině do dvacátého století. 

Považuji za důležité poznat průběh změn v postavení ženy v historii, 

abychom mohli pochopit změny, které se dějí dnes. Je to velmi zajímavé 

také proto, že se dnešní snahy o změnu postavení žen nesetkávají 

s takovým úspěchem a pochopením jako dříve. Je zřejmé, že se postavení 

dnešních žen od dob jejich prababiček v mnoha ohledech zlepšilo, ale 

na druhou stranu ženská hnutí, která bojovala za volební práva, nemají 

v dnešní době takovou sílu. S dosažením viditelného- výsledku, tak došlo 

к citelnému oslabení. 

Dále se ve své práci budu zabývat samotnou rodinou, jejími 

proměnami a rozdělením rolí v rodině. Jakými změnami prošla žena jako 

matka a hospodyně, jaké změny jsou v samotné rodině a samozřejmě, jak 

se proměnil partnerský vztah ženy a muže. Odborníci i široká veřejnost mají 

na toto téma mnoho rozdílných názorů, proto bude zajímavé je porovnat. 

1 Termín gender se používá к označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami. 
Se stejným významem bývá nèkdy užíván český výraz rod. 
Gender studies jsou studia struktur, procesů a principů vytvářejících uspořádání vztahů 
mezi pohlavími na základě kulturně a společensky vytvořených norem. Zabývají se touto 
problematikou nejen na celospolečenské úrovni, ale také individuální 
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Druhá část mé práce bude zaměřena na demografický vývoj ženy 

ve společnosti. Jak se měnily trendy ve sňatečnosti, porodnosti, potratovosti 

a mnoho dalších faktorů s ohledem do minulosti. Jakého věku se dožívají 

dnešní ženy a jak žily dříve. Pro demografickou část své práce použiji 

výzkum Českého statistického úřadu - Ženy v České republice, který je 

zaměřený na otázky žen z pohledu demografjcké statistiky v letech 

1950-2000. Někde jsou data dokonce uváděna pro větší výstižnost 

v delším časovém horizontu, až od roku 1920. Výzkum je dostupný 

na internetových stránkách Českého statistického úřadu. 

Na závěr své práce bych ráda provedla shrnutí všech poznatků, 

ke kterým jsem během své práce dospěla. Ráda bych také zhodnotila 

závěry, které z mé práce vyplynuly. 

Problematika postavení ženy v rodině a ve společnosti je velmi široké 

téma, ale z hlediska časových a prostorových možností se nebudu věnovat 

všem faktorům, které s touto problematikou souvisejí. 
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1. Historický pohled na postavení ženy 

Od počátku věků je v postavení ženy velmi důležitá diferenciace 

od postavení muže. A i v současné moderní společnosti má žena jiné 
i 

společenské postavení než muž. Myslím si, že tyto rozdíly jsou patrné už 

od počátku lidské společnosti. „Podle některých sociologů můžeme vidět 

první sociální rozdíl už v Bibli. Na počátku Adam a Eva možná dělali tytéž 

činnosti. Potom však bylo na cestě dítě a Eva byla pomalejší a nemohla už 

zvedat těžká břemena. Zbylo tedy na Adama odhánět nebezpečná zvířata, 

zabíjet a nosit domů vysokou, manipulovat s těžkými kameny atd. Když se 

dítě narodilo, Eva se o ně musela starat, byla tím omezena v pohybu a když 

dítě odchovala, pravděpodobně přišlo další. Takže bez ohledu na to, jak 

stejně mohli Adam a Eva začínat, dříve nebo později se jejich činnosti 

diferencovaly."2 

Sociální rozdíly můžeme vidět i v tzv. „primitivních společnostech". 

Tyto rozdíly závisí na už dopředu daných biologických rozdílech mezi 

mužem a ženou. „Nejdůležitější z nich je ona skutečnost, že ženy nosí a kojí 

děti. Tímto se dá do určité míry vysvětlit, proč ženy v primitivních národech 

běžně pracují v blízkosti vesnice a proč se také starají o domov a udržování 

ohně (...) V loveckých a sběračských společnostech ženy většinou sbírají 

kořeny a semena divokých rostlin, které rostou v blízkosti jejich tábora."3 

Ženy se tedy většinou staraly o děti a domácnost a muži lovili a zajišťovali 

bezpečnost rodiny. V „primitivních společnostech" je práce rozdělena 

na mužskou a ženskou. „V žádné ze společností, o nichž máme bližší 

informace, a to jak minulé, tak současné, nehrají ženy dominantní úlohu. 

Ve většině společností mají dominantní úlohu muži. V některých mají ženy 

a muži stejnou důležitost. Podle některých feministických studií, které 

dokazují, že v dávné minulosti existovalo v západní společnosti i u jiných 

kultur stádium matriarchátu. Je ale potřeba zdůraznit, že podobné 

teoretizování je založeno na smyšlených historických rekonstrukcích 

2 ČERMÁK, Jindřich. Postavení ženy ve společnosti se zaměřením na Českou republiku [online], E-
polis.cz, 10. listopad 2003. [cit. 2009-02-16]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/sociologie/33-
postaveni-zeny-ve-spolecnosti-se-zamerenim-na-ceskou-republiku.html>. 
3 MURPHY, R. F. Úvod do studia kulturní a sociální antropologie. 2006, s. 67. 
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a naprosté záměně matriarchátu (vláda žen) za matrilinearitu (dědičnost 

po matčině linii)."4 

A v těchto zažitých rolích společnost pokračovala i nadále. 

Ve středověku byla žena pod silným vlivem Bjble a církve. Byla ochránkyní 

rodinného krbu, kuchařkou a rodičkou dětí. Většina žen žila v pozadí svého 

manžela, který také o všem rozhodoval. Je bez pochyb, že postavení ženy 

v rodině bylo méněcenné. Ve středověku byla společnost zaměřená spíše 

vojensky, obživa společnosti byla neustále ohrožena a žena neměla 

ve společnosti rovnocenné místo. Je to ona, kdo nese hlavní odpovědnost 

za prvotní hřích. A ve formách ďábelského pokušení je právě ona nejhorším 

vtělením zla. Svatý Pavel říká, že muž je hlavou ženy. Křesťanství tomu věří 

a dále toto učení rozšiřuje. Situace ženy se v křesťanské společnosti 

zlepšuje díky kultu Panny Marie, šířícím se ve 12. a 13. století 

a zdůrazňujícím vykoupení ženy - hříšnice Marie. Opovržení, v němž se 

ženy ocitají, je přesto třeba rozlišovat. Především žena, i když není 

ve středověké společnosti tak užitečná jako muž, hraje v ní (nehledě к její 

plodivé funkci) nezanedbatelnou úlohu v ohledu ekonomickém. 

U venkovského lidu se prací vyrovná muži. Ženy vyšší třídy se věnují 

především tkaní drahocenných látek a gobelínů a vyšívání, zajišťují pánu 

a jeho družině velkou část ošacení. Ve všech obdobích středověku narození 

dcer sice nevyvolává zvláštní radost, ale nedochází к jejich usmrcování.5 

Doba osvícenství přinesla pro ženy jako pro celou společnost řadu 
I 

změn. O věcech se začalo daleko více diskutovat, začaly se řešit problémy, 

které přinášel každodenní život. V této době se také objevuje daleko více 

velkých panovnic, včetně jediné ženy na našem trůně - Marie Terezie. 

Přesto se až v průběhu 19. století začínají ozývat ženské hlasy 

a formují se ženská hnutí, která usilují o zrovnoprávnění postavení žen 

a mužů ve společnosti. Tato hnutí byla nejsilnější asi ve Spojených státech 

amerických a ve Velké Británii. Mezi jejich hlavní cíle patřilo právo volit. 

U nás svého cíle ženy dosáhly v roce 1918. „Volební práva dostávaly ženy 

v průběhu let 1893 až 1979. Saudská Arábie zůstává jediným státem, kde 

ženy nemohou volit na celostátní úrovni. Jako první zavedl volební právo 

4 MURPHY, R, F. Úvod do studia kulturní a sociální antropologie. 2006, s. 69. 
5 srov. LE GOFF, J. Kultura středověké Evropy. 1991, s. 275. 
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pro ženy Nový Zéland a Austrálie (1902), následují severské země. Po první 

světové válce dochází pak к přidělení práv v dalších zemích, včetně 

Československa. Ženy ve Francii, Itálii či Maďarsku se dočkaly až v roce 

1945. Poslední evropskou zemí, která dal^ ženám volební práva, bylo 

Švýcarsko v roce 1975. Mezi země, které nejdéle otálely patřily tradiční 

islámské státy."6 

Velmi se také změnilo zapojení ženy do pracovního procesu. Zhruba 

do konce 19. století ženy prakticky nepracovaly, zůstávaly doma a staraly 

se o děti a celou domácnost. Pracovaly jen velmi chudé dívky, které chodily 

do bohatších domácností pomáhat jako služky nebo posluhovačky. Mohly 

také pracovat jako učitelky, ale vtom případě musely být svobodné 

a nesměly mít děti. Přibližně na počátku 20. století začaly pracovat také 

svobodné dívky a to zejména v kancelářích nebo továrnách. Po svatbě už 

ale samozřejmě zůstávaly doma. Toto rozvržení nezměnila ani tak 

průmyslová revoluce, ale válečné konflikty ve 20. století. „Pro evropské 

ženy stejně jako pro muže bylo 20. století stoletím extrémů. Život probíhal 

v rozpětí mezi „zlatými dvacátými" a běsnícími čtyřicátými lety, mezi 

demokracií a diktaturou, mírem a válkou, sociálním státem a genocidou, 

sebeurčením, vrahy a oběťmi."7 Po obou světových válkách zůstalo na 60 

milionů obětí, zejména z řad vojáků, což způspbilo, že mezi ovdovělými tolik 

převažovaly ženy. Během válek ženy, které dříve pracovaly výhradně doma 

v ženských povoláních, hromadně nastupovaly do zaměstnání v průmyslu, 

především do zbrojního odvětví. Po skončení války čekalo samozřejmě 

na ženy hromadně propuštění, ale nikterak se tomu nebránily, věděly, že 

pracovat mohly jen díky nenadálým okolnostem. Ale celkově se prudký 

nárůst zaměstnanosti žen nepodařilo zastavit. Ženy začaly pracovat 

v kancelářích, výrazně také vzrostl počet zdravotních sester a ženy se 

začaly uplatňovat i v dalších zaměstnáních. 

Druhá polovina 20. století pak probíhalp ve stínu hrozivých válečných 

událostí a totalitních diktatur. Je zajímavé, že ženy se opět nechaly vytlačit 

6 ČERMÄK, Jindřich. Postavení ženy ve společnosti se zaměřením na Českou republiku [online], E-
polis.cz, 10. listopad 2003. [cit. 2009-02-16]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/sociologie/33-
postaveni-zeny-ve-spolecnosti-se-zamerenim-na-ceskou-republiku.html>. 
7 BOČKOVA, G. Ženy v evropských dějinách. 2007, s. 228. 
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z veřejné sféry do sféry soukromé. Všude po světě se ale začala objevovat 

hnutí, která požadovala, aby ženská práce v domácnosti byla zohledněna 

a aby stát platil za práci v domácnosti. „Peníze v rukou ženy prý podpoří její 

nezávislost uvnitř manželství a ženskou práci při výchově a v domácnosti je 

třeba zohlednit v dětských přídavcích, zajištění ve stáří a při rozvodu. Heslo 

znělo - Mzdu za práci v domácnosti."8 Moderní doba byla a je plná zvratů 

a bojů žen za jejich vlastní práva. Ženy bojovaly za uznání práva na potrat, 

usilovaly o to, aby muž přestal být uznáván jako hlava rodiny, chtěly, aby se 

hlavou rodiny stali oba rodiče společně. Ženy se snažily vymanit z područí 

muže a mít stejná práva jako on. A v tomto boji dosáhly velkého pokroku. 

