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1. ÚVOD 

Populační vývoj v České republice prošel od počátku 90. let
1
 mnoha změnami

2
. Došlo 

především k prudkému poklesu sňatečnosti
3
 a plodnosti

4
.
5
 Počty narozených dětí v první 

polovině 90. let minulého století začaly u nás klesat aţ na tak nízkou úroveň, která jiţ 

nepostačuje pro prostou reprodukci
6
 populace. Příčinami změn v populačním chování jsou 

změny společenské a kulturní, v souvislosti s nimiţ dochází k  proměnám podob konvenční 

rodiny a změnám v hodnotě dítěte v ţivotě člověka. Ve společnosti se nabízejí stále lákavější 

a dostupnější způsoby ţivota, alternativní, či dokonce konkurenční k tradiční roli matky a 

otce. V individuálních reprodukčních strategiích tak dochází k poklesu počtu plánovaných 

dětí a k odkladu jejich narození.
7
 Trend odkládání realizace plodnosti do vyššího věku je 

provázen také nárůstem intenzity bezdětnosti (ţen)
8
. Nárůst bezdětnosti má několik příčin. 

Ţeny, které odkládají narození dítěte do vyššího věku
9
, mohou mít pak problémy 

s otěhotněním (případně donošením dítěte), nebo jednoduše nestihnou své plány zrealizovat 

                                                           
1
„K přeměně reprodukčního chování došlo vzápětí po pádu komunistického reţimu“ (Chaloupková, J., 

Šalamounová, P. 2004. „Postoje k manţelství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě.“ 

Praha: Sociologický ústav AV ČR; str. 13. [online]. Dostupné z adresy: 

http://www.soc.cas.cz/articles/cz/22/154/Chaloupkova-J.-Salamounova-P.-2004.-Postoje-k-manzelstvi-

rodicovstvi-a-k-rolim-v-rodine-v-Ceske-republice-a-v-Evrope-Sociologicke-studie-04-07-Praha-Sociologicky-

ustav-AV-CR.html (staţeno 5. 5. 2009)). 
2
 Proměny v české porodnosti, sňatečnosti, potratovosti a v menší míře i úmrtnosti, které nastaly na počátku 

devadesátých let, byly a stále jsou velice hluboké (Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v 

sociologické perspektivě. Praha: Slon). 
3
 Sňatečností se rozumí proces formování manţelství, tj. uzavírání sňatků na základě zákonem daných podmínek  

(Kalibová, K. 2001. Úvod do demografie. Praha: Karolinum; str. 30-31). 
4
 Plodností neboli fertilitou se rozumí skutečný efekt fekundity (neboli plodivosti, coţ je schopnost muţe, ţeny 

či páru plodit resp. rodit děti), tj. počet narozených dětí (Vystoupil, J., Tarabová, Z. 2004. Základy demografie. 

Brno: Masarykova univerzita; str. 80).                                        
5
 Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Slon. 

6
 Hodnota, která zajišťuje prostou reprodukci populace je 2,1 (tzv. replacement level) dětí na jednu ţenu 

(Kalibová, K. 2001. Úvod do demografie. Praha: Karolinum; str. 28). „Od roku 1995 je průměrný počet ţivě 

narozených dětí menší nebo roven 1,3 (2006: 1,33; minimum v roce 1999: 1,13)“ (Rychtaříková, J. 2008. „Česká 

republika: trendy demografického vývoje.“ Pp.11-41 in Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). Rodina, 

partnerství a demografické stárnutí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: Výzkumný 

ústav práce a sociálních věcí; str. 14). 
7
 Mareš, P., Potočný, T. (eds.) 2003. Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal.  

8 Údaje o muţské plodnosti či bezdětnosti nejsou dostupné (Šamanová, G. 2006. „Hodnota dítěte 

v individuálním ţivotě a pro společnost.“ Naše společnost 2: 10-14. Praha: Sociologický ústav AV ČR. [online]. 

Dostupné na adrese: http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW0

9IX+PX  (staţeno 11. 6. 2009)). 
9
 „Dneska ţeny mateřství odkládají, odhaduji tak třetina ţen u nás odkládá mateřství aţ po pětatřicítce. (…) Čím 

starší ţena, tím větší pravděpodobnost, ţe bude vajíčko poškozené nebo nebude vůbec.“ Říká Prof. MUDr. 

Ladislav Pilka, DrSc. (Konečná, H. 2004. „Rodičovství biologické a nebiologické v asistované reprodukci.“ 

[online]. Dostupné na adrese: http://www.materska-nadeje.cz/Rodicovstvi%20biologicke%20a%20nebiologicke

%20v%20asistovane%20reprodukci%203.5.2004.pdf (staţeno 17. 12. 2010). 

http://www.soc.cas.cz/articles/cz/22/154/Chaloupkova-J.-Salamounova-P.-2004.-Postoje-k-manzelstvi-rodicovstvi-a-k-rolim-v-rodine-v-Ceske-republice-a-v-Evrope-Sociologicke-studie-04-07-Praha-Sociologicky-ustav-AV-CR.html
http://www.soc.cas.cz/articles/cz/22/154/Chaloupkova-J.-Salamounova-P.-2004.-Postoje-k-manzelstvi-rodicovstvi-a-k-rolim-v-rodine-v-Ceske-republice-a-v-Evrope-Sociologicke-studie-04-07-Praha-Sociologicky-ustav-AV-CR.html
http://www.soc.cas.cz/articles/cz/22/154/Chaloupkova-J.-Salamounova-P.-2004.-Postoje-k-manzelstvi-rodicovstvi-a-k-rolim-v-rodine-v-Ceske-republice-a-v-Evrope-Sociologicke-studie-04-07-Praha-Sociologicky-ustav-AV-CR.html
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX
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(např. nemají v dané době vhodného partnera). A pak je tu část ţen, pro které je bezdětnost 

dobrovolným rozhodnutím
10

. Bakalářská práce se bude věnovat jejich názorům a postojům.  

Hlavní osu bakalářské eseje tvoří téma bezdětnost v prostředí české společnosti. 

Existují dva druhy bezdětnosti – nedobrovolná a dobrovolná. Podrobněji se zaměřím na 

bezdětnost dobrovolnou, jejíţ definice vyplývá uţ ze samotného označení. Jedná se zde o 

jedince, kteří si plánovaně volí ţivot bez potomků.  

Ve společnosti převládá názor, ţe přirozeností kaţdého jedince je stát se během svého 

ţivota rodičem, protoţe „ţádná společnost, a lidstvo samo o sobě, by nemohla existovat, 

kdyby ţeny nerodily děti,…“
11

 Rodičovství je povaţováno za takový „povinně volitelný“ 

předmět na cestě k úplné dospělosti. Ve společnosti, kde je rodičovství silnou sociální normou 

a významnou součástí identity člověka, většina lidí není schopna pochopit, respektovat nebo 

tolerovat dobrovolnou bezdětnost. A o lidech, kteří se dobrovolně rozhodli nemít děti, se 

uvaţuje stereotypně, jako o těch, kteří jsou sobečtí, sebestřední, neschopní převzít 

zodpovědnost za druhé. A ţeny, které se cíleně rozhodly nemít děti, jsou častovány nálepkou 

„kariéristka“. Okolí nedokáţe pochopit odlišný způsob myšlení a jednání, tzn. jiný neţ ten, 

jenţ je běţný a očekávaný v dnešní společnosti, kde je rodičovství pojímáno jako sociální 

norma.
12

  

Smýšlení o bezdětnosti není genderově
13

 neutrální. To znamená, ţe od ţen se více 

očekává, ţe budou mít děti. Více se na ně pohlíţí skrze jejich reprodukční funkci. Role matky 

a mateřství je povaţováno za hlavní ţivotní poslání ţeny, za její úděl. Bezdětnost u muţů je 

více tolerována a pro společnost je více přijatelná. Oproti bezdětnosti ţen je navíc bezdětnost 

muţů méně viditelná a „sledovatelná“
14

, a proto je absence otcovství společností méně 

                                                           
10

 Šamanová, G. 2006. „Hodnota dítěte v individuálním ţivotě a pro společnost.“ Naše společnost 2: 10-14. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR. [online]. Dostupné na adrese: http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/1

00061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX  (staţeno 11. 6. 2009). 
11

 Aucune societé, et l´humanité elle-memê, ne pourrait exister si les femmes ne donnaient naissance à des 

enfants,…;Burguière, A., Klapisch-Zuber, Ch., Segalen, M., Zonabend, F. 1986. Histoire de la Famille. Paris: 

ARMAND COLIN; str. 10., překlad autorky. 
12

 Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 

odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 
13

 Lidské pohlaví jako biologická danost (bytí muţem či ţenou) slouţí jako základ, na němţ lidé konstruují 

společenskou kategorii zvanou gender. Slovo gender tedy slouţí k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi 

muţi a ţenami, jde tu o konstrukci maskulinity a femininity na základě stereotypních představ, ţe muţi a ţeny se 

vzájemně zásadně liší. Předpokládá se, ţe existují muţské genderové role a ţenské genderové role, na jejichţ 

základě se od muţů a ţen očekává jiné chování a jednání v kaţdé situaci (Renzetti, C. M., Curran D. J. 2003. 

Ţeny, muţi a společnost. Praha: Karolinum). 
14

 Na rozdíl od muţů jsou bezdětné ţeny vysledovatelné skrze statistiky, protoţe právě ţeny jsou hlavními 

jednotkami populačních statistik. Neviditelnost bezdětných muţů ve statistikách přispívá i k menší 

problematizaci bezdětnosti muţů (Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
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sankciována neţ absence mateřství. Bezdětnost ve spojitosti s ţenami je vnímána jako 

nepřirozená (sociálně i biologicky), nenormální. Mateřství je tedy silně normováno, mít dítě 

je norma, a proto ty ţeny, které se rozhodnou vybočit z této normy, jsou povaţovány za 

„divné“ (abnormální) a zároveň jsou „menšinou“ vůči „většině“ ţen touţících po dětech. 

Volba pro dobrovolnou bezdětnost není chápána jako rovnocenná a stejně hodnotná 

alternativa vůči dětnosti.
15

 

Vzhledem k jiţ výše zmíněným okolnostem, jsem se při sledování problematiky 

dobrovolné bezdětnosti zaměřila především na tu, která se týká ţenské části populace. Jelikoţ 

je toto téma velice choulostivé, informace od konkrétních jedinců, lze získat velice obtíţně. 

Proto jsem si, jako zdroj informací o fenoménu bezdětnosti, zvolila virtuální data. Přesněji 

řečeno jsem provedla kvalitativní obsahovou analýzu (dokumentů) internetových, emailových 

diskusních fór tematicky zaměřených na dobrovolně bezdětné jedince. Tato fóra představují 

jeden z mála prostorů, kde je moţné nalézt zdroj informací od samotných dobrovolně 

bezdětných lidí na otázky týkající se sledovaného fenoménu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 odst. [online]. Dostupné na adrese: 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 2009)). 
15

 Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 

odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1. Demografický vývoj 

Bezdětnost je součástí reprodukční strategie, která zase představuje důleţitou sloţku 

demografického vývoje české populace. Obyvatelstvo sídlící na území dnešní České 

republiky (českých zemí) patřilo před druhou světovou válkou k demograficky pokročilejším 

populacím. První demografický přechod
16

 byl ukončen ve 30. letech 20. století. Úroveň 

plodnosti se pohybovala v tomto období kolem hranice prosté reprodukce
17

.  

Po roce 1950 se demografický vývoj České republiky odvíjel ve dvou etapách. První 

trvala do počátku 90. let 20. století a druhá nastartovala po tomto datu. Zhruba od poloviny 

60. let se demografické chování evropských zemí začalo rozdělovat. Do té doby vykazovala 

Česká republika vzorce chování podobné většině vyspělých evropských zemí
18

, poté se zde 

vytvořil tzv. východoevropský model demografického chování.
19

  Zatímco na „Západě“ se 

sniţovaly ukazatele plodnosti, sňatečnosti i úmrtnosti, na „Východě“ byly typickými znaky 

relativně vysoká porodnost, stagnace úmrtnosti na vysoké úrovni a vysoká míra sňatečnosti.
20

 

V protikladu k západoevropským zemím se v socialistickém Československu pro generace 

narozené po roce 1930 stalo uzavření sňatku a vstup do rodičovství jedinou cestou 

                                                           
16

 První demografický přechod, jenţ souvisel s procesem industrializace, urbanizace, vytvářením národních států 

a zaváděním veřejného pořádku, bývá označován jako přechod od kvantity ke kvalitě, tzn., ţe počet dětí v rodině 

se začal plánovat (děti uţ nejsou bezpodmínečně povaţovány za dar od Boha, ale samotní rodiče rozhodují o 

jejich počtu) a délka rodičovské péče se prodlouţila. Populační reţim reprodukce se tedy změnil z extenzivního 

na intenzivní. Pro první demografický přechod je, mimo jiné, charakteristická změna intenzity plodnosti 

(vzhledem k výraznému poklesu kojenecké úmrtnosti, k němuţ docházelo díky zlepšování hygieny a díky 

lékařským objevům na konci 19. století, se lidé neuchylovali k plození „náhradních dětí“), omezování počtu dětí 

vyššího pořadí a porodů starších ţen. Průměrný počet dětí na jednu ţenu se tak sníţil ze 4-6 na 2-3. Změněné 

reprodukční vzorce souvisely mimo jiné s poznáním mechanismu početí a znalosti metod jeho zabránění 

(Rychtaříková, J. 2001. „Minulá a současná diferenciace reprodukce v Evropě.“ Pp. 10-25 in J. Rychtaříková, S. 

Pikálková, D. Hamplová (eds.). Diferenciace reprodukčního chování v evropských populacích. Sociologické 

texty/Sociological Papers 01:10. Praha: Sociologický ústav AV ČR;  str. 10). 
17

 To je pod úrovní 2,1 dětí na ţenu - hodnota, která zajišťuje prostou reprodukci populace je 2,1 (tzv. 

replacement level) dětí na jednu ţenu (Kalibová, K. 2001. Úvod do demografie. Praha: Karolinum; str. 28). 
18

 Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy demografického vývoje.“ Pp.11-41 in Rychtaříková, J., 

Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 
19

 Fialová, L., Horská, P., Kučera, M. 1995. Současné a perspektivní proměny rodiny, manţelství a rodičovství. 

Praha: Nadace START. 
20

 Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy demografického vývoje.“ Pp.11-41 in Rychtaříková, J., 

Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.  
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k osamostatnění se od rodičů a k získání pocitu relativní nezávislosti
21

. I díky časnému rození 

dětí
22

, kdy průměrný věk prvorodiček dosahoval 22-23 let, se bezdětnost mezi ţenami 

narozenými po roce 1935 sníţila na rekordně nízkou úroveň kolem 6%, dobrovolná 

bezdětnost byla téměř neznámý jev.
23

 Hašková uvádí, ţe pro české ţeny narozené od 40. let 

20. století do první poloviny 60. let platilo, ţe jejich konečná bezdětnost nepřesáhla 7% (viz 

tabulka č. 1). Zatímco v Evropě, vyjma států bývalého východoevropského bloku, se konečná 

bezdětnost začala opět
24

 zvyšovat. Po celé období socialismu tak dosahovala konečná 

bezdětnost českých ţen v porovnání s dalšími evropskými zeměmi nezvykle nízkých 

hodnot.
25

  

 

 Tabulka č. 1: Podíl bezdětných ţen na celkovém počtu ţen dle věku v ČR v letech  

1950 – 2001 (v%) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Původní zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001  

in Juřičková (2005).
26

   

 

                                                           
21

 Sňatek během svého ţivota uzavřelo alespoň jednou 96-97% ţen a 90-95% muţů, zbývající malý podíl 

svobodných ţen a muţů tvořil zpravidla celoţivotně bezdětné, a konečná bezdětnost u svobodných ţen se 

pohybovala okolo 90% (Hašková, H. 2009. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství; str. 25). 
22

 Existovala vysoká provázanost prvního sňatku a prvního porodu (Sobotka, T. 2006. „Bezdětnost v České 

republice.“ Pp. 60-78 in D. Hamplová; P. Šalamounová; G. Šamanová (eds.) Ţivotní cyklus (sociologické a 

demografické perspektivy). Praha: Sociologický ústav AV ČR). 
23

 Sobotka, T. 2006. „Bezdětnost v České republice.“ Pp. 60-78 in D. Hamplová; P. Šalamounová; G. Šamanová 

(eds.) Ţivotní cyklus (sociologické a demografické perspektivy). Praha: Sociologický ústav AV ČR. 
24

 Jelikoţ uţ u generací narozených na přelomu 19. a 20. století se konečná bezdětnost ţen na území dnešní 

České republiky pohybovala okolo 20% a např. v Rakousku dosahovala více neţ 30% (Hašková, H. 2009. 

Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství). 
25

 Hašková, H. 2009. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. 
26

 Převzato z: Hašková, H. 2009. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství; str. 15. 

věk 

ţeny 

rok Sčítání lidu, domů a bytů 

    1950     1961     1970     1980     1991     2001 

     20     74,9     71,0     71,8     64,6     69,0     90,1 

     25     34,4     24,3     22,9     19,3     21,8     49,2 

     30     18,3     12,8     10,0       8,7       9,4     13,6 

     35     16,1     12,0       7,3       6,2        6,2       6,4 

     40     16,6     11,7       7,5       5,6       5,4       5,0 

     50     20,3     16,8     11,1       7,2       6,7       4,3 

     60     19,3     21,4     16,0     10,6       8,7       4,7 
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Co se týče úrovně a struktur plodnosti, tak do počátku 90. let trvá období, které je 

charakterizováno silnou stabilitou konečné plodnosti na úrovni prosté reprodukce
27

, nízkým 

podílem bezdětných ţen
28

, nízkým věkem matek při porodu
29

, koncentrací narozených do 

úzkého věkového intervalu ţen, nízkým podílem dětí narozených mimo manţelství
30

 a 

rostoucím počtem předmanţelských koncepcí.
31

 

Po roce 1989, kdy došlo k rozpadu socialistického bloku, se situace změnila, 

reprodukční chování české populace se začalo přibliţovat chování populací 

západoevropských zemí. Přechod na západoevropský model populačního chování však není 

plynulý. Změny, které probíhaly v západoevropských zemích déle neţ dvě desetiletí, se u nás 

uskutečnily během několika málo let.
32

 

Od roku 1993 u nás dochází ke změnám reprodukčního chování velmi rychle. Období, 

které lze datovat vznikem České republiky (1. 1. 1993) se vyznačuje hlubokým a rychlým 

propadem úrovně plodnosti, nárůstem věku matek při porodu
33

, zvyšováním podílu dětí 

narozených mimo manţelství
34

 a poklesem frekvence předmanţelských koncepcí.
35

  

                                                           
27

 V roce 1950: 2,8 ţivě narozených dětí jedné ţeně v reprodukčním věku, 1960: 2,1, 1963 a 64: 2,3, 1968: 1,8, 

1974: 2,43, 1975: 2,40; konečná plodnost generací 1930-1960 byla na hodnotách 2,0-2,1 (Rychtaříková, J. 2008. 

„Česká republika: trendy demografického vývoje.“ Pp.11-41 in Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). Rodina, 

partnerství a demografické stárnutí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: Výzkumný 

ústav práce a sociálních věcí).  
28

 Generace 1949 měla 6,4 % bezdětných ţen (Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy demografického 

vývoje.“ Pp.11-41 in Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí). 
29

Po roce 1950 aţ do roku 1998 vykazovaly nejvyšší míru plodnosti 20-24leté ţeny, poté se těţiště maximální 

plodnosti přesunulo do věkové skupiny 25-29 let (Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy 

demografického vývoje.“ Pp.11-41 in Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a 

demografické stárnutí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a 

sociálních věcí).  
30

 Do roku 1989 včetně nepřesáhl podíl ţivě narozených dětí mimo manţelství 8% ze všech ţivě narozených v 

České republice (Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy demografického vývoje.“ Pp.11-41 in 

Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí).  
31

 Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy demografického vývoje.“ Pp.11-41 in Rychtaříková, J., 

Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 
32

 Fialová, L., Horská, P., Kučera, M. 1995. Současné a perspektivní proměny rodiny, manţelství a rodičovství. 

Praha: Nadace START. 
33

 Od roku 1998 se těţiště maximální plodnosti přesunulo do věku 25-29let – necelých 40% z úhrnné plodnosti, 

do věku 30-34let necelých 30% (Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy demografického vývoje.“ 

Pp.11-41 in Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí).  
34

 V roce 2006 to bylo 33% (Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy demografického vývoje.“ Pp.11-41 

in Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí).  
35

 Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy demografického vývoje.“ Pp. 11-41 in Rychtaříková, J., 

Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 
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Ještě na počátku 90. let 20. století byla úhrnná plodnost
36

 v České republice 

v porovnání s většinou evropských zemí vyšší a činila 1,89 v roce 1990 a 1,86 v roce 1991. 

V následujících letech se demografické ukazatele dramaticky změnily. Pokles vlastní 

intenzity plodnosti byl tak prudký, ţe absolutní počty ţivě narozených dětí se výrazným 

tempem sniţovaly
37

. Důsledkem tohoto velkého poklesu úhrnné plodnosti byl poprvé v 

historii České republiky zaznamenán v roce 1994 úbytek obyvatelstva přirozenou měnou 

v mírovém období. Tato situace se změnila aţ v roce 2006, kdy byl sice přirozený přírůstek 

kladný, ale především díky niţšímu počtu zemřelých oproti předchozím rokům. Propad 

úhrnné plodnosti České republiky proběhl velmi rychle, zhruba v rozmezí čtyř let 

(1992-1996). Od roku 1995 je průměrný počet ţivě narozených dětí menší nebo roven 1,3
38

.
39

  

2.1.1. Příčiny proměn demografického chování  

Změny, ke kterým dochází v demografickém chování české populace v 90. letech, tj. nárůst 

bezdětnosti, růst věku prvorodiček a pokles plodnosti hluboko pod hladinu prosté reprodukce, 

se odehrávaly v Evropě s menším či větším zpoţděním jiţ od 60. let 20. století
40

. Fakt, 

ţe proměny reprodukčního chování se dějí v někdejším východoevropském bloku později neţ 

v západoevropském, je vysvětlován odlišnými ţivotními podmínkami před rokem 1989. Před 

tímto rokem je reprodukční chování ovlivněno zejména následujícími faktory: nedostatečným 

rozšířením kvalitní hormonální antikoncepce; nedostatečnou motivací k dosaţení vyššího 

vzdělání z důvodu omezených moţností studia, platové nivelizace a omezených moţností 

seberealizace na trhu práce a omezení volnočasových moţností (zejména cestování); vnímání 

rodiny jako jediného místa pro seberealizaci nebo únik před státní mocí; pronatalitní opatření 

                                                           
36

 Úhrnná plodnost (úp) je součet měr plodnosti podle věku vyjadřující intenzitu plodnosti dané populace 

v daném časovém období (obvykle kalendářní rok). Jde o počet ţivě narozených dětí připadajících na jednu 

ţenu v jejím reprodukčním věku, tj. ve věku 15-49 let 

(http://www.demografie.info/?cz_porodnostukazatele=&PHPSESSID=dccb9f08e8cd6c53567572514dcb43d1). 
37

 Oproti 130 564 ţivě narozených v roce 1990 poklesl počet ţivě narozených dětí pod 100 000 (96 097) v roce 

1999 se dokonce narodilo méně neţ 90 000 (89 471) (Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy 

demografického vývoje.“ Pp.11-41 in Rychtaříková, J., Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a 

demografické stárnutí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a 

sociálních věcí). 
38

 V roce 2006: 1,33; minimum v roce 1999: 1,13 (Rychtaříková in Rychtaříková, Kuchařová, 2008). „Pro 

hodnotu 1,3 a méně se vţil termín lowest low fertility, který má upozornit na rizikovost daného stavu pro 

budoucí populační vývoj“ (Mareš, P. 2008 „Hodnota dítěte v ţivotě českých rodin.“ Pp. 97-117 in Hora, O., 

Sirovátka, T. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Brno/Boskovice: Albert; str. 104, pozn. 12). 
39

 Rychtaříková, J. 2008. „Česká republika: trendy demografického vývoje.“ Pp.11-41 in Rychtaříková, J., 

Kuchařová, V. (eds.). Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 
40

 V této době probíhaly obdobné proměny reprodukčního chování, i kdyţ pomaleji a méně výrazně, v severní, 

západní i jiţní Evropě (Hašková, H. 2009. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství). 

http://www.demografie.info/?cz_porodnostukazatele=&PHPSESSID=dccb9f08e8cd6c53567572514dcb43d1
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zvýhodňující mladé sezdané heterosexuální páry s dětmi (novomanţelské půjčky, bytová 

politika).
41

  

Tyto reálné změny jsou demografy hodnoceny poměrně rozporuplně. Někteří autoři a 

autorky pro výklad soudobého růstu bezdětnosti, poklesu plodnosti a dalších 

sociodemografických změn zdůrazňují vliv hodnotových změn, coţ bývá označováno jako 

„opoţděný“ druhý demografický přechod. Například podle L. Rabušice Česká republika 

několik let před koncem 20. století začala vykazovat charakteristiky reţimu druhého 

demografického přechodu, coţ chápe jako indikátor toho, ţe se česká společnost skutečně 

hluboce proměňuje a ţe se začíná včleňovat do rodiny moderních evropských společností.
42

 

Avšak jíní autoři a autorky mají pochybnosti o správnosti interpretace proměn 

demografického chování pomocí explanačního rámce druhého demografického přechodu a 

kladou si otázku, zda nemůţe jít o něco východoevropsky specifického. Například 

J. Rychtaříková zastává názor, ţe na sociodemografické změny v ČR mají důleţitý vliv spíše 

strukturální bariéry a navrhuje jiný výklad těchto změn, který je někdy označován jako 

demografický šok nebo krize.
43

 

Druhá demografická tranzice
44

 

S konceptem druhé demografické tranzice (přechodu) přišli v roce 1986 dva demografové, 

Ron Lesthaeghe a Dirk van de Kaa.  Podle van de Kaa je moţné arbitrárně stanovit počátek 

druhé demografické tranzice na rok 1965. Jejím hlavním demografickým rysem je pokles 

plodnosti z úrovně lehce nad záchovnou (reprodukční) hranicí plodnosti
45

 hluboce pod tuto 

hranici.
46

 

                                                           
41

 Hašková, H. 2009. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. 
42

 Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Slon. 
43

 Hašková, H. 2009. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. 
44

 Robert Cliquet s přídomkem „druhá“ nesouhlasí. „Namítá, ţe předtím, neţ došlo k prvnímu demografickému 

zlomu, proběhly dvě velké tranzice: ta první byla tranzice paleolitická (asi před 30 000 lety), spojená s výrobou 

kamenných nástrojů, zbraní umoţňujících lov větších zvířat a s vyuţitím ohně v jeskyních; ta druhá byla tranzice 

neolitická spojená s domestikací zvěře a pěstováním rostlin (někdy se nazývá téţ agrární revolucí a datuje se do 

doby asi před 10 000 lety). Samotná první demografická tranzice, jak rozlišuje Coale (1973), obsahovala de facto 

tranzice dvě: první byla tranzice malthusiánská spojená s přechodem od časných a univerzálních sňatků ke 

sňatkům uzavíraným v pozdním věku, druhá tranzice byla neomalthusiánská, kdy plodnost začala být 

kontrolována v závislosti na jiţ zplozeném počtu dětí. Cliquete proto navrhuje – pokud budeme o nejnovější 

proměně demografického chování vůbec jako o tranzici hovořit - , abychom ji označovali za tranzici pátou“ 

(Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Slon; str. 176). Avšak 

jiní autoři a autorky se domnívají, ţe současné sociodemografické změny jsou stále součástí demografického 

přechodu jako takového a koncept druhého demografického přechodu odmítají (Hašková, H. 2009. Fenomén 

bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství;  str. 26 poznámka 15). 
45

 Ta je úp = 2,1. 
46

 Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Slon. 
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V rámci druhé demografické tranzice dochází k posunu od manţelství k nesezdanému 

souţití; k posunu od antikoncepce jako prostředku ochrany před nechtěným těhotenstvím 

k antikoncepci, která umoţňuje sebenaplňující volbu, zda dítě vůbec mít a kdy ho mít; k 

posunu od éry, v níţ dítě bylo středobodem ţivota rodičů (king-child with parents), k éře, kdy 

středobodem ţivota je pár a jeho dítě (king-pair with child); a konečně k posunu od 

uniformních rodin a domácností k pluralitním formám rodin a domácností. Ústředním 

faktorem v celém řetězci událostí, které vytvářejí druhou demografickou tranzici, je podle van 

de Kaa tzv. „druhá antikoncepční revoluce“
47

, jeţ nastala v šedesátých letech.
48

 

Druhá demografická tranzice se podle van de Kaa vyznačovala následujícími na sebe 

navazujícími jevy: poklesem úhrnné plodnosti (ţeny ve vyšším věku přestaly rodit děti); 

sníţením počtu porodů dětí vyššího pořadí, předmanţelských koncepcí a počtu sňatků 

vynucených z důvodu těhotenství nevěsty; poklesem průměrného věku v době prvního 

sňatku; prodluţováním intervalu mezi sňatkem a prvním porodem; zvyšováním rozvodovosti; 

odkládáním sňatku mladými lidmi a nahrazováním ho nesezdaným souţitím; vlivem 

popularity nesezdaného souţití mladí lidé uzavírají sňatek, aţ kdyţ je nevěsta těhotná 

(zvyšuje se podíl dětí narozených před sňatkem a průměrný věk v době prvního porodu); 

sniţováním nechtěných otěhotnění díky uzákonění moţnosti sterilizace a potratů; preferencí 

nesezdaného souţití rozvedenými a ovdovělými lidmi; stabilizací úhrnné plodnosti na nízké 

úrovni; opětným zvyšováním úhrnné plodnosti po nějakém čase (začínají plodit ty ţeny, které 

doposud porody odkládaly a zvyšuje se také podíl prvních a druhých dětí narozených ţenám 

ve vyšším věku); stále významnějším demografickým rysem se stává dobrovolná bezdětnost; 

stabilizací plodnosti jednotlivých kohort na úrovni, která je pod reprodukční hranicí.
49

 Tyto 

jednotlivé sekvence jsou jasně logicky provázané a ukazují, jak nová ţivotní orientace 

mladých lidí spolu se stále efektivnější antikoncepcí umoţnila ţenám a muţům zcela nově 

nakládat se svým intimním ţivotem, manţelstvím a rodičovstvím.
50

 

V pozadí demografického zlomu nastal dramatický posun v normách a postojích populací 

směrem k hodnotám individualismu. „Individualizace ţivota také vedla k tomu, ţe se objevila 

                                                           
47

 „Koncept dvou antikoncepčních revolucí vnesli do demografického uvaţování dva američtí demografové 

z Princetonu Norman Ryder a Charles Westoff (1997). Ta první byla zaloţena na neefektivních metodách 

regulace počtu dětí v rodině, nicméně byla díky silné motivaci rodičů omezovat svou plodnost příčinou první 

demografické tranzice. Ta druhá spočívala v zavedení moderních účinných a spolehlivých antikoncepčních 

prostředků. Ta první nastala podle Leridona nejméně před dvěma sty lety, ta druhá, spojená s pilulkou a 

sterilizací na počátku šedesátých let“ (Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické 

perspektivě. Praha: Slon; str. 184). 
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dobrovolná bezdětnost, která nalézala stále širší okruh vyznavačů. Narostla natolik, ţe je 

v současnosti ţivotním stylem relativně značné části západní populace“.
51

  

„Příběhy“ opoţděného druhého demografického přechodu v zemích bývalého 

východoevropského bloku jsou mimo jiné také o (znovu)začleňování těchto zemí do západní 

Evropy. V české společnosti bylo kdysi rodinné chování spíše odpovídající 

západoevropskému typu utváření rodiny
52

, který se vyskytoval na západ od tzv. Hajnalovy
53

 

linie. Český „příběh“ začíná odkazem k Hajnalově linii, následuje obdobím začlenění 

Československa do sféry politického vlivu Sovětského svazu, s čímţ souvisí i vzdálení se 

„západoevropskému modelu rodinného chování“ a nakonec po dlouhé době v průběhu 

socioekonomické a politické transformace po roce 1989 opět dochází k sociodemografickým 

změnám směrem k „západoevropskému modelu rodinného chování“, které jsou také pod 

vlivem příprav na začlenění České republiky do Evropské unie.
54

  

Demografický šok 

I přestoţe lze sociodemografické změny, popsané podle van de Kaa, poměrně dobře 

pozorovat ve většině zemí soudobé euroamerické civilizace, je nutné se zmínit o tom, ţe jako 

časové sekvence a z hlediska míry a rychlosti změn je jiţ není moţné bez problémů uplatnit 

jako jednotný fenomén na různé země euroamerické civilizace. Proto se někteří autoři a 

autorky při výkladu soudobého nárůstu bezdětnosti, poklesu plodnosti a dalších 

sociodemografických změn spíše přiklání ke konceptu demografického šoku nebo krize. Tento 

výklad se zaměřuje na negativní důsledky socioekonomických a politických transformací, 

které by měly být řešeny přijetím účinných sociálně politických opatření s přímým i 

nepřímým dopadem na zvyšování plodnosti.
55
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Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Slon; str. 93). 
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Hašková shrnuje názory různých autorů a autorek a podává ucelený obraz odlišné 

interpretace současných sociodemografických změn, jeţ oproti tzv. druhému demografickému 

přechodu klade důraz na strukturální bariéry rodičovství. Jednou z autorek přiklánějících se 

ke konceptu demografického šoku je např. Rychtaříková, která povaţuje za příčinu nárůstu 

bezdětnosti a poklesu plodnosti krizové chování obyvatelstva, jeţ tak jedná spíše v důsledku 

socioekonomické transformace neţ vnitřních postojů upřednostňujících sníţenou plodnost. 

