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Abstrakt 

Cílem této práce je analyzovat změny v rodinném chování v České republice zvláště 

z pohledu druhého demografického přechodu. Pozornost byla zaměřena na analýzu 

postojů k novým formám společného života a rodičovství a také na vývoj 

reprodukčního chování v České republice. K tomuto účelu bylo využito dat z dvou 

výběrových šetření ISSP (1994, 2002, 2012) a EVS (1990, 1999, 2008). Průběh změn 

v České republice byl komparován s průběhem ve vybraných postkomunistických 

zemích. Analýza identifikovala různé trajektorie transformací ve vybraných 

postkomunistických zemích. Výsledky analýzy pro Českou republiku v mnoha ohledech 

ukazují přiblížení k situaci v severozápadní Evropě. Nicméně, výsledky analýzy také 

naznačují, že Česká republika je pravděpodobně dále v procesu druhého 

demografického přechodu ve srovnání s mnoha postkomunistickými zeměmi.  

Klíčová slova 

rodinné chování, postoj, rodina, druhý demografický přechod, postkomunistické země 

Abstract 

The aim of this work is to analyze the changes in family behavior in Czech Republic 

especially using the framework of the second demographic transition. Attention was 

focused on the analysis of attitudes towards new form partnerships and childbearing and 

development reproductive behavior in Czech Republic. In this analysis using data of 

two surveys ISSP (1994, 2002, 2012) and EVS (1990, 1999, 2008). The trajectories of 

changes in Czech Republic were compared with trajectories of transformation in 

selected post-communist countries. Different trajectories of transformation have been 

identified for postcommunist countries. The results in many aspects suggested Czech 

Republic has been approaching the North-western European countries. However, 

important the Czech Republic seems to be much further in the process of the second 

demographic transition in comparison with many post-communist countries.  

Keywords 

family behavior, attitude, family, the second demographic transition, postcommunist 

countries
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1 ÚVOD 

„Dramatic, drastic, unexpected, unprecedented, most remarkable, and 

revolutionary“ (van de Kaa, 1994, s. 81). Tímto způsobem byl dle van de Kaa mnohými 

odborníky komentován nástup nových vzorců rodinného chování mladých lidí, který 

měl za následek do té doby nepředstavitelné změny demografických trendů. 

Nepředstavitelné proto, že po druhé světové válce Evropa nastoupila cestu 

homogenizace demografického chování obyvatel charakteristické tzv. zlatým věkem 

manželství. V polovině šedesátých let lze první projevy odklonu od tohoto modelu 

vypozorovat v zemích severní a západní Evropy, kde se rychlým tempem začala 

snižovat úroveň plodnosti. Pokles plodnosti byl v krátkém časovém intervalu 

následován i snížením intenzity sňatečnosti. Do té doby téměř univerzální sňatek 

uzavíraný v nízkém věku a brzké těhotenství mladé nevěsty bylo vystřídáno modelem 

novým, který je typický odkládáním sňatku i narození dítěte do vyššího věku. Na místo 

sňatku mladí lidé volí kariéru či nové formy společného soužití jako je nesezdané 

soužití nebo se rozhodnou delší dobu svého mládí strávit bez partnera. Ve společnosti se 

stává rozvod legitimním způsobem ukončením manželství, stejně tak je tomu v případě 

svobodného mateřství a v neposlední řadě jsou také legalizována umělá přerušení 

těhotenství. Životní trajektorie mladých lidí se tak stávají mnohem více pluralitními. 

Zanedlouho se trendy nastolené severní a západní Evropou objevují v Evropě jižní, kde 

mají rychlejší a dramatičtější průběh. Jedinou oblastí, kde do konce osmdesátých let 

bylo možné zaznamenat stále téměř nedotknutý dřívější model rodinného chování, je 

východní Evropa, kde se o jeho udržení snažily soudobé socialistické vlády. Situace se 

však velmi rychle mění po transformaci socialistických států na kapitalistické. Otevírání 

hranic, média, která s sebou přináší pohled na rodinný život v jiných oblastech Evropy, 

nově nastolená ekonomická situace, která dala možnost zbohatnout, ale pro některé 

znamenala zhoršení sociální situace a mnoho dalších se velmi brzy po pádu 

socialistického režimu odráží i v trendech demografických ukazatelů, a to ve všech 

postkomunistických zemích. Česká republika tedy nebyla výjimkou, na počátku 

devadesátých let se ve zrychlené podobě objevuje pokles plodnosti doprovázený téměř 

bezprostředně poklesem sňatečnosti.  

Tyto změny po celé Evropě, které snad ani nebylo možné předvídat, vyvolaly 

otázky po jejich příčinách. Jméno van de Kaa nebylo na začátku tohoto textu zmíněno 

bezúčelně, právě on je jedním z autorů teorie, která se pokouší uchopit takto 



Helena Polesná, Proměny rodinného chování v České republice od 90. let 20. století 

8 

dalekosáhlou sociální změnu, jedná se o teorii druhého demografického přechodu. 

Jelikož vysvětlení existuje více, bývá někdy teorie v rámci výčtů možných vysvětlení 

demografického chování přiřazována k tzv. teoriím normativním, které se zaměřují 

zvláště na posun v hodnotách směrem k individualismu, důrazu na svobodu či 

sekularizaci (např. Hamplová, 2003, s. 16). Teorie druhého demografického přechodu 

se v průběhu času snažila zachytit změnu ve všech výše zmiňovaných regionech, 

nicméně samotná teorie byla vystavěna na základě průběhu transformací v severní a 

západní Evropě. Později byla aplikována na oblast jižní Evropy a postkomunistických 

zemí. Právě v postkomunistických zemích je možné sledovat nejpozoruhodnější vývoj, 

který na jedné straně vyvolává analogie se zeměmi severní a západní Evropy, ale na 

druhou stranu vývoj odráží dopady ne příliš příznivé ekonomické situace na počátku 

devadesátých let. V tomto ohledu se téma postkomunistické země a druhý 

demografický přechod stalo velmi diskutovaným a dodnes nerozhodnutým. V České 

republice byly příčiny změn transformace rodinného chování v těchto intencích 

komentovány zvláště v průběhu devadesátých let. Nicméně bylo tomu tak v době 

probíhajících změn, což způsobovalo obtíže při hodnocení jejich budoucího vývoje. 

Později byla tématu proměny hodnot týkajících se rodiny v české populaci věnována 

pozornost, ale ne již v kontextu druhého demografického přechodu, a to i přestože je 

v zahraniční literatuře v postkomunistických zemích druhý demografický přechod 

zkoumán a nabízí se tak mezinárodní srovnání a posouzení nakolik je severozápadní 

model transformace podobný tomu postkomunistickému a zda skupina 

postkomunistických zemí vykazuje společné charakteristiky. A kde v této úvaze stojí 

Česká republika? Blíží se česká populace svými hodnotami severozápadní Evropě, a jak 

je na tom ve srovnání se zbývajícími postkomunistickými státy? Odpověď na tyto 

otázky se pokusí podat tato práce. 

1.1 Definice pojmů 

Teoretickému základu práce předchází nejprve část věnována definici 

základních pojmů užívaných v práci. Pozornost bude zaměřena zvláště na rozdíly mezi 

pojmy hodnota, hodnotová orientace a postoj, ale také na terminologii vztahující se 

k chování jedince v rámci rodiny a všeobecně vztahů.  

„Sociální učení nám umožňuje opírat se ve svém chování o minulou zkušenost. 

Tuto zkušenost si uchováváme v určitých strukturách, které mají tendenci vyvolávat a 

řídit naše chování (...) existuje velké množství termínů, které označují tyto tendence, 
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postoj, hodnota, ideál...“ (Homola, 1972, s. 195). Právě na tyto „zkušenosti“ bude 

v následující části textu zaměřena pozornost, postupně bude definován pojem hodnota, 

hodnotová orientace, postoj a chování a případně naznačeny vztahy mezi nimi.  