„Ve srovnání s jejich matkami, babičkami a prababičkami se jim jistě vede 

mnohem lépe než kdy předtím (ovšem ne tam, kde zuří válka). Ve srovnání 

s muži jejich vlastní generace je však stále co dohánět. Vztah mezi 

pohlavími je podmíněn historickým a kulturním zázemím, a právě proto ho 

není možné - i přes občasné převraty - tak snadno změnit. (...) Rovněž 

nové formy občanského postavení žen, jejich občanská, politická a sociální 

práva vyústí v trvalou změnu jen tehdy, budou-li provázena změnou 

veřejného a soukromého myšlení u žen i mužů a pokud jejich cílem bude 

nejen rovnost, ale i svoboda."9 

8 BOČKOVA, G. Ženy v evropských dějinách. 2007, s. 305. 
9 Tamtéž , s. 329. 
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2. Žena a rodina 

Žena byla už od počátku spojována s rodinou, s péčí o děti 

a domácnost. Žena se starala o dům a zahradu, muž se vydával do světa 

a obstarával pro rodinu živobytí. V domácnosti pomáhal jen zcela výjimečně 

a jeho starost o děti byla spíše na ekonomické úrovni než na úrovni citové. 

Žena byla strážkyní krbu, pečovala o tzv. „teplo domova". Díky ohni byla 

rodina v bezpečí před dravou zvěří a v neposlední řadě mohla také žena 

díky ohni vařit, rodina tedy mohla jíst. „Žena - paní domu - totiž vlastnila 

(měla v držení) klíče. (...) Žena držela klíče nejen od domu, ale také 

od spíže či sýpky. Jejím úkolem bylo dohlížet na zásoby, chránit je před 

zloději tím, že je pečlivě zamkne, a rozhodovat o jejich užití."10 Z toho je 

patrná úcta к ženě jako matce rodu, pečovatelce a strážkyni rodinného 

krbu. Ženy ale toto výsadní postavení v domácnosti postupem času 

ztrácely. Byly sice pořád matkami a měly na starosti celou domácnost, ale 

už to nebylo považováno za výsadu, ale spíše za povinnost. Místo ohně 

ženy dostaly na starost elektrický vařič, ale starost o domácnost nijak 

neubyla. Přicházejí účty za elektřinu, plyn, vodu, nájem a je na ženě, aby 

včas zaplatila. Vlastně jde jen o posun. Místo aby rozdělávala oheň, tak 

hlídá, aby byly včas zaplacené účty za topení. Stále má na starost, aby byl 

dostatek potravin pro obživu rodiny. Většinou žena hlídá rodinné finance 

a platí účty z peněz, které vydělal její muž. Tak tomu dlouho dobu bylo. 

V dnešní době jsou ženy více ekonomicky soběstačné, takže nejsou 

na muži tak závislé. Dříve ale bylo nepřípustné, aby ženy vydělávaly peníze, 

pro muže to byla velká ostuda, že svou rodinu neuživí. Ženy se proto cítily 

být připoutány к domovu, což jim znesnadňovalo pohyb ve veřejném 

prostoru. V moderním 20. století se společnost postupně měnila a byla 

schopná změny v postavení ženy přijímat. 

Ve své době měl velmi moderní názory T. G. Masaryk, který 

nesouhlasil se silně zakořeněným tvrzením, že muž a žena si nejsou rovni. 

„Nerovnost mezi mužem a ženou není přirozená, není od přírody, ale 

vyvinula se historicky; a jak v historii dělalo se mnoho chyb a chyb často 

10 VODÁKOVA, a. Rod ženský. 2003, s. 84. 
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osudných, tak stala se také chyba a chyba veliká potlačením ženy."11 

Masaryk soudí, že žena je mnohdy silnější než muž, protože vychovat 

několik dětí a přitom se starat o domácnost je někdy mnohem těžší, než 

chodit do kanceláře. „Moderní žena proto všude a ve všem, soukromě 

a veřejně bude pracovat proti těm pověrám, které dusí ji i muže stejně. 

Moderní žena jako moderní muž půjde za pravdou! Moderní žena nebude 

se řídit mužem, nebude dělat všecko, co dělá muž. Copak dělají mužové jen 

pěkné a dobré? To, čemu se říká emancipace, a není než napodobením 

na př. kouření, pití a.t.p., není než zpátečnictvím."12 V této době se také 

společnost začíná více zabývat rodinou a postavením ženy v ní. Role ženy 

už nespočívá jen v tom, aby rodila děti a starala se o dům. Začíná se počítat 

s tím, že žena má své plány a cíle, které by chtěla naplnit. „Sám 

společenský zájem nemůže mateřství posvětiti jako ho nemůže vynutiti, 

není-li mateřství též touhou srdce ženina. Bez ní, nebo dokonce proti ní, 

mění se mateřství v břemeno, což je urážkou dítěte i matky."13 A pokud by 

žena cítila, že nechce být matkou nebo se nechce stát něčí manželkou, je 

lepší, aby to nečinila. „Když se však někdo mine se svým doplňkem, tu 

nechť raději v osamocení věnuje se své práci, než aby vstupoval 

do manželství s odporem nebo s citem vlažným. Manželství těl 

bez manželství duší je spojením nemravným. Osamoceným, lichým 

jedincům národ a lidstvo nahrazovaly by rodinu a všeobecná úcta 

odměňovala by je za nekompromisnou statečnost."14 

Během druhé světové války musela žena zastat v rodině i roli otce, 

jelikož muži museli nastoupit brannou povinnost. Život se několikanásobně 

ztížil. Potraviny byly pouze na přídělové lístky, když si chtěla rodina polepšit, 

musela se vydat na černý trh nebo к příbuzným na venkov. Ani ženy 

samotné nebyly ušetřeny válečných hrůz, byly odvlečeny do koncentračních 

táborů, totálně nasazeny. Některé ženy se rozhodly válce aktivně 

odporovat. Stávaly se členkami odboje, bojovaly v armádě. Nejčastěji se 

ženy uplatnily jako ošetřovatelky a zdravotní sestry. 

11 MASARYK, T.G. Moderní názor na ženu [online], Blisty.cz, 27.11.2007. [cit. 2009-02-16]. Dostupné 
z WWW: http://www.blisty.ez/2007/11/27/art37521 .html. 
12 Tamtéž 
13 BŮŽKOVA, P. Krise ženskosti. 1925, s. 175. 
14 Tamtéž, s. 176. 
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Po válce se ženy začaly vracet zpět do domácností, ale mnoho jich 

zůstalo ve svém zaměstnání. Pro rodinu začal být velmi důležitý i jejich 

příjem. Začala vznikat tzv. dvoukariérová manželství. Po roce 1948 začala 

být práce žen považována téměř za nezbytnou, také vzhledem к faktoru, že 

povinnost pracovat měl každý. A zůstalo tak až do dnešní doby, kdy je 

pro rodinu ekonomicky nezbytný i druhý příjem a žena tedy nastupuje 

na tzv. „dvě směny". Nejprve pracuje v zaměstnání a poté, když přichází 

domů, nastává tzv. druhá směna, kdy se stará o celou domácnost a věnuje 

se dětem. I tento model se začíná velmi pozvolna měnit, například 

ve chvílích kdy žena, která vydělává více peněz než její manžel, neodchází 

na rodičovskou dovolenou, ale jde právě její muž, který se stará o děti a 

celou domácnost. Muži také začínají mnohem více ženě v domácnosti 

pomáhat a na chodu domácnosti se více podílejí. Role se postupně začínají 

vyrovnávat, i když určité zažité a dlouho zakořeněné stereotypy v našem 

životě budeme jen velmi pozvolna překonávat. 

2.1 Rodina dnes 

Rodina je základním článkem sociální struktury společnosti. Je také 

samostatnou ekonomickou jednotkou. Rodina zajišťuje mnoho činností. 

„Zabezpečuje své členy hmotně, vytváří důležité socializační a výchovné 

prostředí pro děti, pečuje o zdraví, výživu a kulturní návyky svých 

příslušníků, předává jim kulturní dědictví a vštěpuje jim morální postoje, 

ovlivňuje je politicky, charakterově, esteticky a koriguje jejich jednání 

a chování, chrání je a podporuje."15 Také ve vztahu ke společnosti plní 

rodina určité funkce, z nichž nejvýznamnější je reprodukce obyvatelstva. 

Někteří autoři se přiklánějí к teorii, která představuje čtyři základní funkce 

rodiny. Tyto funkce jsou: biologicko - reprodukční, sociálně ekonomická; 

socializačně výchovná, sociálně psychologická.16 „Jejím základem, 

ve všech dosud známých typech společností prokázaným, však zůstává 

15 BAUEROVÁ, J. Proměny ženy v rodině, práci a ve veřejném životě. 1987, s. 23. 
16 srov. Tamtéž, s. 30. 
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dyadický pár složený z muže a ženy, tj. nějaká forma manželství, dále 

rodičovství a sourozenectví. (...) Role manžela, manželky, otce, matky, 

syna, dcery, bratra, sestry, v nichž se uskutečňují užší rodinné vztahy, jsou 

rolemi univerzálně rozšířenými a můžeme je najít ve všech typech 

společnosti."17 Základem rodiny je manželství. Z antropologického hlediska 

je manželství definováno takto: „Manželství je trvalý svazek mezi mužem 

(muži) a ženou (ženami), který partnerům dává vzájemné výhradní sexuální 

a ekonomické právo a uděluje společenskou totožnost dětem, které z tohoto 
1 fi 

svazku vzejdou." Manželství se dříve uzavíraly jako předem domluvené 

svazky bez lásky a vášně mezi manželi, kteří se někdy viděli ve svatební 

den poprvé. Manželství často fungovalo jako dobře uzavřený obchod, 

a zejména dívky neměly šanci se nikterak bránit. Sňatky se většinou 

uzavíraly ve stejných sociálních třídách a společenských postaveních. A to 

se děje i v dnešní době, i když se sňatky už dávno nedomlouvají. Lidé se 

ale většinou seznamují ve škole, v zaměstnání, během společenských akcí, 

v okruhu svých známých nebo díky svým přátelům. Tyto možnosti 

seznámení vlastně dávají dohromady lidi ze stejných společenských tříd, 

sociálního postavení a podobných zálib nenásilně a nezáměrně, protože 

lidé se většinou setkávají nejvíce s těmi, se kterými mají podobné 

společenské postavení a patří ke stejné sociální skupině. 

Dnes si pod slovem rodina téměř všichni představíme manželský pár 

s dětmi. Ale původně rodina znamenala něco jiného. Ve starověku 

a středověku se rodinou myslelo to, co bychom dnes označili jako 

domácnost. Byli to tedy všichni lidé, kteří žili pod jednou střechou, společně 

hospodařili a všichni podléhali jediné autoritě, což byl nejčastěji otec jako 

hlava rodiny. Rodinu tedy tvořili i otroci, služebnictvo, později děvečky, 

tovaryši a učedníci. Tak to platilo zhruba do poloviny 19. století. Druhé, 

stejně staré pojetí, platilo zejména ve vládnoucích třídách, tedy šlechtických 

a královských rodech. U nich byla rodina téměř totožná jako rod, což byla 

velká skupina lidí, jež svazkem krve udržovala jednotu moci a majetku.19 

17 VODAkOVA, a. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 43. 
18 MURPHY, R. F. Úvod do studia kulturní a sociální antropologie. 2006, s. 75. 
19 srov. MOŽNÝ, I. Moderní rodina. 1999, s. 17. 
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Nejčastější formou moderní rodiny je nukleární rodina, která se 

skládá z manžela, manželky a jejich dětí. Je to malá intimní jednotka, 

ve které převažují hlavně osobní citové kontakty. „Nukleární rodina však 

není společensky izolována, nýbrž může být naopak považována za místo 

setkávání, jakýsi styčný bod v příbuzenské síti. Manžel i manželka vyrostli 

v odlišných orientačních rodinách (podle antropologů) a nyní vytváří svou 
• on 

vlastní prokreační rodinu." Manželé navíc nevytvářejí jen novou nukleární 

rodinu, ale také spojují dvě další. A dále manželství jejich dětí a dětí jejich 

dětí tento příbuzenský okruh ještě rozšíří. 