Podle Rychtaříkové demografické trendy 90. let pravděpodobně vyjadřují narůstající napětí 

mezi aspiracemi (sociální dimenze) a moţnostmi jejich reálného naplnění (ekonomická 

dimenze).
56

 

Jinak, ale také se zdůrazněním strukturálních bariér rodičovství vysvětlují proměny 

demografického chování v ČR M. Kučera, L. Fialová, D. Hamplová a S. Vymětalová. Podle 

nich se na proměnách podílejí mimo jiné tři výrazné negativní ekonomické faktory. Prvním 

z nich je finanční nedostupnost bytů pro mladé manţele, druhým je vzestup ţivotních nákladů 

po narození dítěte (dětí) a třetím z nich je stále rostoucí hrozba nezaměstnanosti, která vede 

mladé lidi k odkládání manţelství nebo rodičovství, coţ je výrazem jejich odpovědnosti. 

K uzavření sňatku nebo narození dítěte (dětí) bude docházet později, neţ se dříve očekávalo, 

nebo třeba také vůbec.
57

 

Kulturní faktory versus strukturální faktory 

V odborné diskusi
58

 na téma růstu bezdětnosti, poklesu plodnosti, růstu věku prvorodiček a 

dalších sociodemgrafických změn v České republice po roce 1989 můţeme identifikovat dva 

základní přístupy. Jeden přístup podtrhuje vliv kulturních/hodnotových faktorů (pozitivních 

aspektů socioekonomické a politické transformace urychlujících a umoţňujících rychlejší 

internalizaci preference moţností, rodičovství konkurujících) a druhý zase zdůrazňuje faktory 

strukturální a institucionální (negativní aspekty socioekonomické a politické transformace – 

externích bariér rodičovství).
59

 

 Pro odbornice a odborníky, kteří kladou důraz na vliv hodnotových proměn, je 

důleţitá otázka, zda vůbec chtějí být mladí lidé rodiči a kdy se jimi případně chtějí stát. 

Nárůst počtu bezdětných spojují zaprvé s šířením a zvnitřňováním hodnot individualismu, 
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seberealizace, sebevyjádření a individuální spotřeby a zadruhé s nabídkou dříve těţce 

dostupných pracovních, studijních a volnočasových příleţitostí. Tyto nové příleţitosti 

probíhající hodnotové proměny podpořily a jsou dnes pro rodičovství zdatnými konkurenty (v 

době růstu důleţitosti vzdělání a pozice na trhu práce).
60

 Ohledně aktuálně sledovaných 

sociodemografických změn Rabušic dochází ve svých analýzách k tomuto závěru: „Proměny 

v charakteru českého demografického chování, především však v oblasti reprodukce, jsou 

výsledkem moderní kulturní změny, jejíţ nositelkou je současná mladá česká populace. Tato 

kulturní změna krystalizovala jako echo vývoje západní společnosti ve věkové kohortě 

zrozené na počátku sedmdesátých let a jejím markantním výrazem byla politická změna 

v roce 1989, vyprovokovaná, organizovaná a nesená právě touto generací. Nízká sňatečnost a 

nízká porodnost jsou zákonitými doprovodnými jevy této kulturní změny. Konstatujme to 

jako sociální fakt a smiřme se s ním“.
61

  

Ti, co zdůrazňují vliv vnějších socioekonomických bariér, si kladou otázku, jaké 

bariéry brání mladým lidem, aby vstupovali do rodičovství. A proto se zaměřují na šetření 

vlivů, které zapříčinila socioekonomická a politická transformace a které způsobují 

ekonomické a sociální nejistoty
62

. 
63

 

Ačkoli se odborná diskuse v daném ohledu soustředí především buď na vliv pouze 

strukturálních faktorů, nebo jen na vliv kulturních faktorů, je pravděpodobné, ţe se vzájemně 

spíše doplňují. Strukturální faktory zapříčiněné socioekonomickou a politickou transformací 

se totiţ mohou kombinovat s dlouhodobými hodnotovými změnami. A je vysoká 

pravděpodobnost, ţe existuje mnoho takových kombinací obou faktorů, které od sebe 

vzájemně odlišují soudobé sociodemografické změny mezi jednotlivými zeměmi bývalého 

východoevropského regionu.
64

 

T. Sobotka nicméně soudí, ţe pokud hrají hlavní roli při současném poklesu plodnosti 

strukturální faktory – náhlá socioekonomická krize – způsobené společenskou transformací, 

pak by v budoucnu, aţ přestanou působit krizové faktory transformace a dojde ke stabilizaci 

socioekonomické a politické situace, mělo dojít k návratu k předchozím mírám plodnosti. 
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Avšak jestliţe jsou hlavním motorem současných změn plodnosti kulturní faktory (hodnotové 

proměny), pak by nastalé změny plodnosti byly dlouhodobé a nevratné.
65

 

Jiného názoru jsou však podle Haškové R. Lesthaeghe a J. Surkyn. Ti namítají, ţe 

míra vlivu strukturálních a kulturních faktorů se můţe v čase proměňovat. Zatímco v prvních 

letech socioekonomické a politické transformace mohly na změny plodnosti v jednotlivých 

zemích východoevropského bloku významně působit faktory strukturální (ekonomické a 

sociální problémy), s následnou stabilizací socioekonomické a politické situace mohou na 

významu naopak nabývat faktory kulturní (hodnotové proměny).
66

   

Hašková k výše uvedeným explanačním rámcům ještě doplňuje, ţe přestoţe se postoje 

v české společnosti proměňují směrem k akceptaci nových ţivotních stylů a hodnotám 

individualismu, zároveň je zjištěno, ţe lidé rozdílných socioekonomických skupin a odlišného 

vzdělání mají nestejné moţnosti vyuţití nových příleţitostí a ani působení nových bariér 

rodičovství není rozprostřeno rovnoměrně. Nové studijní, pracovní a volnočasové moţnosti 

budou spíše vyuţívány lidmi s vyšším vzděláním a socioekonomickým postavením. Zatímco 

lidé s niţším vzděláním a socioekonomickým postavením se budou častěji potýkat 

s nezaměstnaností, příjmovou chudobou nebo nedostatečnými bytovými podmínkami.
67

 

2.1.2. Pronatalitní politiky 

Odborníci a odbornice se v závislosti na tom, na jaké faktory (kulturní/hodnotové x 

strukturální a institucionální) pro vysvětlení poklesu plodnosti a růstu bezdětnosti kladou 

důraz, rozdělují i v otázce pronatalitní politiky. Ti, kteří zdůrazňují vliv kulturních 

faktorů/hodnotových proměn zpravidla nevidí řešení populačního poklesu v pronatalitních 

politikách, které jsou zaměřeny na zvýšení plodnosti.
68

 Rabušic k tomu dodává: 

„V současných českých podmínkách bychom měli velmi dlouze přemýšlet, neţ zavedeme 

jakékoliv opatření ke zvýšení porodnosti. …Nedělejme stejnou chybu jako v polovině 

sedmdesátých let, kdy stát na propopulační opatření věnoval značné výdaje, které však vedly 

jen … ke zcela krátkodobým efektům“.
69

  

Rabušic dále také odkazuje na Dirka van de Kaa, který na konferenci v Haagu v roce 

1999 prohlásil, ţe „ve vyspělé Evropě můţeme jen stěţí povaţovat nízkou porodnost za 

přechodnou fázi. Měli bychom ji vnímat jako permanentní stav. Je totiţ následkem 
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pronikavých strukturálních, kulturních a technologických faktorů, které jsou doprovázeny 

hlubokou změnou hodnot.“
70

 Rabušic je toho názoru, ţe fertilita v Evropě nebude jiţ dále 

klesat a ţe se snad i o něco zvýší, ale pravděpodobnost, ţe by se zvýšila na úroveň prosté 

reprodukce obyvatelstva, je velmi malá. Plodnost pod hranicí reprodukce bude mít 

nevyhnutelně za následek úbytek populace a stárnutí obyvatelstva. Populační stárnutí je jev, 

který by zákonitě nastal i bez současného demografického trendu, jenţ ho pouze 

akceleroval
71

.
72

 

Ti, kteří zdůrazňují vliv strukturálních faktorů na pokles plodnosti a růst bezdětnosti, 

jsou naopak pro zavedení pronatalitní politiky, jeţ by měla vést k přímé nebo nepřímé 

podpoře rodin s dětmi. Mezi ně patří například Rychtaříková, jejíţ demografická prognóza 

počítá do budoucna s nízkou variantou plodnosti generací narozených v 70. letech. Vzestup 

plodnosti v letech 1973-1979 povaţuje za jednoznačný důkaz tehdy přijatých pronatalitních 

opatření. A za příčinu toho, ţe se Česká republika v letech 1996-2005 ocitla v pásmu tzv. 

velmi nízké úrovně plodnosti, povaţuje hluboké strukturální změny v rodinném chování 

obyvatelstva. Nepředpokládá, ţe by se reprodukční chování výrazněji změnilo k vyššímu 

počtu dětí.
73

 

Mezi témata, okolo kterých se v 90. letech točila pronatalitní populační politika, patří 

především téma finanční pomoci rodinám s dětmi
74

, dalším tématem v souvislosti s tvrzením, 

ţe pokles plodnosti je do značné míry způsoben poklesem sňatečnosti, je efekt zrušení 

novomanţelských půjček a špatná dostupnost bytů pro mladé lidi. Poněkud menší zájem byl 

věnován tématu propadu v počtu zařízení péče o děti a o dostupnost dalších opatření, která 
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na adrese:  http://www.mpsv.cz/cs/10046 (naposledy navštíveno 21. 3. 2011). 

http://www.mpsv.cz/cs/10046
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umoţňují kombinovat pracovní a rodinný ţivot. J. Kocurová upozorňuje, ţe pronatalitní 

opatření chápána především jako finanční podpora nemají dostatečnou průkaznost vlivu na 

konečnou plodnost, a proto je nezbytné rozšíření pojmu pronatalitní opatření na všechna 

opatření, nejen finančního charakteru, přijímaná s cílem zvýšit úroveň plodnosti.
75

 

Většina studií zabývajících se vlivem přímých pronatalitních opatření na plodnost 

v demokratických reţimech potvrdila, ţe mají jen časově omezený a sociálně stratifikovaný 

efekt, a proto jsou sociálně-politická opatření na plodnost povaţována za nerentabilní v relaci 

k ceně zavedení takových opatření. V posledních několika letech různí odborníci a odbornice, 

např. J. Kocurová nebo M. Čermáková, konstatují, ţe na nízkou úroveň plodnosti v české 

společnosti mají pravděpodobně vliv jak kulturní faktory, tak i strukturální.
76

 

 

2.2. Fenomén bezdětnosti 

V České republice se problematika bezdětnosti stala předmětem intenzivnějšího výzkumu aţ 

po roce 1989, kdy došlo k poklesu úhrnné plodnosti v ČR na své historické minimum 1,13 

dítěte na jednu ţenu. V té době začala vznikat řada odborných prací zaměřených na analýzu 

příčin poklesu plodnosti. Jako jeden z aspektů poklesu plodnosti se objevoval v těchto studií i 

rostoucí podíl bezdětných v populaci, ten vyvolal zájem o studium specifických aspektů 

bezdětnosti. Do té doby lze nalézt pouze relativně málo vědeckých prací
77

, zabývajících se 

fenoménem bezdětnosti, s demografickým vývojem po roce 1989 těchto prací rychle 

přibývá
78

 a koncentrují se na situaci před i po roce 1989.
79
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 Fenoménem bezdětnosti se dnes zabývá mnoho různých vědních disciplín. 

Demografové, ekonomové a sociologové se začínají zabývat bezdětností jako samostatným 

vědeckým problémem především v období reflexe sociodemografických změn, které probíhají 

v euroamerickém světě s menším či větším zpoţděním jiţ od 60. let 20. století.
80

 

Další vědní oblastí, která se zabývá bezdětností, je například medicína. Ta se 

soustřeďuje na problematiku nedobrovolné bezdětnosti jakoţto následku neplodnosti a 

sterility v rámci asistované reprodukce. V souvislosti s problematikou infertility
81

 a sterility
82

 

se ke slovu dostává také psychologie, která poskytuje psychologickou pomoc neplodným a 

sterilním párům. V souvislosti s asistovanou reprodukcí se problematika bezdětnosti dostává 

také do oblasti právních věd, etiky a filosofie. Asistovaná reprodukce totiţ zcela ruší tzv. 

nepopiratelnost mateřství, tedy pravidlo, ţe jakkoli je biologický otec dítěte nejistý, 

biologickou matkou je vţdy ta, která dítě porodila. Avšak v důsledku některých metod 

asistované reprodukce došlo i k problematizaci biologického mateřství. Mateřství je dnes 

moţné dělit na biologické, které je vymezeno sdílením genetické informace mezi matkou a 

dítětem, a fyzické, které je určeno těhotenstvím a porodem. V případě nesouladu mateřství 

biologického (definovaného geny) a fyzického (definovaného porodem) se sociální matkou 

stává buď ta ţena, která dítě porodila
83

, nebo ta, jeţ sdílí s dítětem genetickou informaci
84

. 

Celá problematika asistované reprodukce je eticky citlivá, filosoficky zajímavá a právně 

regulovaná. Z etického a filosofického hlediska je asi nejzávaţnější otázkou, do jaké míry má 

lidstvo právo zasahovat do procesu lidské reprodukce.
85

 

Výsledky vědeckého zkoumání bezdětnosti nejsou pouţívány jen v oblasti vědy, ale 

jsou ve větší či menší míře popularizovány v médiích. Mohou vést k definování 

společenských rizik, kterými jsou např. důsledky stárnutí populace na systémy sociálního 

zabezpečení, a v neposlední řadě jsou tyto výsledky vyuţívány také k iniciaci nebo 

argumentaci sociálně-politických intervencí zejména v oblasti propopulačních a rodinných 

politik nebo pracovně-právní legislativy.
86
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2.2.1. Pojem bezdětnost a jeho jazyková stránka 

Stav bezdětnosti je moţné v širokém pojetí definovat jako absenci biologického i sociálního 

rodičovství. Biologické rodičovství je definováno početím, těhotenstvím a porodem a sociální 

rodičovství je definováno kulturně a zákonně stanovenými rodičovskými právy a povinnostmi 

a zahrnuje také různé formy náhradního rodičovství, např. adopci.
87

 

Bezdětní představují širokou kategorii lidí, která zahrnuje ţeny i muţe s nejrůznějšími 

ţivotními podmínkami, strategiemi a identitami, to znesnadňuje výzkumnou konceptualizaci
88

 

a operacionalizaci bezdětných. Při zkoumání bezdětnosti a bezdětných lze rozlišovat mezi 

dimenzí dobrovolné bezdětnosti a nedobrovolné bezdětnosti. V ţivotě jednotlivce je 

bezdětnost buď dočasnou, nebo celoţivotní záleţitostí. Stav bezdětnosti můţe být daným 

jedincem vnímán jako nedobrovolný stav nebo jako chtěný, tedy dobrovolný. Nedobrovolná 

bezdětnost je jedincem pociťovaná jako problém, který byl způsoben nejrůznějšími bariérami. 

Nedobrovolná bezdětnost můţe být přitom zapříčiněna biologickými faktory jako je 

infertilita/sterilita nebo také tím, ţe ţeny odkládající narození dítěte do vyššího věku mohou 

pak mít problémy s otěhotněním případně donošením dítěte. Dále můţe být nedobrovolná 

bezdětnost zapříčiněna faktory strukturálními a kulturními, např. ţena nestihne své plány 

ohledně dítěte zrealizovat, protoţe třeba nemá v danou dobu vhodného partnera. Dobrovolná 

bezdětnost se týká jedinců, kteří si plánovaně volí ţivot bez potomků. V některých případech 

je hranice mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností jen velmi těţko definovatelná.
89

  

Můţeme rozlišit dvě základní strategie vedoucí k dobrovolné bezdětnosti: Za prvé, 

existuje skupina ţen, která se pro svou bezdětnost rozhodne uţ v poměrně raném věku. Za 

druhé, jsou tu ţeny, které odkládají mateřství tak dlouho, dokud jiţ z biologického hlediska 

není pozdě. Po dítěti nijak silně netouţí a tak čekají, aţ se ozve „tikot biologických hodin“. 

Ale jelikoţ k tomu nedojde, zůstávají celoţivotně bezdětné. Stav bezdětnosti se nedotýká jen 

daného jednotlivce, ale i jeho okolí, které vnímá a proţívá stav bezdětnosti různými způsoby 

(např. jako individuální problém, společenský problém, volba, trvalá ztráta), a toto vnímání 
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bezdětnosti se můţe u jednotlivců, ale i v rámci veřejných mediálních diskusí v čase 

proměňovat. 
90

 

Při rozlišování bezdětnosti na dobro-volnou a ne-dobro-volnou, jak je to praktikováno 

v odborné literatuře i ve veřejných médiích, je přítomen koncept volby
91

 – volby pro 

bezdětnost nebo pro rodičovství, které nebylo (doposud) moţné/ţádoucí realizovat. 

Ne-dobrovolná bezdětnost je v českých veřejných médiích ztotoţňována s biologickou 

neplodností (zdravotní bariéry) a nedobrovolně bezdětní si zaslouţí soucit a pomoc, zatímco 

dobro-volná bezdětnost, jakoţto volba ţivota bez dětí, bývá zdrojem nepochopení a odsudku a 

takoví jedinci jsou pak označováni za sobecké, kariéristy a neschopné převzít za někoho 

jiného zodpovědnost. Dobrovolnost a nedobrovolnost jsou také spojovány s vinou a nevinou. 

Jako méně vinní jsou označování nedobrovolně bezdětní (neplodní). Jim byla bezdětnost dána 

„zvenčí“ od osudu či přírody
92

. Za neplodnost si podle médií více můţou samy ţeny, tím, ţe 

odkládají mateřství do stále vyššího věku, muţi sice zase odkládají otcovství, ale to není 

v médiích tematizováno v souvislosti s vinou tak často. Neplodní muţi jsou s vinou spojováni 

v médiích snad jen v podobě kouření nebo nošení těsných dţínových kalhot. Největší vina je 

samozřejmě spojována s dobrovolně bezdětnými. Ti, se rozhodli pro ţivot bez dětí, coţ není 

povaţováno za „normální“ a „přirozené“ a navíc tato jejich volba je spojována s budoucí krizí 

důchodového systému. Dobro-volně bezdětní jsou osočováni za to, ţe nechtějí investovat do 

výchovy dalších generací, ale péči a ekonomickou sílu těchto generací budou ve stáří 

vyuţívat.
93

  

Bezdětní mají tedy vţdy na výběr pouze mezi dvěma označeními: dobrovolně nebo 

nedobrovolně bezdětný/ bezdětná a s tím jsou spojené také důsledky: buď odsouzení, nebo 

litování ze stran okolí. Toto označení si buď zvolí sami, i kdyţ to mnozí jako volbu vlastně 

ani nevnímají, nebo jim ho přiřkne okolí. I kdyţ v souladu s konceptem volby se zdá být 

rozdělení na dobro-volnou a ne-dobro-volnou bezdětnost logické, analýza dat – rozhovorů 

s bezdětnými ve věku alespoň 30 let - , kterou vypracovala Hašková, ukázala, ţe bezdětnost 

nebývá důsledkem volby ţivota bez rodičovství. Právě naopak, ukazuje se, ţe nejde o 

usilování o celoţivotní bezdětnost, není to ani strategie, ani taktika, ukazuje se být častěji ne-
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volbou. Hašková uvádí, ţe cesta k ţivotní bezdětnosti bývá popisována jako plynutí ţivota 

bez přechodu k rodičovství nebo bez rozhodnutí se pro rodičovství.
94

 

Na základě teoretického studia literatury Hašková vytvořila následující schéma č. 1: 

 

 Schéma č. 1: Typy bezdětných strukturované dle ne/dobrovolnosti bezdětnosti 

z pohledu bezdětné/ho (dimenze childfree – childless) 

 

     

Zdroj: Hašková 2006:13 

 

 

Jelikoţ plánování rodičovství probíhá většinou v rámci heterosexuálního partnerství
95

, 

hraje dále při zkoumání bezdětnosti důleţitou roli také partnerský status bezdětného (viz 

schéma č. 2). 
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 Schéma č. 2: Typy bezdětných strukturované dle ne/existence partnerství  

(dimenze bezdětná partnerství – singles) 

 

Zdroj: Hašková 2006:14 

 

Z výše uvedených schémat vyplývá, jak rozdílné mohou být ţivotní situace, identity a 

strategie bezdětných, jak se můţe situace bezdětnosti v průběhu ţivota jednotlivce 

proměňovat, a jaký je tedy bezdětnost komplexní jev.
96

 

Moţnosti jazyka, ve kterém o bezdětnosti vypovídáme, jsou velmi důleţité. Předpona 

„bez“ ve slově „bezdětnost“ navozuje pocit ztráty a neúplnosti. Rozdíly a přechody mezi 

dětností a bezdětností, dobrovolnou a nedobrovolnou nejsou ve skutečnosti tak ostré, 

klasifikující a vylučující, jak se díky jazyku, který je mění na protikladné, zdají být.  Jazyk tak 
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produkuje dvě části tvořící celek, ze kterého není moţné vystoupit právě proto, ţe tvoří celek. 

Člověk si na své ţivotní dráze můţe jako model dospělosti „vybrat“ buď dětnost nebo 

bezdětnost, avšak tyto moţnosti si nejsou rovnocenné, nejsou na stejné úrovni, jsou 

hierarchicky uspořádané. První moţnost (dětnost) je normální, je „normou“ a „přirozeností“, 

naopak ta druhá (bezdětnost) je od první negativně odvozená, navozuje pocit ztráty a 

neúplnosti („bez“).
97

 

Snaha o oproštění negativní konotace slova „bezdětnosti“ se soustřeďuje na to najít 

jiné „samostatné“ slovo vymezené pozitivně. Toto slovo by nahradilo negativně odvozené 

slovo „bezdětnost“ a nebylo by součástí celku „rodičovství-dětnost“. Takovéto slovo však 

český jazyk nemá, avšak v anglickém jazyce uţ se takový termín pro pojmenování těch, kteří 

volí ţivot bez dětí, začíná v odborně psané literatuře objevovat. Místo výrazu „child-less“ 

(bez-dětní) se v anglicky psané odborné literatuře a publicistice můţeme setkat s termínem 

„childfree“
98

 – od dětí volní, osvobození.
99

 

Termínem „childfree“ se začali označovat bezdětní lidé, kteří si ţivota bez rodičovství 

zvolili a odmítali označení „childless“, jakoţto stigmatizující normativní nálepku, kterou 

povaţovali pro označení jejich identity za nepřesnou. Díky jejich celosvětovému i 

regionálnímu aktivistickému „hnutí“ začal termín „childfree“ – lidé od dětí „volní“ nebo 

„osvobození“ vstupovat do veřejného povědomí. Tito lidé se totiţ necítí být „bez“, oni nejsou 

těmi, kteří by ve svém ţivotě rodičovství „postrádali“, nepociťují „chybění“ dětí. Český jazyk 

ţádné takové slovo nemá, a tak si musí vypomoci slovem „dobrovolně“, avšak ani tak se 

nevyhne normativní předponě „bez“ ve slově „bezdětnost“.
100

 

Hašková a Zamykalová uvádějí další příklady, které ukazují na normativitu jazyka 

uţívaného v kontextu reprodukce. Dalším takovým slovem můţe být „ne-plodnost“, coţ dává 

důraz na normalitu plodnosti, „mimo-manţelská plodnost“ nebo „ne-úplná rodina“, které 

ukazují na normalitu úplných rodin. Pro tyto „ne-normální“ projevy reprodukčního chování 
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neexistuje samostatné nebo pozitivně vymezené pojmenování. Jediná moţnost, jak tyto 

projevy reprodukčního chování pojmenovat, existuje skrze jejich dichotomické negativní 

vymezení. 
101

 

2.2.2. Postoje k bezdětnosti v ČR 

Do konce socialistické éry zůstaly postoje české populace vůči rodičovství velmi tradiční. 

Mateřství a péče o děti byla většinou obyvatel povaţována za hlavní poslání ţeny a 

dobrovolná bezdětnost se setkávala s všeobecným nepochopením či nesouhlasem. V průběhu 

90. let došlo k překotným změnám v rodinném chování, které byly doprovázeny i změnami 

hodnotové orientace, jeţ se dotkly i akceptace bezdětnosti.
102

 

O této proměně hodnot přinášejí důkaz údaje ze série opakovaných reprezentativních 

výzkumů, které v ČR proběhly v rámci rozsáhlého mezinárodního srovnávacího projektu 

European Values Study (EVS)
103

 v češtině známého jako „Evropský výzkum hodnot“. Tento 

výzkum probíhal v pravidelných vlnách, vţdy přibliţně po devíti letech. Na reprezentativním 

výběrovém souboru české populace byl v letech 1991
104

, 1999 a 2008
105

 zkoumán vývoj 

určitých hodnotových preferencí a postojů. Jedna ze souboru výzkumných otázek zněla: 

Myslíte si, ţe ţena musí mít děti, aby se splnilo její poslání, nebo to není nutné? (srov. tab. 

č. I. viz Přílohy).
106

 Data pro rok 1999 ukazují, ţe došlo ve srovnání s rokem 1991 

k výraznému posunu v názorech na to, jestli „ţena musí mít děti, aby se splnilo její poslání“. 

V období let 1991 – 1999 se podíl respondentů ţen, ale i muţů spojujících ţivot ţeny 

výhradně s mateřstvím výrazně sníţil. Avšak nejzajímavější na proměnách hodnot je to, ţe 
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 Na počátku 80. let se zformovala v západní Evropě skupina sociologů pod vedením profesorů Iana Kerkhofse 

z Katolické university v Lovani a Ruuda de Moora z Tilburgské univerzity, aby zmapovala politické, 
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postoje v ČR 1991-2008 (pramenná publikace European Values Study). Brno: Masarykova univerzita). 
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v roce 2008 se podíl respondentů, kteří vyjádřili svůj souhlas s tím, ţe „ţena musí mít dítě, 

aby se splnilo její poslání“, přiblíţil zase číselným hodnotám z roku 1991. Podíl muţů, kteří 

souhlasili s daným výrokem, stoupl v roce 2008 na 59% (v roce 1991 to bylo 66%) a podíl 

ţen vzrostl na 64%, coţ je minimální rozdíl oproti roku 1991, kdy to bylo 69%.
107

 

Nahlédnout do současných postojů české populace k rodičovství lze v rámci výsledků 

druhé vlny průzkumu „Srovnávací šetření postojů a názorů na reprodukční chování a opatření 

populační politiky“ (Population Acceptance Study, PPA 2)
108

, který proběhl v České 

republice v roce 2001. Z analýzy vyplývá, ţe přes prudké změny v demografickém chování 

přetrvává v Česku velmi pozitivní vnímání rodičovství a o bezdětných lidech často stále 

přetrvává představa, ţe nemohou být skutečně šťastní (srov. tab. č. II viz Přílohy).
109

  

Z tabulky (č. II viz Přílohy) vyplývá, ţe domov a děti jsou pro většinu české populace 

podmínkou úplného štěstí a spokojenosti, přičemţ u mladších generací je tento pocit silnější u 

ţen neţ u muţů. Je zajímavé, ţe většina respondentů nacházejících se v období, kdy ještě 

značná část populace neţije v rodině s dětmi, tj. ve věku 18 – 29 let, souhlasí s tvrzením, ţe 

„ … jediné místo, kde se člověk cítí úplně šťasten a spokojen“, je „doma s dětmi“. Méně častý 

souhlas byl s výrokem „Nevěřím, ţe člověk můţe být opravdu šťasten, kdyţ nemá děti“. Tyto 

výsledky odpovídají výše zmíněným výsledkům Evropské studie hodnot a můţou být 
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 Evropský srovnávací výzkum moţných účinků populační politiky (Population Policy Acceptance Study - 
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byl Prof. PhDr. Ladislav Rabušic z Masarykovy univerzity v Brně. Šetření PPA bylo realizováno na 

reprezentativním vzorku české populace ve věku mezi 18 a 75 lety. Informace se sbíraly pomocí 

standardizovaných osobních rozhovorů, které probíhaly v domácnostech respondentů. Bylo dotázáno celkem 

1094 respondentů s návratností 68%. Výsledky šetření byly váţeny metodou RAKING a mohou být povaţované 

za reprezentativní pro celou českou populaci ve věku od 18 do 75 let 

(http://archiv.soc.cas.cz/articles/cz/31/64/Vyzkum-postoju-k-populacnim-politikam-CR-Population-Policy-

Acceptance-Study-.html (staţeno 15. 12. 2010)). 
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interpretovány jako důkaz toho, ţe mladší kohorty nevnímají celoţivotní bezdětnost druhých 

lidí nezbytně jako překáţku k dosaţení osobního štěstí.
110

  

O veřejnou akceptaci bezdětnosti se zajímalo i dotazníkové šetření Naše společnost 

2004/4
111

. Zjistilo se, ţe mezi přijatelné důvody pro celoţivotní bezdětnost patří pro více neţ 

polovinu české populace ohroţení zdraví dítěte (78% populace), ohroţení vlastního zdraví 

(67% populace) a také špatná ekonomická situace (64% populace). Posledně jmenovaný 

důvod má vysokou přijatelnost zejména mezi mladými dotazovanými, mezi mladšími 36 let je 

tento důvod akceptován více neţ 70% z nich
112

(srov. tabulka č. III
113

 viz Přílohy).
114

 Přes 

celkový posun v pohledu na bezdětnost lze říci, ţe česká společnost zůstává v postojích 

k rodičovství a hodnotě dítěte poměrně konzervativní. 

2.2.3. Očekávaná míra bezdětnosti 

Přestoţe si většina populace včetně bezdětných zachovává velmi pozitivní vztah 

k rodičovství, tak dochází v České republice v posledních 15 letech ke strmému nárůstu 

bezdětnosti především ve věku 20-30 let.
115

  

 Data výzkumu PPA 2 umoţňují hrubou analýzu očekávaného podílu muţů a ţen, kteří 

očekávají, ţe zůstanou bez dětí
116

. Ve výzkumu PPA 2
117

, kterého se zúčastnili respondenti 

v České republice a dalších středoevropských zemích (Německo, Polsko, Rakousko a  
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Slovinsko), významná část bezdětných muţů a ţen do 39 let uvedla, ţe nezamýšlí mít dítě 

(srov. tab. č. 2
118

).
119

 

 Tabulka č. 2: Podíl bezdětných ve věku 18-39 let, kteří nezamýšlejí mít v budoucnu dítě, 

nebo si nejsou jisti 

 

 

Původní zdroj: PPA 2 (Population Policy Acceptance Survey, 2001)
120

 

                                                                                                                                                                                     
116

 Tento výzkum je hodnotný i díky tomu, ţe zahrnuje také ty jedince, kteří si ještě nejsou ohledně případného 

rozhodnutí o rodičovství jisti. Naopak, nevýhodou českého výzkumu PPA 2 je malý vzorek respondentů, který 

v případě bezdětných ve věku 18 – 39 let obsahuje pouze 84 ţen a 98 muţů (Sobotka, T. 2006. „Bezdětnost 

v České republice.“ Pp. 60-78 in D. Hamplová; P. Šalamounová; G. Šamanová (eds.) Ţivotní cyklus 

(sociologické a demografické perspektivy). Praha: Sociologický ústav AV ČR). 
117

 Průzkum PPA 2 obsahoval celkem 11 otázek, na které odpovídali muţi a ţeny, kteří nezamýšlí mít 

v budoucnu dítě, případně nejsou rozhodnutí, a které se dotkly všech důleţitých důvodů, které mohu negativně 

ovlivnit touhu mít (další) dítě. Respondentům byl předloţen následující seznam důvodů: (a) Uţ mám tolik dětí, 

kolik jsem chtěl(a); (b) Nedovoluje to můj zdravotní stav; (c) Ţiji sám(a) a nemám stálého partnera; (d) Moje 

práce a profesní aktivity to neumoţňují; (e) Musel(a) bych obětovat čas, který věnují svým zájmům; (f) Chci si 

udrţet svůj současný ţivotní standard; (g) (Další) dítě by stálo příliš mnoho; (h) Příliš se obávám toho, jaká 

budoucnost by moje děti čekala; (i) Nemohl(a) bych si uţívat ţivota tak jako dosud; (j) Já nebo můj partner 

(moje partnerka) jsem příliš staří; (k) Můj partner (má partnerka) nechce mít (další) dítě (Sobotka, T. 2006. 