Nejen o pojmu hodnota v sociologické literatuře platí, že definice není jasná a 

lze se tedy setkat s množstvím různých definic. Hodnoty jsou často definovány 

s odkazem na Thomase a Znanieckého, kteří vymezují hodnotu jako každý údaj 

s empirickým obsahem přístupným členům skupiny a s významem, vzhledem k němuž 

tento údaj je nebo může být předmětem jednání (cit. dle Velký sociologický slovník I, 

1996, s. 375). Pojetí hodnot, jež je vlastní této práci je možné ztotožnit s více 

specifickou definicí hodnot M. Webera, podle něj je hodnotou to, co je schopno stát se 

obsahem postoje vyjádřeného ve vědomě členěném pozitivním nebo negativním soudu, 

něco, co se u nás uchází o platnost a čehož platnost jako hodnoty uznáváme (cit. dle 

Velký sociologický slovník I, 1996, s. 375). Hodnotová orientace jedince pak vzniká 

jako soustava hodnot, která se vytváří zvláště na základě toho, že hodnoty a způsoby 

hodnocení se liší nejen obsahově, ale i pravidly seskupování, strukturace; některé 

hodnoty mohou mít silnější vliv, že zcela hodnotovou orientaci ovládnou (Velký 

sociologický slovník I, 1996, s. 727). Co je důležité, že hodnoty ovlivňují náš výběr cílů 

a determinují i cesty k těmto cílům. Hodnoty pak nachází vyjádření ve formě postoje a 

vztah hodnot a postojů v sociologii zdůraznili již zmiňovaní, Thomas a Znaniecki 

(Velký sociologický slovník I, 1996, s. 375 a s. 813) a návaznost hodnot na postoje je 

akcentována i ve výše zmiňované definici hodnot M. Webera. Homola uvádí, že postoj 

je relativně stabilní a konzistentní způsob reagování a z metodologického hlediska je 

postoj hypotetický konstrukt, vyjadřující pravděpodobnost a pravidelnost výskytu 

určitého chování (Homola, 1972, s. 198).  

1.2 Reprodukční, demografické a rodinné chování 

Reprodukční chování zahrnuje rozhodování o počtu dětí a době jejich narození 

(Velký sociologický slovník I, 1996, s. 405). Reprodukční chování tedy odkazuje 

k chování páru za účelem reprodukce, tedy zahrnuje reprodukční plány týkající se 

zvláště procesu porodnosti, ale nejen to, v rámci této práce do reprodukčního chování 

budou zahrnovány i procesy s tím související, užívání antikoncepce, umělá potratovost, 

sňatečnost a další, tedy procesy, které nějakým způsobem do plánů a realizace 

rodičovství zasahují. Oproti pojmu demografické chování, které odkazuje 

k demografické reprodukci vážící se k přirozené obnově populací, a to prostřednictvím 
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procesů rození a umírání. Demografické chování je tedy pojmem širším nežli chování 

reprodukční. Rodina jakožto nejdůležitější společenská skupina a instituce, která je 

základním článkem sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou, mezi jejíž 

hlavní funkce patří funkce reprodukční, je pak dějištěm reprodukčního chování (Velký 

sociologický slovník II, 1996, s. 940-941). Rodinné chování je zde zavedeno jako 

pojem širší než reprodukční chování, zahrnující nejen reprodukční chování ve vztahu 

k demografickým událostem týkajícím se porodnosti a dalších, ale také ve vztahu 

k hodnotám týkajícím se rodiny.  

1.3 Struktura práce  

První část práce se věnuje definici pojmů a teoretickému základu, který je 

v tomto případě spojen s teorií druhého demografického přechodu. Podrobně je 

zachycena podstata teorie, empirické nástroje teorie druhého demografického přechodu, 

inspirace, na kterých byla teorie druhého demografického přechodu vystavěna a další. 

Poté je rozebráno téma postkomunistických zemí a druhého demografického přechodu, 

a to zvláště v návaznosti na výsledky testování této teorie. Dále je pozornost zaměřena 

na aplikaci teorie v České republice. Cílem této části práce je zachytit názorový vývoj 

vážící se k vysvětlení transformací v České republice potažmo postkomunistických 

zemí a také uvést některé momenty, na které je možné navázat v dalších částech práce, 

jež se zabývají již empirickým testováním v duchu teorie druhého demografického 

přechodu.  

Druhá část práce se zabývá transformací reprodukčního chování v České 

republice z pohledu demografických ukazatelů, které byly vybrány s ohledem na teorii 

druhého demografického přechodu. Za pomoci nástrojů užívaných k ověřování teorie 

druhého demografického přechodu v praxi jsou nastíněny podobnosti a odlišnosti 

průběhu transformace v České republice a severozápadní Evropě (zde na příkladu 

Nizozemska).  

Třetí část práce se pokouší propojit informace získané demografickou analýzou 

o chování české populace s údaji, které poskytuje výběrové šetření ISSP. Jsou 

zkoumány postoje obyvatel k rodině, manželství, rodičovství, novým formám 

společného života nebo rozvodům. Vyvíjejí se hodnotové orientace Čechů směrem, 

který nastoupila severozápadní Evropa? Předcházela hodnotová změna proměně 

demografického chování nebo tomu bylo naopak? Jsou postoje obyvatel v souladu 

s jejich demografickým chováním? Pro jaké skupiny obyvatel jsou typické liberální 
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hodnotové orientace? V této části práce je důraz kladen na proměnu v čase 

prostřednictvím tří vln šetření ISSP.  

Čtvrtá část práce se zabývá postkomunistickými zeměmi jako specifickou 

skupinou v rámci Evropy, ale také vnitřní strukturou této skupiny zemí. Předmětem této 

analýzy je ověřit aplikovatelnost analýzy, kterou provádí Rabušic a Chromková-Manea 

(Rabušic, Chromková-Manea, 2012) na České republice a Slovensku, na větším počtu 

postkomunistických zemí. Cílem této části práce je také prokázat, zda jsou 

postkomunistické země skupinou ve svém rámci homogenní, či jak naznačují některé 

práce, skupinu heterogenní. A kde v tomto celku či v rámci Evropy stojí Česká 

republika?  
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2 TEORIE DRUHÉHO DEMOGRAFICKÉHO PŘECHODU 

Teorie druhého demografického přechodu se poprvé objevuje v roce 1986 

v článku s názvem Twee demografische transities?, jehož autory jsou holandský 

demograf Dirk van de Kaa a belgický demograf Ron Lesthaeghe. První publikace, jak 

název napovídá, proběhla ještě v mateřském jazyce autorů teorie, holandštině, a byla 

publikovaná s otazníkem jako odraz toho, jaká nejistota panuje nad zjištěními, které se 

jim podařilo odhalit. Teorie byla v průběhu let budována prostřednictvím různých 

příspěvků, které již předkládali autoři samostatně.  

2.1 Podstata teorie druhého demografického přechodu 

Jak bylo zmíněno výše, teorie druhého demografického přechodu se snaží 

zachytit změnu demografického chování s důrazem na vysvětlení změny 

prostřednictvím změny postojů lidí. Postoje se mění především směrem 

k individualismu. V souladu s tím pak druhý demografický přechod zahrnuje posun od 

manželství k nesezdanému soužití, posun od zaměření páru na děti k zaměření na 

samotný pár (dny, kdy bylo dítě králem života rodičů, jsou pryč), posun od nespolehlivé 

antikoncepce k antikoncepci, která umožňuje volbu, kdy a zda vůbec mít dítě a také 

posun od uniformních forem domácností k diverzifikovaným (van de Kaa, 1987, s. 9). 