2.1.1 Proměny současné rodiny 

„V našem století došlo к mnoha změnám, které se nevyhnuly ani 

instituci rodiny. Jedním z jejích základních rysů byla změna postavení ženy 

v rodině, přesněji narušení tradičního patriarchálního modelu rodiny. Ženy 

se skutečně z mnoha pout vymanily, postupně se jim otevřel svět vzdělání, 

kvalifikovaných profesí, svět politiky. Byla narušena tradiční 

komplementarita rolí, ale jejich dělba ještě nebyla ustanovena. Mateřská 

role a s ní spojená péče o domácnost je stále okolím i naprostou většinu 

žen chápána jako jejich centrální role. To následně ovlivňuje i jejich postoj 

к práci. Ženy už sice plně participují (mají možnosti participovat) i ve veřejné 

sféře, ale zůstávají stále plně angažované ve sféře rodiny. Zastupitelnost 

rolí v rodině zůstává většinou jen deklarativním postojem, realita však bývá 

jiná."21 Jak již bylo napsáno, rodina má určité společenské funkce, např. 

zabezpečuje své členy jak hmotně, tak kulturně, stará se o vzdělání a 

výchovu dětí, pečuje o své členy a chrání je. Její funkce se ale většinou 

pozvolna mění a přesouvají. Například ekonomická funkce rodiny, která má 

zabezpečit děti, se po jejich dospělosti mění. Buď zaniká nebo se naopak 

rozšiřuje, když sňatkem dospělých dětí přibudou do domácnosti její další 

členové. Výchovnou funkci rodiny často supluje školní zařízení. 

20 MURPHY, R. Úvod do studia kulturní a sociální antropologie. 2006, s. 86. 
21 KUCHAŘOVÁ, L; ZAMYKALOVÁ, V. Aktuální otázky postavení žen v ČR. 1998, s. 40. 

15 



Rodina se ale mění nejen z hlediska svých funkcí, ale také z hlediska 

rodiny jako takové. Zejména v dnešní době dochází к velkým změnám. 

Daleko častěji se objevují rodiny, které se skládají jen z matky -

samoživitelky a jejích dětí. Také se vyskytují rodiny, kde jsou oba partneři 

již jednou rozvedení a zakládají spolu nové rodiny. V dnešní době jsou také 

velmi častým jevem páry, které spolu nejsou oddány, ale společně 

vychovávají děti. Objevují se také páry stejného pohlaví, kterým bylo 

umožněno uzavřít registrované partnerství. 

Pro dnešní dobu je také typický velmi vysoký nárůst rozvodů 

a zároveň ubylo lidí, kteří spolu chtějí uzavřít sňatek. Velká nestabilita 

manželství, a tím i celé rodiny, je jedním z výrazných rysů dnešní moderní 

společnosti. Ve dvacátých a třicátých letech byl rozvod ve společnosti velmi 

řídkým jevem, který se ale postupem času stal běžnou součástí života 

ve společnosti. V šedesátých a sedmdesátých letech se nejčastěji 

rozváděla manželství hned krátce po uzavření sňatku a to zejména proto, 

že mladí lidé se brali z lásky a teprve později zjistili, že mají rozdílné povahy 

a úplně jiné zájmy, než jejich partneři. Samozřejmě se rozvádějí i páry 

středního věku a dokonce i manželé, kteří spolu prožijí téměř celý život, 

a teprve na jeho sklonku se rozhodnou pro tuto radikální změnu. 

2.3 Rozdělení rolí v rodině 

Obecně se má za to, že role v rodině jsou v naší kultuře přesně 

rozděleny. Žena jako matka se stará o děti a muž působí v rodině jako 

autorita. Oba dva se zároveň podílejí na zajišťování obživy pro rodinu. 

Je zajímavé pozorovat, že se názory na to, co je mužské a co 

ženské, utvářejí už v raném dětství. Matky zacházejí s dětmi opačného 

pohlaví jinak. „Jeden z pokusů dal šesti matkám jedno dítě nejdříve 

oblečené jako chlapečka (říkali mu Adam) a to samé dítě oblečené jako 

holčičku (Elizabeth). К holčičkám se maminky chovaly tak, že se na dítě 

častěji usmívaly, dávaly mu na hraní panenky a vůbec jim připadaly 
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„roztomilé". Naopak při oblečení dítěte do chlapeckých šatů mu byly 

vnucovány vláčky a jiné „klukovské hračky."22 U chlapců často slyšíme 

poznámky jako např. je to kluk jako buk, je to cvalík, kdežto u holčiček se 

setkáváme s tím, že jsou sladké, roztomilé a jemné. Dětem jsou také velmi 

často vnucovány hračky podle jejich pohlaví, i když si třeba holčičky hrají 

raději s klukovskými hračkami, než chlapci s dívčími. Myšlení dětí je 

utvářeno také okolní společností. To, co vidí u druhých, chtějí taky. 

Chlapečkům se nechce pomáhat v domácnosti, protože jim otec řekl, že je 

to „práce pro holky." A děvčata často slyší, že „holky se přece neperou." Už 

malé děti velmi brzo rozlišují role v rodině. Otec je pro ně autorita a u matky 

hledají péči. Odmalička je v nás tedy utvářeno vědomí, co je ženské a co je 

mužské. A to platí i pro rozdělení rolí v rodině. 

Muž v rodině většinou zabezpečuje ekonomickou stránku, stará se 

o domácnost z technického hlediska. Žena se stará o děti a běžný chod 

domácnosti jako je vaření, praní, úklid, nákupy a mnoho dalších činností. 

Žena je pro rodinu emocionálním centrem, muž je autoritou. Pokud jde 

o rozhodování v rodině, žena má na starosti dílčí rozhodnutí, kdežto ty 

velká, jako je koupě bytu, auta, vzdělání dětí, činí oba manželé společně. 

К rozdělení rolí došlo už v primitivních společnostech. Po dlouhou 

dobu se toto rozdělení striktně dodržovalo. Až v poslední době dochází 

к určitým posunům. A také dochází ke zmatení důležitosti rolí. „Došlo 

k tomu paradoxně zřejmě tehdy, když začaly vznikat vynálezy typu pračky, 

vodovodu, ústředního topení, ledničky a polotovarů (....) My ženy neustále 

slyšíme, co musely naše babičky či maminky a my už nemusíme. Přitom 

rozdělíme-li opravdu sféry činnosti na „vně" a „uvnitř" jako na mužské 

a ženské, zjistíme, že se ze záhadných důvodů neříká: „No jo, ty 

už nemusíš chodit 10 km za prací jako dědeček, ty máš auto!" nebo: „No jo, 

ty už nemusíš řezat ten strom 3 hodiny, ty máš motorovou pilu."23 Vzhledem 

k tomu, že ženám je neustále připomínáno, že jsou na to mnohem lépe než 

jejich matky a babičky, je jejich práce v domácnosti zlehčována. 

22 ČERMÁK, Jindřich. Postavení ženy ve společnosti se zaměřením na Českou republiku [online], E-
polis.cz, 10. listopad 2003. [cit. 2009-02-18]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/sociologie/33-
postaveni-zeny-ve-spolecnosti-se-zamerenim-na-ceskou-republiku.html>. 
23 VODÁKOVA, A. Rod ženský. 2003, s.86. 
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Vždyť vlastně nedělají žádnou těžkou práci, mají na všechno stroje. Muž, 

když přijde z práce, má nárok na to být unavený, ale žena v domácnosti ne. 

Zajímavý je příklad, který uvádí T.G. Masaryk: „Znám případ, kde žena 

unavena probdělými nocemi u kolébky nemocného dítěte po denní práci 

v domácnosti a práci v domácnosti a s malými dětmi, nadýchala se 

otravného plynu, aby se občerstvila pro uvítání muže, když večer měl přijít 

z úřadu. On směl být unaven po své práci, ona ne, ona měla muže potěšit 

— věděla, nebude-li aspoň vesele vypadat, že hrozí — hospoda."24 

I v dnešní moderní době se setkáme s předsudky, že žena na mateřské 

dovolené odpočívá, což vlastně evokuje i samotný název dovolená. Je 

důležité i první slovo z tohoto spojení, je to mateřská dovolená. Není to 

otcovská dovolená, protože podle dávného rozdělení rolí o děti pečuje žena 

- matka. Ale v posledních pár letech se mění i toto a na tzv. rodičovskou 

dovolenou, která následuje po prvních třech měsících mateřské dovolené, 

nastupují častěji i muži. Zejména tehdy když má žena ve svém zaměstnání 

lepší pracovní pozici a vydělává více peněz. Ale tento model otce 

na rodičovské dovolené ještě není společností plnohodnotně přijímán. 

Na otce je pohlíženo s despektem a nedůvěrou a ne vždy se setkává 

ve svém okolí s pochopením. Společnost zřejmě není plně připravena 

na takové změny. 

2.3.1 Muž živitel a hlava rodiny 

Jak jsem již naznačila, za základní schéma rozdělení rolí 

v domácnosti se považuje situace, kdy je muž živitel rodiny a žena se stará 

o děti a domácnost. Ale v dnešní době se čistě tento model již nevyskytuje, 

snad jen pouze výjimečně v době, kdy je žena na mateřské dovolené. 

Obecně sice dále platí, že muži jsou více orientovaní na práci než 

na rodinu, ale už dávno nejsou jedinými živiteli v rodině. Z žen se stávají 

spoluživitelky a jejich příjem není pouze doplňkový, ale je nutnou součástí 

24 MASARYK, T.G. Moderní názor na ženu [online], Blisty.cz, 27.11.2007. [cit. 2009-02-16]. Dostupné 
z WWW: http://www.blisty.ez/2007/11/27/art37521 .html. 
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rodinného rozpočtu. A napríklad v rozvedených rodinách se často stává 

jediným živitelem v rodině žena a to vzhledem k malé výši výživného 

pro děti, které muži často platí opožděně nebo vůbec. 

Pokud bychom se měli zaměřit na sféru rozhodování v rodině, tak 

i zde se žena a muž více stávají partnery. Jde zejména o důležitá 

rozhodnutí jako je např. prodej nebo koupě bytu, počet dětí, jejich vzdělání. 

Ve většině rodin tedy muž důležitá rozhodnutí nečiní sám. Muž tak tedy 

ztratil část svého dominantního postavení, které měl dříve dokonce 

uzákoněné. Přestal být formální hlavou rodiny a o rozhodování se dělí se 

ženou. Ženy navíc rozhodují o běžných rodinných záležitostech jako je 

nákup jídla, zařizování dárků pro děti. Často také mužům nakupují oblečení. 

Existuje také druhý pohled na věc, který tvrdí, že postavení muže v rodině je 

stejně důležité jako dříve, jen v trochu pozměněné podobě. „Jak lze hodnotit 

například postoj muže, kterého nezajímá nákup jeho oblečení a nechává se 

v tomto směru ženou opečovávat? Je jeho postoj projevem skutečné 

neschopnosti či jen projevem laxnosti nebo pohodlnosti? Nemůže se 

v takovém případě jednat o výraz jeho nadřazenosti, když si „On" může 

dovolit nestarat o takové banality? Není tedy menší účast mužů 

na rozhodování a jejich postoj к tomuto aktu spíše projevem transformace 

jejich zjevné dominance v rodině v dominanci skrytějšího, rafinovanějšího 

rázu než projevem skutečné ztráty dominace?"25 

2.3.2 Žena hospodyně 

Je zajímavé si položit otázku, zda muž přebírá něco z povinností 

ženy v domácnosti, když se žena stala spoluživitelkou rodiny. I když je 

dnešní společnost velice moderní, většinu prací v domácnosti stále 

mnohem více vykonává žena. V lepším případě práce pouze organizuje 

a vykonává je někdo jiný (např. hospodyně). Ale stále musí mít dokonalý 

přehled o domácnosti. Mezi nejvýraznější činnosti, které vykonává v rodině 

25 VODÁKOVA, A. Rod ženský. 2003, s. 107. 
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výhradně žena, patří zejména vaření a praní prádla. A to i v dnešní době, 

kdy existují pračky a mikrovlnné trouby. Je sice bezesporu, že někteří muži 

vaří, ale většinou to bývá jen ze záliby a zpravidla jen když sami chtějí. 