„Bezdětnost v České republice.“ Pp. 60-78 in D. Hamplová; P. Šalamounová; G. Šamanová (eds.) Ţivotní cyklus 

(sociologické a demografické perspektivy). Praha: Sociologický ústav AV ČR). 
118

 Údaje v tabulce jsou získány z váţeného souboru respondentů. V Rakousku nebyla umoţněna odpověď 

„nejsem si jistý/ jistá“ (Sobotka, T. 2006. „Bezdětnost v České republice.“ Pp. 60-78 in D. Hamplová; P. 

Šalamounová; G. Šamanová (eds.) Ţivotní cyklus (sociologické a demografické perspektivy). Praha: 

Sociologický ústav AV ČR). 
119

 Sobotka, T. 2006. „Bezdětnost v České republice.“ Pp. 60-78 in D. Hamplová; P. Šalamounová; G. 

Šamanová (eds.) Ţivotní cyklus (sociologické a demografické perspektivy). Praha: Sociologický ústav AV ČR. 

      Česko Německo 

(východ) 

Německo 

(západ) 

    Polsko   Rakousko   Slovinsko 

Bezdětné ţeny 

ve věku 18-39 let 

Nezamýšlí v  

budoucnu mít dítě 

 

Není si jistá  

 

 

 

     19,3% 

 

     12,0% 

 

 

 

     10,6% 

 

     22,5% 

 

 

 

     24,9% 

 

     21,0% 

 

 

 

       8,5% 

 

     32,7% 

 

 

 

     21,2% 

 

         

 

 

 

       5,7% 

 

     14,9% 

Celkem 

Celkem z úhrnu 

všech ţen  

(18-39 let) 

     31,3% 

 

 

     10,6% 

     33,1% 

 

 

     13,9% 

     45,9% 

 

 

     23,1% 

     41,2% 

 

 

     15,8% 

     21,2% 

 

 

       6,8% 

     20,6% 

 

 

       8,0% 

N (bezdětné/celkem)     83/245    160/382    233/464    447/1165     156/482    141/362 

Bezdětní muţi 

ve věku 18-39 let 

Nezamýšlí mít v 

budoucnu dítě 

 

Není si jistý 

 

 

 

       9,4% 

 

     24,4% 

 

 

 

     24,9% 

 

     26,2% 

 

 

 

     29,5% 

 

     29,8% 

 

 

 

     13,5% 

 

     40,3% 

 

 

 

     22,6% 

 

         

 

 

 

      8,2% 

 

     12,1% 

Celkem 

Celkem z úhrnu 

všech muţů 

(18-39let) 

     33,9% 

 

 

     21,2% 

     51,1% 

 

 

     33,6% 

     59,3% 

 

 

     39,8% 

     53,8% 

 

 

     29,5% 

     22,6% 

 

 

     11,7% 

     20,3% 

 

 

     11,0% 

N (bezdětní/celkem)    127/203    237/360    305/455    593/1083    252/486    207/382 
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V České republice se jednalo o 19,3% bezdětných ţen a 9,4% bezdětných muţů, kteří 

uvedli, ţe nezamýšlí mít dítě. Ve většině zemí převyšoval počet nerozhodnutých nad počtem 

těch, kteří si jsou svou volbou pro celoţivotní bezdětnost jisti. V České republice si nebylo 

jisto 24,4% bezdětných muţů a jen 12% bezdětných ţen. Sečteme-li dohromady bezdětné 

respondenty, kteří nezamýšlejí mít děti a ty, kteří si ještě nejsou jisti, zjistíme, ţe zaloţení 

rodiny není samozřejmou součástí ţivotních plánů pro mnoho mladých ţen a pro ještě více 

muţů. Zatímco 10,6% ţen ve věku 18 – 39 let neočekává děti nebo si nejsou jisté, zda budou 

mít v budoucnu potomka, u muţů je tento podíl dvojnásobný (21,2%). To je známkou toho, 

ţe dochází ke sníţení normativního tlaku na to, aby se kaţdý dospělý jedinec stal rodičem.
121

  

Co se týče demografických prognóz týkajících se očekávané konečné bezdětnosti u 

ţen v ČR, tak nejsou jednoznačné. Hašková uvádí několik odlišných odhadů od různých 

autorů: T. Sobotka předpokládá v generaci ţen narozených v ČR v roce 1975 konečnou 

bezdětnost ve výši 13-18%. J. Rychtaříková zase předpovídá, ţe trvale bezdětná zůstane 

kaţdá třetí ţena s vysokoškolským vzděláním, kaţdá pátá ţena se základním vzděláním, 11% 

ţen vyučených a 16% ţen se středoškolským vzděláním s maturitou. Avšak oba se shodují na 

tom, ţe k určitému (většímu či menšímu) nárůstu konečné bezdětnosti dojde. Podle Sobotky 

však bude ČR patřit spíše k zemím se středně vysokými podíly celoţivotně bezdětných 

(15-22% ţen v generaci), coţ je většina evropských států, nebo k zemím (např. Francie a 

Švédsko) s nízkými podíly celoţivotně bezdětných (méně neţ 15% ţen v generaci). Naopak 

Rychtaříková nevylučuje připojení ČR k zemím, mezi něţ patří zejména Německo a 

Rakousko, s vysokými podíly celoţivotně bezdětných.
122

 

Kromě aktuální otázky po tom, jak vysoká bude konečná bezdětnost babyboomové 

generace českých ţen, vyvstává také otázka po platnosti a významu hypotézy o pasti nízké 

plodnosti. Tato hypotéza předpokládá „ţe jestliţe ve společnosti klesne plodnost a určitou 

dobu setrvá pod jistou úrovní (cca 1,5 dětí na ţenu), začnou ve společnosti působit takové 

mechanismy, které povedou k dalšímu sniţování plodnosti, pokud nebude vyvinut tlak, který 

by účinně působil proti těmto mechanismům“.
123

 Hypotéza je vystavěna na argumentu 

demografickém, který poukazuje na fakt, ţe menší počet potenciálních matek znamená do 

                                                                                                                                                                                     
120

 Převzato z: Sobotka, T. 2006. „Bezdětnost v České republice.“ Pp. 60-78 in D. Hamplová; P. Šalamounová; 

G. Šamanová (eds.) Ţivotní cyklus (sociologické a demografické perspektivy). Praha: Sociologický ústav AV 

ČR; str. 71. 
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 Sobotka, T. 2006. „Bezdětnost v České republice.“ Pp. 60-78 in D. Hamplová; P. Šalamounová; G. 

Šamanová (eds.) Ţivotní cyklus (sociologické a demografické perspektivy). Praha: Sociologický ústav AV ČR. 
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 Hašková, H. 2009. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. 
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 Hašková, H. 2006b. „Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti.“ Praha: Sociologický ústav 

AV ČR. [online]. Dostupné z adresy: http://www.soc.cas.cz/projects/cz/16/34/Fenomen-bezdetnosti-v-kontextu-

socialnich-zmen-v-ceske-spolecnosti.html (staţeno 17. 9. 2009); str. 6. 
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budoucna méně porodů, dále pak na argumentu sociologickém, jenţ staví na předpokladu, ţe 

nízká plodnost vede k vytváření jakési „kultury nízké plodnosti“ (kultury malých 

rodin/kultury jedináčkovství/kultury bezdětnosti), a na argumentu, který dává reprodukční 

chování do souvislosti s kombinací ekonomických aspirací a očekávaného příjmu mladých 

lidí, a předpokládá, ţe zatímco mají aktuálně aspirace mladých kohort rostoucí tendenci, 

jejich očekávaný příjem klesá také v důsledku stárnutí populace, způsobeného zejména 

nízkou plodností. Generace vyrůstající a dospívající v rámci zemí s vysokým podílem 

celoţivotně bezdětných (případně rodin s jedináčky), budou pravděpodobně dávat přednost 

těmto modelům soukromého ţivota častěji neţ generace předchozí
124

.
125

 

Ačkoliv jednotlivé odborné prognózy konečné bezdětnosti a plodnosti současných 

mladých českých ţen jsou ovlivňovány tím, jaký důraz je při vyslovování těchto prognóz 

kladen na vliv hodnotových a strukturálních změn, je moţné se domnívat, ţe se hodnotové i 

strukturální faktory ve svém působení na reprodukční preference, plány i chování nejen 

doplňují, ale dokonce se i vzájemně dynamicky ovlivňují.
126

 

 

2.3. Pojem norma a normy související s rodičovstvím/mateřstvím 

Kaţdá populace, aby zachovala svou kontinuitu, si ustavila normy a vzorce chování, které 

vyvíjejí na jedince a páry pronatalitní tlaky. Tyto tlaky jsou součástí naší kaţdodennosti, aniţ 

bychom si jejich manipulativní působení uvědomovali.
127

  

Slovo „norma“ pochází z latinského norma, coţ znamená úhelnice, míra, měřítko. 

Tento pojem je moţné pouţít ve třech významech. Zaprvé označuje to, co je „normální“, co 

se ze statistického hlediska obvykle vyskytuje. Zadruhé se tento pojem někdy uţívá ve smyslu 

jakéhokoliv sociálního determinismu nebo jakéhokoliv sociokulturního regulativu, který 

v určité situaci působí na lidi jako členy skupiny a ovlivňuje jejich chování jednotným 

způsobem. A zatřetí, coţ je nejčastěji uţívaný význam, který lze pokládat za základní, 
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 Jak uvádí Hašková, „takový vývoj nachází oporu zejména v realitě reprodukčního chování, plánů a preferencí 
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v-ceske-spolecnosti.html (staţeno 17. 9. 2009); str. 6-7). 
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 Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Slon. 
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označuje pojem „norma“ obecné verbalizované pravidlo, jeţ mají jednající ve svém chování 

respektovat a které se pro ně pokládá za závazné.
128

 

Slovo „normalita“ pochází z latinského normalis a znamená vyměřený úhelnicí, 

pravidelný. V sociologii je tento pojem uţíván jako protiklad anomie, jako stav, kdy 

jednotlivci skupiny či celá společnost přiměřeně respektují ustanovené systémy hodnot a 

norem. Ačkoli se různé kultury ve svém pojetí normálního a nenormálního často výrazně liší, 

ţádná z nich většinou není ochotna tolerovat výraznější odchylky od svého vlastního 

standardu.
129

 

Hašková a Zamykalová si ve svém článku „Mít děti – co je to za normu? Čí je to 

norma?“ při objasňování pojmů norma, normalita a normativita vzaly na pomoc díla Michela 

Foucaulta
130

, jenţ jim poskytl slovník, kterým o normách a o bezdětnosti hovořit. Upozorňují 

na to, ţe to byl právě Foucault a také jeho školitel Canguilhem
131

, kdo upozornil na 

nesamozřejmost normálního a normality. Koncept normality tu s námi není odjakţiva
132

. 

Canguilhem také upozorňuje na to, ţe přechod od a-normality k ab-normalitě, deviaci či 

patologii není tak ostrý a ţe patologie je ţivotní realitou. I ab-normalita bezdětnosti tu s námi 

není odjakţiva a normy rodičovství se v čase proměňují.  

Co je „normální“ tedy to, co se obvykle vyskytuje, je nám předkládáno mimo jiné také 

demografickými statistikami, které ve svých zdánlivě neutrálních popisech často obsahují 

hodnocení. Všechny tyto snadno dostupné a všudypřítomné statistiky týkající se narozených, 

zemřelých, ţen, co porodily, ţen, co potratily a ţen, které jsou v pětatřiceti stále bezdětné, 

nám sdělují, zda se kaţdý z nás chová (ještě) standardně, jako většina ostatních nebo uţ ne. 

Všechna tato čísla získávají svůj význam prostřednictvím různých srovnání, hierarchizace a 
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 Canguilhem, G. (1966 [1943]): Le normal et le pathologique. Paris: PUF. 
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hodnocení, která vnucují normalitu, protoţe normální je to, co převaţuje, coţ je zjistitelné 

právě z těchto statistik.
133

 

2.3.1. Normy týkající se rodičovství/mateřství 

Hašková a Zamykolová uvádějí, ţe podle Parka
134

 by kaţdá správná „dospělá“ biografie měla 

zahrnovat vyprávění o rodičovství a dětech. Rodičovství je povaţováno za jakýsi povinný 

rituál přechodu do úplné dospělosti. Tento „rituál“ je klíčový zejména pro ţeny – normální, 

zdravá a zralá ţena je ta, která se v průběhu svého ţivota stane matkou alespoň jednoho dítěte 

nebo si alespoň proţije těhotenství a porod.
135

 Rabušic k tomu uvádí, ţe: „Socializace 

kaţdého jedince uţ od útlého dětství v sobě obsahuje nepočítaně prvků, které mu 

permanentně vštěpují, ţe být maminkou a tatínkem je ta nejlepší a nejbáječnější věc na 

světě“.
136

 Rodičovství je tak pokládáno za normu a bezdětnost je tolerována jen jako dočasná 

fáze.  

Avšak ne kaţdé rodičovství nebo spíše mateřství
137

je tou normou, vůči níţ jsou 

bezdětní (ale i „jinak dětní“) poměřováni.
138

 Existuje totiţ hierarchie cest k rodičovství a 

zejména mateřství, jehoţ spojení s ţenstvím získáváme v naší kultuře jiţ v procesu prvotní 

socializace.
139

 Na úplném vrcholu této hierarchie stojí biologické a genetické rodičovství 

(ţena porodí dítě, které má s ní a s jejím partnerem genetickou vazbu), následuje zrealizování 

rodičovství pomocí asistované reprodukce
140

, a to i s dopomocí dárcovských gamet
141

 (dítě 
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nemusí mít genetickou vazbu s (oběma) rodiči, ale je zde stále záţitek těhotenství a porodu). 

Na třetím místě je adopce (zde uţ není ani záţitek těhotenství a porodu), při níţ jsou v rodném 

listě adoptivní rodiče uvedeni místo rodičů biologických. Větší přiblíţení normě biologického 

rodičovství poskytuje asistovaná reprodukce, proto ji většina nedobrovolně bezdětných 

upřednostňuje před adopcí. Adopce bývá spojována s mnoha obavami, například s nejistotou 

ohledně původu dítěte, jací byli jeho biologičtí rodiče a jakou má genetickou „výbavu“ (jestli 

nemá třeba vrozený sklon k alkoholismu nebo k agresivitě, nebo k nějakým nemocem). 

Naproti tomu rizika spojovaná s asistovanou reprodukcí bývají potlačována a převládá velká 

víra v úspěch asistované reprodukce. Po adopci následuje v hierarchii rodičovství pěstounství 

a aţ na konci je celoţivotní dobrovolná bezdětnost, tedy absence jakékoli formy 

rodičovství.
142

 

Ideální forma rodičovství – rodičovství genetické a biologické, které vzniká 

„přirozeným“ spojením heterosexuálního páru – se stala měřítkem normality proto, ţe je 

chápána jako ta, která je v souladu s „přírodou“, s geneticky podmíněnými pudy. Jednou 

z dalších „přirozeností“ a „normálností“ je „mateřský pud/instinkt“ a „instinktivní“ mateřská 

láska. Vůbec spojení matka-ţena je chápáno jako mnohem uţší spojení neţ otec-muţ. Ţeny 

jsou k mateřství poutány skrze biologii, geny, instinktivní pudy a city, tedy „přírodou“, proti 

které se nelze postavit. Konstruujeme-li biologickou „přirozenost“ reprodukce, mateřského 

pudu i „instinktivní“ mateřské lásky vyjde nám, ţe nereprodukce a nedostatek mateřského 

pudu a lásky jsou z biologického hlediska „nepřirozené“.
143

 

Elizabeth Badinter ve své knize Mateřská láska
144

 poukazuje prostřednictvím „dějin“ 

chování především francouzských matek ke svým dětem během čtyř století na to, ţe vnímání 

mateřské lásky jako vrozeného a neměnného instinktu a obsah mateřské role je jen 

předepsanou společenskou normou, která se historicky proměňuje v závislosti na tom, jaké 

hodnoty v danou dobu ta která společnost uznává. Mateřská láska je tedy jen společenský 

                                                                                                                                                                                     
spermií. Dárcovství oocytů je metoda stará jen pár let a nesrovnatelně technologicky i organizačně sloţitější. 

Dárkyně musí projít náročným hormonálním stimulačním cyklem, stejným jako procházejí pacientky 

připravující se na oplodnění ve zkumavce. Pak se jí zralá vajíčka v krátké narkóze odeberou, ale musí se 

okamţitě pouţít (tzn. oplodnit spermiemi), protoţe zatím neexistuje technologie jak je úspěšně zmrazit a 

rozmrazit, coţ je moţné udělat se spermiemi. Oplodněné vajíčko, tedy embryo, uţ lze zmrazit a rozmrazit 

poměrně spolehlivě (Konečná, H. 2004. „Rodičovství biologické a nebiologické v asistované reprodukci.“ 

[online]. Dostupné na adrese: http://www.materska-nadeje.cz/Rodicovstvi%20biologicke%20a%20nebiologicke

%20v%20asistovane%20reprodukci%203.5.2004.pdf). 
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konstrukt a s „přirozeností“ nemá nic společného
145

, jak říká Badinter: „Materská láska 

neprichádza sama od seba. Je ‘navyše’“.
146

 „Tak dlho sa hovorilo o materskej láske ako o 

inštinkte, aţ sme boli ochotní uveriť, ţe toto správanie je súčasťou ţenskej povahy bez ohľadu 

na dobu a prostredie, ktoré ţenu obklopuje. V našich predstavách kaţdá ţena-matka nachádza 

v sebe všetky odpovede súvisiace s jej novým údelom. Akoby vopred utvorená, automatická a 

nevyhnutná činnosť čakala len na příleţitost, aby se uplanitla“.
147

  

Další norma se týká ideálního počtu dětí. Rodina, o kterou bychom měli usilovat, je 

dvoudětná. „Většina obyvatel moderních společností vyjadřuje jako ideál dvě děti 

v rodině“.
148

 Ideálem je tedy mít dvě geneticky vlastní děti, o které se bude jejich matka 

v prvních letech jejich ţivota plně starat. Normou není jen několikaletá domácí péče v prvních 

letech ţivota dětí, tato péče zahrnuje další normu týkající se co nejdelšího moţného kojení. 

Správná matka je tedy s dítětem v prvních letech jeho ţivota doma, co nejdéle ho kojí a 

v případě nutnosti se vzdá práce a dá přednost rodině a dětem. Mnohé ţeny tak musí řešit, jak 

sladí pracovní povinnosti s péčí o dítě/děti. Tento „klasický, tradiční, normální, přirozený a 

biologický“ model mateřství by se měly všechny ţeny snaţit naplňovat nebo alespoň umět 

dobře zdůvodnit, proč v jejich případě tento ideál není moţné naplnit. Ačkoli tento model 

mateřství tu s námi není odjakţiva.
149

 

Badinter
150

 uvádí, ţe výše zmíněný ideál matky, která co nejdéle kojí a intenzivně 

pečuje o nejmenší děti, ještě v 17. století neexistoval. Aţ v poslední třetině 18. století dochází 

k radikální změně v myšlení a začíná se pomalu vynořovat nový obraz matky. Aţ v průběhu 

19. století „vzniká“ matka, kterou známe dnes.
151

 „Ţene sa tak ukládá za povinnosť, aby bola 

predovšetkým matkou, a utvárá sa mýtus, který pretrváva ešte aj o dve storočia: mýtus o 

materskom inštinkte alebo o spontánnej láske kaţdej matky k svojmu dieťaťu“.
152

 Nová 

norma mateřství, která mimo jiné kladla důraz na co nejdelší kojení a na nepřetrţitou péči o 

malé děti s „instinktivní“ mateřskou láskou, byla masově internalizována a v průběhu 
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několika století tak došlo v Evropě k velmi silnému sepjetí mateřství a ţenství.
153

 Badinter 

však upozorňuje na to, ţe se mýtus o přirozeném mateřství a pojem mateřského instinktu 

začínají hroutit. „Nemalo by sa namísto inštinktu hvoriť radšej o nesmiernom tlaku 

společnosti, kterého cieľom je dosiahnuť, aby sa ţena mohla realizovať len v materstve? Ako 

veľmi dobre hovorí Marbeau-Cleirens: „Z toho, ţe ţena môţe byť matkou, sa vyvodilo, ţe musí 

byť matkou a ţe svoje šťastie nemôţe nájisť nikde inde ako v materstve“. …Pre všetky tieto 

ţeny je materstvo v podobe, v akej ho preţívajú uţ celé stáročia, len miestom odcudzenia a 

ţenského otroctva. Doţadujú sa preto absolutného práva nemať deti a ţiadajú, aby sa 

„plodenie odlišovalo od výhradne ţenskej opatery detí, čo je jediná podmienka moţnosti 

výberu v materstve“.“
154

 Rodičovství a zejména obsah mateřské role („instinktivní“ mateřská 

láska a „přirozenost“ puzení k mateřství) jsou tedy v čase a prostoru měnící se (sociálně 

konstruované) „instituce“.
155

 

Do „souboru norem“ patří také to, ţe o rodičovství má kaţdý jedinec aktivně usilovat 

a naplánovat si jeho uskutečnění
156

, neboť není ţádoucí mít „nechtěné“ dítě. Rodičovství je 

takový „povinně volitelný“ předmět a ten, jehoţ míra snahy o dosaţení rodičovství není 

dostatečná, je většinovou společností odsuzován a kritizován. Dobrovolně „chtěně“ bezdětní 

jsou tak terčem nevybíravé kritiky, avšak v době rostoucích „moţností“ asistované 

reprodukce si musí i „nechtěně“ bezdětní svou bezdětnost „volit“. Ta je legitimní jen jako 

výsledek dlouhodobého a neúspěšného usilování o početí prostřednictvím umělého 

oplodnění.
157

 

Důleţitá norma, která se prolíná i ostatními normami, se týká věku, neboť výše 

popsané normy mají svůj časový aspekt, svůj ideální věk – kdy mít děti, (do)kdy o ně 

usilovat. Součástí této věkové normy je i fenomén „biologických hodin“, jehoţ součástí je 

představa, ţe tělo ţeny je stroj, který je „naprogramován“ na mateřství, jehoţ správné 
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načasování tyto biologické hodiny odtikávají. V případě nějaké poruchy je tělo-stroj 

opravitelné pomocí technik asistované reprodukce, anebo jestliţe není v pořádku mysl, 

náprava je moţná skrze psychologa. Hlavní rámcování je tedy biologické – je to tělo, geny a 

příroda, co nám říkají, ţe nastal ten „správný“ čas stát se matkou.
158

 

 V rámci věkové normy jsou tematizovány tři věkové zlomy. Prvním zlomem je třicátý 

rok ţivota ţeny, to je doba, kdy se odpovědnost plánování rodičovství a uţívání antikoncepce 

pomalu začíná měnit na nezodpovědnost, protoţe se zvyšují rizika spojená s pokusy o početí 

ve vyšším věku. Dalším zlomem je pětatřicet let věku, v tomto věku dosahuje společenský 

tlak na dosud bezdětné svého maxima, za kterým pak slábne. Je to také věková hranice, ke 

které je u nás legislativně povoleno párům adoptovat kojence a jen do pětatřiceti let věku je 

ţenám povoleno stát se dárkyní vajíčka. Třetím zlomem je čtyřicet let věku, dosud bezdětné 

ţeny, začínají popisovat svůj stav jako definitivní, ty ţeny, co děti mít chtěly, konstatují, ţe 

ten „správný“ čas na ně uţ pominul. I legislativně je čtyřicet let věku bráno za limit – jen do 

této věkové hranice je léčba neplodnosti ţen skrze asistovanou reprodukci hrazena z pojištění. 

A padesátka pro ţeny znamená definitivní konec, jelikoţ přichází menopauza. Všechny 

věkové limity, které jsou často vnímány jako něco vrozeného, jako něco od přírody daného, 

jsou vázány zejména na ţeny, tím se jim tak zuţuje prostor, kdy je ţádoucí a legitimní stát se 

matkou.
159

 

Uvedené normy jsou silněji zaměřené na ţeny – v tomto ohledu jsou ţeny statisticky, 

mediálně, lékařsky, právně i individuálně více sledované neţ muţi. Ţeny jsou tudíţ hlavními 

„oběťmi“ těchto norem, ale zároveň patří mezi jejich aktivní udrţovatele.
160

 

 

Jedno „správné“ rodičovství/mateřství 

Z předchozího lze shrnout, ţe to jedno „správné“ rodičovství/ mateřství, o které by měl kaţdý 

jedinec usilovat, by mělo být genetické a biologické, vzniklé „přirozeným“ spojením muţe a 

ţeny (heterosexuálního páru). Ţena by měla touţit, díky svému „mateřskému pudu“, stát se 

matkou a to nejlépe do třicátého maximálně do pětatřicátého roku ţivota. O děti, v ideálním 

případě o dvě děti, by měla po jejich první roky ţivota pečovat s obětavou jí „přirozenou“ 
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mateřskou láskou, která samozřejmě zahrnuje i co nejdelší moţnou dobu kojení a v případě 

potřeby i obětování vlastní práce.
161

 

 

2.4. Hodnota dítěte 

Důleţitost přítomnosti dětí v ţivotě jedince byla zjišťována ve výzkumech Centra pro výzkum 

veřejného mínění (CVVM) v letech 2003 a 2005. Dotazovaným byla poloţena otázka
162

, v níţ 

měli seřadit sedm poloţek vybraných tak, aby reprezentovaly obecné ţivotní cíle. Pořadí 

poloţek, ani hodnoty průměrných poloţek se v roce 2005 od výzkumu provedeného v roce 

2003 nelišily. Poloţka „mít dítě“ se tudíţ v obou letech ocitla na druhém místě (viz tabulka 

č. 3).
163

 

 

Tabulka č. 3: Průměrná hodnota pořadí ţivotních cílů v letech 2003 a 2005 

 

 

 

 

 

 

Původní zdroj: data z výzkumů CVVM Naše společnost 2003, 

šetření 03 - 11 a 2005, šetření 05 – 04
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    2003    2005 

Mít stálého partnera    3,03    3,01 

Mít děti    3,24    3,23 

Dosáhnout úspěchu v zaměstnání    3,40    3,38 

Vdát se, oţenit se (být vdaný, ţenatý)    4,02    3,93 

Dosáhnout co nejvyššího vzdělání    4,18    4,24 

Věnovat se svým zálibám    4,80    4,75 

Ţít pestrým společenským ţivotem    5,32    5,47 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX
http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/100061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX


40 
 

V tabulce č. 4 je pak uvedeno pořadí důleţitosti ţivotních cílů podle pohlaví a 

věkových skupin respondentů
165

. Zatímco u ţen byla na prvním místě nejčastěji jako 

nejdůleţitější poloţka „mít děti“, u muţů se tato poloţka zařadila aţ na třetí místo, z čehoţ lze 

usuzovat, ţe ţeny kladou důraz na rodinné hodnoty a vzdělání častěji neţ muţi.
166

 V rozdělení 

podle věkových skupin poloţka „mít děti“ byla povaţována za nejdůleţitější pro dvě nejstarší 

věkové skupiny dotázaných, naopak pro příslušníky věkové skupiny 15-19 let je poloţka „mít 

dítě“ aţ na čtvrtém místě a pro dotazované z věkové skupiny 20-29 let je na třetím místě. Lze 

shrnout, ţe děti hrají velmi důleţitou roli v ţivotech všech lidí, konkrétní umístění v ţebříčku 

důleţitosti ţivotních cílů je pak ovlivněno aktuální situací jedince.
167

 

 

Tabulka č. 4: Pořadí ţivotních cílů podle pohlaví a věkových skupin v roce 2005 

   ţeny  muţi 15-19 20-29 30-44 45-59 60 a více 

Mít stálého partnera    2.    1.    3.    1.    1.    2.      2. 

Mít děti    1.    3.    4.    3.    2.    1.      1. 

Dosáhnout úspěchu v zaměstnání    3.    2.    1.    2.    3.    3.      4. 

Vdát se, oţenit se    4.    4.    5.    4.    4.    4.      3. 

Dosáhnout co nejvyššího vzdělání    5.    5.    2.    5.    5.    5.      5. 

Věnovat se svým zálibám    6.    6.    6.    6.    6.    6.      6. 

Ţít pestrým společenským ţivotem    7.    7.      7.    7.    7.    7.      7. 

 

Původní zdroj: Horáková [2005] a data z výzkumu CVVM Naše společnost 2005,  

šetření 05 – 04
168

 

 

Šamanová se zmiňuje o šetření
169

 CVVM provedeném v dubnu 2004, které se zabývá 

tématem bezdětnosti a nízké porodnosti v ČR z různých úhlů pohledu. Zadáním bylo 

odpovědět, nakolik souhlasí nebo nesouhlasí s danými výroky
170

. Všechny výroky, se kterými 
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 Šetření bylo provedeno v rámci výzkumu „Fenomén bezdětnosti v kontextu sociálních změn v české 
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republiky; b) Umoţnit většímu počtu cizinců získat v naší zemi státní občanství je dobrým řešením toho, ţe se 
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souhlasila jednoznačná převaha dotázaných respondentů, v podstatě vyjadřují názor, ţe 

člověk má mít v ţivotě děti, a to ze soukromých důvodů i v zájmu celé společnosti. 85% 

respondentů se domnívalo, ţe člověk má zajistit pokračování vlastního rodu a 75% ţe nemít 

moţnost předat svým dětem to, co člověk během ţivota získal, je velmi smutné. Těm lidem, 

kteří ze zdravotních důvodů mají problémy s početím, by 61% respondentů doporučilo, aby se 

snaţili všemi moţnými prostředky tento úděl zvrátit. Přivést na svět děti a vychovat je, pokud 

je člověk zdravý a dobře se mu daří, je pro 65% respondentů společenskou povinností.
171

 

Mareš uvádí, ţe pro bliţší poznání hodnoty dítěte v ČR po roce 1990, jsou zajímavá 

také data z projektu Value of Children and Intergenerational Relationship. Celkově data 

z tohoto projektu naznačují, ţe nejdůleţitější důvody pro to „mít dítě“ jsou spíše v rovině 

emočního zisku
172

 z rodičovství neţ v praktické uţitečnosti dětí a jejich finančního přínosu 

(okamţitého nebo budoucího). Faktorová analýza dat za Českou republiku našla následující 

faktory ovlivňující rozhodnutí proč si „pořídit“ dítě: 

(1) Dítě jako zdroj a předmět (převáţně pozitivních) emocí: příleţitost k investici citů. 

(2) Dítě jako přirozená součást, opora, naplnění ţivota a investice: jde o investici citovou 

a sociální – rodiče neočekávají od svých dětí, ţe je budou ve stáří ţivit, ale ţe je ochrání 

před osamocením; rodičovství dává i nové hodnoty a nový smysl ţivota; dítě můţe být 

vnímáno i jako zdroj sociálního statusu, případně identity (mateřství bývá často chápáno i 

jako práh dospělosti). 

(3) Dítě jako výraz kontinuity ţivota: jde o metafyzický motiv rodičovství – touha 

překročit skrze dítě svůj lidský úděl a přispět k pokračování ţivota. 