Tyto změny s sebou přináší pokles plodnosti a také pokles intenzity sňatečnosti, 

nicméně van de Kaa upozorňuje (van de Kaa, 1987), že ne vždy se musí jednat o takový 

pokles plodnosti, kdy bude docházet k úbytkům obyvatel a samozřejmě pokles intenzity 

sňatečnosti neznamená konec rodiny jako takové, jelikož manželství je do jisté míry 

nahrazeno nesezdaným soužitím. „Je důležité pochopit, že nesezdané soužití a 

manželství je možné v mnoha ohledech považovat za dvě strany téže mince, obě formy 

soužití představují soužití páru“ (van de Kaa, 1987, s. 17).
1
 Do procesu druhého 

demografického přechodu autoři zahrnují změny hodnot populací, rozvoj spolehlivých 

antikoncepčních metod, legalizace potratových zákonů a další. Jedná se o změny, které 

pohánějí celkový proces druhého demografického přechodu, a jelikož se jedná o 

různorodé aspekty této celkové sociální změny, rozlišuje van de Kaa tři dimenze změny. 

Druhý demografický přechod se bezprostředně týká tří dimenzí sociálního systému, 

kulturní, strukturální a technologické (mezi dimenzemi existují vztahy). V rámci 

                                                           
1 Jeho vysvětlení souvisí s tehdejšími úvahami o krizi rodiny či konci rodiny, kterou někteří autoři 

zdůrazňovali jako reakci na do té doby nepozorovaný pokles plodnosti a intenzity uzavírání manželství.  
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strukturální dimenze van de Kaa považuje za důležitý (van de Kaa, 1994) zvláště proces 

modernizace směřující ke vzniku postindustriální společnosti a sociálního státu. 

Technologickou dimenzi van de Kaa spojuje (van de Kaa, 1994, s. 112) s rozvojem 

dopravy, masmédií a účinné antikoncepce. Kulturní dimenzi přikládá van de Kaa (van 

de Kaa, 1994) zvláště důležité místo v návaznosti na proces druhého demografického 

přechodu a spojuje ji především s procesem individualizace a všeobecně s Tichou 

revolucí
2
. Změny v jednotlivých dimenzích působí dle van de Kaa na výsledný 

demografický vývoj (van de Kaa, 1994, s. 117). Účinky jednotlivých dimenzí ilustruje 

na příkladu primárních a sekundárních skupin a také jednotlivců, tak jako ukazuje 

tabulka č. 1.  

Van de Kaa stanovuje (van de Kaa, 1987, s. 5) začátek procesu druhého 

demografického přechodu na rok 1965 a za hlavní rys považuje pokles úhrnné plodnosti 

pod 2,1 dítěte na jednu ženu.
3
 Součástí teorie je také metodologický nástroj teorie 

druhého demografického přechodu, a to časová sekvence změn, kterou van de Kaa 

sestavil na základě pozorování, která učinil mezi lety 1965 až 1995 a má následující 

podobu.  

Časová sekvence změn  

1. Pokles úhrnné plodnosti v důsledku snížení plodnosti ve vyšším věku: pokles 

vyšších pořadí narozených 

2. Klesá počet předmanželských početí a s tím i počet manželství uzavřených na 

základě těhotenství snoubenky 

3. Sňatkový věk ještě klesá 

4. Dochází k odkládání rodičovství, plodnost mladých žen klesá 

5. Zvyšuje se počet rozvodů 

6. Dochází k odkladu uzavření manželství do vyššího věku a roste počet 

nesezdaných soužití před uzavřením manželství, zvyšuje se věk při sňatku 

7. Nesezdaná soužití jsou stále populárnější, manželství jsou odložena do doby 

těhotenství snoubenky, zvyšuje se podíl dětí narozených mimo manželství a také 

průměrný věk matek při narození prvního dítěte 

                                                           
2 Autorem termínu tichá revoluce je Ronald Inglehart, sociolog a politolog. Tichá revoluce „vyjadřuje 

proces postupné a výrazné proměny hodnotových preferencí obyvatel vyspělých záp. zemí, opouštění 

důrazu na materiální dostatek a ekonomickou prosperitu (tedy na hodnoty materiální) a vyšší oceňování 

hodnot lidské pospolitosti, individuální seberealizace, kvality života, tedy hodnot tzv. postmaterialismu“ 

(Velký sociologický slovník II, 1996, s. 934).  
3 2,1 je hranice, která ještě zajišťuje výměnu populací 
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8. Dochází k legalizaci interrupcí a sterilizací, čímž dochází k dalšímu snížení 

nechtěných těhotenství. Klesá počet těhotenství žen staršího věku 

9. Nesezdaná soužití se stávají ještě populárnějšími, jsou stále častější u 

ovdovělých a rozvedených 

10. Nesezdaná soužití se stávají stále častěji alternativou manželství, zvyšuje se 

mimomanželská plodnost  

11. Průměrný počet na jednu ženu se stabilizuje na nízké úrovni 

12. Průměrný počet dětí na jednu ženu mírně roste v důsledku plodnosti žen, které 

své první mateřství odložily na pozdější dobu, stále častěji se rodí děti nízkých 

pořadí ve vyšším věku 

13. Ne všechny odložené děti se narodí 

14. Roste dobrovolná bezdětnost 

15. Velikost plodnosti generací nezajišťuje jejich reprodukci, tzn. počet dcer je 

menší než počet matek 

(van de Kaa, 1997) 

 

Časová sekvence změn zahrnuje v obecné rovině výrazný pokles plodnosti, který 

je spojen s odkládáním narození do vyššího věku také pokles intenzity sňatečnosti, který 

jde ruku v ruce s nárůstem věku při prvním sňatku, dochází také k nárůstu rozvodovosti, 

výskytu nesezdaných soužití a mimomanželské plodnosti, častější je také užívání 

moderních antikoncepčních metod (van de Kaa, 2002, s. 10). Mimo časovou sekvenci 

změn by bylo možné za metodologický nástroj v rámci teorie považovat čtyři rysy, 

které Lesthaeghe uvádí jako důležité pro identifikaci druhého demografického 

přechodu.  

1. Přítomnost nízké úrovně plodnosti sama o sobě nestačí, musí být spojena 

s odkladem mateřství do vyššího věku 

2. Věk při vstupu do manželství musí narůstat a odrážet tak rostoucí důležitost 

volné partnerské volby a ženské autonomie 

3. Nesezdané soužití před sňatkem se musí stát běžným a přijatelným 

4. Důkazy na makroúrovni nejsou dostačující, musí také existovat spojení mezi 

demografickými charakteristikami a hodnotovými orientacemi na 

individuální úrovni 

(Lesthaeghe, 2010) 
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2.2 Teoretické inspirace druhého demografického přechodu 

Teorie druhého demografického přechodu navazuje na mnoho prací, zvláště na 

řadu prací sociologických. Pravděpodobně nejvýraznější inspiraci nalezli Lesthaeghe 

spolu s van de Kaa v přístupu Ronalda Ingleharta. Ronald Inglehart přichází s teorií 

postmaterialismu a tiché revoluce. Jeho teorie spočívá v předpokladu, že spolu 

s procesem, ve kterém se západní společnosti stávají postindustriálními, se dává do 

pohybu i hodnotová proměna, která spočívá v posunu od materialistických hodnot 

k postmaterialistickým (Inglehart, 1977).  Tato tichá revoluce probíhá vcelku 

„nenápadně“, ale v důsledku vede k převládnutí hodnot postmaterialismu oproti dříve 

běžným materialistickým. U generací narozených po druhé světové válce dochází 

k takovému zajištění ekonomických podmínek, které umožňují rozšířit uspokojování 

potřeb nejen na ty základní (Pfeiffer, Coté, 1991, s. 223). Postmaterialistické hodnoty 

jsou pak typické orientací na svobodnou seberealizaci individua, snahou participovat na 

politických rozhodnutích, účastnit se správy věcí a dále důrazem na kvalitu života 

(Rabušic, 2000, s. 3). Materialistické hodnoty jsou typické důrazem na ekonomickou 

prosperitu a hmotné bezpečí (Rabušic, 1990, s. 506). Mezi příčiny změn je možné 

zařadit nárůst vzdělanostní úrovně, rozvoj komunikačních prostředků, ale především 

prosperitu, která byla pro západní státy typická po druhé světové válce do roku 1970 a 

také absence totální války (Rabušic, 1990, s. 506). Van de Kaa považuje Inglehartovu 

tichou revoluci jako jeden z procesů týkající se kulturní dimenze, a jakožto proces 

pohánějící proces druhého demografického přechodu. Součástí druhého 

demografického přechodu je tedy posun hodnot k hodnotám postmaterialistickým. To, 