Žena musí naproti tomu nejen uvařit každý den, ale také každý den 

vymyslet, co se bude vařit a jíst. Muži se ale ve větší míře podílejí 

na nákupu potravin. Spíše však svou ženu jen doprovázejí, než by skutečně 

věděli, co je potřeba koupit. Existují ale samozřejmě také muži, kteří ženě 

aktivně v domácnosti pomáhají. Nejčastěji luxují nebo myjí okna. „Častěji 

na domácích pracích participují muži z města (mají více času?) než 

z venkova, mladší muži (mají více energie?) oproti starším a muži 

vzdělanější (js°u osvícenější?) ve srovnání s muži s nižším vzděláním."26 

Ale v práci v domácnosti je muži spíše pomocníci ženy, než její skuteční 

partneři. 

V domácnosti ale neexistují jen „ženské" domácí práce, ale 

i „mužské" domácí práce. Jde zejména o údržbu automobilu, malování bytu, 

drobné opravy v domě nebo spotřebičů. Tyto práce ale bývají často místo 

muži vykonávány specializovanými firmami, ať už z důvodu nemožnosti 

opravit výrobek vzhledem k jeho složitosti nebo z prosté nechuti mužů práci 

vykonat. Navíc mnoho „mužských" prací je pro většinu mužů jejich 

koníčkem a tyto práce nejsou potřeba vykonávat každý den na rozdíl 

od pravidelných monotónních činností, které vykonává žena. Účast mužů 

na práci v domácnosti samozřejmě vzrůstá, ale nedosahuje zdaleka 

takového rozsahu jako práce žen. 

2.3.3 Muž - otec, žena - matka 

V naší společnosti je stále běžnější, že se v rodině dětem pořád více 

věnují ženy než muži. „V naprosté většině českých rodin převládá 

tzv. tradiční model péče o dítě, který bychom mohli jednoduše 

charakterizovat větou „vše je na ženě." Ta trávívá s dětmi nejen nejvíce 

26 VODÁKOVA, a. Rod ženský. 2003, s. 106. 
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času, ale i se jim nejvíce věnuje, neboť zajišťuje každodenní, základní péči 

o ně, učí se s nimi a stará se o náplň jejich volného času"27 Žena také nese 

hlavní díl zodpovědnosti za výchovu dětí. Matka je tedy pro své potomky 

nejen pečovatelka, vychovatelka, přítelkyně, ale také osoba, která se o děti 

zajímá nejvíce a je považována za nejdůležitější osobu v jejich životě. Tomu 

také často nahrává fakt, že po rozvodu přiřkne soud děti častěji matce než 

otci, protože matka je pro dítě velmi důležitá. V modelu tradiční péče, 

o němž hovoříme, je tedy muž - otec pouze autoritou, která trestá 

a zřídkakdy chválí. „Muž - otec má v rodině jiný, volnější vztah к dětem 

nežli matka, a proto se už v dětském věku formuje recipročně jiný, volnější 

vztah к dětí к němu., který přetrvává i do doby, kdy se z dětí stávají rodiče 

a z rodičů prarodiče (...) děti až si založí vlastní rodinu, mají к otci dál než 

к matce."28 

„V jiném modelu (tzv. smíšeném) muž na výchově dětí participuje již 

o něco více. Když je otec doma, snaží se svým dětem věnovat a nejčastěji 

vůči nim vystupuje jako ten, kdo se stará o náplň jejich volného času - hraje 

si s nimi, chodí s nimi ven, sportuje s nimi i se s nimi učí."29 Matka má ale 

stále svou nezastupitelnou roli pečovatelky. Často zde dochází k tomu, že 

matka je ta přísná, která dětem zakazuje a otec je kamarád, který si s nimi 

jen hraje. Proto je také otec někdy oblíbenější. 

Další, doposud málo rozšířený model, který se dá označit jako 

partnerský, spočívá vtom, že oba rodiče se dítěti věnují podle svých 

schopností a časových možností. Není zde striktně rozdělena role 

pečovatelky a vychovatele, ale rodiče se snaží dítěti předat to, co ten druhý 

nemůže. V tomto modelu je podíl rodičů na výchově dítěte relativně nejvíce 
' 30 

vyrovnaný a rovnocenný. 

Muži také kladou důraz na to, že ve výchově dítěte jsou velmi důležití 

oba rodiče, čímž si nepřímo chtějí potvrdit i svou důležitost 

a nezastupitelnost ve výchově dítěte. Ženy ale považují za důležitějšího 

27 VODÁKOVA, a. Rod ženský. 2003, s. 108. 
28 MOŽNÝ, I. Moderní rodina. 1999, s. 107. 
29 Tamtéž. 
30 srov. Tamtéž. 
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rodiče sebe a také se ve výchově projevují mnohem více konzervativněji 

než muži.31 

Obecně můžeme říci, že muži se dětem věnují minimálně stejně jako 

generace jejich otců, obvykle se však dětem věnují více. Podíl mužů 

na výchově dětí tedy spíše vzrůstá. „Ženy by se někdy své pečovatelské 

role rády vzdaly, muži se však ve vztahu к dítěti situují spíše do role 

vychovatele než pečovatele a o žádnou zásadní změnu v tomto ohledu 

nestojí."32 Zároveň ale existuje nová generace otců, která také díky tomu, že 

otci mohou být přítomni u porodu, má se svými dětmi těsnější vztahy a lépe 

si s nimi rozumí. Někteří z těchto otců dokonce zůstávají na tzv. rodičovské 

dovolené, která může trvat až do 3 let věku dítěte. „V České republice byl 

přístup к rodičovské dovolené legislativně umožněn v roce 2001, tato 

možnost je však otci v praxi využívána jen ve výjimečných případech. 

Otcové celodenně pečujících o malé děti tvoří dnes zhruba jedno procento 

zosob pečujících o malé děti (...) Motivy mužů pro to, aby zůstali doma 

s dětmi jsou ve všech případech do jisté míry spojené s ekonomickou 

situací rodiny, pro kterou se jevilo toto řešení jako výhodnější. "33 Jako další 

důvody lze uvést, že muži se cítili „povolanější" v péči o dítě, nebo že se 

žena chtěla vrátit do zaměstnání, protože ji celodenní pobyt s dítětem doma 

neuspokojoval. Myslím si, že muži mají na rodičovské dovolené snadnější 

situaci, než jejich ženské protějšky. Mohou se spolehnout na pomoc své 

ženy, která často tráví v zaměstnání jen dobu nezbytně nutnou, a po 

uplynutí pracovní doby spěchá domů, aby svého muže v péči o dítě 

vystřídala. Muži také často jen pečují o dítě a veškerou starost o domácnost 

přenechávají partnerce, což by ženy v opačném případě neudělaly. Kromě 

ženy jim většinou pomáhají i další příbuzní, jako jsou např. prarodiče dítěte. 

Muži se také často zbytečně obávají, že by péči o dítě nemuseli zvládnout, 

ale opak je pravdou. Otcové, kteří prošli rodičovskou dovolenou, dokáží více 

ocenit práci žen v domácnosti, protože bývají překvapeni náročností, jakou 

péče o dítě a celou domácnost vyžaduje. „V rodinách, kde muži pečují o své 

děti většinou dojde ke konsenzu a žena se snaží muži v péči o dítě a 

31 srov. VODÁKOVÁ, I. Rod ženský. 2003, s. 109. 
32 VODÁKOVÁ, I. Rod ženský. 2003, s. 109. 
33 NEŠPOROVÁ, O .Otcové pečující o malé děti fonriou rodičovské dovolené. 2006, roč. 48, č. 3, s. 
186. 
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domácnost významně pomáhat. Tento model se ukazuje být jako funkční a 

většinou vede ke stmelení nukleární rodiny."34 

2.2.4 Muž a žena jako partneři nebo rivalové 

V předchozích kapitolách jsme se dozvěděli, že i v dnešní moderní 

společnosti většina rodinných povinností a každodenní výkon domácích 

prací spočívá jednoznačně na ženě. Proto není divu, že žena bývá často 

s rozdělením nespokojená, a z toho někdy také plyne nespokojenost 

s rodinou, potažmo s partnerem. Na druhou stranu některé ženy nejsou 

mnohdy spokojeny ani s tím, když jim partner v domácnosti pomáhá. Bojí 

se, že by mohly přijít o svou sféru dominance, kterou v rodině mají. Když 

nejsou dominantní ve veřejné sféře, chtějí být dominantní alespoň 

v soukromé sféře, tedy rodině. Největší boj o dominanci v rodině probíhá 

ve sféře výchovy dětí. V našich rodinách, zejména tedy dvoukariérových, 

probíhá tichý spor, kdy ženy mužům upírají, resp. ještě zmenšují jejich už 

beztak malý podíl na rodičovské výchově.35 Zajímavé je, že tento boj 

probíhá v celé soukromé sféře, tedy nejen v otázkách výchovy. V dnešní 

době je také věnována mnohem větší pozornost otázkám otcovství 

a právům mužů, jelikož ne všichni muži jsou spokojeny se situací v rodině, 

protože ženy čím dál častěji pronikají do „světa mužů" a muži usilují 

o změnu postavení ve „světě žen", tedy v rodině. Ve skutečnosti jde o to, 

zachovat si své postavení ve své sféře a zároveň expandovat do druhé. Je 

velmi těžké nalézt nějakou trvalou rovnováhu, protože život rodiny je velmi 

dynamický proces a ten si každou chvíli žádá trochu jiné, pozměněné 

uspořádání partnerských rolí. Je ale velmi nesnadné dosáhnou kýžené 

rovnováhy mezi partnery. Existují dvě hlavní cesty. Jedna je cesta „naprosté 

stejnosti, tedy úplné zástupnosti rolí muže a ženy, anebo zda má jít spíše 

o vhodné, přiměřené a vyvážené doplňování se v každodenních činnostech, 

34 Tamtéž, s. 191. 
35 srov. MOŽNÝ, I. Moderní rodina. 1999, s. 124. 
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tedy spíše o jakousi komplementaritu rolí."36 V běžném, každodenním životě 

jde nejspíše o kombinaci obou těchto cest, ale vždy je velmi důležité, aby 

muž a žena pracovali pro rodinu rovnocenným dílem, a hlavně, aby díly byly 

jako rovnocenné vnímány. 

Pro dosáhnutí partnerského modelu mezi postavením muže a ženy 

v rodině je velmi nutné změnit pohled na stávající stereotypy jednání, které 

nám sice někdy situaci ulehčují, ale častěji spíše znesnadňují. Tato změna 

postojů musí proběhnout u obou partnerů, nejen u jednoho z nich. Změnu 

chování můžeme očekávat u nastupující generace mužů a žen, zejména 

pak od její nejvzdělanější části. „Kromě určitých osobnostních předpokladů 

je pro změnu nezbytný i odpovídající vnější institucionální rámec, 

podmiňující změny uvnitř rodiny. Byla přijata legislativní opatření, která 

zrovnoprávňují postavení ženy a muže jako rodičů, jak ve sféře pracovní, 

tak v samotné rodině. V rodině má otec po rozvodu díky zavedení institutu 

střídavé péče větší šanci získat dítě do své péče (resp. střídat se o dítě 

s bývalou partnerkou). Dále pak muž může pečovat o dítě od jeho narození 

do 3, resp. 4 let jeho věku, neboť byla rozšířena možnost rodičovské 

dovolené i na muže - otce dítěte. V pracovní oblasti se konečně, alespoň 

podle litery zákona, přestal dělat rozdíl mezi ženou a mužem v nároku 

na péči o dítě, neboť se nesmí brát zřetel na jejich rodinný stav. Pracující 

muž - otec byl v nároku péče o dítě plně zrovnoprávněn s pracující ženou -

matkou."37 

Pokud dosáhneme rovnocenného partnerství a změny v pohledu 

na uspořádání vztahů v rodině, jistě by to mnoho žen a mužů uvítalo. 