                                                                                                                                                                                     
fungujícího manţelství; f) Vzhledem k celosvětovým problémům, jako je přelidnění planety, chudoba, zhoršující 

se ţivotní prostředí, nemoci, terorismus, války a zločinnost, není zodpovědné přivést do tohoto světa děti; g) 

Nemít moţnost předat svým dětem to, co člověk během svého ţivota získal, musí být velmi smutné; h) Ţít se 

svým partnerem bez dětí, věnovat se jemu, svému zaměstnání nebo svým koníčkům můţe člověku přinášet 

stejné uspokojení jako mít a vychovávat děti; i) Pokud nejsou lidé schopni zajistit pro svoje potomky dobré 

materiální podmínky, měli by od toho mít děti raději upustit; j) Na světě je tolik opuštěných dětí, o které by se 

člověk mohl starat, ţe mít vlastní děti je nadbytečné; k) Pokud člověk zjistí, ţe je pro něj ze zdravotních důvodů 

obtíţné počít nebo porodit vlastní děti, měl by udělat vše pro to, aby tento úděl zvrátil; l) Věnovat se cizím dětem 

(např. jako učitel, vychovatel nebo zdravotník) můţe přinášet stejně velké uspokojení jako mít a vychovávat 

vlastní děti (Šamanová, G. 2006. „Hodnota dítěte v individuálním ţivotě a pro společnost.“ Naše společnost 2: 

10-14. 

Praha: Sociologický ústav AV ČR. [online]. Dostupné na adrese: http://www.cvvm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/1

00061s_NS206_Samanova.pdf?wa=WWW09IX+PX  (staţeno 11. 6. 2009); str. 7). 
171
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(4) Dítě jako potvrzení vztahů v rodině: dítě má v partnerské dyádě (ţeny a muţe) 

integrační funkci a vytváří z této dyády trojúhelníkový vztah a také rozmnoţuje v rodině 

moţné strategie a umoţňuje vytváření různorodých koalic mezi jejími členy. 

(5) Dítě jako zábava a předmět seberealizace: je to příleţitost „dostávat“ – jde o osobní 

rozvoj rodičů a štěstí a lásku, na druhé straně je to moţnost „dávat“ – předávat a sdílet 

s dětmi to, co máme (spíše kulturní kapitál, neţ ekonomický).
173

 

Z empirického materiálu z výzkumu Value of Children and Intergenerational 

Relationship se dále Mareš pokusil poukázat na odlišnosti motivů rodičovství mezi ţenami 

s rozdílným vzděláním. Bez rozdílu vzdělání byly ţeny z tohoto projektu z 90% přesvědčeny, 

ţe „je přirozené, ţe ţena/muţ chce mít dítě“, 80% jich vyjádřilo souhlas s tím, ţe „mateřství 

je největší dar, kterého se ţeně v jejím ţivotě můţe dostat“ a 40% z nich bylo toho názoru, ţe 

„ţena, která se nikdy nestala matkou je nakonec nešťastnou“. Avšak souhlas s konstatováním, 

ţe „mít děti je jedním z největších cílů ţivota“ rapidně klesal s růstem jejich vzdělání.
174

 

Vzdělání se ukázalo jako faktor, který nejvíce ovlivňoval postoje ţen k mateřství. 

Ţeny s vysokoškolským vzděláním nepřisuzovaly rodičovství takový hodnotový význam jako 

zdroji emočních zisků, dospělosti a úspěchu, méně ho povaţovaly za lidskou přirozenost, 

neprojevovaly tak velký souhlas s tím, ţe se od něj odvozuje sociální status a také v něm 

méně viděly kontinuitu ţivota a nebyly aţ tak přesvědčeny o významu dítěte pro utuţení 

vztahů mezi partnery a zvýšení stability rodiny. Tyto ţeny častěji připouštěly, ţe dítě je 

ţivotní zátěţí, omezením jejich vlastních aktivit, překáţkou výkonu alternativních rolí. Ţeny 

se středoškolským vzděláním více kladly důraz na dítě jako základ svého společenského 

statusu, návratnou investici v emoční oblasti (zejména jako pojistka proti samotě ve stáří). 

Více neţ ostatní ţeny povaţovaly dítě za prostředek jak poznat ţivot i sebe sama. Častěji ho 

také chápaly jako zdroj emocí a lásky a šance s dítětem sdílet to, co znají a mají. Více 

zdůrazňovaným důvodem „pořídit“ si dítě byla také u těchto ţen i samotná výchova dítěte, 

pojímaná v celkovém vyznění jako zábava. A také dítě pojímaly spíše jako posilující prvek 

partnerství neţ jako komplikující. Ţeny vyučené byly více neţ ţeny s vyšším vzděláním 

přesvědčené, ţe ţivot bez dětí není šťastný. Také silněji povaţovaly rodinu za základ 

společnosti a za jediné místo, kde můţe být člověk opravdu šťastný. Tyto ţeny dítě více 

vnímaly jako dalšího nositele tradice a pokračování rodiny. Dítě také zlepšuje morálku rodičů 

a chrání rodiče proti samotě a to jiţ po narození a ne aţ ve stáří. Ţeny se základním vzděláním 
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bez vyučení více přijímaly jako důvod pro „pořízení“ si dalšího dítěte přání partnera nebo 

rodičů, ale i příkaz víry. Ve srovnání s ostatními ţenami více chápaly mateřství a rodičovství 

jako osud kaţdé ţeny, jako její největší poslání a nezbytnou podmínku její ţivotní 

spokojenosti a 80% z nich bylo přesvědčeno, ţe „nejdůleţitějším posláním manţelství či 

obecně partnerství je mít děti“ (coţ byl dvojnásobný podíl neţ u ţen „vysokoškolaček“). 

Zatímco ţeny „vysokoškolačky“ kladly více důraz na to, co ony naučily své děti, ţeny jen se 

základním vzděláním naopak podtrhovaly to, co děti a jejich výchova naučily je samotné.
175

 

Jestli jsou děti podmínkou naplnění ţivota kaţdého jednotlivce, přinášejí důkaz údaje 

z jiţ výše zmíněného výzkumného projektu EVS. Součástí souboru výzkumných otázek byla i 

otázka: „Souhlasíte s výrokem, ţe člověk musí mít děti, aby byl jeho ţivot naplněn?“ 

Výsledky šetření pro rok 1999 a 2008 ukazuje tabulka Souhlasíte s výrokem, ţe člověk musí 

mít děti, aby byl jeho ţivot naplněn? (č. IV viz Přílohy). Celkově s tím, ţe „člověk musí mít 

děti, aby byl jeho ţivot naplněn“ v roce 1999 souhlasilo
176

 60% respondentů, coţ se nijak 

výrazně neliší od 66% souhlasících respondentů v roce 2008. O něco větší byl rozdíl v podílu 

respondentů, kteří vyjádřili svůj nesouhlas
177

, v roce 1999 to bylo 20% a v roce 2008 tento 

podíl klesl na 13%
178

. Lze shrnout, ţe k výrazným změnám v tomto ohledu nedošlo
179

. 

Rabušic uvádí, ţe američtí autoři (Friedmanová, Hetchet a Kanazawa) přišli s jiným 

způsobem zkoumání hodnot dítěte, neţ jsou dotazníková šetření, při němţ vyšli z teorie 

racionální volby. Předpokládají, ţe člověk se ve svém konání řídí „principem redukce 

neurčitosti a nejistoty“. Při rozhodování, jaké jednání si člověk zvolí, jsou z hlediska 

informací, které má k dispozici, moţné dvě situace. Za prvé je to rozhodování za podmínek 

neurčitosti, tj. ţe se rozhodne, aniţ ví, jaké moţné následky různé varianty jeho chování 

přinesou, nemůţe tedy vyuţít racionálního kalkulu, s jehoţ pomocí by řídil své chování. Za 

druhé je to rozhodování za podmínek rizika, kdy je schopen předpovědět pravděpodobné 

následky různých variant svého chování, proto se můţe rozhodnout pro takové jednání, které 

mu z jeho subjektivního hlediska přinese nejvyšší uţitek. Aby člověk mohl jednat racionálně, 

musí být schopen zhodnotit rizika, proto dává přednost situacím rizikovým před neurčitými a 

snaţí se redukovat nejistotu a proměnit stav neurčitosti ve stav jisté (byť rizikové) určitosti, 

je-li to moţné. Moţnosti, jak můţe jednající redukovat neurčitost, jsou dvě – 1. získat co 
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největší mnoţství informací, které by rozhodování v neurčitosti změnilo na rozhodování 

v riziku; 2. strategie vedoucí k redukci neurčitosti, k nimţ podle Friedmanové a spol. patří 

stabilní pracovní kariéra, sňatek a děti. Rabušic mínění těchto autorů shrnuje tak, ţe plození 

dětí je tedy podle nich imanentní hodnotou, neboť přispívá k redukci nejistoty aktéra. 

Friedmanová a spol. k tomu říkají: „To ţe má člověk dítě, mění ţivot z neurčitosti v relativní 

jistotu“.
180

 Redukovat nejistotu pomocí strategie plození dětí budou především ti, kdo 

z nejrůznějších důvodů mají ve svém ţivotě větší nejistotu, a dále ti, kdo nemají přístup 

k jiným strategiím redukce nejistoty. Jsou to např. lidé, kteří nemohou redukovat svou 

nejistotu prostřednictvím pracovní kariéry. Nebo třeba v manţelství, v němţ hrozí rozvod, 

bude s vyšší pravděpodobností zplozeno dítě. Rabušic tuto „teorii hodnoty dětí“, jeţ byla 

podrobena tvrdé kritice (ţe není vnitřně konzistentní a ţe není podporována empiricky), 

povaţuje za zajímavý pokus přispět k odpovědi na otázku, v čem spočívá hodnota dítěte.
181

 

Téţ je třeba zmínit, ţe hodnota dítěte není univerzální. Je podmíněna tím, v jakém 

pořadí se dítě narodí, jeho věkem a samozřejmě i jeho pohlavím. Muţi častěji preferují syny a 

to z toho důvodu, ţe jsou nositeli rodinného jména a také se od jistého věku stávají společníky 

otců při provozování společných zálib a koníčků. Ţeny naopak mají tendenci klást důraz na 

citové vztahy s dcerami. V pořadí první dítě je vnímáno velmi emocionálně, jelikoţ se 

většinou rodí na počátku manţelství. Druhé dítě si manţelé většinou pořizují proto, aby dělalo 

společníka tomu prvnímu
182

. Ke zplození dalšího dítěte slouţí jako motivace pohlaví 

toho/těch předchozího/předchozích, je-li první (i druhé či další) dítě dcera, přání pro druhé (i 

třetí či další) dítě-syna můţe být silné a naopak. U dětí třetího a vyššího pořadí je jiţ motivace 

značně různorodá, do rozhodování o počtu dětí stále více vstupuje celková ţivotní orientace 

manţelů, identifikace s určitým ţivotním stylem, ţivotní hodnoty a sociální a ekonomická 

situace rodiny.
183

 

Na konec je důleţité upozornit i na fakt, ţe děti nepřináší jen samá pozitiva. 

Psychologické výzkumy potvrzují, ţe v rodinách dochází často k rozporům mezi rodiči právě 

kvůli dětem. „Sociální psychologie přinesla překvapivý poznatek, ţe výchova dětí ve 

skutečnosti můţe do manţelství vnášet prvky nespokojenosti a ţe děti mohou velmi podstatně 

narušit spokojenost manţelství“.
184

 Rabušic si v této souvislosti pokládá otázku, zda pro 
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manţele není někdy tou největší hodnotou to, ţe si dítě vůbec nepořídí. A tím se dostáváme 

k tématu dobrovolné bezdětnosti, k níţ Rabušic uvádí toto: „Dobrovolnou bezdětností 

nazýváme skutečnost, kdy se manţelé vědomě brání početí s cílem, aby během svých 

plodných let nezplodili dítě, aby jejich manţelství zůstalo bezdětné. Bezdětnost je výrazně 

účelovým chováním, neboť bránit se přibliţně po třicet let (od patnácti do pětačtyřiceti) den 

co den otěhotnění je úctyhodný výkon … kdyţ si uvědomíme, ţe v kaţdé společnosti existuje 

poměrně značný sociální tlak na to, aby člověk uzavřel manţelství a zplodil dítě“.
185

 

V souvislosti s dobrovolnou bezdětností se Rabušic zamýšlí nad tím, proč se sniţují 

motivace mladých lidí k plození dětí a na objasnění odkazuje na historika Philippa Ariése, 

který formuloval vysvětlení pro sniţující se porodnost. Philipp Ariés tvrdí, ţe pokles 

plodnosti, který začal na konci 18. století a pokračoval nepřetrţitě aţ do 30. let 20. století, byl 

způsoben změnou vztahu k dítěti, který se projevoval mohutnými emocionálními a finančními 

investicemi do dítěte. Tato ideologie vznikla na základě toho, ţe někdy v 16. století začalo být 

poprvé sociálně konstruováno „dětství“, a také, protoţe se v tehdejších rodinách začala 

poprvé objevovat myšlenka, ţe cílem by mělo být, aby z dětí, které přivádějí na svět „něco 

bylo“, aby měly lepší budoucnost neţ jejich rodiče. Toto období, které bylo orientováno na 

dítě a v němţ díky tomu dochází k poklesu plodnosti, Ariés nazývá obdobím „dítěte-krále“ 

(child-king). V současné době se ale vztah k dítěti opět proměnil. Lidé dnes uţ neplánují svůj 

ţivot z hlediska dětí a jejich budoucnosti, jako tomu bylo v průběhu 19. století aţ do první 

třetiny 20. století. Dítě sice úplně nezmizelo z plánů mladých lidí, ale stalo se jen jednou 

z mnoha moţností, které dovolují mladým lidem, aby se rozvíjeli jako individua. V současné 

moderní společnosti tedy dochází k redefinici role dítěte. Dítě uţ není neoddělitelnou součástí 

ţivota, ale stává se pouhou moţností být náplní ţivota.
186
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1. Cíl a výzkumné otázky 

Touto bakalářskou esejí bych chtěla navázat na práci autorek H. Haškové a L. Zamykalové 

„Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“
187

 a to tím způsobem, ţe se podrobněji budu 

zabývat jednou z otázek, kterou si autorky v rámci své práce poloţily, avšak hlouběji se jí 

dále nezabývaly. Jejich otázka zní, zda bezdětné ţeny zpochybňují ideál jednoho správného 

mateřství, zda svou argumentací, proč se rozhodly zůstat dobrovolně bezdětné, zůstávají 

v rámci diskruzu
188

 „normy jednoho správného rodičovství/mateřství“.  

Cílem mé práce je tedy zjistit, zda dobrovolně bezdětné ţeny zpochybňují ideál/normu 

„jednoho správného rodičovství/mateřství“ a zda se argumenty, které uvádějí pro své 

rozhodnutí zůstat celoţivotně bezdětné, pohybují v rámci diskurzu normy „jednoho správného 

rodičovství/mateřství“. Podle výše uvedené hierarchie rodičovství stojí bezdětné ţeny aţ na 

jejím úplném konci, proto by se na otázku, zda ţeny zpochybňují ideál „jednoho správného 

rodičovství/mateřství“, mohla odpověď „ano, zpochybňují“ nabízet úplně sama, avšak podle 

Haškové a Zamykalové dobrovolně bezdětné ţeny nezpochybňují ideál jednoho správného 

mateřství. V rámci analýzy online diskusí se proto zaměřím na důvody, které vedly ţeny k 

volbě pro dobrovolnou bezdětnost a poté především na jejich způsob argumentace, abych 

zjistila, zda předpoklad Haškové a Zamykalové je oprávněný. 
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3.2. Metodologický přístup 

Jako výzkumnou strategii jsem na základě formulovaných otázek zvolila kvalitativní 

výzkum.
189

 Kvalitativní výzkum pouţívá induktivní logiku, to znamená, ţe postupuje od 

konkrétního k obecnému. Na začátku výzkumného procesu v kvalitativním výzkumu je 

sociální problém, kterým je v tomto případě fenomén bezdětnosti.
190

 

Jedna ze základních technik kvalitativního výzkumu, kterou pouţiji ve své práci, je 

zkoumání dokumentů.
191

 Analýza dokumentů
192

, která se řadí mezi nevtíravé techniky
193

 

sběru dat, otevírá přístup k informacím, které by se jiným způsobem těţko získávaly. 

Výhodou zkoumání dokumentů je okolnost, ţe data nejsou vystavena působení zdrojů chyb 

nebo zkreslení, která vznikají při uskutečňování rozhovorů, při pozorování, měření a 

testování. Subjektivita výzkumníka hraje roli jen při výběru dokumentů, ale nemá vliv na 

informace, které jsou v nich obsaţeny. Tento způsob sběru dat se nazývá nereaktivní
194

.  

Mezi dokumenty, které jsou jiţ k dispozici, patří také virtuální data, která si v rámci 

svého výzkumu volím jako zdroj informací. „Virtuální data se nacházejí na internetu. Patří 

mezi ně internetové stránky, obsahy internetové pošty a obsahy internetových diskusí“.
195

 

V mé práci vyuţívám posledně jmenované, tedy obsahy internetových diskusí tematicky 

zaměřených na dobrovolně bezdětné jedince. V posledních letech se internetové diskuse 

výrazně rozvíjejí a rozšiřují a vytváří tak prostor pro specifický způsob mezilidské 

komunikace. Virtuální komunikace je charakteristická zejména anonymitou účastníků, která 

se projevuje odloţením zábran, tedy větší otevřeností a sdílností. Toto chování psychologové 
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označují jako disinhibici.
196

 A jelikoţ je téma bezdětnosti velice choulostivé a informace od 

konkrétních jedinců lze tudíţ získat velice obtíţně
197

, jsou tyto internetové diskuse, díky 

efektu disinhibice, jedním z mála dostupných zdrojů, poskytujících výpovědi samotných 

dobrovolně bezdětných lidí ohledně sledovaného fenoménu.
198

 Do vybraných diskusí jsem se 

nezapojila, pouze jsem stáhla emaily z diskusí, abych je mohla podrobit analýze. 

Cílem kvalitativního výzkumu je porozumění, porozumění lidem v sociálních 

situacích. Proto je výběr vzorku pro tento výzkum konstruován tak, aby reprezentoval 

populaci problému
199

, dochází zde tudíţ k silné redukci počtu zkoumaných jedinců. To 

znamená, ţe můj vzorek nezastupuje populaci jedinců jako v kvantitativním typu výzkumu, 

ale populaci problému.
200

  

Do vzorku jsou proto zařazeny ti jedinci, kteří mohou o sledovaném problému 

vypovědět, kteří splňují určitá daná kritéria. Pro výběr výzkumného vzorku jsem proto 

pouţila kriteriální vzorkování.
201

 Daná kritéria jsou v tomto případě následující – v rámci 

e-diskusí tematicky zaměřených na dobrovolnou bezdětnost boudou analyzovány výpovědi 

ţen, které deklarují jako svou ţivotní strategii volbu ţivota bez potomků a také ty, které o této 

variantě ţivotní strategie do budoucna uvaţují. 

Vlastní provedení výzkumu 

Výzkum jsem zahájila hledáním internetových diskusí týkajících se dobrovolné bezdětnosti. 

Poté, co jsem objevila několik e-diskusí splňujících poţadovaná kritéria, tak jsem z nich 

vybrala ty, které umoţňovaly podrobnější analýzu. Jako kritérium pro uţší výběr jsem zvolila 

obsáhlost jednotlivých diskusí a relevantnost konkrétních příspěvků. 
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Podrobnější analýze jsem podrobila čtyři různě obsáhlé e-diskuse. První e-diskuse, 

kterou jsem analyzovala, je reakcí na e-článek na -ona.idnes.cz- „Dobrovolně bezdětná: 

divné, nebo normální?“
202

. Diskuse probíhala od 3. 4. 2007 do 8. 4. 2008 a obsahuje 977 

příspěvků, z nichţ jsem analyzovala pouze příspěvky od 11 přispívajících ţen
203

, které 

splňovaly daná kritéria. Druhá e-diskuse je téţ reakcí na e-článek na -ona.idnes.cz- „Ţe mám 

porodit a vychovat děti? Ne, děkuji!“
204

. Diskuse probíhala od 4. 2. 2008 do 15. 10. 2008 a 

obsahuje 2659 příspěvků, z nichţ relevantních pro výzkum bylo 34 příspěvků
205

. Třetí 

e-diskuse probíhala na internetovém portálu -Beremese.cz-  pod názvem „Jak vysvětlit okolí, 

ţe nechceme mít děti… nikdy“
206

. Diskuse probíhala od 4. 10. 2007 do 5. 2. 2009 a obsahuje 

1787 příspěvků, z nichţ jsem podrobila analýze příspěvky od 22 přispívajících ţen. Čtvrtá 

e-diskuse probíhala na internetovém portálu -Doktorka.cz- pod názvem „Nechci mít dítě“
207

. 

Diskuse byla zahájena 23. 8. 2001 a s občasným přerušením na několik měsíců pokračovala 

aţ do 1. 4. 2010 a je moţné, ţe po čase bude zase pokračovat dál. V tomto časovém rozmezí 

diskuse obsahuje 5395 příspěvků. Příspěvky, které jsem pouţila k analýze, náleţely 167 

přispívajícím ţenám. Celkem jsem analyzovala 10818
208

 příspěvků, z nichţ jsem zevrubnější 

analýze podrobila pouze 2033
209

 příspěvků. 

Provedení kvalitativní obsahové analýzy 

Pro zpracovávání vybraných dat z dokumentů a textů s cílem rozkrýt jejich vlastnosti 

s ohledem na poloţenou otázku pouţiji metodu kvalitativní obsahové analýzy
210

. V obsahové 

analýze mi jde v zásadě o prozkoumání obsahu prostřednictvím vytvořené soustavy kategorií, 
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přispívající osobě. Ještě jsem počet analyzovaných příspěvků zredukovala o příspěvky jedné přispívající, kterou 

jsem podle nicku identifikovala jako ţenu, která uţ byla v diskusi předchozí, a tudíţ jsem její příspěvky uţ 

nezapočítala jako analyzované v této diskusi, ale započítala jsem ji jako jednotlivce v diskusi předcházející. 
206

 Dostupná na adrese: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80 

(naposledy navštíveno 4. 6. 2009). 
207

 Dostupná na adrese: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/  (naposledy navštíveno 18. 6. 2010). 
208

 Tento počet příspěvků v sobě zahrnuje veškeré příspěvky ze čtyř analyzovaných diskusí, tedy i ty příspěvky, 

které byly jen reakcí na výpovědi dobrovolně bezdětných ţen (často i nadávky). Z příspěvků, které nepatřily 

dobrovolně bezdětným ţenám, bylo moţné zjistit, jaké je obecné mínění o těchto ţenách. 
209

 Tento počet příspěvků patří pouze těm ţenám, které se dobrovolně rozhodly být bezdětné nebo o tom uvaţují. 
210

 Hendl, J., 2008. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál. 

http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves
http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
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ve kterých je zjednodušeně vyjádřen předmět obsahové analýzy a určené jednotky měření.
211

 

Prostřednictvím obsahové analýzy jako jedné z technik analýzy dokumentů uspořádám a 

pokusím se odhalit latentní informace v písemných materiálech.
212

  

Při obsahové analýze dokumentů si nejprve v souladu se zkoumaným problémem 

zvolím obsahovou (téţ záznamovou) jednotku. Touto jednotkou můţe být slovo, výraz, celé 

prohlášení, apod. Výskyt této obsahové jednotky se sleduje v kontextu ucelené části sdělení, 

resp. materiálu, který se definuje jako kontextová jednotka. Je to např. jedno číslo časopisu, 

ale také článek, jeho odstavec
213

 a v tomto případě internetová diskuse na téma týkající se 

dobrovolné bezdětnosti. K následné redukci a kódování analyzovaných dat zkonstruuji 

kategoriální systém, který se při kvalitativním výzkumu typicky vytváří ad hoc z empirického 

materiálu získaného pro potřeby výzkumu.
214

 Kategoriální systém si vytvořím pomocí 

segmentace. Coţ znamená, ţe pročítám text řádku po řádce a hledám, zda se jedná o segment. 

Segment je to, co z hlediska cíle výzkumu obsahuje nějaký význam. Můţe to být slovo, věta 

nebo její část atd. Dané segmenty jsou následně kódovány. Kódování slouţí k popisování dat, 

tak ţe výstiţně označuje obsah segmentu. Kód je symbol přiřazený k úseku dat tak, ţe 

segmenty stejného významu jsou označeny stejným kódem, tj. spadají do stejné kategorie. Na 

závěr pak provedu syntézu poznatků a vyvodím obecnější závěry z analyzovaných dat.
215

 

Při primární analýze příspěvků v e-diskusích se zaměřím na argumenty (např. 

ekonomické, zdravotní), které dané ţeny uvádějí pro své rozhodnutí zůstat celoţivotně 

bezdětné. A protoţe hlavním cílem této práce je zjistit, zda se argumenty dobrovolně 

bezdětných ţen pohybují v rámci diskurzu normy „jednoho správného rodičovství/mateřství“, 

budou tyto argumenty z tohoto hlediska dále podrobně analyzovány v sekundární analýze 

pomocí vytvoření dalšího kategoriálního systému, díky němuţ bude moţné dát odpověď na 

hlavní výzkumnou otázku této práce. 

 

 

 

                                                           
211

 Surynek, A., Komárková, R., Kašparová, E. 2001. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management 

Press; str. 132. 
212

 Maříková, H., Petrusek, M., Vodáková, A. (za kolektiv). 1996. Velký sociologický slovník. 1. svazek A-O. 

Praha: Karolinum. 
213

 Tamtéţ. 
214

Konstrukcí kategoriálního systému se myslí návrh popisného systému kategorií pro systematickou klasifikaci 

a roztřídění dat (Hendl, J., 2008. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál). 
215

 Hendl, J., 2008. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál. 
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4. ANALÝZA A INTERPRETACE DAT 

4.1. Primární kvalitativní obsahová analýza příspěvků 

V rámci primární obsahové analýzy jsem nejprve pročetla všechny příspěvky ze všech čtyř 

diskusí a vybrala z nich ty příspěvky, které splňovaly poţadovaná kritéria, tedy výpovědi 

ţen
216

, které jako svou ţivotní strategii volí ţivot bez potomků a také ty, které o této variantě 

do budoucna uvaţují. Tyto příspěvky jsem následně podrobila hlubší analýze spočívající 

v hledání segmentů, v tomto případě šlo o hledání výroků uvádějících důvody pro zvolení 

dobrovolné bezdětnosti. Výroky obsahující stejný význam jsem označila stejným kódem a 

následně jsem vytvořila kategoriální systém, jehoţ pomocí jsem data roztřídila do kategorií 

důvodů (srov. tab. č. 5 viz str. 53-56).  

Primární analýzu příspěvků od 200 ţen
217

 a 34 příspěvků
218

 jsem zakončila 

vytvořením tabulky
219

 Typologie kategorií reflektovaných důvodů volby dobrovolné 

bezdětnosti (č. 5 viz str. 53-56), která uvádí „Charakteristické výroky pro důvody zvolení 

dobrovolné bezdětnosti“ podle kategorií jednotlivých důvodů. Tato tabulka je koncipována 

tak, ţe pod kaţdou kategorií důvodu
220

 pro zvolení dobrovolné bezdětnosti jsou pro představu 

uvedeny některé charakteristické výroky mající stejný obsahový význam, a proto jsou 

zařazeny do jedné kategorie. V  analyzovaných příspěvcích bylo často pravidlem, ţe ţena 

udávala více důvodů pro své rozhodnutí být celoţivotně dobrovolně bezdětná.  

Při analýze příspěvků jsem narazila mimo 16 kategorií reflektovaných důvodů 

dobrovolné bezdětnosti i na jiná témata, kterými se ţeny rozhodnuté pro dobrovolnou 

bezdětnost zabývají. Pro ilustraci jich zde několik uvedu. Nejčastějším problémem, se kterým 

se tyto ţeny musí potýkat, jsou reakce rodiny a okolí na jejich rozhodnutí. Většina těchto ţen 

                                                           
216

 V diskusích se objevilo i pár příspěvků ţen ze Slovenské republiky a i ţen pocházejících z České republiky, 

ale momentálně ţijících v cizině (např. z Anglie, Dánska, Bavorska). Tyto příspěvky jsem do analýzy zařadila 

také. 
217

 U těchto ţen bylo moţné identifikovat jejich jednotlivé příspěvky (celkem 1999 příspěvků), protoţe do 

diskusí přispívaly pod stálou přezdívkou.  
218

 U těchto 34 příspěvků, které pocházejí z diskuse, kde nebylo nutné se pro účast v diskusi registrovat, nebylo 

tudíţ moţné přesně identifikovat, komu jednotlivé příspěvky patří, je proto uveden počet příspěvků a nikoliv 

ţen. 
219

 V tabulce jsou uvedeny úryvky výroků samotných ţen, které nejlépe vystihují danou kategorii. V úryvcích 

jsem opravila jen překlepy pro lepší srozumitelnost, jinak je uvádím v původním znění (tzn. bez oprav 

gramatických chyb). 
220

 Celkem jsem určila 16 následujících typů kategorií: 1) Nedostatek touhy mít dítě, 2) Finanční důvody, 3) 

Zdravotní důvody, 4) Populační důvody a problém se společenskou situací, 5) Problém s chováním a projevy 

dítěte a aţ odpor k dětem, 6) Celoţivotní změna, zodpovědnost, starost a strach, 7) Problém s těhotenstvím a 

porodem, 8) Problém s rolí matky a manţelky, 9) Dítě omezuje osobní svobodu, růst a vývoj, 10) Strach o 

zaměstnání, 11) Dítě naruší vztah mezi partnery, 12) Špatné zkušenosti z dětství, z rodiny, 13) Strach, ţe se o 

dítě nedokáţe postarat, tak jak by si zaslouţilo, 14) Problém s výchovou dítěte, 15) Problém najít vhodného 

partnera pro rodinný ţivot, 16) Estetické důvody. 
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má s tímto špatné zkušenosti, v příspěvcích bylo jen několik ţen, které uváděly, ţe s reakcí 

rodiny a případně nejbliţšího okolí nemají negativní zkušenost, avšak s širším okolím mají 

negativní zkušenost všechny. Bez výjimky byly tyto ţeny v diskusích označovány za sobecké, 

často pak také za kariéristky, za neplnohodnotné, dokonce i za „vadné výrobky“, „genetický 

odpad“ a také „feministické krávy“. Také jim bez výjimky na všech diskusích bylo 

připomínáno, ţe toho ve stáří budou litovat a ţe se o ně nebude mít kdo starat a ţe jim nikdo 

nebude vydělávat na důchod, touto poslední námitkou je nejčastěji osočovali muţi.  

Ţeny, které se rozhodly nemít dítě nebo o tom uvaţují, často také diskutovaly o 

partnerských problémech s tímto rozhodnutím spojených. Buď řešily, ţe jejich partner či 

manţel děti v budoucnu chce, jak mají tuto situaci řešit, nebo ţe mají problém najít si partnera 

se stejným názorem. Některé si pochvalovaly, ţe jejich partner či manţel s nimi v tomto 

ohledu sdílí stejný názor. Ze všech analyzovaných příspěvků bylo moţné díky jasnému 

konstatování některých ţen určit 23 muţů, kteří se shodují ohledně „neplánování“ dětí se svou 

partnerkou či manţelkou.  

Další problém, se kterým se tyto ţeny často setkávají, je zlehčování jejich rozhodnutí, 

které je často doprovázeno otázkou na věk
221

 té které ţeny. V diskusích byla otázka na věk 

často kladena a ţeny svůj věk mnohdy uváděly i z „preventivních“ důvodů
222

, proto je moţné 

uvést věkové rozpětí ţen
223

 rozhodnutých nebo uvaţujících o dobrovolné bezdětnosti, které se 

pohybovalo od 20 do 41 let věku. Nejpočetněji byl zastoupen věk 28 let, jenţ byl následován 

věkem 30 let a o třetí místo se dělil věk 32 a 25 let. 