že se stala Inglehartova teorie základním kamenem teorie druhého demografického 

přechodu dokazuje to, že van de Kaa v některých svých příspěvcích používá jako 

analogii k Inglehartovým pojmům materialismu a postmaterialismu vlastní pojmy, 

konzervatismus a progresivita (van de Kaa, 1987). V některých dalších příspěvcích van 

de Kaa rozvíjel teoretické propojení postmaterialismu a postmodernismu a případné 

využití postmodernismu v demografii (van de Kaa, 1998). Výše uvedená časová 

sekvence změn má dle van de Kaa také spojitost s postmaterialismem a 

postmodernismem, a to proto, že čím dále je daná populace v časové sekvenci, tím je u 

ní výraznější posun k postmaterialismu a postmodernismu (van de Kaa, 1998, s. 12).  
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Tab. 1 - Schéma: Vysvětlující rámec druhého demografického přechodu 

 

 SPOLEČENSKÉ 

DIMENZE/PROCESY 

SPOLEČENSKÉ JEDNOTKY 

SEKUNDÁRNÍ 

SKUPINY 

PRIMÁRNÍ 

SKUPINY JEDNOTLIVCI 

RODINY/PÁRY 

S
T

R
U

K
T

U
R

A
 

Modernizace, rozvoj post-

industriální společnosti a 

sociálního státu 

 

Zvýšení: 

-životní úrovně 

-sociálního zabezpečení 

-funkcionální diferenciace  

-strukturální komplexity 

(složitosti) 

-mobility 

-vzdělání 

-participace žen 

-rozšíření střední 

vrstvy 

-snížení jejich 

ochranné úlohy 

-zvýšení vzájemné 

závislosti 

-vytrácí se 

náboženské a 

politické uskupení 

v praxi 

-vznik občanských 

sdružení (action 

groups) 

-zvýšení nákladů 

obětované příležitosti 

v případě manželství 

a rodičovství  

-větší nezávislost 

partnerů, svobody 

volby 

-větší problémy 

s kombinací 

partnerské a 

rodičovské role  

-individuální kvality, 

ambice a kvalifikace 

určují jejich sociální 

pozici a příjmy 

-jsou vystaveni mnoha 

požadavkům, které je 

těžké kombinovat 

-částečná integrace 

-brzká nezávislost 

-individuální 

zabezpečení  

 

K
U

L
T

U
R

A
 

*Tichá revoluce* 

 

Zvýšení:  

-demokracie 

-rovnosti 

-osobní svobody 

-hodnotového pluralismu 

-universalismu  

-individualismu 

-sekularizace 

-orientace na vyšší řády 

potřeb 

-snížení dominance 

normativních 

skupin 

-snížení míry 

soudržnosti a 

normativní kontroly 

těchto skupin 

-zvýšení působnosti 

napříč vztahy 

-zvýšení soutěže 

mezi pohlavími 

-zvýšení soutěže 

mezi jednotlivými 

věkovými 

skupinami atd. 

-změny rozložení sil 

mezi pohlavími 

-absence hlavních 

určujících principů 

-je třeba vytvořit si 

vlastní sadu norem 

-rodičovská role je 

méně jasná a určitá  

-děti nebo partner 

snižují míru svobody 

volby 

-obtížnost slaďování 

různých životních 

trajektorií  

-neochota vstoupit do 

dlouhodobých 

vztahů/závazků 

-zvýšený důraz na 

seberealizaci 

-je obtížné ustanovit si 

vlastní identitu 

-hledání vlastního 

osobního životního 

stylu  

-průběh života žen je 

více nezávislý  

-konflikt rolí 

v různých oblastech 

života 

T
E

C
H

N
O

L
O

G
IE

 

*Druhá antikoncepční 

revoluce* a šíření 

informací z televizního 

vysílání  

 

Zlepšení:  

-dopravy 

-komunikace 

-zdravotní péče 

-zdravotnické techniky 

-antikoncepčních metod a 

prostředků  

-rychlé šíření 

informací a 

prostředků 

-snižování nákladů  

-právo na služby 

prostřednictvím 

zdravotního 

pojištění  

-rovný přístup pro 

všechny skupiny 

-informace o 

pracovních 

příležitostech, 

platové úrovni atd. 

-rychlé šíření znalostí  

-možnost „dokonalé“ 

antikoncepce  

-antikoncepce není 

nutně vědomým 

rozhodnutím 

-bezdětnost je 

přijatelná jako možná 

volba   

-antikoncepce může 

být individuálním 

rozhodnutím 

-zvýšení sexuální 

svobody 

-„chyby“, které 

mohou být napraveny 

prostřednictvím 

možnosti umělého 

přerušení těhotenství  

-větší osobní 

zodpovědnost 

 

       (přeloženo dle van de Kaa, 1994)  

 

V základech teorie druhého demografického přechodu také stojí Easterlinova 

teorie cyklické plodnosti (Easterlin, 1973). Easterline dává do vztahu početnost 

generace a reálné příjmy, z čehož dále odvozuje i demografické dopady. Méně početné 

generace mají snadnější start pracovní kariéry, tím pádem je pro ně snazší vstup do 

manželství a náklady na rodičovství jsou pak pro ně menší oproti početnějším 

generacím, které mají zhoršený přístup na pracovní trh, a proto hledají jiné životní cíle 
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než je manželství a rodičovství (Hašková, 2009, s. 44). „Pokud má pár dostatek 

materiálních zdrojů vzhledem k jejich aspiracím, bude se cítit svobodněji a mít tedy děti, 

pokud pár zjistí, že jeho prostředky jsou omezené vzhledem k aspiracím, bude váhat 

s rodičovstvím“ (Easterlin, 1976, s. 417). Dle Lesthaeghe (Lesthaeghe, 2010, s. 3) 

Easterlinova teorie funguje jako vysvětlení pro baby-boom šedesátých let a následný 

pokles v sedmdesátých letech, ale teorie rovněž předpokládá návrat úrovně plodnosti 

k hranici prosté reprodukce, nicméně v mnoha zemích tomu tak není, naopak se nízká 

úroveň plodnosti stává vnitřní podstatou nového demografického modelu.  

Inspirací se také stala Maslowova teorie hierarchie potřeb. V době ekonomické 

prosperity dle Maslowa dochází k posunu od materiálních potřeb, které jsou typické 

důrazem na fyzické bezpečí a přežití k vyšším nemateriálním potřebám jako je 

emancipace, svoboda projevu, autonomie a další (Maslow, 1970). Lesthaeghe pak 

spojuje druhý demografický přechod s vyšším řádem potřeb (Lesthaeghe, 2010).  

„Dny, kdy bylo dítě králem, jsou pryč“ (Áries, 1980, s. 649). Tato teze je vlastní 

historiku Phillipu Áriesi, který se snažil vysledovat vztah mezi úrovní plodnosti a 

postoji k dítěti. Od konce osmnáctého století do konce šedesátých let 20. století dítě 

zaujímalo v rodině ústřední místo. Situace se však mění v sedmdesátých letech, kdy se 

do popředí dostává i samotný pár, dítě tedy ztrácí ústřední místo, pár již veškeré své 

plány neorientuje jen na dítě, ale bere v úvahu každé individuum v rodině (Áriés, 1980). 

Podle Rabušice (Rabušic, 2001, s. 171) v tomto období došlo k redefinici role dítěte. 

Autoři teorie spojují druhý demografický přechod s érou, kdy již dítě není králem života 

rodičů.  