Ženám by se zvýšila šance se společensky uplatnit a muži by získali šanci 

pro větší seberealizaci v soukromé sféře. 

36 Tamtéž. 
37 VODÁKOVÁ, A. Rod ženský. 2003, s.111. 
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3. Demografické faktory v životě ženy 

Žena je v demografii jedním z nejsledovanějších pojmů, spolu 

s pojmem muž vystupuje jako jeden z nejdůležitějších třídících 

demografických znaků. „Tento pojem se ale zkoumá jako významná 

sociologická role, především v souvislosti se sociologií rodiny, méně již jako 

specifická role v dělbě práce a ve veřejném životě. Sociální postavení ženy 

úzce souvisí se specifiky ženské osobnosti, resp. názory na ně, které 

prostřednictvím vědeckých poznatků i obecných historicky kulturně 

tvarovaných představ vytvářejí image ženy v té které společnosti."38 

„Demografické chování a úroveň reprodukce prošly ve svém vývoji 

výraznými změnami, které odrážely nejen měnící se ekonomické a sociální 

podmínky, ale i postavení žen ve společnosti, jejich rostoucí emancipaci 

a vzdělanostní úroveň a stupeň ekonomické aktivity. Demografické procesy 

se týkají významných oblastí života žen a strohé statistické údaje 

představují pouze jeden z možných pohledů na postavení žen a jejich roli 
• «39 

ve společnosti. 

3.1 Obecně o demografii 

Demografie je vědní obor zabývající se reprodukcí lidských populací, 

neboli demografickou reprodukcí. „Demografie je řecké slovo (démos - lid, 

obyvatelstvo; grafein - popisovat)."40 Je to tedy věda o obyvatelstvu neboli 

populační věda. Předmětem demografie jsou konkrétní populace, zejména 

se zabývá zákonitostmi struktury a vývojem obyvatelstva. „Demografie se 

nemůže obejít bez studia podmíněnosti demografické reprodukce."41 Jsou 

ale zkoumány pouze ty podmínky, které nějak působí na demografickou 

38 VODÄKOVÁ, a. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 70. 
39 VODÁKOVÁ, A. Rod ženský. 2003, s. 246. 
40 SRB, V. Úvod do demografie. 1965, s.11. 
41 VODÁKOVÁ, A Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 10. 
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reprodukci. Jsou to takové jevy jako je sňatek, rozvod, ovdovění, nemoc, 

sterilita a další. „Přirozenou reprodukcí se myslí procesy rození a umírání 

jako vlastní podstata obnovy lidského druhu."42 Přirozenými demografickými 

událostmi jsou tedy narození, úmrtí, potrat. Demografie je nejprve 

metodicky upraví do procesů, které běžně zkoumá, jako je porodnost, 

úmrtnost, potratovost, sňatečnost a rozvodovost a poté je začne sledovat 

jako hromadné jevy a začne hledat pravidelnosti, které se mezi nimi 

skrývají. Výsledkem demografické analýzy jsou pak ukazatele, které 

charakterizují strukturu populace, úroveň reprodukce a změny 

demografického chování. „Demografický rozvoj je chápán jako část 

celkového rozvoje lidstva, týkající se jeho přirozené reprodukce. Přirozená 

obnova populace (tj. rození a vymírání) je poměrně stabilní a jednoduchý 

proces."43 Tento proces ovšem neprobíhá izolovaně, ale je do jisté míry 

ovlivněn ekonomickou, ale i politickou a sociální situací v zemi. 

V průběhu 19. a 20. století došlo к řadě změn týkajících se 

demografického chování. Především ve vyspělých zemích se tyto změny 

projevily ve snižování porodnosti a zlepšování úmrtnosti. V 19. a na počátku 

20. století byla sňatečnost nadále vysoká a nemanželské děti byly výjimkou. 

Možnost rozvodu či dokonce umělého přerušení těhotenství prakticky 

neexistovaly. „K dalším výrazným změnám reprodukčního chování došlo 

ve vyspělých zemích v letech 1965 - 1985 a tento nový vývoj, označovaný 

jako druhý demografický přechod, byl spojován s růstem individualismu, 

se změnami v hodnotové orientaci lidí, s rostoucí emancipací žen, 

se zvyšováním jejich vzdělanostní úrovně i zaměstnanosti. Manželství 

a úplná rodina začaly ztrácet svou nezastupitelnou funkci, což vyvolalo 

podstatné změny v rodinných vztazích a ovlivnilo stabilitu rodiny."44 Došlo 

к růstu n e s e z d a n ý c h soužití, zvýšil se počet dětí narozených mimo 

manželství a také se zvýšil věk matek v době jejich prvního porodu. 

Ke snížení a hlavně regulaci porodnosti přispělo masové rozšíření 

antikoncepce, což ženám umožnilo chápat mateřství jako svobodnou volbu. 

42 SRB, V. Úvod do demografie. 1965, s. 115. 
43 VODÁKOVA, A. Rod ženský. 2003, s. 246. 
44 Tamtéž, s. 247. 

26 



V následujících kapitolách se budu zabývat demografickými faktory 

v životě ženy, tak jak postupně přicházejí, tedy od narození, přes sňatek 

a mateřství až po smrt. 

3.2 Narození 

Jak již bylo řečeno rodina se v posledních desetiletích proměňuje a to 

je velmi důležité i pro většinu demografických faktorů. Jedním 

z nejvýznamnějších je narození dítěte. Děti už nejsou plozeny do zásoby, 

jako rodinná rezerva, jako tomu bylo např. ve středověku, Rodí se jich tolik, 

kolik jich manželský pár skutečně chce. „Po válce byla v České republice 

celkem dvě období s nejvyšší porodností. První období bylo v letech těsně 

po válce, kdy se v roce 1950 narodilo celkem 191 655 dětí, z toho 99 328 

chlapců a 92 327 dívek. Pak se počet narozených každoročně snižoval až 

na celkový počet 130 161 (62 975 dívek a 67 186 chlapců) v roce 1960. 

Podruhé počet porodů vzrostl v sedmdesátých letech, kdy se v roce 1974 

narodilo nejvíc dětí za celé poválečné období: bylo jich 195 427, z toho 

chlapců 100 453 a děvčat 94 974. Pak se počet narozených dětí v naší 

zemi začal opět snižovat, až v roce 2000 dosáhl 91 169, v tom chlapců 47 

219 a dívek 43 950. Představuje to pouhých 46,7% z počtu narozených v 

roce 1974, kdy porodnost v ČR kulminovala. Nejméně dětí za celou 

padesátiletou poválečnou éru se u nás narodilo v roce 1999, bylo to 89 774 

dětí, tj. 45,9% oproti roku 1974."45 V současné době má porodnost spíše 

stoupající tendenci, ale celkově je nízká. 

4 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. [cit. 2009-03-
06]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02. 
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Graf 1: Počet celkem narozených 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cZ/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02 

Vzhledem к velkému rozšíření antikoncepce záleží mnohem více 

na svobodném rozhodnutí páru zda mít dítě než v dřívějších dobách. Páry 

pečlivě plánují početí dítěte а к nechtěným těhotenstvím dochází jen zřídka. 

Plánované rodičovství se tedy stalo společenským ideálem, i když ne vždy 

realitou, zejména pokud se to týká prvního dítěte. Jediné, co tedy zbývá 

na přírodě je rozhodnutí, zda se narodí chlapec nebo dívka. Častěji se 

v dnešní době rodí chlapci než dívky. 

Tabulka 1: Narození podle pohlaví 

Pohlaví Rok narození Pohlaví 
1950 I 1955 I 1960 | 1965 | 1970 I 1975 | 1980 | 1985 I 1990 I 1995 I 2000 

Narození celkem 

Ce lkem 191 655 167 731 130161 m 545 148 893 192 869 154 665 136 488 131 094 96 397 91 169 

Děvčata 92 327 81 135 62 975 72 005 72 667 94 282 74 835 66 516 63 860 46 827 43950 

Chlapci 99 328 86 596 67 186 76 540 76 226 98 587 79 830 69 972 67 234 49 570 47 219 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cZ/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02 
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3.3 Sňatek 

„U sňatku jde o jednorázový formálpí akt, kterým společnost dává 

souhlas se vznikem manželství a jemq odpovídajícím reprodukčním 

chováním, resp. založením rodiny. Sňatek mění rodinný stav zúčastněných 

a zasahuje i do struktury jejich původních rodin."46 Sňatek může mít 

v různých společnostech jinou podobu, někde mu předchází dlouholetá 

známost, jinde se snoubenci setkají až těsně před uzavřením sňatku, 

neznámé nejsou ani únosy či zakoupení nevěst. V dřívějších dobách, 

zejména ve středověku, sňatek posiloval rodinnou solidaritu, a proto byly 

zejména na šlechtických dvorech uzavírány pečlivě domluvené sňatky, 

které šlechtickým rodům pomáhaly získat velký majetek či moc. Rozvody 

byly prakticky nemožné a nutná byla také sexuální zdrženlivost 

před svatbou. V dnešní době vše záleží čistě jen na snoubencích a je 

možno uzavřít sňatek prakticky s kýmkoliv kromě nejbližších příbuzných. 

Samozřejmý je v dnešní době také rozvod. Rozvod, tedy možnost, že 

sňatek není uzavřen na trvalo, ale snižuje samotnou vážnost sňatků. Navíc 

také není nutné uzavření sňatku pro legitimní vytvoření rodiny, proto se 

velmi často objevují nemanželské děti a nesezdaná partnerská soužití. 

Všechny tyto faktory mohou přispívat ke krizi současné rodiny. Na druhou 

stranu „manželství má u Čechů stále ještě vysoký status. Výzkumy postojů 

opakovaně ukazují, že většina nejmladší generace pokládá život 

v manželství za nejsprávnější formu rodiny (...) dá se očekávat, že 

podstatný podíl mužů a žen aspoň jednou sňatek uzavře."47 

Jako demografický faktor se nesledují sňatky jako takové, ale 

tzv. sňatečnost, což je „uzavírání sňatků, resp. zakládání manželství 

na základě zákonem daných podmínek, sledované jako hromadný 

demografický jev. Jde o událost opakovatelného charakteru, která nemusí 

nastat u všech příslušníků zkoumané populace. (...) Intenzita sňatečnosti se 

vyjadřuje hrubou mírou sňatečnosti, která udává počet sňatků na 1000 

4 

46 VODÁKOVA, a. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 36. 
47 MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. 2006, s.256. 

29 



obyvatel středního stavu v ročním vymezení."48 U sňatečnosti zkoumáme 

věk snoubenců a zároveň a sledujeme obě pohlaví odděleně. 