Méně reflektovaným, ale přesto zásadním problémem jsou pro některé ţeny negativní 

zkušenosti s gynekology, kteří je upozorňují, ţe „uţ je na čase…“, nebo se k nim, po zjištění 

jejich rozhodnutí, chovají opovrţlivě, coţ dokazuje i následující ukázka: „naráţkami 

gynekologa jsem myslela to, ţe pokaţdé, kdyţ tam přijdu, upozorní mě na můj věk, ptá se, 

jestli mám stálého partnera, a naznačí, ţe je na čase... Minule jsem řekla, abych se ho nějak 

zbavila, ţe nejspíš děti mít nebudu (přitom to nemyslím úplně váţně, jednou snad přijde doba, 

kdy si je budu přát). Měla bys vidět, jak se potom změnilo jeho chování ke mně. Byl děsně 

studenej, jak kus ledu.“
224

 

                                                           
221

 V diskusi Nechci mít dítě probíhající na www.doktorka.cz , která trvala v době analýzy téměř 9 let, je moţné 

u některých diskutérek, jenţ pravidelně přispívaly pod dobu několika let, pozorovat, ţe jejich rozhodnutí se 

s přibývajícím věkem nijak nezměnilo. 
222

 Poté, co ţeny uvedly, ţe nechtějí mít v budoucnu dítě, často následovala otázka na jejich věk. Např.: „Kolik ti 

je let, jesterko? Tusim ze tak max. 18.“; „Mohl bych jen znát Váš věk, alespoň orientačně?“; „.Můţu vědět, kolik 

Ti je let? Tím by se dalo všechno snadno vysvětlit.“; apod. 
223

 Jelikoţ ne u všech ţen bylo moţné zjistit jejich věk, tak toto věkové rozpětí se vztahuje pouze ke 102 ţenám 

ze všech čtyř diskusí. 
224

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; „Taky jedna“, 32 let.  

http://www.doktorka.cz/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
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Tabulka č. 5: Typologie kategorií reflektovaných důvodů volby dobrovolné bezdětnosti 

Typologie kategorií reflektovaných důvodů volby dobrovolné bezdětnosti 
Typy 

kategorií 

Charakteristické výroky pro důvody zvolení dobrovolné bezdětnosti 

 

 

 

Nedostatek 

touhy mít dítě 

 Děti nechci, protoţe je prostě nechci, postrádám to "chtění". 

 …já jsem po dětech nikdy netouţila, hormóny se mnou necloumaly.., 

 Ale vubec nemam zajem mit svoje deti. 

 Ale proto, ţe je ke svému ţivotu prostě a jednoduše nepotřebuji. 

 Bude mi 34 a porad zadne biologicke hodiny nebijou. 

 Já děti mít nechci, respektive nějak "to" na mě zatím nepřišlo a nejsem si jistá, jestli někdy příjde,… 

 Prostě nemám v sobě mateřské pudy, nemám potřebu mít dítě. 

 Děti nechci ani k nim nemám vztah. 

 Nechci mít děti proto, ţe na mě ještě ţádná touha po dětech nepřišla a jen proto, ţe jsem ţenská rodit nebudu. 

Nechci mít děti proto, ţe se na to necítím, protoţe nejsem mateřský typ. 

 Mít dítě nechci, neuspokojovalo by mě to. 

 

 

 

 

 

Finanční 

důvody 

 …na decka proste nemame, resp. manzel na hypo a me s deckem doma proste nevydela. 

 Nehledě k tomu, ţe navíc člověk musí obracet kaţdou korunu dvakrát (nevydělává-li nadstandardně). 

 Vidím kolem sebe spousty ţen se dvěma dětmi, co po rozvodu musí trapně ţádat o kaţdou korunu navíc pro dítě - 

lyţáky, krouţky atd. Obrací kaţdou korunu, aby své dítě uţivily. Děkuji nechci.... 

 Já mám např. vcelku slušný plat, ale stačí mi tak akorát na zaplacení účtů a pokrytí mých vlastních potřeb. 

Nedovedu si představit, ţe někdo má plat stejný nebo i niţší a ţiví z něj kromě sebe ještě dítě nebo dokonce víc dětí. 

 Kdyţ se tak zamyslím,náš stát vůbec nevytváří dobré podmínky pro to,aby lidé měli děti.Na jedné straně by byli 

rádi,aby se rodilo mnohem více dětí, ale vůbec to mladým rodinám neulehčuje. 

 Já děti nechci mít ze spousty důvodů:1)finanční situace… 

 Dnešní hektická doba je plná nejistoty.Člověk chodí do práce a neví,kdy ho vyhodí....Je pořád ve stresu,ţe z nic 

moc platu musí platit docela vysoké měsíční výdaje za bydlení(ţádná luxusní vilka),jídlo, dopravu do práce...a k 

tomu dobrovolně přijít o plat a pořídit si dítě- tzn.dostávat almuţnu(=mateřská) a z toho ţivit sebe i dítě.... 

 Děti má dnes jen absolutní pracháč nebo blázen,který se bude hooodně uskromňovat. 

 … myslím si,ţe dnes pro to není vhodná doba.aţ tak dobře nás zaměstnavatelé v ČR neplatí,všechno je 

předraţené(o dětských potřebách ani nemluvím)… 

 Také splácím dluhy na bydlení a dítě by bylo chudák. 

 

 

 

 

Zdravotní 

důvody 

 A pokud je v rodině genové zatíţení a riziko postiţeného potomka, raději budu jinak podporovat děti, které jsou jiţ 

na světě, neţ mít třeba těţce mentálně postiţené dítě. 

 …částečně ze zdravotních důvodů (o kterých ale nikdo neví a ani nechci aby věděl)… 

 Třeba já uţ jsem přemýšlela i o tom, jestli je správné, abysme my dva s přítelem přiváděli na svět děti. On má 

Crohnovu nemoc, já astma a alergie. Je pravděpodobné, ţe předáme tenhle "dar" našim dětem. 

 Zaprvé - jsem často nemocná a nedovedu si představit jak bych zvládla o dítě pečovat. Dále zda by to ještě více 

nezhoršilo moje chronické potíţe, a především abych na dítě geneticky spoustu nemocí nepřenesla. 

 Dlouho jsem nedokázala přijít na hlavní důvod, proč děti nechci. Nedávno mi to došlo: protoţe jsem přesvědčená, 

ţe bych to psychicky nezvládla! Od puberty trpím depresemi, beru léky, a i kdyţ se můj zdravotní stav zlepšuje, 

stále mám spoustu problémů sama se sebou a nezbyla by mi energie na starání se o někoho dalšího. 

 je to z duvodu me psychiky, jednak protoze bych nechtela aby po me dite podedilo deprese a podobne (jako ze by 

podedilo protoze se to v nasi rodine vyskytuje uz po vice generaci) 

 Navíc jsem diabetička a mám strach, ţe to fyzicky nezvládnu. Ţe u porodu umřu, dítě bude poškozené cukrovkou ... 

 Těhotenství je raketový start pro mnohé zdravotní neduhy.Díky, nechci. 

 mám Bechtěreva a další komplikace ohledně páteře a ledvin, takţe i kdyby to na mě přišlo, kindr prostě 

neodnosím...snad nepřijde... 

 

 

 

Populační 

důvody a 

problém se 

společenskou 

situací 

 Nemyslím si, ţe je rozumné rodit děti do přeplněného světa, kde brzo nebude ani ropa, ani voda, jen proto, abych 

naplnila nějakou pomyslnou "roli ţeny", aby mě okolí neodsuzovalo. 

 Kdyz se podivam kolem sebe, tak mi lidstvo nepripada jako zivocisny druh, ktery by si zaslouzil prezit. A naopak, 

chudak dite, ktere se narodi do takoveho sveta, aniz by dostalo na vybranou. 

 Ještě bych chtěla říct, ţe mi nepřipadá moc zodpovědné přivádět na svět další děti vzhledem k tomu, ţe planeta je 

přelidněná a kromě toho dětské domovy jsou plné opuštěných dětí, které nikdo nechce! 

 …kdyţ se podíváš na dnešní svět a co se v něm děje..smutné pohledět. Chce se Vám do tohohle světa přivádět děti? 

do těch všech válek? do světa plného nejistot? v ČR s velkou nezaměstnaností, moţná brzy i bez důchodů, do té 

české mentality? 

 Nechci mít dítě proto, ţe nevěřím v budoucnost této planety a nechci na ni přivádět svoje potomky, aby se toho 

konce doţili. Nechci mít děti proto, ţe planeta je uţ teď přelidněná a argumenty, ţe lidstvo vymře, pokud já 

neporodím, jsou nesmysl. 

Řekněte mi rozumný důvod (ne ţe to k ţivotu patří, aby měl člověk pro co ţít ...), proč v našem státě mít děti? Rodiny s 
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dětmi v tomhle státě je opravdu to poslední o co zde jde, dále si nejsem jistá, zda je u nás natolik bezpečno (viz. 

cizinci), dále všechny nemoci, které jim hrozí .... 

 

 

Problém 

s chováním a 

projevy dítěte 

a aţ odpor k 

dětem 

 Deti povazuji tak nejak za zmensene dospele, kteri jsou budto retardovani nebo pod vlivem drog. … Jsou 

nesnesitelne nerovnocennymi partnery pro komunikaci a po jejich boku bych mela pocit, ze kazdym dnem 

degeneruji na jejich uroven. 

 Malé děti se mi nelíbí, mám pocit, ţe jsou přímo škaredé a akorát řvou. 

 Pak uvidim neakyho rozmazlenyho sousedovic kluka (nebo i holku) a nechci. 

 …děti mi šíleně lezou na nervy … vůbec po nich netouţím, jsou otravný,… 

 …k dětem cítím odpor a nechci je mít ani nebudu! 

 Nikdy mi to nic moc neříkalo, spíš mě děti obtěţují řevem, svojí rozmazleností... 

 Dobře děláš,jsou to věčně upištění malí přenašeči infekčních nemocí.  

 Je mi 23 let,přijela jsem před půl rokem z Anglie, vystřídala pár rodin, a od té doby nenávidím děcka.... takţe 

tak...od mého chlapa švagrovka má děti, a rovnou 3, coţ nevychování spratci jak prase....dělají rambajz...no právě 

dneska...no děkuji nechci,… 

 

Celoţivotní 

změna, 

zodpovědnost, 

starost a 

strach 

 Aţ by trochu vyrostlo, od rána do večera bych byla ve strachu, aby se mu něco nestalo. 

 Myslím si prostě, ţe s dětmi je spousta práce a starostí pro chvilku radosti.  

 No a zatreti, zkratka bych na dite nemela nervy - je to strasna zodpovednost, silenej zaprah na fyzickou i 

psychickou kondici, navic ty nervy: co vsechno se mu muze stat a co vsechno clovek muze zkur...  

 Proč bych měla všem vysvětlovat, ţe si raději půjčím na občasný hlídání neţ, abych měla trvalou starost? 

 Bojím se té ţivotní změny - je to prostě navţdy. 

 … ţe se nechceme vázat na dítě,nechceme mít starosti(zbytečné), zodpovědnost... 

 Přijmout takovýto dar, na to potřebuješ značnou dávku odvahy, zodpovědnosti, duševní vyzrálosti. Protoţe to 

změní tvůj ţivot navţdy. Není pro kaţdou ţenu lehké přijmout tento dar. 

 

 

 

 

Problém 

s těhotenstvím 

a porodem 

 Porodu se bojim, nehodlam kvuli tomu umrit. … nehodlam prozit 9 mesicu trvajici sebevrazdu… 

 Dále se mi dělá zle z těhotenství.Omlouvám se za to,ale valná většina těhotných ţen mi příjde tlustá,nečistá a 

nebudu to psát.A pak v nemocnici po porodu...zavřená na oddělení,nechutné vloţky,nesvoboda,smrad.Netouţím po 

pocitu nového ţivota ve mě.Nechci dát ţivot dítěti.Na jednu stranu jsem z toho smutná.Ale to musí člověk cítit 

myslím. 

 Taky se bojim porodu! A jak! Ta krev, bolest! Zasivani!!! A jaky je to bejt tehotna? Kdyz to v brichu roste? Musi to 

bejt strasny. Jako dite jsem nestastnou nahodou videla film Vetrelec a honi me to doted. Kdyz vas dite kopne, ja 

bych se strachy podelala!!! 

 mám přímo fobii k porodu, k těhotenství, vůbec i k doktorům, ani k nim nechodím, nevím proč to tak cítím, ale je to 

tak. 

 Navic - nemuzu si pomoct - mne tehotenstvi a kojeni pripada desne degradující… 

 … protoţe se štítím i těhotných. Dokonce jsem kvůli tomu musela opustit i práci, přišla o kamarádku.. 

 Od detstvi! jsem si rikala, ze nechci mit deti. Uz to slovo RODIT mi prislo ponizujici…. Kdyz slysim nektere 

prihody z porodnic, je mi na zvraceni. 

 No, já jsem viděla na YOUTUBE shot porodu a byla jsem docela zhnusena.Já vím,je to přirozená věc, ale 

zanechalo to ve mně odpor.V tu chvíli bych si připadala tak nějak nedůstojně.Všude hafo krve,celá zpocená, fyzicky 

zničená... 

 

 

 

 

 

 

Problém s rolí 

matky a 

manţelky 

 kdyţ vidím moje kolegyně, které nemají čas na nic, protoţe z práce letí do školky či druţiny, pak hup na krouţek, 

pak hup úkoly a večeře, tak takový ţivot mě fakt neláká. 

 Jiné ţeny k tomu donutí partner,který neví nic o tom co to je za břímě vychovávat dítě-jako většina muţů.Příjdou si 

z práce,pohrajou si s potomkem a tím to končí.Ţena chodí do práce,stará se o dítě,vaří,uklízí,pere...a jěště má být 

usměvavá kdyţ partner příjde.Běhá mi z toho mráz po zádech. 

 Rikala jsem si, ze neminim rodit deti a starat se o ne a k tomu posluhovat chlapovi. 

 uprimne kdyz vidim sve kamaradky, ktere uz maj deti jakym zpusobem zivota zijou.... vubec me to nelaka. Nakoupit, 

uvarit, a v podstate 90 % sveho casu travi s miminem….Vetsina z nich maj jeste k tomu manzely, ktery litaj z prace 

na fotbal ci na tenis a domu se chodi s ditetem i s manzelkou jen vecer pomuchlovat. To je dalsi vec kterou bych 

nesnesla. 

 Typickému českému tátovi se ţivot po narození dítěte podle mě moc nezmění, zato matce se převrátí úplně vzhůru 

nohama. A o takové převrácení nestojím. 

 Mě by taky nebavilo otročit kolem dítěte. 

 Poslouchat pláč(mnohdy spíše řev)to fakt nemusím...Později odpovídat na všetečné otázky dítěte-jako věčné otázky 

začínající slovem PROČ...to fakt není na mé nervy... 

 Péče má být napůl. Je to stejně tak dítě ţeny jako jejího muţe! Ovšem pánové občas zapomínají, ţe nemají jen dar 

oplodnit a konec! 

 Nakonec se dočkám toho, co vidím v okolí - muţ má milenku, ţenská je doma u sporáku, neví z které do které, on 

doma tráví co nejmíň času, ona má pocit, ţe je na všechno sama (coţ je pravda), … Nezvládla bych být na všechno 

sama, od rána do večera v zápřahu a plná starostí o dítě, večer mít nachystanou večeři pro manţela, a v těch všech 

starostech mu poskytovat dostatek sexuálního potěšení, aby nehledal jinde,… Muţská a ţenská role v manţelství je 

nefér a s partnerstvím nemá nic společného. 

 

 

 

 ještě větší obdiv mají ty, které nezakrní ve stadiu matky-kvočny, ale jsou schopné i svého ţivota a neobětují jim 

první, poslední (tím nemyslím matky-kariéristky, které si dítě pořídí jako doplněk do domácnosti). 

 Ja bych mozna mohla byt mizernou matkou, ale vybrala jsem si vedu. 

 Narovinu a bez natlaku priznavam, ze ja jsem kariéristka... Prace je pro me velmi dulezita a ja na sobe chci stale 

pracovat a zdokonalovat se a verim, ze mym poslanim v zivote neni pece o manzela a rozeni deti, ale ze chci v 
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Dítě omezuje 

osobní 

svobodu, růst 

a vývoj 

zivote neco dokazat nezavisle na rodinnych pomerech atd a chci byt pysna na sve vykony…. ja si zase nedovedu 

predstavit zivot bez sve prace a bez vlastni svobody (=moznosti nebyt vyrazne omezen nikym, kdo je na me primo 

zavisly). 

 Nechci mít s nikým dítě,protoţe by to omezovalo moji osobní svobodu a to je moje priorita 

 Abych byla stastna potrebuji byt fit(sport), cestovat, cist,... pochybuji ze na toto budu mit s ditetem cas a neverim ze 

laska k diteti mi toto vsechno nahradi. 

 Nechci mít děti proto, ţe mám svých zájmů dost, chci se věnovat opuštěným a týraným zvířatům,… A uznávám, ţe 

nechci mít děti i proto, ţe by mě hodně omezily. 

 Chci realizovat svoje plány, cestovat, uţívat, ne bejt uvázaná u uřvanýho mimina 24 hodin denně, bejt strhaná, 

nevyspalá, s nechutí na sex, bez práce. 

 To, ţe jsem bez dětí pro mne znamená velkou svobodu v moţnosti ţít svůj ţivot tak, jak si představuji a ţít jej dle 

mého (zcela subjektivního) názoru plnohodnotně. 

 Já děti nechci mít ze spousty důvodů:…2)pohoda a volnost které se nezvdám!!! KVULI NIKOMU!! 

…a tím mateřstvím se k tomu všemu člověk pěkně zakope tzn.by bye svobodo:-(((((( 
 

 

 

Strach o 

zaměstnání 

 ne opravdu,ţíví mě tělo,ne tak jak si myslíte,ale pracuji jako fitnes cvičitelka a máteřská by mě připravila o 

klientelu....ve 40 jí pak těţko budu hledat novou 

 Apropó, kdyţ se ţena vrátí z mateřské dovolené(jak hloupý název,tak hledat zaměstnání je opravdu běh na dlouhou 

trať.Naprostá diskriminace. 

 Já děti nechci mít ze spousty důvodů:… 6)mám fajn práci a nemíním se jí vzdát… 

 Snad jsem i ochotna dítě porodit-ale ať jde na mateřskou chlap.Zakrnívat doma obklopena plínkami a sunárkem-

tohle je noční můra!!!A pak ta diskriminace v práci...Mít v tomhle státě dítě je fakt za trest.Vůbec to matky s dětmi 

nemají lehčí.Vůbec v ničem.Aţ náš stát bude vytvářet pro mladé rodiny s dětmi lepší existenčí a pracovní podmínky 

tak si to moţná rozmyslím. 

 Zabralo mi docela casu a energie studium VŠ, vytvoření slušně rozjíţdějící se karieru a dítě by znamenalo přítrţ. 

Po 3 letech mateřský ţádný slušný místo nedostanu, budu jiţ pro ně out of reality a díky dítěti totálně neflexibilní. 

 

Dítě naruší 

vztah mezi 

partnery 

 Přijde mi, ţe děti naruší vztah, manţelství, ţe to uţ nikdy takový bejt nemůţe,… 

 A ještě něco na okraj-je psychologicky prokázáno, ţe příchod dítěte na svět ve velké míře odrovná partnerský 

vztah. 

 A jedna hodně podstatná věc-kterou si také zmínila a se kterou naprosto souhlasím,je,ţe- dítě opravdu většinou 

naruší vztah mezi partnery. 

 Pro mě jsou děti - bohuţel, dokonalý prostředek, jak přijít o partnera. 

 

 

 

 

 

Špatné 

zkušenosti 

z dětství, z 

rodiny 

 … nebo dokonce nezodpovědně rozvodem zkazila dítěti dětsví. Já ho totiţ zkaţené rozvodem a odloučením od 

ostatních sourozenců měla. 

 měla jsem hodně špatné dětství , horší dospívání, a ještě horší období těsně před odchodem z domova, a moţná 

díky tomu to tak prostě cítím. 

 Svemu decku jsem chtela dat to, co ja jsem nikdy nemela, lasku, pochopeni, cit,… chtela jsem, aby bylo 

zabezpeceno nejen materialne, ale hlavne vedomostne a citove ... ja jsem toto nikdy nezazila…. tyto problemy jsem 

si uvedomila az nedavno v dospelosti, ze ovlivnili moji osobu, me mysleni a vazeni si sebe sama a jak mi chybi ta 

materska laska... 

 Váhám jen kvůli tomu, ţe moje dětství nebylo ideální a můj vztah k matce je na bodě mrazu a ani netouţím po tom 

jí někdy vidět. Bojím se toho, abych nedopadla s dětmi podobně. Chodím na terapie a nakonec skončíme u toho, ţe 

její hnusné chování ke mě bylo jen kvůli jejímu špatnému dětství. Není to pak trochu začarovaný kruh? je a pak co? 

Budu si pak celý ţivot vyčítat, ţe jsem do děcka měla jít a nebo si vyčítat, ţe jsem do toho šla. 

 Vyrůstala jsem v rodině, kde pro matku je nejlepší dítě takové, které není vidět, ani slyšet a hodné je tehdy, kdyţ nic 

nedělá (tedy ani si nehraje, protoţe to je nepořádek) a neví o něm prakticky celý den. Vţdycky jí vadil dětský křik a 

dávala to mě a bratrovi najevo. Její manţel byl alkoholik…. Rozvedli se a matka svůj veškerý volný čas věnovala 

nacházení \"nových tatínků\". …Postupem času se u mě rozvinuly deprese a pocity beznaděje z budoucnosti. 

Chodím jiţ přes rok na terapie, ale stále jsem se nedostala k tomu, ţe bych chtěla mít rodinu. Právě naopak. Co to 

je \"mít dítě\" jsem si vyzkoušela, protoţe jsem se dlouhodobě starala o bratra, a někdy i dnes mívám pocit, ţe jsem 

někde udělala chybu, ţe jsem něco nezvládla, kdyţ vidím, jaké má problémy. Jsem přesvědčená čím dál více, ţe 

člověk jako já by dítě mít neměl. Mám strach, ţe bych na ně přenesla něco negativního ze svých záţitků. Říká se, ţe 

ţena je jako její matka. Kdybych se v čemkoliv měla chovat jako ona ke svým dětem, tak si budu stále vyčítat. 

Strach, ţe se o 

dítě nedokáţe 

postarat, tak 

jak by si 

zaslouţilo 

 prostě se bojím, ţe bych se o to dítě nedokázala postarat tak, jak si zasluhuje,… 

 ale říkám si, ţe to dítě by se mnou  bylo chudák, neumím ţádný básničky ani říkanky a hlavně mě hrát si s dětma 

zoufale nebaví, neumím je ani zabavit… kvůli tomu, ţe bych jim právě moc neměla co dobrého nabídnout. 

 Svemu decku jsem chtela dat to, co ja jsem nikdy nemela,… a je ted spravne, ze jsem se rozhodla nemit dite, kdyz 

jsem mu chtela dat to, co ja nemela, protoze jsem se bala, ze bych mu to dat neumela? 

 Moje dítě by bylo chudák a já bych se trápila, ţe mu nemůţu dát to, co bych chtěla. 

 

 

 

Problém 

s výchovou 

dítěte 

 tak to ja si prave myslim, ze z toho mega spratek vyrust muze... a proto (teda mimo jine duvody) deti nechci, 

protoze se toho bojim... 

 Pokud by měl špatné geny, mohl by z něj i přes veškerou výchovu vyrůst špatný člověk, pak bych si to dávala za 

vinu... 

 Takze, i kdyz dam diteti vsechno, kdo mi zaruci, ze ho kamaradi nezatahnou do neaky party a dite budto bude fetak, 

nebo se mu neco stane, umre, v lepsim pripade v mym stari me leda podpali barak nad hlavou? Nebo proda, aby 

bylo na fet? 

 Ale jeden z racionálních důvodů, proč děti nechci je ten, ţe dítě s mými geny by v tomto světě bylo nešťastné, ţe by 
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Dále řeší spolehlivost antikoncepčních metod, s čímţ souvisí také poţadavek 

některých z nich, aby měly moţnost podstoupit sterilizaci
225

 případně hysterektomii
226

.  

V jednotlivých případech se v diskusích objevovaly ţeny, z nichţ například jedna 

nechce podstoupit těhotenství a porod kvůli svým zdravotním problémům a dokonce se ptala, 

jestli je v ČR moţnost nechat si dítě za úplatu odnosit jinou ţenou, ţe by se tím částečně 

vyřešily její problémy. Tuto moţnost by určitě povaţovaly za přínosnou i ty ţeny, které trpí 

tzv. tokofobií, tedy chorobným strachem z porodu. Dalším
227

 problémem, který tyto ţeny 

trápí, je diskriminace na pracovním trhu, kterou jim paradoxně nezpůsobuje jejich rozhodnutí 

o dobrovolné bezdětnosti, ale naopak předpoklad, ţe kaţdá ţena v určitém věku chce mít dítě, 

díky němuţ se některé z nich setkaly s odmítnutím, jako například ţena, od níţ je následující 

výrok: „Nebo na jednom pohovoru se mi potenciální zaměstnavatel svěřil, ţe nehodlá 

                                                           
225

 Sterilizace je umělé vyvolání neplodnosti, u ţeny se provádí podvazem vejcovodů, u muţe podvazem 

chámovodů (vazektomií) (http://lekarske.slovniky.cz/pojem/sterilizace). 
226

 Hysterektomie je chirurgické odstranění dělohy (Klimeš, L. 1983. Slovník cizích slov. Praha: SPN-

pedagogické nakladatelství; str. 263). 
227

 Podrobnější shrnutí diskuse pojmenované „Nechci mít dítě“ probíhající na internetových stránkách 

www.doktorka.cz (a dle mého názoru velice výstiţné i pro všechny mnou analyzované diskuse) podává ve své 

práci „Dobrovolná bezdětnost ve světle kvalitativních výzkumů„ (v kapitole 7.4. Analýza české internetové 

diskuse dobrovolně bezdětných) Dana Mixová, která analyzovala všechny emailové příspěvky z období od srpna 

2001 do srpna 2006, kde se zajímala o základní témata, kterými se účastníci diskuse zabývali (Mixová, D. 2007. 

Dobrovolná bezdětnost ve světle kvalitativních výzkumů. Praha.). 

neobstálo. Ne proto, ţe by nestálo za nic, ale protoţe by bylo moc hodné, málo dravé a málo bezohledné pro tento 

svět a ostatní by ho převálcovali. 

 Nechci aby po mě zdědily nějaké moje hnusné geny, povahu nebo prostě něco!...Prostě nechci aby byly jako ja! 

 No já kolem sebe vidím dost dětí,a kdyţ je vidím jako vypadají(a v pubertě to vrcholí-jak se seskupují v různých 

partách,kouří a pijí alkohol...) tak mi fakt nechybí, ţe dítě nemám... 

 Piplat to, furt za tim behat, je to nemocny, tak litat po doktorech a az to vyroste, kde mam tu zaruku, ze to bude 

dobry clovek? 

Problém najít 

vhodného 

partnera pro 

rodinný ţivot 

 Ale prostě pokud nenajdu chlapa, se kterým ty děti bych chtěla, tak je mít nebudu  jen proto, abych měla klid od 

okolí. 

 …nejsou zodpovedni chlapi. Ja taky nechci mit rodinu na krku sama, a tak deti nemam. 

 Mam 38 rokov, VS, deti som asi  chcela a nemam, kedze som nenasla niekoho kto by bol tak zodpovedny a 

sympaticky aby som ich s nim chcela. 

 

 

 

Estetické 

důvody 

 Já mám pár kilo navíc a obávám se, ţe kdybych otěhotněla, přibrala bych dalších minimálně dvacet, protoţe se 

nerada omezuju v jídle, po porodu bych to uţ nejspíš neshodila a pokud ano, nic bych z toho ţivota neměla, 

kdybych se musela pořád hlídat v jídle a nutit se do cvičení, které mě nijak zvlášť nebaví…. A taky nechci kojit, 

protoţe bych si tím určitě zničila prsa. 

 Teď mám hezkou postavu, chodím sexy oblečená, hooodně bokové sukýnky-to s těhotenstvím půjde do háje-po něm 

budu mít tak akorát popraskané břicho,strie,křečový ţíly…A taky-jako matka uţ si nebudu připadat atraktivní. 

 … a stejně, třeba je to stupidní dotaz, ale zajímalo by mně, kdyţ má ţenská v sobě dítě,tudíţ má velký břicho--co se 

stane s tím břichem hned po porodu??Pochybuju, ţe se kůţe smrskne do stavu před porodem. Musí mít vytahanou 

kůţe,ne? … Včera se přítel díval na stránky--www.theshapeofamother.com--a viděla jsem, jak je z těch fotek v 

šoku.Nemohl uvěřit, ţe tak hodně ţenských po porodu dopadne.On děti nechce, já taky ne, ale po shlédnutí oněch 

fotografií/a ţe jich tam teda je hafo/ mi doslova ZAKÁZAL abych měla dítě.Ţe nikdy nemůţu vědět, jak dopadnu 

zrovna já po porodu.On si totiţ velice potrpí na vzhled.Musím být hodně štíhlá a upravená(coţ mi nevadí, ráda o 

sebe dbám). 

http://www.doktorka.cz/
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zaměstnávat ţenské kolem třicítky, protoţe se u nich předpokládá, ţe pokud mají partnera, 

budou chtít brzy zaloţit rodinu a odejít na mateřskou. Zaprvé co je komu do toho, jestli má 

uchazečka o práci partnera nebo ne, zadruhé proč by měla automaticky nejpozději ve třiceti 

chtít dítě jen proto, ţe je ţena a ţe to tak má většina?“
228

 

Několik diskutujících uvaţovalo nad tím, ţe jejich „ne-touha“ mít dítě je vlastně něco 

jako přirozený regulační systém, jakási forma přirozené „kontroly plodnosti“
229

, aby 

nedocházelo k nekontrolovatelnému růstu populace. Jedna diskutující vystupující pod nickem 

„komix.sk“ říká: „Ved si predstav, ze KAZDA zena na svete by chcela dieta. Kam by sme sa 

podeli? Nebola by to katastrofa? A nie je to teda takto pre svet prirodzene?“
230

 Na coţ jí jiná 

diskutující („bobtail“) odpovídá: „katastrofa by to moţná byla a třeba s tím souvisí i 

zvyšování počtu ţen, co děti nechce. Tahle planeta je přelidněná a příroda to zařizuje tak, aby 

se uţ tolik dětí nerodilo . Myšleno samozřejmě hypoteticky - tuhle věc asi zatím ještě nikdo 

nezkoumal “
231

 Poté „komix.sk“ dochází k tumuto závěru: „Koniec koncov, keď sa nad tým 

zamylím, musím uznať, ţe tieţ som dospela k niečomu podobnému, ako bobtail, hoci sú to len 

nevyskúmané domnienky a púhe teórie - totiţ, ţe zem je uţ unavená z toľkých ľudí a moţno 

"má systém" na to, aby sa počet ľudí zniţoval, pretoţe toto fakt uţ nie je únosné. A tak je 

stále viac ţien, ktoré deti nechcú. (Alebo skôr: moţno ich bolo veľa vţdy, ale nemohli to 

hovoriť tak nahlas.)
232

 

Za povšimnutí stojí i to, ţe v diskusi na Doktorce.cz se několikrát vyskytlo pozvání od 

zakladatelky českých webových stránek pro dobrovolně bezdětné „NoKidding“
233

 s tím, ţe 
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 Od diskutérky „Victoria“, 24 let z diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/. 
229

 Uţ od dávných dob historie lidstva je kontrola plodnosti nezbytnou součástí společnosti. Mechanismy, které 

působením na plodnost udrţovaly tempo růstu kolem nuly, jsou známé u všech současných i historických 

populací (Burguière, A., Klapisch-Zuber, Ch., Segalen, M., Zonabend, F. 1986. Histoire de la Famille. Paris: 

ARMAND COLIN). 
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 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„komix.sk“. 
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 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„bobtail“. 
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 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„komix.sk“. 
233 http://nokidding.webovastranka.cz/home/index/ (naposledy navštíveno 16. 5. 2010). 

http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://nokidding.webovastranka.cz/home/index/


58 
 

zde nebudou dobrovolně bezdětné nikým osočovány a napadány
234

. Dále zde jedna 

dobrovolně bezdětná ţena o sobě tvrdí, ţe podporuje VHEMT
235

 a je proti prolife
236

.  

Poslední zajímavostí, která dokazuje, ţe není lehké najít dobrovolně bezdětné ţeny, 

ochotné o  tomto tématu vypovídat, je skutečnost, ţe opět na diskusi Doktorka.cz byly tyto 

ţeny ţádány o rozhovor do článků např. do časopisu Instinkt. Redaktorka týdeníku Instinkt 

ţádala diskutující o to, zda by se jí do článku o ţenách, které nechtějí mít děti, některé z nich 

vyjádřily. A na vysvětlenou uvedla, ţe „vyznění určitě nebude negativní, naopak - kdo zná 

Instinkt, ví, ţe často jdeme spíš "proti proudu", mým cílem je upozornit spíš na to, ţe i takový 

postoj je v době baby boomu "normální".“
237

 

 

4.2. Sekundární analýza příspěvků dobrovolně bezdětných z hlediska diskurzu normy 

„jednoho správného rodičovství/mateřství“ 

Jelikoţ hlavním cílem této práce je zjistit, zda se důvody dobrovolně bezdětných ţen pohybují 

v rámci diskurzu normy „jednoho správného rodičovství/mateřství“, následuje z tohoto 

hlediska jejich rozbor a vytvoření kategoriálního systému. 