2.3 Jaká je role sociálně-ekonomických podmínek dané země v procesu 
druhého demografického přechodu?  

Zmínit vztah druhého demografického přechodu a ekonomických podmínek se 

ukáže jako velmi důležité zvláště ve vztahu k problematice aplikace teorie 

v postkomunistických zemích Evropy, která bude zmíněna v další části textu. Van de 

Kaa upozorňuje (van de Kaa, 1994) v souvislosti se západní a severní Evropou, že 

pokles plodnosti se odehrál ve všech skupinách obyvatel bez ohledu na náboženství, 

sociální postavení a co se týče celospolečenských podmínek, tak bez ohledu na 

hospodářský růst či úroveň nezaměstnanosti dané země. Podobně je tomu v případě 

příklonu obyvatel k postmaterialistickým hodnotám. Rozvoj těchto hodnot je závislý na 

sociálně-ekonomickém kontextu dané země, ale zároveň je hodnotová proměna 
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poměrně necitlivá vzhledem k hospodářským krizím (van de Kaa, 1987, s. 8). Van de 

Kaa však tvrdí, že čím vyšší je životní úroveň v dané zemi, tím výraznější je posun 

v hodnotách směrem k individualismu a postmaterialismu (van de Kaa, 1994). O teorii 

druhého demografického přechodu platí, že se prakticky snaží zahrnout do 

vysvětlovacího rámce i změny v sociálně-ekonomické oblasti, nehraje roli tedy jen 

hodnotová proměna. Tato tematika vystupuje do popředí zvláště v případě 

postkomunistických zemí, kde byl položen důraz na zakomponování nepříznivých 

ekonomických podmínek do vysvětlení pomocí druhého demografického přechodu. Jak 

bylo zmíněno výše, určitý stupeň ekonomického rozvoje se v rámci teorie druhého 

demografického přechodu pro šíření nového typu hodnot předpokládá, ale v severních a 

západních zemích Evropy byl pravděpodobně nutný pro nastartování změn, později 

hodnotová proměna pokračovala dále navzdory zhoršené ekonomické situaci spojené 

s ropnou krizí a dalšími. Dle Lesthaeghe a Surkyn (Lesthaeghe, Surkyn, 2002, s. 1) byl 

dokonce propad plodnosti v severozápadních zemích Evropy některými odborníky 

spojován s dopady ropné krize. Nicméně jak píše van de Kaa, hodnotová proměna je 

poměrně necitlivá na hospodářské krize (van de Kaa, 1987).  

2.4 Kritika teorie druhého demografického přechodu 

Je nutno podotknout, že druhý demografický přechod není všeobecně uznávanou 

teorií, mezi odborníky lze nalézt i letité odpůrce této teorie. Mezi nejznámější kritiky lze 

zařadit Roberta Cliqueta a Davida Colemana. Cliquet je toho názoru, že v rámci historie 

lidstva je možné identifikovat více významných přechodů nežli jeden, proto není 

oprávněné označovat teorii jako druhý demografický přechod (Cliquet, 1991, s. 11). 

Cliquet je přesvědčen, jako i mnozí další, že trendy, které van de Kaa a Lesthaeghe 

shrnuli do teorie druhého demografického přechodu, jsou jen pokračováním prvního 

demografického přechodu, co do rozsahu tak nejsou tyto dvě změny srovnatelné 

(Cliquet, 1991, s. 72).
4
 Výhrady k názvu teorie vyslovil také David Coleman, který 

tvrdí, že vzhledem k důležitosti přechodu by neměl být nazýván druhým, ale spíše 

druhotným přechodem (Coleman, 2004, s. 11). Dále Coleman sdílí Cliquetovy body 

kritiky, které byly zmíněny výše a dále považuje za zásadní nedostatek teorie to, že 

                                                           
4
 První demografický přechod (také demografická revoluce) označuje ojedinělou přeměnu 

demografického chování, při které klesá hrubá míra porodnosti i hrubá míra úmrtnosti, dochází tak 

k přeměně demografické reprodukce ze systému extenzivního na intenzivní; celkově demografický 

přechod označuje revoluční změny v demografické reprodukci, které jsou důsledkem společenských 

změn a probíhají postupně ve všech zemích světa v průběhu posledních tří století (Kalibová, Pavlík, 

Vodáková, 2009, s. 29).  
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nezahrnuje změny v úmrtnosti jakožto součásti demografické reprodukce (Coleman, 

2004). Teorie druhého demografického přechodu se zaměřuje zvláště na oblast 

porodnosti, což je také důvodem, který ji činí nesrovnatelným, co do důležitosti, s teorií 

demografické revoluce/prvního demografického přechodu.
5
  

2.5 Aplikace teorie 

V rámci tohoto textu je nutné rovněž uvést názory autorů na to, jak je možné 

s teorií pracovat, jaká jsou její omezení a s jakým záměrem teorii vystavěli.  

„Odchylky od obecného vzoru samy o sobě nesnižují hodnotu tohoto výzkumného 

rámce“        (van de Kaa, 2004, s. 8) 

„Ve skutečnosti je dle mého názoru spíše nepravděpodobné, aby populace s odlišným 

kulturním a sociálně-ekonomickým zázemím dosáhly rychlé konvergence.“   

        (van de Kaa, 2004, s. 8) 

„Existuje více variant průběhu druhého demografického přechodu, které obsahují různé 

„směsi“ složek“       (Lesthaeghe, 2010, s.) 

„...zredukoval jsem multidimenzionální realitu do lineárního, sekvenčního příběhu, 

vznikl tak určitý referenční rámec“     (van de Kaa, 1994, s. 104) 

2.6 Možná vysvětlení proměny rodinného chování v postkomunistických 
zemích 

Jak bylo výše již okrajově zmíněno, vysvětlení transformace rodinného chování 

v postkomunistických zemích probíhalo zvláště s odkazem na teorii druhého 

demografického přechodu nebo byla akcentována důležitost tehdejší ekonomické krize. 

Tato část práce bude tedy podrobněji zaměřena na situaci postkomunistických zemí 

s důrazem na Českou republiku, a to pohledem různorodého vysvětlování příčin změn. 

V dosud publikovaných pracích týkajících se transformace demografického chování 

v tomto regionu budou následně hledány inspirace pro zkoumání vlastní, případně 

možnosti, jak na stávající stav poznání této problematiky navázat.  

Jak poznamenává Gerber (Gerber, 2009, s. 2), prakticky všechny země východní 

Evropy zakusily dramatické, rychlé a bezprecedentní změny v oblasti manželských 

vzorů a vzorů plodnosti, nicméně je tomu více než dvacet let od pádu socialismu a 

dosud nebylo v této otázce dosaženo konsenzu. V oblasti zkoumání příčin změn se proti 

                                                           
5 Autoři teorie se v některých pracích snaží s tímto problémem vypořádat a zapojují do teorie i změny 

v úmrtnosti, například van de Kaa, 2002.  
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sobě postavily minimálně dvě odlišná vysvětlení.  Jedná se o již zmiňovanou teorii 

druhého demografického přechodu, která považuje proměnu rodinného chování 

v postkomunistických zemích za analogickou proměně známé ze severozápadní Evropy. 

Druhé vysvětlení spočívá v poukazu na ekonomickou situaci postkomunistických zemí. 

Prakticky pro všechny země bývalého východního bloku znamenala transformace 

tehdejšího hospodářského systému na kapitalistický systém, problémy, které ve svých 

důsledcích měly na jedince takový dopad, že vedly k tak bezprecedentní transformaci i 

na poli demografického chování.  

Pokud se o druhém demografickém přechodu uvažuje jako o relevantním pro 

situaci evropských zemí, tak bývají v literatuře uváděny prakticky tři modely průběhu, 

které kopírují evropské regiony, jedná se o severozápadní model průběhu, který je 

modelem ideálním (na základě zkušeností z toho regionu byla teorie druhého 

demografického přechodu odvozena) a dále o model jihoevropský a postkomunistický. 