„Zásadní změny během posledního půlstoletí zaznamenala 

demografická statistika ve věkové skladbě snoubenců. Ilustrativní je v tomto 

ohledu přehled o vývoji věkové skladby nevěst ve věku do 35 let při jejich 

prvním sňatku. Po celé sledované půlstoletí se ženy poprvé vdávaly 

nejčastěji ve věku 20-24 let. S výjimkou šedesátých let, kdy se výrazně 

zvýšil podíl nevěst mladších 20 let, byl podíl této věkové skupiny vždy 

nadpoloviční. V roce 2000 byl tento podíl 58,1%. Od devadesátých let se 

však věk žen při vstupu do prvního manželství začal přesouvat do vyšších 

věkových skupin. К dynamice věkové struktury nevěst při prvním sňatku 

došlo zejména ve druhé polovině devadesátých let, kdy se začal snižovat 

podíl nevěst v nejnižší věkové skupině a naopak, zvýšilo se zastoupení 

věkových skupin 25-29 let a 30-34 let."49 

Tabulka 2: Sňatky svobodných snoubenců podle věku 

Vék 
Rok sňatku 

Vék 
1950 1955 I 1960 I 1965 I 1970 ! 1975 I 1980 I 1985 I 1990 I 1995 I 2000 

Nevěsta 

Celkem 74 836 56 986 59 660 64 964 70 508 71 301 54 367 56025 65116 36 756 36228 

-17 4 343 2 447 3 308 3 344 3 050 3177 2 562 2 273 2 278 504 94 
18 6 829 6 682 10129 12 437 10 840 11078 8 993 8 843 12 156 3 895 917 
19 9 384 7 892 10 805 13 701 13 623 13 040 9799 10450 13 325 5 884 1 797 
20 9 967 8 443 10 077 11572 12 845 12 274 8 824 10250 11 377 6407 2 919 
21 9 266 7624 7472 8972 10 047 9 925 6702 7 948 8 014 5 737 3 851 
22 7 937 6265 5467 5 547 7 203 7131 5212 5269 5 694 4 109 4 431 
23 6 500 4 737 3605 3135 4 984 5038 3706 3 535 3 958 3 091 4 893 
24 5183 3 340 2 357 1 899 2 858 3239 2 753 2 375 2 655 2 330 4 753 

20-24 38 853 30 409 28978 31 125 37937 37607 27197 29 377 31 698 21 674 20 847 
25-29 11795 6 953 4 400 3032 4 136 5 339 4 752 3 996 4 638 3 909 11087 
30-34 1794 1876 1280 728 575 778 808 812 728 630 1 162 
35-39 977 354 520 326 165 150 164 184 193 151 211 
40-44 459 204 102 172 85 54 35 44 58 49 46 
45-49 232 104 70 40 54 29 23 19 23 31 23 
50-54 90 36 35 27 16 23 11 6 8 20 16 
55-59 50 16 19 16 11 7 15 10 4 2 17 
60+ 30 13 14 16 16 19 8 11 7 7 11 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/pM015-02 

48 VODÁKOVÁ, A. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 38. 
49 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. [cit. 2009-03-
06]. Dostupné z WWW: http://www.czso.ez/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02. 
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Samozřejmě se zvyšováním věku žen při sňatku docházelo také 

ke zvyšování věku mužů a celkově se věk pro uzavírání manželství posunul 

směrem vzhůru, pokud se tedy partneři pro sňatek vůbec rozhodli (viz. 

Příloha 1 - Věková skladba snoubenců do 35 let ženy a muži) Tento jev se 

ale hodnotí veskrze pozitivně, protože se předpokládá, že snoubenci mají 

mnohem více životních zkušeností, rozvahy a zodpovědnosti. „Reprodukční 

strategie mladých žen, které vstupovaly a vstupují do věku potencionálního 

mateřství po přelomové změně politických a ekonomických poměrů 

na počátku devadesátých let, liší se podstatně od reprodukčních strategií 

jejich matek. Otevření společnosti a ekonomiky prudce zvýšilo hodnotu 

ztracených příležitostí, jež v sobě nese rané rodičovství. Nově se nabídla 

možnost cestovat, vynořila se možnost podnikat a zvýšila se dostupnost 

univerzálního vzdělání (...) Mladí lidé začali odkládat sňatek 

a rodičovství."50 

3.4 Rozvod 

Rozvod je většinou chápán jako prgvní zrušení manželství, jemuž ale 

předchází jeho reálný rozpad. Rozpad manželství ale nemusí být vždy 

spojen s právním aktem. Dříve byl rozvod prakticky nemožný, církev ho 

zavrhovala, jelikož považuje sňatek za trvalý svazek stvrzený vyšší, 

božskou instancí. Nový sňatek umožňovala pouze rozluka, jež měla právní 

důsledky obdobné dnešnímu rozvodu. Rozvod byl a někde dosud je chápán 

jako určitý společenský prohřešek. 

„ R o z v o d o v o s t je spol. a demografický jev hromadného charakteru 

odvozený od rozvodu jako demografické události. Rozvodovost je však 

sama o sobě významným sociálním jevem indikujícím především stabilitu 

rodiny. S růstem rozvodovosti narůstají většinou i sociální problémy 

společnosti."51 Pro ženu je rozvod možná mnohem těžší než pro muže, 

50 MOŽNÝ, I. Rodina a společnost, 2006, s. 255. 
51 VODÄKOVÁ, A. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 59. 
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protože nezletilé děti často zůstávají s matkou, což z ženy činí 

samoživitelku se všemi problémy, které toto postavení přináší. 

„Nejjednodušším orientačním ukazatelem rozvodovosti je hrubá míra 

rozvodovosti, což je podíl rozvodů na 1000 obyvatel středního stavu obvykle 

za jeden rok. Tzv. míra rozvodovosti manželství je vztahována nikoli 

к obyvatelstvu, ale к počtu existujících manželství."52 

Graf 2: Počet rozvodů 
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Zdroj: Č E S K Ý S T A T I S T I C K Ý ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz,18.8.2003. 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cZ/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02 

Počet rozvodů v naší společnosti od padesátých let vzrostl přímo 

enormně. „Jestliže v roce 1950 se u nás rozvedlo celkem 11 312 

manželských párů, v roce 2000 to bylo dvaapůlkrát více, 29 704 párů 

(v roce 1996 to bylo nejvíc, rozvedlo se tehdy 33 113 párů, tedy téměř třikrát 

více než v padesátém roce). S návrhem na rozvod přicházejí ženy častěji 

(v roce 2000 jich bylo 68,0%) než muži. Nejčastější příčinou rozpadu 

manželství dnes bývá rozdíl povah, názorů a zájmů: v případech, 

kdy příčina byla na straně muže, byl v roce 2000 podíl těchto důvodů 

47,0%, byla-li příčina na straně ženy, bylo to 49,1%. Za celé období od roku 

52 VODÁKOVA, A. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 59. 
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1960-2000, kdy jsou důvody rozvodu statisticky sledovány, docházelo 

к nárůstu podílu povahového nesouladu mezi ostatními příčinami. Podle 

sledovaných pětiletých intervalů od roku 1960 byla rozdílnost povah poprvé 

nejčastějším podnětem к rozchodu v případě zavinění muže v r. 1970 (do té 

doby „vedla" nevěra), v případě zavinění žeqy se do čela zjištěných příčin 

rozvratu dostal povahový nesoulad teprve v r. 1990 (předtím nejčastěji 

u těchto rozvodů soud nezjistil zavinění)."53 V příloze jsou podrobně 

znázorněny příčiny rozvodů (Příloha 2 - tabulka: Rozvody podle příčiny 

rozvratu manželství). 

3.5 Mateřství 

Asi nejdůležitějšími a nejvíce zkoumanými demografickými faktory 

v životě ženy jsou faktory zkoumající plodnost, porodnost, ale i potratovost. 

Žena je totiž neodmyslitelně spjata s mateřstvím. „Žena je nejen 

v demografickém studiu spojována především se svou jedinečnou 

a nezastupitelnou rolí matky. Většina demografických ukazatelů 

charakterizuje úroveň plodnosti ve vztahu к ženám, sleduje rozsah 

a strukturu žen v reprodukčním věku, jejich průměrný věk při narození 

prvního dítěte a všech dětí, rozložení plodnosti podle věku matek apod."54 

3.5.1 Plodnost a porodnost 

„Porod je chápán jako významná životní událost, jako mezník 

životního cyklu a jedince i rodiny. Jde o vyvrcholení procesu vzniku nového 

jedince, vyjádřené lidově jako příchod na sv^t."55 Schopnost rodit (plodnost) 

přikládala ženám v minulosti velkou váhu, ovlivňovala jejich postavení 

ve společnosti. Ženy, které byly neplodné, mohl partner opustit. V dřívějších 

dobách bylo kromě samotné porodnosti také důležité porodit potomky 

53 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. [cit. 2009-03-
06]. Dostupné z WWW: http://www.czso.ez/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02. 
54 VODÁKOVA, A. Rod ženský. 2003, s. 247. 
55 VODÁKOVA, A. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 31. 
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zejména mužského rodu, aby byla zachována rodová linie. Porod byl 

provázen řadou rituálů, kterých se účastnily výhradně ženy. Porodu 

předchází období těhotenství, což je očekávání porodu a příprava na něj. 

Po porodu následuje období šestinedělí. Samotný porod byl dříve obestřen 

tajemstvím a intimitou, kterou umocňovaly tzv. porodní báby. Později byl 

porod převeden do nemocnic, které snižovaly zdravotní riziko s porodem 

spojené. Navíc v dnešní moderní době existuje řada žen, pro které jsou 

těhotenství a porod spojené jen se samými omezeními, a proto se mateřství 

buď úplně vzdají, nebo se nechají zastoupit jinou ženou. 

Pojem porodnost (rození dětí) je odvozen od porodu a spolu 

s úmrtností je nejdůležitější složkou demografické reprodukce. „Porodnost 

závisí zejména na plodivosti, což je schopnost muže a ženy rodit děti. Její 

výsledný efekt, vyjádřený počtem narozených dětí, se označuje jako 

plodnost. Při analýze plodnosti se narozené děti rozlišují dle rodinného 

stavu rodičů (děti manželské a nemanželské), dále se dělí na děti živě 

a mrtvě narozené. Porodnost udává počet živě narozených dětí na 1000 

žen v reprodukčním věku v daném roce."56 

Je všeobecně známo, že porodnost v České republice má klesající 

tendenci, ale v poslední čtyřech letech spíše stoupá. „Porodnost se začala 

zvyšovat v roce 2002, avšak od roku 2005 se vzestup ročních počtů živě 

narozených dětí zřetelně zrychlil."57 Do počátku 90. let se první děti rodily 

ženám hned po uzavření manželství a byla preferována rodina se dvěma 

dětmi, které se narodily krátce po sobě. Navíc přes 90% dětí se narodilo 

v manželství (viz Příloha 3 - Struktura prvorozených podle doby od sňatku 

rodičů). Věk žen byl při porodu nižší než v dnešní době. „Až do roku 1999 

byl nejvyšší podíl českých rodiček vždy ve věkové skupině 20-24 let. 

Od tohoto roku došlo však k tak zásadním změnám, že se nejvyšší podíl 

posunul do vyšší věkové skupiny 25-29 let: v roce 2000 byl podíl rodiček 

z této věkové skupiny již 41,2%. Současně se zvýšil i podíl starších rodiček: 

v roce 2000 bylo 16,0% ve věku 30-34 let a ve věku 35 let a starších rodilo 

56 VODÁKOVÁ, a. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 34. 
57 KOCOURKOVA, J. Současný „baby-boom" v České republice a rodinná politika, 2008,roč. 50, č 4 
s. 240. 
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6,1%."58 Je zřejmé, že ke snižování porodnosti začalo docházet zejména 

v nejmladších věkových skupinách, což svědčí o velmi dobré informovanosti 

společnosti v oblasti antikoncepce. Snižování porodnosti je ale 

celosvětovým trendem. „Počtem dětí, které by se za současné úrovně 

plodnosti narodily jedné ženě během jejího reprodukčního období se Česká 

republika zařadila mezi země s nejnižší porodností nejen v Evropě, ale 

i na světě."59 

Graf 3: Struktura živě narozených podle věku matky 
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Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cZ/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02 

3.5.2 Potratovost 

„Potrat je ukončené těhotenství vypuzením nebo vynětím plodu 

v době od početí do okamžiku, kdy je plod schopen min. dobu existovat 

mimo tělo matky. Statistika rozlišuje umělé přerušení těhotenství, 

samovolné potraty a ostatní potraty."60 Výskyt a množství potratů souvisí 

s regulováním plodnosti, s propagací a rozšířením antikoncepce. 