Jak uţ bylo uvedeno v teoretické části této práce, existuje jakýsi nepsaný soubor 

norem, který určitým způsobem vymezuje, jak má vypadat takové „správné“ rodičovství či 

spíše mateřství, které je společensky povaţováno za „normální“.  Vůči němu jsou poměřováni 
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 Převzato z webových stránek NoKidding: „Tato stránka Vám poskytuje prostor, kde můţete svobodně 

vyjádřit, ţe nechcete mít dítě a ventilovat svoje emoce, aniţ by Vás někdo kritizoval nebo moralizoval. Toto je 

Vaše stránka, kde Vám nikdo nebude říkat, ţe jste divní jen proto, ţe prohlásíte "já nechci mít dítě, nechci děti". 

Najdete tu i zajímavé čtení související s tématikou dobrovolné bezdětnosti. Dokonce se tady můţete seznámit s 

ostatními, kteří jsou na tom stejně. Uţ je nás tolik, ţe jsme zaloţili klub. Můţete se k nám přidat.“ 

(http://nokidding.webovastranka.cz/home/index/; naposledy navštíveno 16. 5. 2010). 
235

 VHEMT (the Voluntary Human Extinction Movement) neboli Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva je 

(„ekologické“) hnutí nikoli organizace, které chce aspirovat o zařazení mezi existující systémy víry. Jeho 

hlavním „cílem“ je zachránit planetu Zemi. Jako nadějnou alternativu k zániku milionu druhů rostlin a zvířat je 

dobrovolné vyhynutí jednoho druhu: Homo sapiens, a proto jediným činem poţadovaným po dobrovolnících 

nebo stoupencích hlásajících se k tomuto hnutí je nepřivést další lidskou bytost do populace. Za zakladatele 

hnutí můţe být povaţován Les U. Knight, který dal „Hnutí za dobrovolné vyhynutí lidstva“ jméno a je 

mezinárodně známý jako jeho mluvčí, avšak neexistuje ţádný oficiální postoj k otázkám toho, co je naznačeno v 

názvu hnutí. Motto hnutí zní: „May we live long and die out („Můţeme ţít dlouho a vymřít“) (informace jsem 

čerpala z oficiálních stránek hnutí http://vhemt.org/; naposledy navštíveno13. 6. 2010). 
236

 České stránky prolife „Hnutí Pro Ţivot ČR, o. s.“ deklarují, ţe „Hlavním cílem občanského sdruţení Hnutí 

Pro ţivot ČR vţdy bylo a je plné obnovení úcty k lidskému ţivotu ve všech fázích jeho tělesného vývoje. 

Především se dnes jedná o období, kdy je kaţdý z nás nejbezbrannější a nejzranitelnější: před narozením od 

početí do 12. týdne a za určitých podmínek aţ do 24. týdne, a ve stáří a nemoci, kdy v naší zemi hrozí legalizace 

eutanázie.“ (převzato ze stránek http://prolife.cz/; naposledy navštíveno13. 6. 2010). Anglickou verzi stránek je 

moţné shlédnout na http://prolife.com/.  
237

 Citováno z příspěvku paní redaktory z diskuse na http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/. Avizovaný 

článek se mi podařilo nalézt na internetové stránce - http://instinkt.tyden.cz/rubriky/archiv/2008-02/nechci-mit-

dite_19771.html (naposledy navštíveno 18. 5. 2010). Tento článek („Nechci mít dítě“ viz Přílohy) vyvolal ostrou 

diskusi, a proto se redakce Instinktu rozhodla vydat další článek („(Ne)chci dítě!“ viz Přílohy) zaměřený na tuto 

diskusi (viz http://instinkt.tyden.cz/rubriky/archiv/2008-04/ne-chci-dite_19893.html (naposledy navštíveno 

18. 5. 2010). 
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nejen bezdětní, ale i jakkoli „jinak“ dětní. Hašková a Zamykalová se v práci „Mít děti - co je 

to za normu? Čí je to norma?“
238

 zajímaly o všechny moţné podoby diskurzu normy a 

normality rodičovství. Ty následně charakterizovaly na základě debat o (bez)dětnosti. 

Diskurzem
239

 normy rozumí různé definice situace a způsoby argumentace, které jsou uţívány 

k popisu dětnosti a bezdětnosti, které je odlišují, porovnávají a hodnotí. Autorky v rámci své 

práce ukázaly, ţe se nejedná o jednu normu, ale o provázané normy, které neexistují jinak neţ 

skrze diskurzy normy.
240

 

Abych mohla odpovědět na výzkumnou otázku, pouţila jsem výsledky analýzy 

Haškové a Zamykalové
241

, týkající se diskurzů normy o ne/rodičovství k vytvoření 

kategoriálního systému, jehoţ pomocí jsem určila, zda se výroky ţen, které se rozhodly zůstat 

dobrovolně bezdětné nebo o tom uvaţují, pohybují v rámci dikurzu normy „jednoho 

správného rodičovství/mateřství“. Hašková a Zamykalová určily čtyři hlavní diskurzy normy, 

které podle nich nejvíce ovlivňují debatu o bez/dětnosti. Při vytváření kategoriálního systému 

v sekundární analýze mi tyto jejich hlavní diskurzy normy byly ku pomoci. Prvním takovým 

dikurzem normy je „normativní jednota rodičovství“, druhým je „norma usilovaní za kaţdou 

cenu – hodnotové hry s (ne) dobrovolností“, třetím jsou „biologické hodiny jako vyjádření 

věkových norem reprodukce“ a čtvrtým diskursem je „norma úplnosti a dospělosti“
242

. 

(1) Pod diskurzem normy „normativní jednota rodičovství“ se, kromě předpokladu, ţe 

kaţdý dospělý jedinec by měl mít děti, ukrývá ještě to, jakou nejlepší cestou se k rodičovství 

má dojít. V teoretické části uţ bylo řečeno, ţe nejlepší cestou je biologické a genetické 
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 Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 

odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 
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 Diskurz chápou společně s Foucaultem jako heterogenní seskupení slov, institucí, zákonů či podob 

architektury, přičemţ v dané analýze se soustředily na to, co je vyřčené, napsané. Zajímaly je tedy způsoby, 

obraty, formulace a argumenty, které různí aktéři pouţívají při popisech (bez)dětnosti. S Foucaultem ještě sdílejí 

jeho neesencialistické chápání diskurzů, coţ znamená, ţe se nepoutají ke konkrétním aktérům, prostředím, či 

institucím. Vedle Foucaulta se inspirovaly ještě např. pracemi Pottera či Butler (Hašková, H., Zamykalová, L. 

2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 odst. [online]. Dostupné na 

adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 2009); Foucault, M. (1994a 

[1971]): Diskurz, autor, genealogie. Praha: Svoboda; Foucault, M. (1999b [1975]): Dohlíţet a trestat: Kniha o 

zrodu vězení. Praha: Dauphin; Foucault, M. (2005): Je třeba bránit společnost. Praha: Filosofia.; Butler, J. 

(1990): Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New York: Routledge). 
240

 Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 

odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 
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 Zpracování těchto výsledků je prezentováno v práci Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to 

za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 odst. [online]. Dostupné na adrese: 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 2009). 
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odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001


60 
 

rodičovství, po ní následuje rodičovství uskutečněné pomocí asistované reprodukce, třetí 

moţností, jak dosáhnout rodičovství je adopce a pak následuje pěstounství. Dále se pod tímto 

diskurzem klade důraz na „přirozené“ spojení ţena-matka. Ţena je k mateřství poutána od 

„přírody“ svým tělem, pudy a city, existuje tedy ještě „přirozenost“ „mateřských pudů, 

instinktů, citů a lásky“. Ţena, aby byla správnou matkou, tak musí také dodrţovat normu 

několikaleté celodenní péče o dítě, která „samozřejmě“ zahrnuje i co nejdelší kojení. Od ţen 

se tudíţ očekává, ţe se vzdají své práce ve prospěch dítěte a rodiny
243

. 

(2) Druhý diskurz „norma usilování za kaţdou cenu – hodnotové hry s 

(ne)dobrovolností“ se zabývá tím, ţe spíše neţ rozhodnutí (zůstat celoţivotně bezdětná)- jako 

dobře ohraničený a definitivní fakt- se jedná o v dlouhém čase probíhající a různě dělané 

rozhodování, které je protikladem „jednorázové“ volby. Celoţivotní bezdětnost je tak často 

ne-volbou nebo nebývá (avšak někdy je) volbou ve smyslu usilování a cíleného směřování, 

ale je třeba způsobena nepříliš velkou touhou po tom stát se rodičem, i kdyţ je ţádoucí 

(společnost, rodiče a přátelé si to ţádají) a „přirozené“ usilovat o biologicky vlastní dítě. 

Bezdětní se také často brání přiřknutí nálepky „kariérismus za kaţdou cenu“ a dalším 

nálepkám např. ţe jsou to „ti, co nemají rádi/nesnáší děti“, „ti, co si chtějí jen uţívat“, 

„sobečtí, divní, nenormální atd.“. Další téma, které se řeší v rámci tohoto diskurzu, je, ţe děti 

jsou základním smyslem ţivota
244

.  

(3) Diskurz „biologických hodin jako vyjádření věkových norem reprodukce“ 

zdůrazňuje, ţe všechny výše popsané normy mají svůj časový aspekt. Diskurz „biologických 

hodin“, díky nimţ by mělo tělo („naprogramováno“ na mateřství) dát najevo, ţe uţ je 

připraveno na mateřství, je o sebedisciplinaci. Věkové normy, které nám říkají, odkdy dokdy 

se stát rodičem (matkou), bývají velmi často popisovány jako něco vrozeného, jako příroda 

v nás. V průběhu ţivota ţeny nastávají jisté věkové zlomy, které jsou v souvislosti 

s ne/rodičovstvím nejvíce diskutovány. Prvním z nich je třicet let věku a roky předcházející, 

do této doby spadá plánování rodičovství, přičemţ horní hranice věku uţ je povaţována za 

mírně rizikovou. Třicítka je věk, kdy ještě většina bezdětných nepovaţuje své rozhodnutí za 

definitivní. Dalším zlomem je pětatřicet let věku
245

, kdyţ jedinec dosáhne této hranice, tak 
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tlak okolí na něj vyvíjený dosáhne svého maxima a pak slábne. A čtyřicítka
246

 je pro ţeny 

dosud bez dětí „kritický věk“, protoţe bezdětnost uţ většinou berou jako konečnou, a kdyţ 

ne, tak po padesátce s přicházející menopauzou jiţ zcela jistě povaţují svou bezdětnost za 

definitivní
247

. 

 (4) Ústředním tématem diskurzu „norma úplnosti a dospělosti“ je, ţe kaţdý si musí 

projít rodičovstvím, protoţe je to takový povinný rituál přechodu, aby dosáhl úplné 

dospělosti. Kromě toho se zde nachází také téma bezdětnost jako prázdnota, v němţ je 

bezdětnost popisována jako ztráta a neúplnost (především nedobrovolně bezdětnými ţenami) 

a s tím související téma péče
248

 jako náhrada, kde se tematizuje alternativní vyuţití a proţití 

rodičovských „pudů“ a potřeby pečovat hledáním „náhraţky“ v podobě nějaké formy práce 

s dětmi (např. pedagoţka, vedoucí turistického oddílu, atd.). A nakonec je zmiňována 

bezdětnost jako příleţitost, zde se nejedná o „pocit ztráty či prázdnoty“, ale naopak o 

nepřeberném mnoţství moţností (cestování, časově a finančně náročné koníčky či práce, 

atd.), jak strávit „volný čas“, který nezabírá péče o děti. 

Při vytváření mého kategoriálního systému, jehoţ podstatou bylo zaměřit se na 

způsoby argumentace jednotlivých ţen, které se rozhodly nebo uvaţují o dobrovolné 

bezdětnosti, jsem vycházela jednak z některých aspektů z výše uvedených poznatků Haškové 

a Zamykalové
249

 o diskurzech norem o bez/dětnosti a jednak ze svých poznatků získaných při 

primární analýze sledovaných příspěvků z internetových diskusí. Výsledný kategoriální 

systém jsem zpracovala do tabulkové podoby (srov. tab. č. 6 viz str. 63). Tabulka obsahuje 

různé kategorie diskurzů norem, které jsem si pro účely své práce shrnula pod název Diskurz 

normy „jednoho správného rodičovství/mateřství“
250

. Kategorie diskurzů norem jsou vlastně 

výše popsané diskurzy norem (1-4). Tyto kategorie diskurzů norem v sobě ještě zahrnují 

jednotlivé podkategorie (upřesňujících) diskurzů norem, které sdílejí společný repertoár 
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 I tento věkový limit je legislativně podpořen, protoţe jen do čtyřiceti let věku ţeny je léčba neplodnosti skrze 

asistovanou reprodukci hrazena pojištěním (Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? 

Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 odst. [online]. Dostupné na adrese: 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 2009)). 
247

 Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 

odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 
248

 Vedle předpokladu, ţe existuje mateřský pud, se také předpokládá, ţe kaţdá ţena je „vybavena“ „ pudem 

pečování“. 
249

 Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 

odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 
250

 Toto slovní spojení jsem si téţ vypůjčila od Haškové a Zamykalové, které ho ve své práci pouţívají v rámci 

diskurzu „normativní jednoty rodičovství“ a poukazují na nepřekročitelnost normativní jednoty rodičovství, čímţ 

chtějí říct, ţe i dobrovolně bezdětné ţeny se podle nich jen těţko vymaňují z diskurzu „normy jednoho 

správného rodičovství/ mateřství“, avšak oni tím myslí jen část z toho, co jsem pod tento diskurs začlenila já. 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
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argumentů a také typické seskupení slov, jejichţ výskytem jsem se zabývala v rámci 

sekundární analýzy příspěvků.  

 

4.2.1. Sekundární analýza způsobů argumentace dobrovolně bezdětných  

Početně lze výsledek sekundární obsahové analýzy zaměřené na způsoby argumentace 

dobrovolně bezdětných ţen vyjádřit následovně. Ze všech
251

 analyzovaných příspěvků, tj. 

z příspěvků od 200 ţen
252

 a z 34 jednotlivých příspěvků
253

, se příspěvky od 142 přispívajících 

ţen a 19 jednotlivých příspěvků pohybovalo v rámci diskurzu normy „jednoho správného 

rodičovství/mateřství“ a zbývající příspěvky, tj. příspěvky od 58 přispívajících ţen a 15 

jednotlivých příspěvků, do tohoto rámce nezapadaly. 

Nyní uvedu, jakým způsobem jsem dospěla k výše zmíněným výsledkům sekundární 

analýzy. Všechny příspěvky jsem analyzovala pomocí kategoriálního systému uvedeného 

v tabulce Typologie kategorií a podkategorií spadajících pod diskurz normy „jednoho 

správného rodičovství /mateřství“ (č. 6 viz str. 63). Ty, které se pohybovaly v rámci výše 

popsaných kategorií diskurzů norem, jsem roztřídila podle příslušnosti do těchto jednotlivých 

kategorií. Do první kategorie jsem zařadila ty příspěvky, které se svým způsobem 

argumentace pohybovaly v rámci diskurzu „normativní jednota rodičovství“, do druhé 

kategorie příspěvky, které odpovídaly svým způsobem argumentace diskurzu „norma 

usilování za kaţdou cenu (hodnotové hry s ne/dobrovolností)“ atd. stejným způsobem aţ 

k poslední páté kategorii, kam jsem zařadila příspěvky pohybující se v diskurzu „normy „pro 

dítě to nejlepší”“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
251

 V rámci sekundární analýzy jsem podrobněji ze všech čtyř diskusí zkoumala celkem 2033 příspěvků.  
252

 U těchto ţen bylo moţné přesně identifikovat jejich jednotlivé příspěvky. 
253 U těchto příspěvků nebylo moţné identifikovat jednotlivé přispívající ţeny a jejich výroky, a proto je zde 

uveden počet příspěvků a nikoli ţen. 
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Tabulka č. 6: Typologie kategorií a podkategorií spadajících pod 

diskurz normy „jednoho správného rodičovství /mateřství“ 

 

 

 

 

Aţ na několik výjimek bylo častým pravidlem, ţe způsob argumentace od 

jednotlivých ţen spadal pod vícero kategorií, například jedna diskutérka argumentuje takto:  

„…prostě a jednoduše nemám mateřský pudy (1) a nevím jestli na mě někdy přijdou… Já taky chci 

počkat (2) ještě minimálně dva roky jestli na mě ty mateřský pudy teda přijdou nebo ne… netvrdím, 

ţe nebudu mít děti nikdy (2)… A divná (*) si proto fakt nepřipadám! … hledám v sobě nějakou tu 

touhu po dětech (1), ale prostě ji nemám. Mám prozatím naplánováno počkat do třiceti (3) a 

potom jestli se nějaký ty touhy dostaví si dítě třeba pořídím a třeba taky ne. … Víte já nevím jestli 

Diskurz normy „jednoho správného rodičovství/ mateřství“ 

Kategorie diskurzů 

norem 

Podkategorie diskurzů norem 

 

 

1. 

Normativní jednota 

rodičovství 

 a) Hierarchie cest k rodičovství (1. genetické a biologické, 

2. pomocí asistované reprodukce, 3. adopce, 4. pěstounství) 

 b) Příroda a přirozenost („přirozenost“ reprodukce, „mateřský 

pud/instinkt; „mateřská láska, cit“) 

 c) Dilema „práce versus domácnost“ (několikaletá domácí 

péče matky o dítě; co nejdelší kojení) 

2. 

Norma usilování za 

kaţdou cenu 

(hodnotové hry s 

ne/dobrovolností) 

 

 a) Diskurz svobodné volby (plánování ne/rodičovství; 

ne/definitivnost rozhodnutí) 

 b) Norma „mám rád/a děti“; „ dítě je základním smyslem 

ţivota“ 

3. 

Věkové normy: 

Diskurz biologických 

hodin 

 

 a) Sebedisciplinace (tikot „biologických hodin“) 

 b) Věkové zlomy (30, 35, 40, 50/ nedefinitivnost rozhodnutí) 

4. 

Norma úplnosti a 

dospělosti 

 

 a) Bezdětnost jako prázdnota 

 b) Péče jako náhrada („pud pečování“) 

 

5. 

Norma „pro dítě to 

nejlepší“ 

 a) Odpovídající bytové podmínky 

 b) Dobrá finanční situace 

 c) Dobré zázemí – vyhovující partner, úplnost rodiny 
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na mě ty hodiny někdy zaťukají (3) spíš si myslím, ţe ne, ale třeba ta chemie opravdu tak 

zafunguje“
254

.  

Toto jsou výroky od jedné ţeny, která se rozhodla (prozatím) zůstat dobrovolně bezdětná. 

V její argumentaci je patrné, ţe sama své rozhodnutí nepovaţuje za definitivní, o čemţ svědčí 

výroky označené čísly 2 a 3. Přičemţ výroky označené číslem 2 spadají do 2. kategorie 

diskurzu normy - „Norma usilování za kaţdou cenu (hodnotové hry s ne/dobrovolností)“ - , 

jenţ v sobě zahrnuje podkategorii diskurzů norem „diskurz svobodné volby“ (srov. tab. č. 6),  

který v sobě ukrývá, ţe ono učiněné rozhodnutí v daném okamţiku není konečné. Bezdětnost, 

jak je vidět, je mnohými, především ţenami do třiceti aţ pětatřiceti let věku, málokdy 

popisovaná jako jednoznačná, v daném okamţiku učiněná a definitivní volba, většinou své 

momentální rozhodnutí neprezentují s naprostou jistotou (i kdyţ i takové se najdou). A 

výroky označené číslem 3 jsou součástí 3. kategorie diskurzu normy - „Věkové normy: 

diskurz biologických hodin“ - , pojednávající o tom, ţe „biologické hodiny“ ţeně „ukazují“, 

kdy je ten „správný“ čas na mateřství. Výroky označené číslem 1 zapadají do 1. kategorie 

diskurzu normy - „Normativní jednota rodičovství“ - , konkrétně ty zmiňující se o mateřském 

pudu a touze po dítěti se řadí do podkategorie diskurzu normy o přirozenosti „mateřského 

pudu“, který je povaţován za samozřejmou, od přírody danou „výbavu“ kaţdé ţeny. A 

výrokem „A divná si proto fakt nepřipadám!“, který je označen hvězdičkou*, se tato ţena brání 

proti tzv. nálepkování. Popíráním i dalších takových nálepek přisuzovaným dobrovolně 

bezdětným (sobecká – ta je nejčastější, kariéristka, nenormální, pohodlná) se tyto ţeny snaţí 

zůstat ve své jinakosti – bezdětnosti – normální.   

Podobně „bohaté“ příspěvky na výskyt argumentace zapadající do rámce některých 

diskurzů má diskutérka s následujícími výroky:  

„Tak si říkám, ţe to na mě taky moţná časem přijde (3). I kdyţ teda zatím nic. … ţe si mě několik 

lidí zaškatulkovalo jako podivnou sobeckou osobu, která nemá ráda děti. Přitom jsem učitelka a 

třeba svoje děti ve třídě mám ráda (2). … Nevím, kde se to spouští...(1) … Já furt nechápu, proč to 

v sobě nemám (1), ty ţenský jsou tak strašně šťastný, kdyţ drţí mimino, všímáte? Je od přírody 

nefér, ţe nám to nedopřává (1). … u mě je právě ten důvod proč nemít děti (a neříkám, ţe nikdy) 

(3), kvůli tomu, ţe bych jim právě moc neměla co dobrého nabídnout (5).“
255

  

Výroky označené číslem 1, spadající tudíţ do 1. kategorie diskurzu normy - „Normativní 

jednota rodičovství“ - , v podstatě vyjadřují to samé, ať uţ to nazveme tak, ţe tato ţena ještě 

                                                           
254

 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„Irbis“, 28 let. 
255

 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„Mabinogi“, 27 let. 

http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
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„nepocítila tu touhu po dítěti“, ţe „nemá ty mateřský pudy“, prostě ţe u ní to ta „příroda“ 

nezařídila „správně“. Výrokem označeným číslem 2 náleţejícím tak do 2. kategorie diskurzu 

normy – „Norma usilování za kaţdou cenu (hodnotové hry s ne/dobrovolností)“ -  se opět, 

jako v předchozí ukázce, brání proti osočování z toho, ţe je „sobecká a ta, co nemá ráda děti“. 

Upozorňuje tak na snahu zůstat ve své jinakosti normální, protoţe děti nelze mít nerad, coţ je 

také jakási norma. Výroky jsoucí označené číslem 3 a patřící tudíţ do 3. kategorie diskurzu 

normy – „Věkové normy: diskurz biologických hodin“- zase poukazují na to, ţe její 

rozhodnutí nemá konečnou platnost. A výrok číslo 5 spadá pod mnou „vytvořenou“ 

5. kategorii diskurzu normy –„norma „pro dítě to nejlepší”“ - , kterou jsem se rozhodla zařadit 

do diskurzu „normy jednoho správného rodičovství/mateřství“ a o které se Hašková a 

Zamykalová
256

 nezmiňují. Avšak já jsem po přečtení všech příspěvků, ve kterých se 

jednotlivé podoby této normy, ať uţ, jak jsem specifikovala v tabulce (č. 6) v podkategoriích, 

se jedná o poţadavek na odpovídající bytovou či finanční situaci nebo vyhovujícího partnera, 

často opakovaly, došla k závěru, ţe je to moţné povaţovat za normu a myslím si, ţe většina 

rodičů chce pro své dítě jen to nejlepší, ačkoli kaţdý jedinec má laťku „toho nejlepšího“ 

nastavenou jinak vysoko. 

Dále budou následovat charakteristické ukázky způsobů argumentace, které jsem 

zařadila pod jednotlivé kategorie diskurzů norem uvedené v tabulce (č. 6).  

(1) První kategorií diskurzu normy je „Normativní jednota rodičovství“ a pod ní řadící 

se následující podkategorie diskurzů norem:  

 

a) Hierarchie cest k rodičovství (1. genetické a biologické, 2. pomocí asistované reprodukce, 

3. adopce, 4. pěstounství): 

Jak je patrné z následující ukázky i tato ţena, jenţ po dítěti „zatím netouţí“, ale kdyby se to 

změnilo, tak by nejprve zkusila adopci popřípadě opatrovnictví nebo pěstounskou péči, tímto 

dokazuje, ţe „chce zapadnout“ do této normy, i kdyţ přitom přeskakuje dvě či tři preferenční 

cesty, jak dosáhnout mateřství. 

 

„Vím, ţe tady bylo i pár příspěvku proti adopci, ale já uţ o ní přemýšlím uţ od mala. Zatím 

nemám k dětem vztah a netouţím po nich, ale jestli se to někdy změní, tak plánuji nejprve 

zkusit adopci či opatrovnictví, popř. pěstounskou péči a pak teprve pokud by to nevyšlo, bych 

                                                           
256

 Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 

odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
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uvaţovala o těhotenství. … já mám prostě nějaké poblázněné pudy, které mě nevedou k tomu 

porodit vlastního potomka, i kdyţ je to svým způsobem proti přírodě.“ 
257

  

 

I následující výrok je důkazem toho, ţe by tato ţena chtěla dostát normě a stát se ve svém 

ţivotě někdy matkou, ale jako problémový za cestou k mateřství se jeví její zdravotní stav. 

Z její argumentace vyplývá, ţe přemýšlí, jak by bylo moţné její situaci vyřešit. 

 

„Také se musím přidat k těm co zatím dítě nechtějí. Vidím v tom několik pro mě zatím 

nepřekonatelných problémů. Zaprvé - jsem často nemocná a nedovedu si představit jak bych 

zvládla o dítě pečovat. Dále zda by to ještě více nezhoršilo moje chronické potíţe, a 

především abych na dítě geneticky spoustu nemocí nepřenesla. To bych si pak celý zbytek 

ţivota musela vyčítat, co jsem mu to provedla. … Mimochodem, jak je to v ČR s moţností 

nechat si dítě za úplatu odnosit jinou ţenou (v některých zemích to prý moţné je)? Sice by se 

tím neřešily všechny problémy, ale alespoň část.“ 
258

 

 

b) Příroda a přirozenost („přirozenost“ reprodukce, „mateřský pud/instinkt; „mateřská 

láska, cit“): 

 

„já jsem po dětech nikdy netouţila, hormóny se mnou necloumaly… Ne kaţdá ţena musí mít 

mateřské pudy.“
259

  

 

„Já děti mít nechci, respektive nějak "to" na mě zatím nepřišlo a nejsem si jistá, jestli někdy 

příjde,…“
260

  

 

„Ţeně byla reprodukční funkce dána do vínku přírodou (či Bohem, dle libosti), ovšem nikde 

není psáno, ţe ţena MUSÍ za kaţdou cenu své reprodukční funkce vyuţít.“
261

  

 

                                                           
257

 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„bobtail“. 
258

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „cherr“. 
259

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-

/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves. 
260

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-

/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup. 
261

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-

/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup. 

http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves
http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
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„Já bych chtěla děti abych jim mohla dát svou mateřskou lásku...... ale tu v sobě nemám, tak 

nepotřebuji ani děti.“
262

  

 

„Já mám podobný problém. Je mi 24, manţelovi 35. On chce dítě a já ne. Mám v sobě děsný 

blok a nemůţu se ho zbavit. Mám obavy, ţe mateřské city nemám.“
263

  

 

„Tak čekám, jestli to na mě "ještě někdy přijde". U některých ţen se prý snad mohou 

mateřské pudy projevit aţ kolem 35 let. Vím, ţe na první dítě je to dost pozdě, ale pokud budu 

po dítěti opravdu touţit, risknu to.“
264

  

 

„Samozřejmě ţena byla určena k tomu mít děti to je pravda ale snad nechceš tvrdit, ţe jen 

proto kaţdá ţena to dítě mít musí?? Ta ţena má moţnost ale ne povinnost.“
265

  

 

Všechna zvýrazněná slovní spojení
266

 se týkají „přirozenosti“ „mateřských pudů či citů“, 

kterými by kaţdá ţena měla být obdarována „přírodou“, ale tyto ţeny se cítí být z tohoto 

„přirozeného“ řádu věcí vyřazeny.   

 

c) Dilema „práce versus domácnost“ (několikaletá domácí péče matky o dítě; co nejdelší 

kojení): 

 

„Nezvládla bych být na všechno sama, od rána do večera v zápřahu a plná starostí o dítě, 

večer mít nachystanou večeři pro manţela, a v těch všech starostech mu poskytovat dostatek 

sexuálního potěšení, aby nehledal jinde, přitom být stále upravená, štíhlá a s úsměvem na 

rtech, takříkajíc jej ničím neotravovat a nezatěţovat... Muţská a ţenská role v manţelství je 

nefér a s partnerstvím nemá nic společného.“
267

  

 

                                                           
262

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-

/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup. 
263

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Alice“. 
264

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Jana“. 
265

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Sandra“, 22let. 
266

 I v následujících ukázkách zvýrazněná slovní spojení demonstrují konkrétní diskurz normy. 
267

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Anonymka“. 

http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
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„Já to mám tak, ţe být doma tak dlouho s dítětem bych prostě nemohla, nesnesla, strašná 

představa. Abych zvládala dítě i práci, na to prostě nemám, skončila bych jako urvaná 

troska. Respektuji velmi ty, co to zvládnou, ony ale často nerespektují mně.“
268

  

 

(2) Druhou kategorií diskurzu normy je „Norma usilování za kaţdou cenu (hodnotové 

hry s ne/dobrovolností)“ k níţ náleţejí dvě následující podkategorie diskurzů norem: 

 

a) Diskurz svobodné volby (plánování ne/rodičovství; ne/ definitivnost rozhodnutí) 

 

„já taky nechci mít děti, ikdyţ se to moţná změní páč jsem ještě dost mladá, ale teď si říkám 

ţe je váţně nechci.“
269

  

 

„Víš, mě bude třicet a momentálně říkám, ţe dítě nechci a dokáţu si představit, ţe bych dítě 

vůbec neměla. Ale současně nikdy neříkám nikdy.“
270

  

 

„U me je to trosku jinak. Taky nechi dite, jenze ja "nechci nechtit". Z meho zasadniho 

NIKDY se stalo jednou snad, ale cas bezi. Je mi tricet, takze pochybuju, ze by se to mohlo 

vekem nejak spravit. Pritom vsem ale citim, ze bych urcite nechtela zustat bez deti, nechtela 

bych o to ochudit manzela…. Mate někdo radu, jak to v sobe zlomit?... Nekdy si rikam, kez by 

osud rozhodnul za me - bud tak, ze bych neplanovane otehotnela, nebo ze bych zjistila, ze deti 

mit nemuzu. Snad ale nejsem uplne ztraceny pripad, protoţe z těchto dvou verzi bych si asi  

vice prala tu prvni....“
271

 

 

b) Norma „mám rád/a děti“; „ dítě je základním smyslem ţivota“ 

 

„táhne mi na 40 a děti mám ráda - většinou některé jsou fakt děsné, ale to je chybou rodičů 

Byla jsem dokonce několik let au pairkou v různých zemích, vedoucí na dětských táborech 

atd. atd. jen je prostě nepotřebuji ke svému ţivotu. Patřím do skupiny těch, které se rozhodli 

                                                           
268

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Babeta“. 
269

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „lele“. 
270

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-

/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup. 
271

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/.; diskutérka „Zmatena“, 30 let. 

http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
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děti nemít. Ne proto, ţe by je nesnášeli nebo povaţovali za něco co je, hezky česky řečeno, 

eklháft…“
272

  

 

„Je to (dítě) dar, ale ne všichni jej musí vyuţít.“
273

  

 

„Odpor vůči dětem nemám, ráda pochovám, pohlídám,ale vím,ţe něco takového sama 

nechci.“
274

  

 

(3) Třetí kategorie diskurzu normy nese název „Věkové normy: diskurz biologických 

hodin“ a její součástí jsou podkategorie diskurzů norem:  

 

a) Sebedisciplinace (tikot „biologických hodin“) a b) Věkové zlomy (30, 35, 40, 50/ 

nedefinitivnost rozhodnutí): 

 

„Musim se pridat k vam nerozhodnutym a jsem uprimne rada,ze v tom nejsem sama.Bude mi 

34 a porad zadne biologicke hodiny nebijou.“
275

  

 

„V podstatě uţ bych na dítě měla věk, ale ţádné "biologické hodiny " se u mě nekonají.“
276

 

 

„Je mi 28 a dite neplanuju, materske pudy na me nedolehaji, hodiny neslysim tikat…“
277

  

 

„Tak nevím, je mi 34 a pořád čekám na ten tikot biologických hodin...a pořád nic...“
278

  

 

„takto to citim aj ja, ale predsa len, clovek nevie, co bude o cca 10 rokov (teraz budem mat 

26).“
279

  

 

                                                           
272

 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„anezkaceska“. 
273

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Pips“. 
274

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „beruška“. 
275

 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„betule“, 34 let. 
276

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Klára“, 26 let. 
277

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Petra“, 28 let. 
278

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Kateřina“, 34 let. 
279

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Emala“, 26 let. 

http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
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„Je mi 32 a nemohu říct, ţe bych touţila po dítěti. Jsem spokojená se svým ţivotem tak, jak je. 