Nicméně i v rámci jednotlivých modelů lze nalézt prvky heterogenity. A právě 

postkomunistické země se jako jednotné vůbec nejeví, jedná se o země s různým 

historickým, kulturním, ekonomickým, sociálním a politickým zázemím. A co více i 

dopady transformace z počátku devadesátých let byly v těchto zemích rozdílné. Gerber 

ve svých zkoumáních zdůrazňuje i jiné prvky heterogenity, které na počátku 

devadesátých let nebyly ještě patrné, jedná se zvláště o pokles sňatečnosti, který byl 

v devadesátých letech prakticky souběžný v tomto regionu, nicméně po roce 2000 

zaznamenává diferencované cesty vývoje sňatkového chování obyvatel 

postkomunistických zemí (Gerber, 2009, s. 4). I když pokles plodnosti v regionu střední 

a východní Evropy může vypadat z grafů vývoje úhrnné plodnosti souběžně, i zde 

existuje heterogenita. Dle Sobotky rozdíly mezi trendy plodnosti v zemích střední a 

jihovýchodní Evropy způsobuje zvláště to, jaký podíl žen se rozhodne mít druhé dítě 

(Sobotka, 2003a, s. 461–462). Ve střední Evropě je druhé dítě častější, kdežto ve zbytku 

postkomunistických zemí se ustaluje jednodětný model. Důvodem vyšší intenzity 

plodnosti druhého pořadí je ve střední Evropě pravděpodobně stabilnější sociálně-

ekonomická situace tohoto regionu (Sobotka, 2003a, s. 462). Faktorem heterogenity 

některých aspektů transformací v postkomunistických zemích je také náboženská 

orientace dané populace.  

V rámci vysvětlení proměny rodinného chování v postkomunistických zemích 

bývá zmiňována ještě jedna sada příčin, která odkazuje v souvislosti se změnami 
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k proměně institucí a politik jednotlivých států. Gerber poukazuje (Gerber, 2009), že 

státní socialismus představoval v mnoha ohledech podporu pro 

manželství (i předčasné), rození dětí, podporu formou zajištění zaměstnání, bezplatného 

vzdělání, podporu bydlení a dlouhé mateřské dovolené. Za těmito účely byly i přijímány 

v mnoha tehdejších socialistických zemích opatření na podporu plodnosti a manželství. 

Pro tento přístup není až tolik důležitý nástup hospodářské krize, ale to, že některé 

z klíčových institucí, které byly spojeny s manželstvím a rodičovstvím, se staly 

minulostí. Transformace na tržní hospodářství pak přináší pro mnohé jedince ztrátu 

pocitu bezpečí v podobě jistoty zaměstnání a s tím spojené mzdy. Gerber však 

poukazuje (Gerber, 2009, s. 13), že tomuto přístupu se ještě nedostálo odpovídajícího 

empirického testování a jako přednost tohoto přístupu považuje, že nevylučuje 

kombinaci různých příčin, tedy druhého demografického přechodu i ekonomické krize. 

Zastáncem tohoto přístupu je zvláště Frejka. Frejka tvrdí (Frejka, 2008), že přeměna 

ekonomické, politické a také sociální infrastruktury byla základem pro změnu i 

v hodnotovém systému postkomunistických populací, nové hodnoty se mohly šířit právě 

proto, že se vytvořily odpovídající ekonomické a politické a sociální infrastruktury. 

Frejka dále pojímá (Frejka, 2008, s. 162) přeměnu rodinného chování s ohledem na 

specifika daných zemí, v každé zemi mohla převážit jiná příčina ze sady kulturních, 

ekonomických nebo politicko-institucionálních faktorů. Frejka také v rámci svého 

přístupu zmiňuje (Frejka, 2008, s. 162) důležitost rozlišení ekonomických faktorů na ty, 

které působily v prvních letech transformace a byly tedy spojeny s hospodářskou krizí a 

ty ekonomické faktory, které jsou spojeny s tržní ekonomikou a jejich vliv i nadále 

převládá. Ne vždy je však možné mezi těmito dvěma druhy faktorů určit jasné hranice. 

Prvně zmiňované faktory zahrnují silnou inflaci, vysokou nezaměstnanost, ztrátu 

dřívějších jistot, snížení dostupnosti společenských služeb (např. zařízení denní péče 

pro děti), pokles reálných příjmů, nedostatek bydlení a úvěrů pro mladé, rozevírající se 

nůžky mezi bohatými a chudými a spolu s tím stav deprivace charakteristický pro 

některé části populace (Frejka, 2008, s. 163). Do ekonomických faktorů druhého typu 

Frejka zahrnuje (Frejka, 2008, s. 163) rostoucí dostupnost zboží a služeb, rostoucí 

konkurenci na trhu práce a spolu s tím požadavek vyšší kvalifikace, nejistotu 

zaměstnání, nové pracovní příležitosti pro jedince s vyšším vzděláním a také rostoucí 

přímé náklady na dítě, školství a zdravotnictví. Mimo dvojího typu ekonomických 

faktorů Frejka také vymezuje (Frejka, 2008) faktory sociální, kulturní a psychologické 

povahy a dále faktory politické. Třetí typ faktorů odkazuje ke změně hodnot a norem 
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týkajících se rodinného uspořádání, do jisté míry pokračující trendy v tradičním 

vnímání genderových rolí, nestabilita manželství a všeobecně vztahů také sehrává roli 

stejně jako rozšíření přístupu k moderním formám antikoncepce, umocnění sociální 

stratifikace, expanze vzdělávání a rozšíření konzumního chování (Frejka, 2008, s. 164). 

Politické faktory zahrnují nejasnou koncepci rodinné politiky a také uvádí specifika 

spojená jen s některými zeměmi z postkomunistických zemí, a to legalizaci umělých 

přerušení těhotenství v Albánii a Rumunsku a také omezení potratovosti v Polsku 

(Frejka, 2008, s. 164).  

Existují však i jiné přístupy k vysvětlování této problematiky. Kohler a kol. 

(Kohler, Billari, Ortega, 2000, s. 664) vidí změnu rodinného chování 

v postkomunistických zemích jako kombinaci tří příčin. Cesta směrem k velmi nízké 

plodnosti v těchto zemích je kombinací tří různých přechodů, a to demografického 

přechodu vedoucího k oddálení rození dětí v manželství, dále druhý demografický 

přechod, který vede k vzestupu nových rodinných forem a také je ve hře přechod 

odkladu, který spočívá v posunu časování plodnosti směrem k pozdnímu rodičovství.  

2.7 Problematické momenty aplikace teorie druhého demografického 
přechodu na postkomunistické země 

Z hlediska tematiky druhého demografického přechodu v postkomunistických 

zemích se jako poměrně problematické jeví nejen ověření, zda proces v těchto zemích 

probíhá, ale i případné určení začátku tohoto procesu. V severozápadní Evropě, jak bylo 

implicitně uvedeno výše v rámci časové sekvence změn, druhý demografický přechod 

začal roku 1965. Diskutabilní se však zdá být začátek druhého demografického 

přechodu v postkomunistických zemích. Ve většině zemí některé změny probíhaly již 

před pádem režimu, byť jen v náznacích. Jedná se například o častější výskyt rozvodů 

nebo legalizaci umělých přerušení těhotenství. Co se týče umělých přerušení 

těhotenství, tak byla ve většině postkomunistických zemí legalizována mnohem dříve 

než v severozápadní Evropě. Na brzké projevy změn poukazuje například Hoem a 

Kostova (Hoem, Kostova, 2007, s. 2), kteří v případě Bulharska zaznamenávají některé 

rysy typické pro druhý demografický přechod již v šedesátých letech. Tento fakt uznává 

i přední zastánce teorie druhého demografického přechodu v našich podmínkách, 

Tomáš Sobotka. Sobotka a kol. provádí (Sobotka, Zeman, Kantorová, 2001, s. 3) 

komparaci druhého demografického přechodu v České republice a Nizozemku, jedné 

z prvních zemí, kde se druhý demografický přechod objevil, a upozorňuje, že v České 
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republice některé změny nastíněné v rámci druhého demografického přechodu začaly i 

dříve nežli v nizozemské populaci. Jedná se například o již zmiňovaný nárůst výskytu 

rozvodů. Dle mínění Sobotky (Sobotka, Zeman, Kantorová, 2001, s. 5) by dokonce 

k druhému demografickému přechodu došlo, jelikož první polovina šedesátých let byla 

v České republice, co do demografické situace obdobná jako v západoevropských 

státech, nebýt však roku 1968. Tento rok dle Sobotky a kol. (Sobotka, Zeman, 

Kantorová, 2001, s. 6) znamenal již definitivní „útěk do rodiny“, který probíhal 

v důsledku zpřísnění moci a byl podporován pronatalitními opatřeními v podobě 

novomanželských půjček nebo podpory bytové výstavby. Sobotka a kol. tvrdí (Sobotka, 