58 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. [cit. 2009-
03-06]. Dostupné z WWW: http://www.czso.ez/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02. 
59 VODÁKOVA, A. Rod ženský. 2003, s. 245. 
60 VODÁKOVÁ, A. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 34. 
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Samovolné potraty souvisí s kvalitou životního prostředí, životního stylu 

a výživou. К umělému přerušení těhotenství se většina společností stavěla 

a mnohde ještě staví negativně. V řadě zemí byla umělá přerušení 

těhotenství dlouhou dobu zakázána a někde nejsou povolena dodnes. 

„V ČSR byl potratový zákon uveden do praxe v roce 1958, jeho prováděcí 

předpisy však s různými úpravami omezovaly podmínky к provedení 

potratu. Od roku 1987 začal platit zákon, kterým byly zrušeny potratové 

komise a rozhodování o počtu a době narozených dětí bylo ponecháno plně 

na matce. Zároveň byla zavedena nová technika provádění potratů, 

tzv. miniinterrupce."61 

„Potratovost je specifický způsob úmrtnosti, a to úmrtnost plodu 

v době od koncepce do takového stádia, než se plod považuje za dítě. 

Při analýze procesu potratovosti se sleduje výskyt potratů ve vztahu k celé 

populaci, к ženám v reprodukčním věku nebo к živě narozeným dětem. 

Nejjednodušším ukazatelem potratovosti je hrubá míra potratovosti 

definovaná jako počet potratů na 1000 obyvatel středního stavu."62 

Již zmíněné potratové komise tvořily jakýsi regulátor potratovosti, 

protože každou žádost o potrat veřejně projednávaly a posuzovaly. To bylo 

pro mnohé ženy pokořující a mnoho žen to od podání žádosti o umělé 

přerušení těhotenství odrazovalo. Přitom v pozdějších dobách byly komise 

spíše formální než by fakticky zakazovaly potraty. Když byly později komise 

zrušeny, stalo se umělé přerušení těhotenství běžným zákrokem. „V roce 

1990 dosáhl počet umělých přerušení těhotenství maxima a byl již téměř 

shodný s ročním počtem narozených dětí. Teprve širší dostupnost a výběr 

moderních antikoncepčních prostředků od počátku 90. let vedly 

к výraznému snížení úrovně potratovosti, což lze považovat za kladný rys 

populačního vývoje."63 

61 VODÁKOVÁ, A. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 35. 
62 Tamtéž. 
63 VODÁKOVÁ, A. Rod ženský. 2003, s. 248. 
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Tabulka 3: Potraty podle typu v letech 1960 - 2002 

Období, rok 
Prúmémý 

roční počet potratu 
celkem 

z toho 
Období, rok 

Prúmémý 
roční počet potratu 

celkem umélá přerušení 
těhotenství samovolné potraty ostatní potraty 

1960-64 79 741 61 327 18314 100 
1965-69 85 313 68 195 17 092 27 
1970-74 83 180 63 698 19 469 13 
1975-79 80 689 60 385 20 291 13 
1980-84 91 216 73 921 17 277 18 
1985-89 116 271 100 329 15 527 415 
1990-94 101 653 87 392 13 299 962 
1995-99 57 256 44 996 10 712 1 548 
2000 47 370 34 623 11 300 1 447 
2001 45 057 32 528 11 116 1 413 
2002 43 743 31 142 11 256 1 345 

Zdroj: Č E S K Ý S T A T I S T I C K Ý Ú Ř A D . Vývoj potratovosti v České republice [online] 
Czso.cz, 4.8.2004. [cit. 2009-03-03]. Dostupné z WWW: 
http://www.czso.cZ/csu/2004edicniplan.nsf/p/4028-04 

„Mezi důvody vedoucí k úbytku umělých přerušení těhotenství patří 

samozřejmě i změna celkového populačního klimatu v České republice 

spojená mj. se značným rozšířením hormonální antikoncepce. Od začátku 

devadesátých let minulého století klesala v České republice porodnost. 

Existuje řada příčin, které demotivují dnešní mladou generaci к zakládání 

rodin, resp. posilují rozhodnutí směřující к odkládání založení rodiny 

do vyššího věku. Důsledkem toho se snižují počty těhotenství a tím byl 

vytvořen předpoklad nejen pro pokles počtu porodů, ale i pro pokles 

absolutního počtu potratů. Úbytek potratů byl však hlubší než úbytek porodů 

- relativní podíl potratů a z nich především interrupcí na ukončených 

těhotenstvích se podstatně snížil."64 

Pokud bychom měli porovnávat skladbu potratů podle věku žen, jsou 

potraty rozloženy mnohem rovnoměrněji než třeba porody, které jsou 

soustředěny do věku 25 - 29 let. „Nejobvyklejší žadatelkou o umělé 

přerušení těhotenství není nezodpovědná mladá holka, která si chce jen 

užívat a před převzetím odpovědnosti za následky uhýbá. Je jí 

sedmadvacetiletá až třicetiletá, naprosto dospělá a vesměs také řádně 

64 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vývoj potratovosti v České republice [online], Czso cz 4 8 2004 
[cit. 2009-03-03]. Dostupné z WWW: http://www.ezso.ez/csu/2004edicniplan.nsf/p/4028-04. 
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vdaná žena, nejčastěji už matka jednoho nebo i dvou dětí."65 Tyto ženy, pak 

své rozhodnutí nečiní z mladické nerozvážnosti, ale právě naopak 

ze zkušenosti z rodinné situace (viz Příloha 4 - Potraty celkem podle věku 

žen vletech 1970-2002) Po roce 1990 se počet potratů celkově snížil 

ve všech věkových skupinách. „Česká republika se ve srovnání s ostatními 

postkomunistickými zeměmi úrovní potratovosti nejvíce přibližuje západní 

Evropě, ale zdaleka ještě nedosahuje nízké úrovně obvyklé ve vyspělých 

zemích."66 

3.6 Úmrtí/ věk dožití 

Úmrtnost je jednou ze základních složek demografické reprodukce 

(vedle porodnosti). Její úroveň a vývoj souvisí do jisté míry s výší 

nemocnosti, ale také s kvalitou životních podmínek, životního prostředí 

a způsobu života. „K vyjádření úmrtnosti se používá celá řada ukazatelů. 

Nejjednodušším je hrubá míra úmrtnosti, která udává celkový počet 

zemřelých na 1000 obyvatel středního stavu, nejčastěji ve sledovaném 

roce."67 К definici úmrtnosti je nezbytné připojit i definici naděje dožití, 

protože s ní úzce souvisí. „Naděje dožití udává průměrný počet let, který má 

naději prožít osoba právě x-letá při zachování řádu úmrtnosti sledovaného 

období."68 

Pro přesnější výsledky demografického zkoumání se používá 

úmrtnost podle věku a navíc oddělená pro muže a ženy. Je zajímavé, že se 

zastoupení žen v populaci mění. Mírná převaha chlapců při narození je 

v pozdějším věku eliminována nižší úmrtností žen ve srovnání s muži. 

„V roce 2000 dosahovala v České republice naděje dožití žen hodnoty 78,4 

roků a ve srovnání s mužskou částí populace byla vyšší o 6,7 let. 

К vyrovnání rozdílů v zastoupení žen a mužů dochází okolo věku 45 let 

65 MOŽNÝ, I. Moderní rodina, 1990, s. 61. 
66 VODÁKOVA, A. Rod ženský. 2003, s. 248. 
67 VODÁKOVÁ, A. Demografie nejen pro demografy. 1993, s. 66. 
68 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online] Czso cz 8 1 2004 
[cit. 2009-03-08]. Dostupné z WWW: http://www.czso.ez/csu/2003edicniplan.nsf/p/4020-03' 
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a od tohoto věku již začínají v populaci převažovat ženy a s přibývající! 
věkem se jejich zastoupení výrazně zvyšuje."69 

Graf 4: Struktura zemřelých ve věku 50 let a více 
% 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [onlinel Czso cz 18 Я ?ппч 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z W V W M p : / / ^ , ^ 

„Po celé období od roku 1920 až do roku 1985 umírali lidé v České 

republice nejčastěji ve věku 70-79 let. Jejich podíl se pohyboval od 33,5% 

v roce 1920 po 39,6% v roce 1985. Podle měřených pětiletí se poprvé 

v roce 1990 přesunul nejsilnější podíl úmrtí do starší věkové skupiny, 

nad osmdesát let. V tomto stáří zemřelo tehdy 35,1% lidí, v roce 1995 jich 

bylo 40,2% (což byl nejvyšší podíl, naměřený v této věkové skupině 
zemřelých). V roce 2000 bylo zjištěno 36,0%. 

V úmrtnosti jsou značné rozdíly podle pohlaví. U žen došlo к přesunu 

nejpočetnější skupiny zemřelých do vyšší věkové kategorie o pětiletí dříve, 

než zaznamenala demografická statistika u úmrtí celkem: nejčastěji ženy 

umíraly až v osmdesátém roce svého věku či později již od roku 1985, bylo 

jich tehdy 41,1%, v roce 1990 to bylo 45,6% a v roce 1995 nejvíc za celé 

období od roku 1920, kdy zemřela ve stáří 80 let více než polovina žen 

69 VODÁKOVA, a. Rod ženský. 2003, s. 250. 
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(51,3%). V roce 2000 zemřelo v tomto věku 46,8% žen (viz Příloha 5 -

Struktura zemřelých žen ve věku 50 let a více a Příloha 6 - Zemřelé ženy 

podle věku) 

Muži jsou na tom s úmrtností hůře než ženy. Bylo dokonce údobí, kdy 

ve druhé polovině šedesátých a v první polovině sedmdesátých let umírali 

muži v České republice nejčastěji ve věku 60-69 let: v roce 1965 jich bylo 

33,4%, v roce 1970 35,0%. V dalších letech až do současnosti došlo opět 

к posunu do vyšší věkové skupiny, 70-79 let, nikdy však nezemřelo nejvíc 

mužů až v osmdesáti a více letech. Tedy to, že dnes nejvyšší podíl úmrtí 

připadá na věkovou skupinu starších sedmdesáti devíti let, je zásluhou 

především žen."70 

Podle projekce obyvatelstva České republiky, kterou vypracoval 

Český statistický úřad do roku 2050, by se měl život obou pohlaví postupně 

prodlužovat. „Podle nízké varianty je očekáyáno prodloužení naděje dožití 

při narození mezi roky 2002 a 2050 u mužů celkem o necelých 6 roků a 

u žen téměř o 5 roků. Podle střední varianty je cílovou hodnotou naděje 

dožití při narození mužů 78,9 a žen 84,5 roku, celkově to tedy znamená 

předpoklad nárůstu skoro o 7, resp. 6 let. Hlavní těžiště očekávaného 

poklesu úmrtnosti by se mělo oproti vývoji v 90. letech posunout do vyššího 

věku. Největší příspěvek к prodloužení naděje dožití při narození byl 

předpokládán u osob starších 60 let. U mužů byl nemalý vliv přisouzen ještě 

skupině 40-59letých, u žen byl pak hlavní vliv více koncentrován do vyšších 

věků (70 a více let)."71 

3.7 Shrnutí demografických faktorů v životě ženy 

Za poslední půlstoletí, které sleduje zde použitý demografický 

výzkum se postavení žen změnilo. Změnilo se především její postavení 

v rodině. Změna proběhla i v péči o domácnost a rodinu. Stále více se 

70 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. [cit. 2009-03-
06]. Dostupné z VWWV:http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02. 
71 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 [online], Czso.cz, 8.1.2004 
[cit. 2009-03-08]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cZ/csu/2003edicniplan.nsf/p/4020-03. 
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posiluje ženina role v zaměstnání a její společenská angažovanost. To se 

pochopitelně nezbytně promítá i do její mateřské a rodinné role. „Ukazuje 

se, že moderní rodina doznává radikálních změn, které neznamenají 

umenšení jejího významu, ale spíše přesun těžiště jejích rolí do nových 

oblastí, což souvisí s mnoha faktory a ty demografické mezi nimi hrají také 

svoji důležitou úlohu. Současná rodina je v důsledku změn v postavení ženy 

stejně jako ona „emancipovanější", ale zároveň zranitelnější. Rodina dnes 

není postavena na neotřesitelné „boží danosti", ani na nezbytné 

„ekonomické nutnosti" a stále více nestojí ani především na dětech 

a rodičovství. Zdá se, že hlavním pilířem rodiny se stává partnerský vztah 

a možnost seberealizace jak muže, tak ženy. Ukazuje se však jako pilíř 

méně stabilní než ty bývalé, což zachytila i demografická statistika."72 

Velmi důležitá je také otázka mateřské role a postavení ženy 

v rodině. Pro některé ženy je mateřství a následná péče o děti limitujícím 

faktorem, který je omezuje na cestě к zrovnoprávnění postavení. Je nutné, 

aby tyto snahy žen byly přijaty se všemi pozitivními i negativními dopady 

na celou společnost. 