Není to o tom, ţe bych děti nechtěla vůbec, jenom mi přijde, ţe teď ještě ne... Jenomţe potom 

kdy. Čas plyne a já se najednou dostávám do presu, ţe uţ bych rodinu přeci jen měla mít atd. 

Je to všechno ale jen o mém věku, biologických hodinách... Naráţky gynekologa, okolí... 

Moţná kdybych neplánovaně přišla do jiného stavu, otočila bych a na dítě se strašně těšila. 

Bojím se, ţe bych se o dítě neuměla postarat.“
280

  

 

„Navíc, budu li chtít za pár let děcko a třeba jiţ mi biologicky ujede vlak, vţdycky můţu 

adoptovat a moţná bych z toho měla daleko víc naplňující pocit.“
281

  

 

„Ještě mi nebylo třicet, moţná ţe se mi to za pár let opravdu úplně otočí a já budu po dítěti 

naopak touţit…“
282

  

 

(4) Čtvrtá kategorie diskurzu normy je „Norma úplnosti a dospělosti“ zahrnující v sobě 

podkategorie diskurzů norem: 

 

 a) Bezdětnost jako prázdnota a b) Péče jako náhrada („pud pečování“) 

 

„Na druhou stranu bych nerada proţila ţivot bez dítěte..Tak nevím...Pořád si říkám ţe mám 

ještě tak dva tři roky čas…“
283

  

 

„Na jedné straně,jak člověk zestárne a bude sám-tak to není veselá vyhlídka,…“
284

  

 

„Děti nechci, ale abych měla čistý svědomí, podporuju pár dětiček v Africe.“
285

  

 

„Jeste zdaleka nemam na to mit vlastni deti a nechavam tomu volny prubeh. Schodou 

okolnosti ale pomaham se slecnou skolniho veku-cteme a povidame a hrajeme a chodime 

ven.... a tohle mi vyhovuje.“
286

  

                                                           
280

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Taky jedna“, 32 let. 
281

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Renča“, 27 let. 
282

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Victoria“, 24 let. 
283

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „ww“, 34 let. 
284

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Adri“, 27 let. 
285

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-

/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup. 
286

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „iren“. 

http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/


71 
 

 

„Jsem řádová sestra a starám se o děti v různých ústavech. Práce s dětmi je velmi náročná, 

ale je to naplňující a proţívám v sobě pocity, ţe jsem potřebná někomu, kdo to opravdu 

potřebuje a má z toho radost. Nikdy jsem po vlastních dětech netouţila, ale není to v tom, ţe 

bych děti neměla ráda.“
287

  

 

„…raději budu jinak podporovat děti, které jsou jiţ na světě, neţ mít třeba těţce mentálně 

postiţené dítě.); Pokud nebudu mít děti, lze být i jinak prospěšný (př. adopce na dálku, 

charita).“
288

  

 

(5) Pátou kategorií diskurzu normy je norma „pro dítě to nejlepší“, k níţ náleţejí tři 

následující podkategorie diskurzů norem: 

 

 a) Odpovídající bytové podmínky, b) Dobrá finanční situace a c) Dobré zázemí – vyhovující 

partner, úplnost rodiny  

 

„Nakonec vyhodnotila, ze decko nemohu, ne, ze bych nechtela, ale necitila jsem se vyzrala na 

to mit dite a ve svem partnerovi jsem take nevidela otce sveho ditete. Svemu decku jsem 

chtela dat to, co ja jsem nikdy nemela, lasku, pochopeni, cit, nehu, … chtela jsem, aby bylo 

zabezpeceno nejen materialne, ale hlavne vedomostne a citove ... … a je ted spravne, ze jsem 

se rozhodla nemit dite, kdyz jsem mu chtela dat to, co ja nemela, protoze jsem se bala, ze 

bych mu to dat neumela?“
289

 

 

„No ono je to spíš souběh více věcí. Jednak zatím řešíme bydlení, jednak z jednoho platu 

bude fuška utáhnout 3 lidi + bydlení + hypo. Kdyţ budeme makat dva bude to ťipťop, takţe s 

jedním příjmem a mateřskou si to neumím představit. Asi budu muset kojit nás všechny 

tři.“
290

  

 

                                                           
287

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Sestra Apolena“. 
288

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-

/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves. 
289

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „iva“. 
290

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-

/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup. 

http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves
http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup


72 
 

„…nejsou zodpovedni chlapi. Ja taky nechci mit rodinu na krku sama, a tak deti 

nemam.“
291

  

 

„Ono je dnes VŠECHNO o penězích...Bohuţel. Ţiju s přítelem 5 let, oba pracujeme,teď jsme 

si koupili nový auto,který budeme splácet několik let...Absolutně si nedovedu představit, ţe 

bysme měli mít k tomu ještě dítě….I kdybych ho chtěla(coţ zatím fakt nehrozí),tak na to 

nemám peníze.“
292

  

 

„Mám strach, ţe bych na ně přenesla něco negativního ze svých záţitků. Říká se, ţe ţena je 

jako její matka. Kdybych se v čemkoliv měla chovat jako ona ke svým dětem, tak si budu stále 

vyčítat. Vnímám roli rodiče jako maximálně zodpovědné rozhodnutí. Mám za to, ţe dítě by 

mělo mít oba rodiče, mělo by být vědomě plánované a chtěné. Rodiče by měli být zralí, 

citově vyrovnaní, stabilní, vzdělaní, dospěle jednající lidé, kteří chtějí sami ze sebe obětovat 

to nelepší pro někoho dalšího, na jehoţ rozvoji jim záleţí.“
293

  

 

„Na druhou stranu chápu i ţeny, které mají děti a jsou šťastné, protoţe jim přinášejí radost. 

Ale hodně záleţí na podmínkách, ve kterých člověk ţije. My jsme kdysi o dítěti uvaţovali, 

kdyţ mi bylo taky těch asi 25 let. Ale okolnosti hlavně finanční a velké problémy s bydlením 

nám to neumoţnili. Moje dítě by bylo chudák a já bych se trápila, ţe mu nemůţu dát to, co 

bych chtěla.“
294

 

 

Ještě bych zde kromě pěti kategorií diskurzů norem chtěla uvést několik ukázek dvou 

poloh tzv. nálepkování, které se v diskusích projevily. Na jedné straně se dobrovolně bezdětné 

ţeny brání všem nálepkám, které jsou jim od ostatních lidí, kteří nerespektují jejich 

rozhodnutí, „přišívány“. 

 

„Neni to proto, ze bych davala prednost kariere nebo treba nemela rada deti.“
295

 

 

                                                           
291

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-

/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves. 
292

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Andry“. 
293

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Alexa“. 
294

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Julie“. 
295

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-

/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves; diskutérka „DanielaZla“. 

http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves
http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves
http://ona.idnes.cz/dobrovolne-bezdetna-divne-nebo-normalni-fdk-/ona_vztahy.asp?c=A070402_102830_ona_vztahy_ves


73 
 

„Já po dětech netouţím, ne proto, ţe by mě omezovaly v rozletu, kariéře (i kdyţ by to bez nich 

asi bylo lehčí), v cestování, asi by mi nevadilo přebalovat a starat se ( s nadsázkou- o své 

kočky se starám ráda a špinavé zadečky jim meju, uklízím jejich zvratky a nevadí mi to).“
296

  

 

„Nejsem zadny sobec, jen se na dite proste necitim a pochybuju ze kdy budu....“
297

 

 

„Avšak nesouhlasím s tvrzením, ţe lidé bezdětní jsou na rozdíl od dětných sobečtí.“
298

  

 

„Me je 30 a s manzelem po detech taky netouzime no a co?A ze je to sobeckost?To je opet 

jedna z oblibenych frazi.“
299

  

 

„a neni to o me kariere ani hromade penez, jen chci, aby se moje dite melo lip nez ja.“
300

 

 

„Je mi 31 let, nikdy jsem děti nechtěla a nechci je ani teď. Nepřipadám si ani sobecká ani 

nenormální.“
301

 

 

„jsem taky bezdětná vš, nikoliv z "řízení osudu", ale z vlastního rozhodnutí. po dětech jsem 

nikdy netouţila, tak je nemám. nejsem ani typ "kariéristy", který nezná nic jiného neţ 

práci.“
302

 

 

A na druhé straně se najdou i takové ţeny, které si sebou nejsou jisté a ty nálepky si přisvojují 

samy. 

 

„Jsem hrozně ráda, ţe tohle konečně slyším, protoţe uţ jsem si s podobným přístupem k 

dětem připadala jako nenormální “ 
303

 

                                                           
296

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-

/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup. 
297

 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„zezulicka“. 
298

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Dagmar“. 
299

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Anna“, 30 let. 
300

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Sara“. 
301

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „franciska“, 31 let. 
302

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-

/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup. 
303

 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„darlingb“. 

http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
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„Teď mně bylo 33, jsem svobodná a ani se vdávat nechci, jsem bezdětná a dítě také nechci. 

Kolikrát jsem si říkala, jestli nejsem divná?“
304

  

 

„…třeba mi pomůţete v mojí hlavě si udělat jasněji, postupem času si kladu otázku: chci dítě? 

nebo ho nechci? nevím, jsem sobecká, nebo jen pohodlná? nemám mateřské pudy, děti mám 

ráda v rodině malé děti máme, … já totiţ nevím proč mě neláká dítě, nemám po něm touhu, 

tak jsem někdy zmatená … taky doufám, ţe jsem \"normální\" jen občas na mě příjdou 

takové otázky a snaţím se o nalezení nějakých rozumných argumentů,…“
305

 

 

„Holky, je to prý přirozený lidský pud, mít děti. Říkali to zrovna včera v nějakým pořadu v 

TV. Mně se tenhle pud ale nějak vyhýbá? Jsem teda nenormální?“
306

  

 

„Nevim asi to zní opravdu sobecky, ale můj ţivot mě takhle vyhovuje a baví. … Opravdu jsem 

asi člověk zralý spíše na psychiatra nebo psychologa.“ 
307

 

 

„mě je 34let,na děti se necítím-připadám si divná jen tehdy,kdyţ vidím mé kamarádky 

s dětma a já je ještě nemám-říkám si,nejsi normální,…“
308

  

 

„Jsem asi fakt divná, ale po dětech vůbec netouţím.“
309

  

 

Všechny tyto ukázky, i kdyţ kaţdá jiným způsobem, společně i s těmi necitovanými 

tvoří dohromady souhrn příspěvků od 142 z 200 přispívajících ţen a 19 z 34 jednotlivých 

příspěvků, coţ je většina, která dokazuje, ţe z diskurzu „normy jednoho správného 

rodičovství/mateřství“ se lze vymanit jen velmi těţko.  

Nakonec představím i několik ukázek z příspěvků, které svým způsobem argumentace 

nezapadají do rámce diskurzu „normy jednoho správného rodičovství/ mateřství“, tj. 

z příspěvků od 58 přispívajících ţen a z 15 jednotlivých příspěvků. Mezi tyto jsem zařadila i 

příspěvky těch ţen, které jasně konstatovaly, ţe děti mít nechtějí, avšak své důvody pro toto 

                                                           
304

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Monika“, 33 let. 
305

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Majda“, 32 let. 
306

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Martina“. 
307

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „nestea“, 22 let. 
308

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „ww“, 34 let. 
309

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „M“. 

http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
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rozhodnutí více nerozváděly. U některých z nich by se dalo předpokládat – díky způsobu 

vyjadřování jakým se prezentovaly v diskusích –, ţe kdyby se do diskuse více zapojily, tak by 

nakonec svým způsobem argumentace zapadly do diskurzu „normy jednoho správného 

rodičovství/mateřství“, čímţ by ještě důrazněji potvrdily, ţe nezpochybňují „normu jednoho 

správného rodičovství/mateřství“ (resp. nikoliv konzistentně).  

 

„..z několika důvodů, které tady nechci rozebírat, jsme se s budoucím manţelem rozhodli 

nemít děti. nikdy. … částečně ze zdravotních důvodů (o kterých ale nikdo neví a ani nechci 

aby věděl) a částečně z jiných…. Nejake mam, ale nejsou zas az tak zavazne, aby mi uplne 

definitivne branily mit dite. To ne, ale byly by to komplikace navic k dalsim duvodum, proc 

deti nechceme. …A pro ty, co pochybuji o tom jestli to vim jiste.... Vim. V tomhle proste mame

 jasno. A myslim, ze před svatbou by v tom s partnerem mel mit jasno kazdy. Myslim si, ze 

kdyţ dite nechci na 100%, radeji bych ho mit nemela..“
310

  

 

„ze své zkušenosti (děti taky nemá a mít nebudu a důvody rovněţ nehodlám rozebírat).“
311

  

 

„Děti jsem mít nikdy nechtěla a nechci. Je to mé svobodné rozhodnutí. Taky platím nehorázné 

daně, protoţe  nemám co odečítat, neberu od státu ani korunu, natoţ abych od něj brala 

peníze tři nebo čtyři roky. Holt platím daně na ty, co ty děti mají. Taky bych se mohla na 

matky v domácnosti dívat jako na příţivnice. Nedívám. Je to jejch volba. Moje je tohle.“
312

 

 

„Naprosto ti rozumím. Mám úplně stejný pocity. Je mi teprve 25, ale po dítěti taky netouţím, 

mám staršího přítele a ten by tak do tří let chtěl mít dítě. Já ne. Beru to tak, ţe mi do mého 

rozhodnutí nemá abslotutně nikdo ţádný právo mluvit. Nenechávej si do tvého ţivota 

zasahovat.“
313

  

 

U jiných by se však asi způsob argumentace stejně nepohyboval v rámci diskurzu 

„normy jednoho správného rodičovství“, coţ demonstrují následující ukázky. 

 

                                                           
310

 Srov. diskuse:  http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„belakovas“, 24let. 
311

 Srov. diskuse: http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80; diskutérka 

„elpa“. 
312

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-

/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup. 
313

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Monča“, 25 let. 

http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://www.beremese.cz/forum/show.php?vThreadID=36796&vGroupOffset=80
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
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„Deti povazuji tak nejak za zmensene dospele, kteri jsou budto retardovani nebo pod vlivem 

drog. Presne tak se totiz chovaji. Chapu, ze z toho vyrostou, ale stejne jako neztracim cas s 

retardy a narkomany, nechci ztracet cas s detmi. Jsou nesnesitelne nerovnocennymi partnery 

pro komunikaci a po jejich boku bych mela pocit, ze kazdym dnem degeneruji na jejich 

uroven. Takze dekuji, nechci.“
314

 

 

„Také nechci děti, jsem ráda, ţe je nemám a ani nechci! je to kaţdého věc. Jsem také štastně 

bezdětná a docela lituju těch, co je mají! Zakomplexovaná rozhodně nejsem a postarat se o 

sebe umím, rozhodně víc, neţ někteří lidi, kteří děti mají! zajištěná jsem, vypracovala jsem se 

sama a vše si sama koupila. Mít děti není povinnost! já je mít rozhodně nechci a nebudu a 

jsem za to moc ráda! Přesně tak, Milado, my s manţelem hodně cestujeme, uţíváme si, 

můţeme si dovolit věci, které ty "s dětmi" ne, máme spousty zájmů, zálib, aktivně se podílíme 

na různých věcech, jsme spokojený, vyhovuje nám to tak.“
315

  

 

„Také nechci děti, je to zbytečná přítěţ. … I můj muţ to ví, také respektuje můj názor a také 

děti nechce. …Já svůj názor rozhodně nezměním, ani v 50, jelikoţ nemíním ani rodit, mít to 

dítě v sobě - ani omylem!!!! radši bych zemřela, neţ porodit dítě a to myslím smrtelně 

váţně!!! doufám, ţe to dost jasně vyjadřuje, jak moc je nechci!!! … ale já děti nechci uţ od 

svých 12let a svůj názor rozhodně nezměním, nikdo to nemůţe změnit, ani mě přesvědčit, 

nikdo to nezmění! prostě to tak je.“
316

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
314

 Srov. diskuse: http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-

/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup. 
315

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Simča“. 
316

 Srov. diskuse: http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/; diskutérka „Dáša-Aris“. 

 

http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://ona.idnes.cz/ze-mam-porodit-a-vychovat-deti-ne-dekuji-fcs-/ona_vztahy.asp?c=A080201_121909_ona_vztahy_jup
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
http://diskuse.doktorka.cz/nechci-mit-dite/
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5. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda dobrovolně bezdětné ţeny zpochybňují ideál 

„jednoho správného rodičovství/mateřství“. Vzhledem k tomuto cíli bylo nutné zjistit, jaké 

způsoby argumentace při uvádění důvodů, proč si zvolili dobrovolnou bezdětnost jako svou 

ţivotní strategii, pouţívají. Příspěvky, které prošly sítem primární kvalitativní obsahové 

analýzy, jsem podrobila sekundární analýze, při níţ jsem zkoumala, zda se způsoby 

argumentace dobrovolně bezdětných ţen pohybují v rámci diskurzu „normy jednoho 

správného rodičovství/mateřství“. 

Podklady k definování diskurzu „normy jednoho správného rodičovství a mateřství“ 

jsem čerpala z práce Haškové a Zamykalové „Mít děti - co je to za normu? Čí je to 

norma?“
317

, ve které se autorky zabývají všemi moţnými diskurzy normy a normality, které 

se objevují v debatách a vyprávěních o bezdětnosti. Jak uţ název jejich práce napovídá za 

normu a normální je většinovou společností povaţováno rodičovství a z bezdětnosti se tak 

stává ab-normalita a ţeny, které zvolí jako svou ţivotní strategii ţivot bez potomků, jsou tudíţ 

povaţovány za vymykající se normě čili abnormální. Prostřednictvím sekundární analýzy 

jsem proto chtěla poukázat na to, ţe ačkoli se zdá, ţe tyto ţeny zpochybňují normu „jednoho 

správného rodičovství/ mateřství“, jejich argumenty se většinou stále pohybují právě v rámci 

diskurzu „normy jednoho správného rodičovství/ mateřství“.  

Sekundární analýza ukázala, ţe z celkových 200 přispívajících ţen a 34 jednotlivých 

příspěvků jich většina
318

 zůstává v rámci diskurzu „normy jednoho správného 

rodičovství/mateřství“. Z toho vyplývá, ţe z diskurzu „normy jednoho správného 

rodičovství/mateřství“ se lze jen velmi těţko vymanit. 

Ty ţeny, které se rozhodly zůstat dobrovolně bezdětné nebo o tom uvaţují, jen 

málokdy popírají „přirozenost“ puzení k tomu stát se matkou, kterou dostaly do vínku 

„přírodou“ všechny „normální“ ţeny. Protoţe kdyţ o sobě mluví jako o těch, co „nemají 

mateřské pudy“ či jim „netikají biologické hodiny“, tak právě těmito negativními 

vymezeními, které nejsou vyjádřením jinakosti, ale duality normality a ab-normality (viz 

Hašková a Zamykalová
319

), vlastně posilují tyto normy. I dalšími výroky typu „ne ţe bych 

neměla ráda děti“ nebo „jsem asi fakt divná/sobecká/nenormální“ a také slovy „zatím, čekám, 

                                                           
317 Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 

odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 
318

 Coţ jsou příspěvky od 142 přispívajících ţen  a 19 jednotlivých příspěvků. 
319 Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 

odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 

http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001
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snad (to ještě přijde)“ dobrovolně bezdětné v mnou sledovaných internetových diskusích 

dokazují, ţe diskurzy normy jsou tak silné a všudypřítomné, protoţe i ony samy se k nim 

uchylují. Jejich odlišnost je definována v rámci diskurzů dichotomicky a negativně (rodič-

nerodič, dětná-bezdětná, tikající – netikající biologické hodiny, apod.).  

Ačkoli se na první pohled dobrovolně bezdětné ţeny jeví jako ty, co zpochybňují ideál 

„jednoho správného rodičovství/mateřství“, protoţe se vymykají tomu, co je povaţováno za 

normální (chtít a mít děti), přesto jejich vyprávěními prostupují diskurzy norem, které je 

vracejí zpátky do „normálu“ a tím dávají za pravdu autorkám práce „Mít děti - co je to za 

normu? Čí je to norma?“
320

 , které předpokládaly, ţe bezdětné ţeny ideál jednoho správného 

mateřství nezpochybňují. Lze říci, ţe je tomu právě naopak. Vzhledem k tomu, ţe by chtěly 

tomuto ideálu dostát – tj. být „dobrou matkou se vším všudy“ (práce, finance, vyhovující 

partner, dobré zázemí, dostatek péče a lásky atd.) – a podle norem by (zatím) neobstály a 

nebyly tou „dobrou matkou se vším všudy“, tak děti (radši) nemají či nechtějí.  

V rámci primární kvalitativní obsahové analýzy jsem na základě dat získaných při 

svém výzkumu zjistila, jaké důvody vedou ţeny ke zvolení bezdětnosti jako své ţivotní 

strategie a jaký způsob argumentace pouţívají ve svých vyprávěních o tomto rozhodnutí. 

Deklarované důvody pro zvolení dobrovolné bezdětnosti jsem shrnula do šestnácti 

následujících kategorií: : 1) Nedostatek touhy mít dítě, 2) Finanční důvody, 3) Zdravotní 

důvody, 4) Populační důvody a problém se společenskou situací, 5) Problém s chováním a 

projevy dítěte a aţ odpor k dětem, 6) Celoţivotní změna, zodpovědnost, starost a strach, 7) 

Problém s těhotenstvím a porodem, 8) Problém s rolí matky a manţelky, 9) Dítě omezuje 

osobní svobodu, růst a vývoj, 10) Strach o zaměstnání, 11) Dítě naruší vztah mezi partnery, 

12) Špatné zkušenosti z dětství, z rodiny, 13) Strach, ţe se o dítě nedokáţe postarat, tak jak by 

si zaslouţilo, 14) Problém s výchovou dítěte, 15) Problém najít vhodného partnera pro 

rodinný ţivot, 16) Estetické důvody. Přehledné shrnutí charakteristických způsobů 

argumentace pouţívaných ţenami deklarujícími svou bezdětnost jako dobrovolné rozhodnutí 

v mnou sledovaných internetových diskusích podává tabulka Typologie kategorií 

reflektovaných důvodů volby dobrovolné bezdětnosti (č. 5).  

Celkově jsem dospěla k závěru, ţe bezdětné ţeny v analyzovaných diskusích ideál 

(normu) jednoho správného rodičovství/ mateřství nezpochybňují, respektive ne konzistentně, 

protoţe jak uţ bylo řečeno výše, diskurzy normy jsou velice silné a všudypřítomné, ţe se 

                                                           
320 Hašková, H., Zamykalová, L. 2006. „Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 13 (40 – 41):130 

odst. [online]. Dostupné na adrese: http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4001 (staţeno 5. 5. 

2009). 
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k nim nakonec s velkou četností uchylují i ony dobrovolně bezdětné ţeny, které samy sebe 

označují za „divné, sobecké, atd.“ za ty, jimţ „netikají biologické hodiny“ a na které „to zatím 

nepřišlo“ či postrádají „mateřské pudy“. Všechny tyto negativní charakteristiky, které si tyto 

dobrovolně bezdětné ţeny samy v mnou analyzovaných diskusích přisuzují a které 

nevyjadřují jinakost, ale dualitu normality a ab-noramality, ve skutečnosti tyto normy 

„jednoho správného rodičovství/mateřství“ posilují. 

Doufám, ţe svou bakalářskou prací jsem přispěla k lepšímu pochopení fenoménu 

bezdětnosti, zejména té dobrovolné, která se ve většině případů potýká s nepochopením okolí. 

Na některé zjištěné důvody uváděné jako motivace pro dobrovolnou bezdětnost, především 

ty, co spadají pod kategorie „Finanční důvody“, „Populační důvody a problém se 

společenskou situací“, „Strach o zaměstnání“, by mohl být brán zřetel v rámci politické 

argumentace pro nebo proti sociálně-politickým zásahům, zejména v oblasti populačních a 

rodinných politik nebo pracovně právní legislativy. Další kategorie důvodů, obzvláště pak 

„Problém s těhotenstvím a porodem“, „Celoţivotní změna, zodpovědnost, starost a strach“, 

„Špatné zkušenosti z dětství, z rodiny“, ale i jiné kategorie, by mohly být blíţe zkoumány 

například z hlediska psychologie. 
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Tabulka č. I: Myslíte si, ţe ţena musí mít děti, aby se splnilo její poslání, nebo to není 

nutné? 

 

 

Zdroj:Rabušic, Hamanová, 2009:169 
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 Řádková procenta znamenají, ţe v kaţdém řádku příslušné vlny dává součet 100%. 

 

Ţena musí mít děti, 

aby se splnilo její 

poslání 
(řádková %)

321
 

EVS 2008 EVS 1999 EVS 1991 

 

Ţena musí mít děti, 

aby se splnilo její 

poslání 

 

Ţena musí mít děti, 

aby se splnilo její 

poslání 

 

Ţena musí mít děti, 

aby se splnilo její 

poslání 

potřebuje 

děti 

není to 

nutné 

potřebuje 

děti 

není to 

nutné 

potřebuje 

děti 

není to 

nutné 

Celkem  61% 39% 44% 56% 67% 33% 

Pohlaví muţ 59% 41% 42% 58% 66% 34% 

ţena 64% 36% 46% 54% 69% 31% 

 

Věk 

18-29 52% 48% 32% 68% 57% 43% 

30-44 58% 42% 38% 62% 66% 34% 

45-59 65% 35% 50% 50% 73% 27% 

60+ 69% 31% 56% 44% 73% 27% 

 

Vzdělání 

základní 64% 36% 52% 48% 70% 30% 

vyučen(a) 66% 34% 44% 56% 67% 33% 

SŠ 58% 42% 40% 60% 66% 34% 

VŠ 51% 49% 42% 58% 63% 37% 

Obec do 4 999 60% 40% 50% 50% 68% 32% 

5 000 –     

19 999 

 

61% 

 

39% 

 

39% 

 

61% 

 

69% 

 

31% 

20 000 – 

99 999 

 

68% 

 

32% 

 

48% 

 

52% 

 

69% 

 

31% 

100 000 + 57% 43% 40% 60% 62% 38% 

Region Praha 41% 59% 33% 67% 53% 47% 

Čechy 61% 39% 44% 56% 69% 31% 

Morava 69% 31% 48% 52% 68% 32% 
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Tabulka č. II: Podíl respondentů, kteří souhlasí s vybranými výroky (v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní zdroj: PPA 2 (Population Policy Acceptance Survey, 2001)
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 Převzato z: Sobotka, T. 2006. „Bezdětnost v České republice.“ Pp. 60-78 in D. Hamplová; P. Šalamounová; 

G. Šamanová (eds.) Ţivotní cyklus (sociologické a demografické perspektivy). Praha: Sociologický ústav AV 

ČR; str. 68. 

 

 (1) 

„Úplně šťasten 

a spokojen 

doma s dětmi“. 

(2) 

„Člověk 

nemůţe být 

šťasten, kdyţ 

nemá děti“. 

(3) 

„Mít děti je 

zodpovědnost 

vůči 

společnosti“. 

(4) 

„Kdo chce 

mít děti, měl 

by se oţenit 

(vdát)“. 

Ţeny 

Ţ 18-29 

Ţ 30-44 

Ţ 45-59 

Ţ 60+ 

Ţ Celkem 

 

          67,4 

          75,8 

          79,0 

          87,0 

          76,4 

 

          43,9 

          50,3 

          51,9 

          60,7 

          50,8 

 

          57,9 

          55,6 

          69,4 

          80,9 

          64,3 

 

          52,1 

          64,0 

          67,7 

          91,1 

          66,5 

Muţi 

M 18-29 

M 30-44 

M 45-59 

M 60+ 

M Celkem 

 

          55,6 

          67,7 

          76,2 

          77,2 

          69,1 

 

          30,2 

          46,1 

          46,3 

          59,4 

          44,8 

 

          51,6 

          50,4 

          58,6 

          73,3 

          57,7 

 

          56,3 

          66,7 

          71,2 

          83,0 

          68,6 

Bezdětní: 

Ţ 18-39 

M 18-39 

   

          60,0 

          50,9 

 

          46,1 

          28,9 

 

          59,5 

          50,0 

 

          59,1 

          51,7 
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Tabulka č. III: Přijatelnost důvodů pro celoţivotní bezdětnost mezi českou populací  

(v %) 

 

Původní zdroj: Naše společnost 2004/4; N = 1040.
323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
323 Převzato z Hašková, H. 2006b. „Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti.“ Praha: 

Sociologický ústav AV ČR. [online]. Dostupné z adresy: http://www.soc.cas.cz/projects/cz/16/34/Fenomen-

bezdetnosti-v-kontextu-socialnich-zmen-v-ceske-spolecnosti.html (staţeno 17. 9. 2009); str. 25. 

 ano  spíše 

  ano 

 spíše 

   ne 

 ne neví celkem 

obava o zdraví dítěte 35 43 12 5 5    100 

obavy o vlastní zdraví 23 44 20 7 6    100 

obavy z individuální ekonomické situace 18 46 28 5 3    100 

náboţenské přesvědčení 18 27 17 27 11    100 

upřednostnění péče o jiného člena rodiny 7 26 41 18 8    100 

obava z budoucího vývoje společnosti 9 23 36 24 8    100 

nedůvěra ve vlastní rodičovské schopnosti 5 25 44 21 5    100 

upřednostnění práce před zakládáním 

rodiny 
7 17 37 36 3    100 

obava ze ztráty vlastní nezávislosti 6 13 35 41 5    100 

upřednostnění zálib neslučitelných s péčí o 

dítě 
5 12 31 48 4    100 

http://www.soc.cas.cz/projects/cz/16/34/Fenomen-bezdetnosti-v-kontextu-socialnich-zmen-v-ceske-spolecnosti.html
http://www.soc.cas.cz/projects/cz/16/34/Fenomen-bezdetnosti-v-kontextu-socialnich-zmen-v-ceske-spolecnosti.html
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Tabulka č. IV: Souhlasíte s výrokem, ţe člověk musí mít děti, aby byl jeho ţivot naplněn? 

 

 

Člověk musí mít děti, 

aby byl jeho ţivot naplněn 
(řádková%) 

EVS 2008 EVS 1999 

Člověk musí mít děti, aby byl jeho ţivot naplněn Člověk musí mít děti, aby byl jeho ţivot naplněn 

rozhodně 

souhlasím 

souhlasím ani souhlas 

ani nesouhlas 

nesouhlasím rozhodně  

nesouhlasím 

rozhodně  

souhlasím 

souhlasím ani souhlas 

ani nesouhlas 

nesouhlasím rozhodně  

nesouhlasím 

Celkem  26% 40% 21% 11% 2% 24% 36% 20% 19% 1% 

Pohlaví muţ 21% 40% 23% 14% 2% 21% 38% 21% 18% 0% 

ţena 30% 40% 20% 9% 1% 27% 33% 19% 19% 2% 

 

 

Věk 

18-29 13% 40% 26% 16% 4% 14% 34% 26% 25% 2% 

30-44 27% 38% 22% 12% 2% 17% 37% 21% 23% 1% 

45-59 29% 43% 18% 10% 1% 29% 35% 19% 16% 1% 

60 + 35% 39% 19% 6% 1% 37% 37% 14% 11% 1% 

 

 

Vzdělání 

základní 27% 42% 18% 10% 4% 33% 33% 18% 17% 0% 

vyučen (a) 30% 42% 20% 8% 1% 26% 38% 19% 16% 1% 

SŠ 20% 41% 23% 14% 2% 20% 36% 21% 22% 1% 

VŠ 25% 34% 23% 18% 1% 17% 34% 24% 23% 2% 

 

 

Obec 

do 4 999 29% 38% 22% 9% 2% 25% 36% 21% 17% 1% 

5 000 – 19 999 24% 45% 22% 7% 2% 26% 38% 18% 17% 0% 

20 000 – 99 999 30% 39% 18% 11% 2% 25% 35% 19% 19% 1% 

100 000 + 18% 43% 21% 17% 2% 22% 34% 21% 21% 2% 

 

Region 

Praha 11% 37% 26% 23% 3% 17% 36% 22% 25% 0% 

Čechy 24% 41% 23% 10% 2% 27% 36% 19% 17% 1% 

Morava 33% 41% 16% 9% 1% 24% 35% 21% 19% 1% 

 

Poznámka: otázka nebyla v roce 1991 součástí dotazníku. 