Zeman, Kantorová, 2001, s. 14), že musíme brát na zřetel jen změny, které se projevily 

po pádu režimu, nezahrnovat tedy do průběhu druhého demografického přechodu 

v České republice proměny, které byly součástí předtransformační přípravné fáze. Dle 

názoru Sobotky (Sobotka, Zeman, Kantorová, 2001, s. 3) rychlý nástup změn v České 

republice měla na svědomí právě nebývale dlouhá předtranzitivní fáze, která trvala čtyři 

desetiletí. Sobotka a kolektiv uvádí, že se v České republice objevily dva vzorce 

reprodukčního chování (Sobotka, Šťastná, Zeman, Hamplová, Kantorová, 2008, s. 444). 

Jedná se o méně vzdělané ženy se sníženým přístupem k zaměstnání, které častěji volí 

mateřství a zakládají rodinu v mladém věku v souladu s předtransformačním 

hodnotovým modelem. Druhou skupinu žen jsou ženy více vzdělané, které čelí 

zvýšeným nákladům ztracené příležitosti v důsledku rodičovství a volí tedy spíše cestu 

odložení mateřství do věku okolo třiceti let (Sobotka, Šťastná, Zeman, Hamplová, 

Kantorová, 2008, s. 444). Tato stratifikace reprodukčních vzorců je dle Sobotky typická 

i pro jiné postkomunistické země. Obdobně je dle Sobotky diferencován klesající 

význam manželství a rychlý růst méně stabilních forem společného soužití. Ženy 

s nižším vzděláním často vytvoří rodinu i za nestabilních okolností, v nesezdaném 

soužití nebo jako svobodné matky, kdežto jedinci s vyšším vzděláním žijí v nesezdaném 

soužití po určitou dobu, tedy je novou součástí procesu vedoucím k založení rodiny. 

Tato fáze v době socialismu buď neexistovala, nebo byla velmi krátká (Sobotka, 

Šťastná, Zeman, Hamplová, Kantorová, 2008, s. 446).  

Často diskutovaným tématem se také stala aplikace časové sekvence změn na 

oblast postkomunistických zemí. Časová sekvence změn byla vypracována na základě 

průběhu v severozápadní Evropě, a tedy představuje jakýsi ideální model vývoje a 

sousled fází v ní obsažených není plně aplikovatelný na průběh změn 

v postkomunistických zemích.  Sobotka a kol. tuto odlišnost ve svých pracích uznává 
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(např. Sobotka, Zeman, Kantorová, 2003) a uvádí, že průběhy druhého demografického 

přechodu se mohou lišit od „ideálního“ průběhu, jež je časovou sekvencí zachycen a že 

dokonce může více změn probíhat současně, tak jako tomu bylo v postkomunistických 

zemích. V podobném smyslu Sobotka a Toulemon uvádí, že tempo změn v rodinném 

chování se v jednotlivých zemích liší dle kohort i dle sociálních skupin (Sobotka, 

Toulemon, 2008, s. 878). Většina zemí zaznamenává podobné trajektorie, ale zároveň si 

každá země zachovává specifika různých vzorců rodinného chování (Kuijsten, 1996).  

2.8 Druhý demografický přechod vs. následky ekonomické krize – pro a 
proti  

Ve studiích zaměřených na empirické zachycení transformace 

v postkomunistických zemích převládly dvě perspektivy, a to testování vlivu sociálně-

ekonomických podmínek, tedy strukturálních faktorů změny a druhého demografického 

přechodu, tedy faktorů kulturních. Účelem následujícího textu je ukázat kromě aplikace 

jednotlivých přístupů také to, k jak rozmanitým výsledkům je možné dojít i na základě 

testování jedné a té samé populace. 

Relevanci vysvětlení pomocí ekonomických faktorů změny se ve svých pracích 

snažil zpochybnit Gerber. Gerber uznává (Gerber, 2009, s. 9), že ekonomická krize 

zasáhla do režimu demografické reprodukce ve všech postkomunistických zemí, 

nicméně jak uvádí, historické doklady svědčí o tom, že jakmile se ekonomická situace 

v zemi zasažené krizí zlepší, dojde i k návratu předkrizových hodnot demografických 

ukazatelů. To se však ani v jedné z postkomunistických zemí nestalo, což považuje za 

základní nedostatek tohoto vysvětlení. Dokonce tvrdí (Gerber, 2009, s. 9) , že v zemích, 

které zaznamenaly nejvýraznější zotavení ekonomického systému, jako je Česká 

republika, Maďarsko, Estonsko a Polsko, nejsou pozorovány žádné prvky návratu 

k předtransformačního modelu. Sobotka také upozorňuje na skutečnost, že některé státy 

neutrpěly tak vážné ekonomické dopady krize, přičemž zmiňuje Českou republiku, pro 

kterou byl po roce 2000 typický ekonomický růst (Sobotka, Šťastná, Zeman, Hamplová, 

Kantorová, 2008, s. 434). Selhání ekonomických faktorů při vysvětlování změn 

v postkomunistických zemích zdůrazňuje také Swader (Swader, 2011).   

Důležitost tradičního uspořádání z dob minulých se pokusil dokázat Rotariu 

(Rotariu, 2006, s. 27), zaměřil se na zpochybnění teorie druhého demografického 

přechodu, a to dvojím způsobem, na úrovni teorie i na úrovni empirie. Na úrovni teorie 

zmiňuje, že je velice diskutabilní to, že chybí představa konečné fáze tohoto procesu, 
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výsledná fáze, ke které celý proces směřuje. Další rovina jeho kritiky se zaměřila na 

testování teorie v rámci rumunské populace. Na základě svých zkoumání tvrdí, že 

pokles plodnosti v Rumunsku a nízký stupeň hodnotové proměny směrem 

k severozápadnímu modelu svědčí o tom, že k poklesu plodnosti může dojít i v zemích, 

ve které přetrvává důležitost dřívějšího hodnotového modelu. Pro rumunské ženy je tak 

stále typický systém rodinných hodnot zaměřených na rodinu a manželství (Rotariu, 

2006, s. 27).  

Důležitým argumentem, který svědčí proti odkazu pouze na ekonomické faktory 

té doby, je fakt, že pokles plodnosti v některých zemích střední a východní Evropy bylo 

možné pozorovat již před nastoupením hospodářské krize (Sobotka, Skirbekk, Philipov, 

2010, s. 16). Zajímavým poznatkem také je, že z mnohých zkoumání (např. Billingsley, 

2010) přechodu v postkomunistických zemích je zřejmé, že v zemích, kde měla 

ekonomická recese relativně hladší průběh (například Slovinsko a Česká republika) byl 

zaznamenán nejvýraznější nárůst průměrného věku při narození prvního dítěte. 

V případě střední a východní Evropy tedy leckdy vyšší prosperita znamenala odložení 

rodičovství do vyššího věku.  

Rozporuplné závěry přináší zkoumání příčin změn v ruské populaci, autoři 

dochází k diametrálně odlišným závěrům, avšak každý při testování jiného procesu. 