72 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online]. Czso.cz, 18.8.2003. [cit. 2009-03-
06]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02« 
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Závěr 

V této práci jsem se především zaměřila na postavení ženy v rodině 

v naší soudobé společnosti. S ohledem na historický vývoj jsem se pokusila 

vysledovat změny, které proběhly v dnešní rodině, v postavení ženy 

v rodině a v partnerském vztahu muže a ženy. Jako důležitý bod jsem si 

vytyčila rozdělení rolí v rodině, které se postupně proměňuje. Domnívám se, 

že dnešní ženy mají mnohem lehčí situaci, než jejich prababičky, ale pokud 

jde např. o rozdělení prací v domácnosti, péči o děti a celou rodinu, stále 

nemají rovnocenné postavení jako muži. Pokud bychom se ale podívali 

i na druhou stranu mince, tak zjistíme, že v současné době se i tento 

stereotyp pozvolna mění a objevují se muži, kteří pečují na rodičovské 

dovolené o dítě, zatímco žena je v zaměstnání. Tento model se ale ještě 

neshledává s plným pochopením společnosti. Žena je stále pro řadu lidí 

především matkou a pečovatelkou a nedovedou si představit, že by mohla 

být úspěšná i v zaměstnání. Na druhé straně se objevují ženy, u kterých je 

kariéra na první místě a rodina je odsunuta na druhou kolej, pokud tedy 

vůbec nějakou rodinu mají. Myslím si, že je důležité najít zlatou střední 

cestu, která by byla kompromisem jak pro muže, tak pro ženy. Žena je 

z biologického hlediska uzpůsobena k tomu, aby byla matkou, ale z hlediska 

z společenského i osobního chce být uznávaná i ve své veřejné činnosti. 

Proto je pro ni velmi důležitá pomoc muže, která by sice měla být 

samozřejmá, ale zároveň ženou oceňovaná. Ženě by měl být dán větší 

prostor v životě veřejném (v zaměstnání, politice..) a muži v životě 

soukromém, tedy v rodině. Pokud se jejich píly v obou sférách přiměřeně 

vyrovnají, ženy se přestanou cítit diskriminované z hlediska společnosti 

a muži z hlediska rodinných citů. 

Ve druhé části práce jsem se zaměřila na demografický vývoj ženy 

v průběhu padesáti let. Nezměnilo se jen postavení ženy, ale i celé rodiny 

a společnosti. Ta je více tolerantní к nesezdaným párů, které spolu 

vychovávají dítě, ale i к rozvodům, které se už neberou jako společenská 

prohra, ale málem jako přirozená součást života dvou lidí. Pokud se lidé 

rozhodnou uzavřít sňatek děje se tak v mnohem pozdějším věku, než 
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v předchozích dobách. Novomanželé už většinou absolvují studium 

a nástup do zaměstnání, chtějí být finančně a hmotně zabezpečeni než 

založí rodinu. Trendy ukazují spíše nižší porodnost a ženy se stávají 

matkami v pozdějším věku a mají nejčastěji dvě děti. Navíc žena v dnešní 

době rozhoduje a svém mateřství a počtu dětí sama, jelikož má к dispozici 

různé antikoncepční metody. Také se celkově ustálil počet potratů, oproti 

devadesátým letům, kdy bylo potratů nejvíce. V dnešní době spíše potratů 

ubývá, než přibývá. Současná společnost také spíše stárne, protože se rodí 

méně dětí a zároveň také méně lidí umírá. Muži a ženy se dožívají stále 

vyššího věku, zároveň ale ženy se dožívají vyššího věku než muži. 

Postavení ženy v rodině je velmi zajímavé a dynamické téma, proto 

jsem se ve své práci pokusila shrnout z mého pohledu nejvýznamnější a 

nejdůležitější poznatky o změnách v této problematice. 
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ANOTACE 

Tato bakalářská práce pojednává o postavení ženy v moderní české 

rodině. Věnuje se zejména změnám, které v tomto postavení ženy dosáhly, 

ale i změnám ve společnosti a v rodině jako takové. Hlavní body práce jsou 

zaměřeny na rozdělení mužských a ženských rolí v rodině, jejich vývoji 

a změnách, které v rozdělení proběhly. Práce sleduje i historický vývoj 

postavení ženy v rodině a ve společnosti. Druhá část je zaměřená 

především na demografický vývoj v životě ženy. Zabývá se hlavními 

demografickými faktory v životě ženy, jako je např. porodnost, sňatečnost, 

potratovost a další. Tento demografický výzkum shrnuje změny v životě žen 

za poslední půlstoletí. 

ANNOTATION 

This dissertation discusses the status of women in a modern Czech family. 

Specifically, it focuses on the aspects women have achieved as well as the 

changes in society itself. The main focus of the paper is on the division in 

the role of man and woman in a family and \\s evolution over the years. The 

paper also follows through the historical development on the status of a 

woman in the family and society. 

The second part emphasizes on the demographic development in a 

woman's life over the past fifty years. It considers the major demographic 

factors such as marriage, birth, abortion rate and so forth. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Věková skladba svobodných snoubenců do 35 let ženy/muži 
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Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02 
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Príloha 2 - Rozvody podle příčiny rozpadu 

Príčina rozvratu 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Príčina na strane ženy 

Celkem 12 970 16196 21 516 26154 27 218 30 489 32 055 31 135 29 704 

1 Neuvážený sňatek 152 1 508 1285 858 1 063 321 1 788 1 399 667 

2 Alkoholismus 49 47 85 119 178 270 301 225 144 

3 Nevěra 3 708 3 237 2 676 4 691 4 591 5 706 4 235 3 277 1 676 

4 Nezájem o rodinu, opuštěni soužití 817 1 154 2 431 3 339 2212 977 802 574 370 

5 Zlé nakládáni, trestný čin 358 559 281 369 135 117 45 47 25 

6 Rozdíl povah, názorů а zájmů 1416 2 665 4 675 5 681 7 091 8 471 12 978 15 550 14 573 
7 Zdravotní důvody 273 454 369 494 368 376 403 165 81 

8 Sexuální neshody 326 769 1 074 1089 1002 981 855 527 181 

9 Ostatní příčiny 2 026 2 231 1994 1794 1244 1262 3015 3 923 7 903 
0 Soud nezjistil zaviněni 3 845 3 572 6 646 7 720 9 334 12 008 7 633 5 448 4 084 

Příčina na straně muže 

Celkem 12 970 16196 21 516 26154 27 218 30 489 32 055 31 135 29 704 

1 Neuvážený sňatek 222 1 260 1 175 859 1063 321 1 788 1 385 656 
2 Alkoholismus 1 538 2111 2 981 3489 4 462 4 932 3 301 2915 1 719 
3 Nevěra 3 819 3 509 3 389 5 037 4 990 6 384 4 795 4 002 2 371 
4 Nezájem o rodinu, opuštěni soužití 842 1402 2992 3115 2 296 1 730 2 428 2279 1 569 
5 Zlé nakládáni, trestný čin 1480 1 944 2181 2 820 1 837 1 725 872 647 481 
6 Rozdíl povah, názorů a zájmů 1 380 2 271 4 279 5 513 7091 8 471 12 978 15 179 13 967 
7 Zdravotní důvody 245 312 294 360 341 227 335 155 85 
8 Sexuální neshody 346 725 972 1 024 1 008 986 855 514 168 
9 Ostatní příčiny 1 875 1 886 1827 1 937 1 382 1 519 2 534 2 905 6 626 
0 Soud nezjistil zaviněni 1223 776 1 426 2 000 2 748 4 194 2 169 1 154 2 062 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02 
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Príloha 3 - Struktura prvorozených podle doby od sňatku rodičů 
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Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02 

Příloha 4 - Potraty celkem podle věku žeri v letech 1970- 2002 

Období, rok Průměrný roční počet potratů ve věkové skupině Období, rok 
-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ celkem 

1970-74 7 893 23 704 22 880 14 888 9 618 3 909 285 83180 
1975-79 6 076 20 507 23 096 17 858 9 625 3 249 277 80 689 
1980-84 7 458 20 119 24 935 21 533 13 096 3 809 265 91 216 
1985-89 10 355 28 683 27 468 25 393 17 747 6161 464 116 271 
1990-94 11446 25 023 24 834 18 903 14 856 6 057 534 101 653 
1995-99 5 501 14 714 14 015 11 430 7 453 3 725 418 57 256 
2000 3 655 10 863 13 108 9 623 6 822 2 943 356 47 370 
2001 3 438 9 656 13 051 9 319 6 545 2 682 366 45 057 
2002 3 377 9 063 12 623 9 288 6 497 2 573 322 43 743 

ČESKY STATISTICKÝ ÚŘAD. Vývoj potratovosti v České republice [online]. Czso.cz, 
4.8.2004. [cit. 2009-03-03]. Dostupné z WWW: 
http://www.czso.cZ/csu/2004edicniplan.nsf/p/4028-04 
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Příloha 5 - Struktura zemřelých žen ve věku 50 let a více 

% 
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Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02 
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Příloha 6 - Zemřelé ženy podle věku 

Vék Rok úmrti Vék 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Celkem 49 369 44 343 44 345 49 684 58 324 59 695 66 746 65 052 62 698 58 988 64 119 

0 5 198 1 903 1 059 1 443 1 258 1 565 1 049 724 577 301 155 

1-4 795 424 230 207 183 159 181 111 95 79 46 

5-9 250 168 130 130 101 99 129 114 63 73 38 

10-14 188 138 114 127 103 71 91 63 70 67 55 

15-19 323 141 170 222 229 140 108 110 165 157 106 

20-24 510 222 176 184 226 178 137 120 128 149 145 

25-29 649 338 240 151 226 235 208 159 132 131 135 

30-34 435 482 314 230 244 279 282 242 249 197 150 

35-39 914 375 510 438 411 306 357 440 421 339 244 

40-44 1 252 895 430 761 669 555 533 586 736 655 475 

45-49 1 677 1 381 1 194 685 1 237 995 908 763 984 1 081 990 

50-54 2 108 2 099 1 928 1 785 1 157 1 831 1 662 1 448 1 185 1 453 1 568 

55-59 2 775 2 759 2 823 2 799 2 852 1 625 2 948 2 503 2 197 1 781 1 923 

60-64 3 809 3 602 3 803 4 136 4 791 4 105 2 716 4 422 3 810 3 035 2 291 

65-69 5 232 5 188 5 255 6 166 7 101 6 876 7 026 4 025 6 620 5 296 4 053 

70-74 6 726 6 768 6 735 7 724 9 808 9 963 11 091 9 989 5 775 8 598 6 849 

75-79 7 238 7 344 7 678 8 740 10 797 11 985 13 829 13 897 12 553 7 012 10 741 

80-84 5 557 5 888 6 648 7 645 9 099 10 151 12 891 13 365 13 596 13 032 7 421 

85-89 2 790 3 203 3 675 4 414 5 567 5 988 7 480 8 579 9 245 10 434 10 488 

90+ 943 1 025 1 233 1 697 2 265 2 589 3 120 3 392 4 097 5118 6 246 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Ženy v České republice [online], Czso.cz, 18.8.2003. 
[cit. 2009-03-06]. Dostupné z WWW:http://www.czso.cz/csu/2002edicniplan.nsf/p/4015-02 
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