Zdroj: Rabušic, Hamanová, 2009:172 
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Článek z časopisu Instinkt „Nechci mít dítě“ 

10. 01. 2008, Instinkt č. 02/08, autor: LUCIE JÁNSKÁ 

Nechci mít DÍTĚ 

„Já si myslím, ţe kaţdý má dělat to, co opravdu chce, co ho baví.“ „Většina lidí si dítě 

pořizuje proto, aby si jím potvrdili svoji hodnotu. Je to taková sebeláska skrz potomka.“ 

„Správná ţenská se má prý při pohledu na kaţdé miminko rozplývat. Směšné…“ To jsou 

názory ţen, které se pevně rozhodly, ţe se nestanou matkami. V rozhovorech s redaktorkou 

INSTINKTU se shodly na tom, ţe víc neţ jejich volba je trápí to, jak se na ně dívá okolí.  

 

Po ulicích korzují maminky s kočárkem, z titulních stran se na nás usmívají novopečené 

maminky-celebrity. Česko právě proţívá menší babyboom. O to víc jsou ţeny, které děti mít 

nechtějí, pro většinu společnosti překvapením. „Je mi skoro čtyřicet a děti jsem nikdy 

nechtěla. Přesto mi nepřijde, ţe bych ţila špatně a prázdně – mám skvělou práci, zachraňuju 

týraná a opuštěná zvířata a smysl ţivota vidím i v něčem jiném, neţ jsou posrané dětské 

zadečky a ţvatlání batolat,“ napsala začátkem prosince do diskuse INSTINKTU jakási Katka 

K. Její slova na internetu nezůstala bez odezvy. „Moje tříletá dcera je to nejúţasnější, co mě 

mohlo potkat,“ reagovala jiná čtenářka. „Děti nejsou auto nebo dům, pokud nebudeme mít  

děti, vymřeme,“ apelovala další.  

Co na to asi Katka, pomyslela jsem si. Zuří tiše doma u počítače, mrzí ji to, nebo uţ je na 

přesvědčování, ţe ţivot bez dítěte nemá smysl, zvyklá? Ona sama uţ se na diskusní fórum 

nevrátila, tak jsem jí napsala. „Budu upřímně MOC ráda, protoţe mě to příšerně štve,“ 

odepsala mi, kdyţ jsem navrhla, ţe bychom si mohly popovídat o tom,  

jak snáší podobné reakce.  

Sešly jsme se v kavárně nákupního centra, uprostřed předvánočního mumraje. Hned vedle 

seděly dvě maminky s malými dětmi, další batolata zabrala ještě jeden stolek.  

„Škoda ţe nejste z televize, to by bylo efektní,“ smála se Kateřina – celým jménem 

Kašparová, bývalá reportérka Novy. Během rozhovoru koulela očima pokaţdé, kdyţ některé z 

dětí zakřičelo. „Tohle mě hrozně vytáčí,“ cedila mezi zuby. Malé děti jí prý většinou ani 

nepřipadají roztomilé. „Koukejte! Tak tohle třeba vůbec nebylo hezký,“ pronesla na adresu 

dalšího caparta, míjejícího náš stůl. „To uţ mi přijde roztomilejší štěně nebo kotě. A zvlášť 

kdyţ jsou děti třeba opatlaný čokoládou, tak to úplně nenávidím.“  

 

Kateřina: Nejsem prázdná nádoba  

 

I přes svá břitká vyjádření přiznává, ţe měla v ţivotě období, kdy dítě plánovala. „Vţdycky 

jsem si říkala, za dva roky, za dva roky‘, a najednou je čtyřicítka na krku. Hodně jsem 

pracovala, práce mě šíleně bavila, a vţdycky kdyţ jsem se dostala do fáze, ţe uţ by to šlo, tak 

se něco přihodilo, co to znemoţnilo,“ vypráví Kateřina. To „něco“ byl jednou přechod z 

Českého rozhlasu na Novu, podruhé konec manţelství, naposledy jí plány na rodičovství 

překazila smrt partnera. „Teď uţ ale vím, ţe to vlastně celou dobu byly spíš výmluvy. 

Kdybych dítě opravdu chtěla, asi bych ho dávno měla,“ přiznává.  
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Ţe ji děti „neberou“, prý věděla uţ odmala. „Kdyţ jsme s kamarádkami potkaly někoho s 

kočárkem a se psem, tak holky se vrhly na kočárek a já na psa. Ani jsem si nehrála s 

panenkami,“ říká.  

Poslední kapkou pro ni byla smrt sedmnáctiletého synovce. „Sestru to úplně zničilo, zhroutil 

se jí celý svět. Tak to jsem si říkala, ţe je lepší ty děti nemít vůbec a ţít si po svém.“  

Nejbliţší okolí její rozhodnutí respektuje; ale Kateřina cítí, ţe většina společnosti na ţeny, 

jako je ona, hledí trochu skrz prsty. „Lidi je berou jako něco, co je proti přírodě. Pořád 

převládá názor, ţe posláním ţeny je rodit. To je přece strašná blbost.“  

Kateřina má štěstí, ţe nemusí nic vysvětlovat ani svému muţi. „Z prvního manţelství má dva 

kluky, takţe mu nevadí, ţe já dítě nechci. A mně se díky jeho synům vlastně nakonec splnilo 

to, co jsem říkala uţ v pubertě – ţe bych chtěla přijít uţ k hotovému, tak patnáctiletému 

dítěti,“ vypráví.  

Sama si divná nebo špatná – jak jí občas podsouvá okolí – nepřipadá. „Rozhodně se 

nepovaţuju za prázdnou nádobu, jak se někdy o ţenách bez dětí mluví. Nemám se za co 

stydět.“ Pyšná je především na tisíce zachráněných zvířecích ţivotů, před časem si zaloţila 

vlastní kočičí útulek. Kromě toho dělá mluvčí projektu Ochrana obyvatel, učí manaţery a 

politiky, jak vyzrát na média, a v jiţních Čechách provozuje s manţelem hospůdku. „Pořád 

pendlujeme mezi Prahou a Dačicemi, coţ si s dítětem neumím představit.“  

„Myslím, ţe kaţdý má dělat to, co opravdu chce, co ho baví. Kdybych se do mateřství nutila 

jenom proto, ţe je to takzvaně normální, tak bych nebyla šťastná ani já, ani to dítě,“ říká 

Kateřina.  

 

Bezdětných bude přibývat  

 

Bezdětných lidí bude v české společnosti kvapem přibývat. Odhady demografů říkají, ţe uţ 

brzy jich bude dvakrát tolik co před dvaceti lety. „Za minulého reţimu zůstávalo celoţivotně 

bezdětných 5,5 procenta ţen. Kdyţ přihlédneme k tomu, ţe v populaci jsou 2 aţ 3 procenta 

ţen neplodných, bylo těch dobrovolně bezdětných velice málo. Teď se zdá, ţe se blíţíme k 

číslům typickým pro severní a západní Evropu: to znamená 10 aţ 20 procent celoţivotně 

bezdětných lidí v jedné generaci,“ říká Dana Mixová z Univerzity Karlovy, která se 

fenoménem dobrovolné bezdětnosti zabývala ve své diplomové práci.  

Křivka porodnosti, která u nás po roce 1989 prudce poklesla, je v posledních šesti letech opět 

na mírném vzestupu. Lidé ale odkládají rodičovství do pozdějšího věku. „Není realistické 

očekávat, ţe všechny děti ‚odsunuté‘ na později se nakonec narodí,“ připomíná Dana Mixová.  

Nejvíc celoţivotně bezdětných je podle sčítání lidu mezi vysokoškolačkami, a to konkrétně 

těmi, které vystudovaly společenské a humanitní vědy, práva nebo politologii. Naopak 

málokdy jsou bezdětné absolventky pedagogických fakult.  

 

Ţaneta: Dítě je jako tarantule  

 

Zrovna pedagogiku přitom studuje další ţena rozhodnutá nevpustit do svého ţivota děti – 

třiadvacetiletá Ţaneta Kortusová z Plzně. Na první pohled spíš introvertní mladá dáma, 

umělkyně – absolventka oboru uţitá malba na UMPRUM. Vadí jí hluk a kouř, takţe jsme se 

sešly v čajovně. Tam aspoň nehrozilo, ţe nás budou otravovat malé děti. Ještě ţe tak, Ţaneta 



90 
 

na ně má totiţ o dost radikálnější názor neţ Kateřina.  

Stejně jako ona je „nemusí“ uţ od doby, kdy byla sama dítě. Na rozdíl od Katky je ale 

přesvědčená, ţe za to můţe konkrétní záţitek. Kdyţ jí byly asi tři roky, strávila kvůli 

komplikovanému zápalu plic šest měsíců v nemocnici. Měli plno, volno bylo jen na oddělení 

kojenců. „Nevím, jak dlouho jsem tam leţela, ale vím, ţe dětský řev, pohled na nemocná 

mimina a hrůza z celé situace mě poznamenaly na celý ţivot,“ vypráví Ţaneta.  

Od té doby se prý štítila i panenek. Dodnes si pamatuje, jak byla jako prvňáček znechucená ze 

spoluţaček, které se rozplývaly nad miminky a přály si mít své vlastní. Nejhorší záţitek ale 

přišel asi ve dvanácti letech. „Kvůli fotografování jsem musela pochovat v náručí ţivé dítě – 

devítiměsíčního syna naší rodinné známé. Dodnes si přesně vybavuju paniku, která mě 

zachvátila. Jako bych měla drţet tarantuly nebo jiné odporné zvíře,“ líčí Ţaneta.  

Se svými pocity se dlouho nikomu nesvěřila; doma se všechno provalilo, aţ kdyţ se před 

čtyřmi lety její sestře narodila dcera. „Kdyţ na mě otec udeřil, proč nechci jezdit k ségře na 

návštěvy a proč před ní utíkám, kdyţ je u nás, šla jsem s pravdou ven. Dodnes vidím tátův 

šokovaný výraz: chvíli se na mě díval a pak jen utrousil, ţe mám jít k psychiatrovi. Ale proč? 

Protoţe správná ţenská se má rozplývat něţností při pohledu na kaţdého caparta? A po 

večerech štrikovat výbavičku v očekávání vlastního uřvaného uzlíčku? Nebo snad kvůli 

povinnosti zachování rodu, případně státu? Směšné...,“ pohoršuje se Ţaneta.  

Větší pochopení našla u svého přítele. Alespoň zatím. „Ví o tom, ţe já dítě nechci, a snaţí se 

tvářit, ţe on taky ne. Jsme spolu uţ pět let, ráda bych s ním zůstala. I za cenu, ţe si třeba 

jednou ty děti udělá jinde.“  

 

Veronika: Děti jsou škůdci vztahu  

 

Ještě vyhraněnějšími názory mě překvapila 37letá překladatelka Veronika. Nejdřív se jí do 

povídání moc nechtělo; zdálo se, ţe se se mnou sešla hlavně proto, aby upozornila na své 

internetové stránky pro bezdětné. Ale postupně se rozpovídala a pěkně rozohnila. Nedávno se 

vrátila po šesti letech ze Spojených států, kde podle ní panuje úplně jiná atmosféra: „Nikdo se 

vás nezeptá, proč nemáte děti, nikdo se tomu nediví.“  

Bezdětných je tam tolik, ţe se sdruţují ve speciálních spolcích. „Kamarádi, kteří měli děti, uţ 

nás nudili, a tak jsme se s manţelem přihlásili do chicagské pobočky takzvaného NO 

KIDDING! klubu (více o něm v rámečku na straně 29). S jeho členy jsme chodili na večeře, 

na projíţďky lodí… bylo to fajn,“ vypráví Veronika. Po návratu chtěla zaloţit něco takového i 

u nás, narazila ale na nezájem. „Za poslední rok se mi ozvali asi tři lidé, spíš zvědavci neţ  

seriózní zájemci,“ stěţuje si.  

Ţe nechce děti, věděla i Veronika uţ odmala. „Nic mi nedávají, jejich společnost mi je 

nepříjemná a do mého ţivota se nehodí,“ nepáře se s důvody. „Ráda cestuju, zajímám se o 

spoustu věcí, dítě by mě spoutalo, přistřihlo by mi křidýlka, ţivot by uţ nebyl o mně, ale o 

někom jiném. A úplně nejvíc ze všeho by mi vadila ztráta soukromí,“ vysvětluje. Její manţel 

to prý vidí stejně. „Do vztahu s muţem, který potomka chce, bych ani nešla, byla by to ztráta 

času.“  

Děti povaţuje Veronika dokonce za škůdce partnerského svazku. „Málokdo si to přizná, ale 

vztah, do kterého přijde dítě, se přestává rozvíjet. Ti dva uţ nejsou pár, ale jen rodiče. Naproti 

tomu hodně bezdětných, které jsem poznala, se do pozdního věku vodí za ruce, jsou pořád 



91 
 

zamilovaní,“ vykládá.  

O lidech, kteří mají děti, si myslí to, co oni často o ní. Jsou to podle ní sobci.  

„Většina z nich si pořizuje dítě, aby si jím potvrdili svoji hodnotu. To, čeho nedosáhli oni 

sami, chtějí po svých dětech. Je to taková sebeláska skrz potomka. Nebo je dítě jen další 

poloţkou na seznamu majetku: barák, auto a koukejte, jak máme hezkého chlapečka.“  

Názor, ţe dítě není ţádné štěstí, podle ní existuje po staletí. „Stačí jen nahlédnout do 

literatury, nebo se zaposlouchat do písniček. Vezměte si třeba ,Slzy tvý mámy šedivý‘ nebo 

,Kdyţ sú dvaja šťastný, nechýba jim tretí‘. Nebo pohádky – svatba, a konec. Ţádná pohádka 

nevypráví o tom, jak Pepíčkovi roste zoubek, protoţe to prostě nikoho nezajímá,“ myslí si  

Veronika.  

A zmiňuje ještě jedno téma, které se často skloňuje spolu s dobrovolnou bezdětností – 

sterilizaci. Ve světě běţná antikoncepční metoda, u nás kvůli zastaralým zákonům pro 

bezdětné nepouţitelná. Ţadatelka, která je mladší 35 let, musí mít čtyři děti; starší alespoň tři 

– jinak sterilizace nepřichází v úvahu. O písemné ţádosti rozhoduje tříčlenná lékařská komise. 

„To ve světě nemá obdoby. Já nevím, jestli bych do toho šla- ale chtěla bych mít tu moţnost,“

 říká Veronika.  

 

Natálie: Mám strach z budoucnosti  

 

O tom, jak se některé „ne-matky“ obávají reakce ostatních, mě přesvědčila komunikace se 

ţenou, která se mi představila jako Natálie. „Trvám na naprosté anonymitě, nerada bych měla 

kvůli svým názorům nějaké problémy s okolím,“ napsala mi, neţ jsme se sešly. Je jí 27 let, 

pracuje jako sekretářka.  

„Ţádnou velkou kariéru neplánuju, ale mám ráda svůj ţivotní styl a nezávislost. Těší mě, ţe 

můţu přijít večer z práce a uţívat si volného času místo toho, abych otročila kolem dětí. 

Nechci se pro někoho obětovat, chci si ţivot uţívat,“ shrnuje své důvody.  

Na druhé straně přiznává, ţe by byla raději, kdyby patřila mezi lidi s většinovým názorem. 

„Takhle to mám mnohem těţší při výběru partnera. Říká se, ţe spousta chlapů nechce děti, tak 

by mě zajímalo, kde všichni jsou.“  

Kvůli své nechuti k mateřství před pár lety ztratila velkou lásku. „On byl o osm let starší, po 

dětech touţil. Mně bylo teprve čtyřiadvacet a absolutně jsem si to neuměla představit,“ říká. 

Bojí se další podobné zkušenosti, tak zkouší štěstí raději na internetových seznamkách, kde 

můţe svůj netypický postoj dát rovnou do inzerátu. Ani tam ale zatím neuspěla.  

„Spousta chlapů se mi ozvala jen proto, aby se mě vyptávali, proč děti nechci, a mohli si nade 

mnou zamoralizovat. Taky se ukázalo, ţe mnoho muţů nevidí nic mezi váţným vztahem 

směřujícím k zaloţení rodiny a volným vztahem milenců. Jakmile řeknu, ţe nechci děti, myslí 

si, ţe mi jde jen o sex,“ stěţuje si Natálie.  

Ţe by se pohled společnosti na lidi jako ona změnil, moc nevěří. „Nejvíc mi leze na nervy to, 

čemu říkám mateřská nadřazenost. Některé ţeny si myslí, ţe kdyţ mají dítě, tak jsou něco víc 

neţ my bezdětné. Přitom já lidi, kteří chtějí mít děti, vlastně moc nechápu. Ţe se někdo 

dobrovolně vzdá velké části svého volného času, klidu... Na druhou stranu – kaţdý by měl mít 

právo si ţivot zařídit podle svého, takţe já jim to neberu,“ říká Natálie.  

Přiznává, ţe má strach z budoucnosti. „V mém věku ještě dost ţen děti nemá, tak nebudím 

podezření. Ale děsím se toho, jak se do mě všichni budou naváţet, aţ mi bude třeba 
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pětatřicet.“  

Je to ale podivný svět, ve kterém se mladá ţena musí cítit jako zločinec jen proto, ţe nechce 

mít děti, říkám si cestou z pizzerie, kde jsme si s „Natálií“ na Nový rok vypily mátový čaj. A 

vybavuje se mi věta, kterou mi řekla o pár dní dřív Kateřina. „Vţdyť je to to samé, jako kdyţ 

někdo nosí černé a jiný červené boty.“  

 

BEZDĚTNÍ VŠECH ZEMÍ, SPOJTE SE!  

 

„Našel jsem kluby pro svobodné matky, svobodné otce, pro rodiče nezvladatelných dětí a 

problémových puberťáků, ale ţádný klub pro ty, kteří děti nemají,“ vysvětluje na internetové 

stránce nokidding.net Jerry Steinberg, proč v roce 1984 zaloţil ve Vancouveru první spolek 

pro dobrovolně bezdětné. Nyní uţ pod názvem NO KIDDING! funguje 49 klubů v pěti 

zemích. (Slovní hříčka „no kidding!“ česky znamená cosi jako „ţádné dělání dětí!“, ale také 

„konec legrace!“). „Všichni jsme vstoupili do NO KIDDING!, abychom se mohli stýkat s 

ostatními dospělými, kteří si s námi můţou povídat po telefonu bez přerušování a nebudou 

nám na akce vodit děti ani o nich pořád mluvit,“ píší členové klubu na svém webu. „Na 

akcích si povídáme o práci, kníţkách, zvířatech, studiu, filmech, cestování, vaření, 

současných událostech, sexu, politice nebo náboţenství, zkrátka o všem moţném, ale skoro 

nikdy o dětech. Ne ţe by pro nás byly tabu, ale zkrátka nejsou předmětem našeho zájmu,“ 

zdůrazňují. Podobných klubů, jako je NO KIDDING!, existují v zemích na západ od nás 

desítky. Některé zprostředkovávají jen kontakty mezi bezdětnými, jiné vede nespokojenost s 

pro-rodinnou politikou jejich státu aţ k politické angaţovanosti. Liší se také názorem na lidi, 

kteří děti mají. Zatímco autoři některých internetových klubů vyţadují od svých návštěvníků 

korektnost k rodičům a zakazují například pouţívání slov jako „breeder“ (pěstitel) či „brat“ 

(spratek), jiné weby jsou na vyzdvihování bezdětných a zesměšňování „dětných“ prakticky 

zaloţené. Například stránky www.childfreebychoice.com nabízí seznam „nezodpovědných“ 

celebrit, které si pořídily dítě po čtyřicítce. A zároveň připomínají, ţe ţivot bez potomků si 

zvolily Greta Garbo nebo Katherine Hepburn, ale také německá kancléřka Angela Merkel 

nebo americká ministryně Condoleezza Rice. (Stránky české mutace NO KIDDING! klubu: 

http://nokidding. webovastranka.cz.)  
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Článek z časopisu Instinkt „(Ne)chci dítě!“ 

24.01.2008, Instinkt č. 04/08 

(Ne)chci DÍTĚ! 

Text Lucie Jánské o ţenách, které nechtějí mít děti, vyvolal ostrou diskusi. Přišly nám a stále 

chodí desítky dopisů z různých názorových táborů. Bujará debata plyne také na diskusním 

fóru na www.instinkt-online.cz. Tohle je výběr ilustrující různorodost reakcí, které bezdětné 

ţeny vyvolávají.  

 

ŠŤASTNĚ BEZ DĚTÍ  

Ještě bych chtěla reagovat na neskutečně hloupá a paušalizující vyjádření paní psycholoţky v 

článku a navazující některé zde uvedené názory – ţe bezdětné ţeny bývají frustrované, v 

depresích, neúspěšné ve vztazích... Nejsem zřejmě ten správný vzorek, protoţe jsem měla 

vţdy velké štěstí na muţe svého ţivota, moţná proto, ţe jsem je nestřídala jako ponoţky a v 

tomto směru byla vţdy velmi konzervativní. I dnes jsem velmi šťastně vdaná, baví mě i 

vychovávat jeho dva kluky puberťáky. Necítím ţádnou prázdnotu, naopak. Jsem v ţivotě 

mnohem šťastnější neţ jistá moje známá (záměrně nepíšu kamarádka), která má dvě děti, 

kaţdé s jiným muţem, a nesmírně pořád trpí, ţe nedokáţe najít toho pravého. Pořád jen střídá 

chlapy a stěţuje si na nezdar osudu. Kateřina Kašparová  

Blíţí se mi 40 a děti nemám. Nějak jsem nikdy neměla ten pocit, ţe je mít musím. Není to 

povinnost! Mám ráda svůj ţivot bez starostí, v klidu. Tak mi to vţdy vyhovovalo a nevím, 

proč bych to měla měnit jen proto, abych nevypadala divně. S manţelem si vystačíme sami. 

Ţijeme moc hezký ţivot i bez dětí. Nikdy jsem se nerozplývala nad kočárky kamarádek. 

Občas k nám přijde nějaká kamarádka s miminem a po takové návštěvě mám dost. Vţdy 

říkám: je to hezké, ale doma bych to nechtěla. A kdyby jo, tak aţ od první třídy. Mamka mi 

vyčítá, nebo spíš uţ nevyčítá, ale připomíná, ţe na stará kolena zůstanu sama. Hm, a kolik je 

lidí, co děti mají, a jsou stejně sami? Děti na ně nemají čas nebo se o ně nechtějí starat. 

Dagmara  

Jsem opravdu velice ráda, ţe se konečně také někdy napíše o šťastlivcích, kteří dokáţí ţít 

podle svého, a ţe se masová většina těch, kteří neţijí svým srdcem, ale tím, co od nich 

společnost vyţaduje, dozví, ţe štěstí je i jinde neţ rodit a rodit! S manţelem jsme naprosto 

šťastní a pyšní, ţe můţeme cestovat a ţít si podle svého. Většinou ty agresivní reakce všech 

plodilů pramení z jejich nespokojenosti! Tak hodně štěstí s výchovou! Magdalena  

Také patřím mezi ty, kdo si zvolili cestu bez dětí, a nelituji ani omylem. Můj manţel si rovněţ 

děti nepřeje. Milujeme zvířata a pohled na rozmazlené ratolesti a otrávený pohled některých 

rodičů mluví opravdu za vše. Ale chci vyřídit paní psycholoţce, která tvrdí, ţe ten, kdo nemá 

děti, měl špatné dětství a ještě spoustu jiných teorií, ţe to je nehorázný nesmysl. Já i můj 

manţel na dětství vzpomínáme jako na krásnou pohádku. Děti nám ale nic neříkají a ţivot si 

uţíváme jako pokračování té pohádky. Veronika  
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Kdysi se mě někdo zeptal, proč nechci mít děti. Nenávidím ten samozřejmý předpoklad, ţe 

člověk, je-li ţena, musí mít děti, protoţe je to prostě povinnost a bez dětí vymřeme. Tváří v 

tvář sedmi miliardám lidí na Zemi je to dost stupidní názor. A proto nehodlám rodit ani 

vojáky budoucích válek, ani děvky vojáků budoucích válek (terminus technicus). Dina  

NEROZUMÍM TOMU  

Kdyţ si tak pročítám příspěvky paní či slečen Veroniky, Magdaleny a ostatních šťastných 

cestujících a zvířátka milujících bezdětných, tak mě napadlo, ţe bych nechtěla být jejich 

partner a třeba náhodou onemocnět. Obávala bych se výměny za něco zdravého a 

neomezujícího, třeba roztomilé štěňátko z útulku. Paní Veronika hovoří o pohádkovém ţivotě, 

ale aby to pak nebyla pohádka jak od bratří Grimmů... Gigi, 42 let  

Ať se snaţím sebevíc, nerozumím ţenám, které můţou, ale nechtějí mít děti. Ţivot je dar a 

pouze ţeny mají tu moţnost ho předat dál. Všechny ty důvody, které uvádějí, mi přijdou 

pouze sobecké. Nerozumím jim, snaţím se je však tolerovat. Doufám ale, ţe jich nebude 

v budoucnu výrazně přibývat a ţe se to nestane módou nebo ţivotním stylem.  

Bety Čermáková, 28 let, půlroční dcera  

Jestli si dám botu černou či červenou, koloběh světa se nezmění. Ale na rozmnoţování ţivých 

tvorů je svět závislý. Budou to jednou naše děti, které se o ty bezdětné budou starat, například 

někde v hospicu. Ty děti, kterým jsme my „obětovali ţivot a otročili jim“. Vůbec nechápu 

slečnu s odporem k dětem, která studuje pedagogiku! Doufám, ţe ne pro základní školu! 

Pavlína  

Nevím, proč mi přijde, ţe ţeny, které děti mít nechtějí, hystericky křičí a mlátí kolem sebe. 

Mně je to upřímně jedno, jestli někdo má deset dětí, nebo ţádné. Kaţdý strůjcem svého štěstí. 

Já děti chtěla a nikdy jsem nelitovala. Jedna bezdětná ţena se mě jednou s opovrţením ptala, 

jestli mě baví být mezi čtyřmi stěnami doma. A mezi kolika je ona v práci, kde je jejím cílem 

navýšit prodej zmrzliny? Ničí práci nechci zlehčovat a posmívat se, ale hodnoty jsou tady 

zřetelně odlišné. Aţ vychovám ty dětské duše k samostatnosti, půjdu si také sednout do práce. 

Jitka Vraná  

Myslím si, ţe jsem hodně tolerantní a pochopím, ţe pokud ţena nechce mít děti, tak je nemá – 

je to její svobodné rozhodnutí, ale měla by respektovat rozhodnutí těch, kteří děti mají – 

naprosto dobrovolně a rádi, nemají pocit, ţe je děti omezují, ale naopak obohacují, a ţe bez 

nich by pro ně ţivot neměl svůj smysl. Je mi 50 a v minulém roce jsem byla po výhřezu 

ploténky šest měsíců skoro nepohyblivá – doma, bez práce a odkázaná na pomoc rodiny a v tu 

chvíli si člověk uvědomí, co má pro něj cenu – pro mě to byl manţel a děti – to byla moje 

jediná jistota, která mě motivovala k tomu, abych se snaţila nemoc překonat. Na závěr – 

někde jsem četla tento názor: ti, kdo nechtějí mít děti, vymřou – takţe není potřeba se 

rozčilovat. Dana Rousová  

CHÁPU TO  

Je vidět, ţe myšlení většiny v naší společnosti stále zaostává někde na počátku minulého 

století. Nevidím nic špatného na tom, ţe se ţena rozhodne nemít děti. Je to její volba a její 
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věc. Názory některých ţen ve vašem článku hodně zavánějí sobectvím, ale chápu je a nejspíš 

jde jen o špatně formulovanou myšlenku. Mně je 44 let, mám osmnáctiletého syna. Miluji ho 

nade vše a udělala bych pro něho všechno na světě. Nikdy mě ale nenapadlo pořizovat si 

druhé dítě. Je to volba kaţdé z nás a nikdo nemá právo druhého v tomhle hodnotit, nebo 

dokonce odsuzovat. Taky se traduje, ţe by měl muţ uţivit rodinu, a kolik chlapů to dneska 

dokáţe! Nikdo se nepozastavuje nad tím, ţe rodinu táhne po finanční stránce ţenská, ţe 

chlapa v podstatě ţiví. Není to totiţ na první pohled vidět. Milena  

Jakým právem soudíme ty slečny a paní, které nechtějí mít děti? Jednak nikdo nemá právo 

hodnotit ţivot jiného člověka, protoţe jen on sám ho ţije, jen on sám zná všechny svoje 

proţitky a pocity, a jednak proč je nutit mít dítě, aby ho potom pohodily po narození do 

popelnice nebo ho týraly, protoţe na to „nemají nervy“? Raději ať děti nemají a jsou šťastné. 

Šárka (1 dítě)  

Bohuţel si myslím, ţe jste neměli šťastnou ruku při výběru příkladů pro prezentaci daného 

ţivotního postoje. Existuje spousta ţen, které nechtějí mít z různých důvodů vlastní děti, a 

přesto nemají k dětem obecně odpor. Dokáţí cizí děti pohlídat, komunikovat s jejich rodiči a 

chápou problémy matek a otců. Na oplátku chápu i já, abych nepsala úplně obecně, jejich 

důvody, proč děti nechtějí. Myslím si, ţe odpovídají stejně často na otázku, proč nemají děti, 

jako já na otázku, proč mám děti s tak velkým věkovým rozdílem, jestli mám pro ně hlídání 

atd. Prostě dotazujícím odpovím a v případě zájmu pokračujeme v dalším rozhovoru. Svým 

způsobem můţe být diskriminován kaţdý, kdyţ se střetne s jiným názorem. Chce to dívat se 

na věci s nadhledem. A to není nikdy na škodu. Renata Stránská  

MUŢSKÝ POHLED  

To, co jsem si přečetl, mě doslova rozhodilo. Ty ţenský jsou tak zblblý z toho, ţe nechtěj, 

nebo nemůţou mít děti, ţe si samy léta vymýšlejí před sebou omluvy. Dobře, ještě bych bral 

říct sorry, prostě mě děti neberou, bojím se jich a podobně, ale říkat: Na co děti, kdyţ si 

vystačím sám, lidi, co mají děti, jsou sobci – absolutní plácání nesmyslů, které dotyčné léta 

promýšlejí, aby se samy před sebou omluvily. Máme dva kluky, pomalu dorůstají, snad dobře 

vychovaný, a doufám, ţe na podobné samolibé, sobecké slepice nenarazí. R. Duchač, Hradec 

Králové, 47 let  

Za chlapy – já osobně děcko taky nechci a nejde o to, co dělá, kdyţ je mu pět dnů nebo 15 let, 

jde o to, ţe vychovat dítě DOBŘE, postarat se o něj, rozhodovat o jeho existenci je pro mě 

obrovská zodpovědnost. Za sebe bych si něco takovýho nelajstnul (netroufnul). Rozumim 

těm, co ho maj, nebo ho chtěj, věřim, ţe to musí bejt nepopsatelnej záţitek, koukat se, jak 

vám to škvrně roste před očima, ale naprosto rozumim tomu, ţe ho někdo nechce, ať uţ k 

tomu má důvod jakejkoliv (třeba ţe se narodí fialový). Někomu přijde důvod, ţe dítě slintá, 

zásadní pro to, aby ho neměl, jinýmu zásadní na to, aby ho měl. Všem drţim palec, ať uţ se 

rozhodnete jakkoliv. Takţe se tu neštěkejte, páč s tim stejně nikdo nic neudělá. E. M.  

 

 