V Rusku, v zemi, ve které měla ekonomická transformace poměrně závažné dopady, 

není transformace dle Gerber a Berman (Gerber, Berman, 2010, s. 22–23) výsledkem 

ekonomické a politické krize, ale změn, které byly patrné již v osmdesátých letech, a to 

pokles sňatečnosti a šíření nesezdaných soužití, tyto vzory pak signalizují dlouhodobou 

změnu norem týkajících se založení rodiny. Výběrová šetření ruské populace dokazují, 

že hlavním faktorem snížené ochoty vstupu do manželství je snaha zachovat si 

nezávislý životní styl, zpochybnění hodnoty tradiční rodiny a také rostoucí legitimita 

alternativních rodinných uspořádání (Gerber, Berman, 2010, s. 27). Tyto hodnoty se 

začaly v Rusku projevovat v průběhu osmdesátých let spolu s mírným uvolňováním 

politické ideologie. Do té doby byly tyto normy právě vládnoucí ideologií drženy 

v šachu, která skrze cenzuru, nezpřístupnění účinných metod antikoncepce a dalších 

udržovala manželství jako univerzální téměř do konce osmdesátých let (Gerber, 

Berman, 2010, s. 28). Šíření západních norem na počátku devadesátých let navazovalo 

tedy na předem připravované společenské klima. Obdobné zkoumání v podmínkách 

ruské populace provádí Perelli-Harris a Gerber (Perelli-Harris, Gerber, 2008), nicméně 
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na základě zkoumání mimomanželské plodnosti dochází ke zcela odlišnému závěru 

nežli Gerber a Berman. Snaží se zjistit, zda mimomanželská plodnost jako hlavní 

součást procesu druhého demografického přechodu je v Rusku výsledkem nedostatku 

finančních zdrojů anebo výsledkem právě druhého demografického přechodu. Dochází 

k závěru, že druhý demografický přechod nemůže plně vysvětlit vzorce mimomanželské 

plodnosti v Rusku, ale mimomanželská plodnost není plně vlastní ani svobodným 

matkám s tíživou sociální situací, proto je dle jejich názoru třeba dalšího výzkumu na 

poli této problematiky. Na základě jejich zkoumání je také možné soudit (Perelli-Harris, 

Gerber, 2008), že ženy s vyšším vzděláním mají vyšší pravděpodobnost, že vstoupí do 

manželství po početí dítěte. I přes závěry, které přináší Perelli-Harris je z hlediska 

druhého demografického přechodu velice důležité to, že v zemi byla zaznamenána 

hodnotová proměna, která je integrální součástí druhého demografického přechodu.  

Teorie druhého demografického přechodu byla také aplikována na další oblast 

východní Evropy, Ukrajinu. Zkoumání ukrajinské populace však přináší jiné závěry než 

v případě Ruska, hodnoty a normy se příliš neodchýlily od předtransformačního 

modelu, pro ukrajinské ženy je typická stále plodnost v nižším věku a úrovně 

bezdětnosti jsou nízké (Perelli-Harris, 2005). Na základě kvalitativního výzkumu lze 

soudit, že ukrajinské ženy stále zastávají názor, že je vhodné mít dítě brzy, přičemž 

v této souvislosti často akcentovali důležitost tradicí, ženy rovněž uváděly, že se často 

setkávají s tlakem starší generace, který směřuje k brzkému otěhotnění (Perelli-Harris, 

2005, s. 24). Některé prvky převládající tradiční orientace je možné vysledovat i 

v polské populaci, a to v podobě do jisté míry převládajících tradičních rodinných 

hodnot, méně častým mimomanželským porodům a poměrně častým výskytem sňatků 

v nižším věku a v některých případech bývá uváděno i méně frekventované nesezdané 

soužití (Matysiak, 2009). Jedna ze studií polské společnosti se však zabývá vyvrácením 

předpokladu, že nesezdané soužití je v polské společnosti výjimečné. Na základě 

výzkumu Matysiak je zřejmé, že ve srovnání se západní Evropou je nesezdané soužití 

v polské společnosti málo rozšířené, ale je také možné konstatovat, že se šíří napříč 

společenskými vrstvami, přičemž nejrozšířenější je mezi znevýhodněnými vrstvami 

společnosti (Matysiak, 2009, s. 216). Matysiak uvádí (Matysiak, 2009, s. 224), že lidé 

s nižší úrovní vzdělání mají vyšší pravděpodobnost nesezdaného soužití, naopak lidé 

s vyšším vzděláním mají vyšší pravděpodobnost, že uzavřou sňatkem bez předchozího 

soužití.  Některá šetření postojů mladých evropských jedinců ukazují, že oproti 

minulosti spojené se socialistických zřízením, pociťuje právě tato skupina respondentů 
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mnohem větší obavy do budoucnosti, které je ve výsledku vedly k odložení rodičovství 

na pozdější dobu nebo k rozhodnutí zůstat bezdětní (Chapter 4, 1999, s. 188).   

Puur a kolektiv na základě zkoumání transformací v postkomunistických zemích 

uvádí (Puur, Rahnu, Maslauskaite, Stankuniene, Zakharov, 2012, s. 403), že i přesto, že 

cesty, které postkomunistické země nastoupily, jsou závislé na kulturní, historickém a 

sociálně-ekonomickém vývoji dané země v žádné zemi nejsou zaznamenány známky 

zastavení tohoto procesu. Autoři jsou toho názoru, že změna v rodinném chování je 

významná, univerzální a nevratná a lze ji vysvětlit pomocí druhého demografického 

přechodu. Dále uvádí, že trendy změny ve smyslu druhého demografického přechodu 

jsou v tomto regionu souběžné, ale posuny probíhaly různým způsobem z hlediska 

časování, sekvence a intenzity (Puur, Rahnu, Maslauskaite, Stankuniene, Zakharov, 

2012, 406). Sobotka a kol. uvádí, že ani tak nevidí důležitost ekonomických faktorů 

krize, ale omezení spojené s obtížemi, které přináší skloubení práce a rodičovství 

(Sobotka, Zeman, Kantorová, 2003, s. 14). V tomto smyslu na jiném místě uvádí 

(Sobotka, 2004, s. 204), že se důležitost faktorů v průběhu změny může měnit, kulturní 

změna tak může nabývat na významu v době, kdy se ekonomická situace země vylepší, 

v souvislosti s tím uvádí, že pokud hodnotové proměny nastoupí, tak je jejich vliv 

dlouhodobý a pravděpodobně nezvratný.  

Existují tak dvě možné cesty vývoje. Cesta, která je typická pro severozápadní 

Evropu, kde se nové typy rodinného chování šířily spolu s rozšířením 

individualistických hodnot a cesta druhá, typická pro země postkomunistické Evropy, 

kde se nové typy chování rozšířily v důsledku zhoršené ekonomické situace spolu s 

nastoupením hospodářské krize, nicméně poté, co nepříznivé podmínky pominou, jsou 

nové typy chování přijímány ostatními vrstvami společnosti (Sobotka, 2008, s. 210). 

Tímto způsobem se Sobotka vypořádává s problémy aplikace druhého demografického 

přechodu na země severní a východní Evropy. Dále uvádí, že tyto dvě cesty vývoje se 

nemusí vyskytovat v této čisté formě, v realitě se jednotlivé faktory mísí (Sobotka, 

2008). V severozápadní Evropě se průkopníky nových hodnot stali vzdělaní a 

majetnější, kdežto v postkomunistických zemích se nové formy šířily mezi částmi 

znevýhodněné populace, obojí však vedlo ke stejnému výsledku, rozšíření nových 

rodinných hodnot založených na individualismu. Nicméně Sobotka uvádí, že některé 

hodnoty se začaly šířit v české populaci mezi vysokoškoláky (Sobotka, 2008, s. 218). 

V některých zkoumáních je možné najít poukaz na to, že tento model je typický spíše 
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pro střední Evropu. Někteří jsou tohoto názoru, že ve východní Evropě není tento model 

ve hře, tedy faktory spojené s druhým demografickým přechodem, a to z důvodu 

dlouhotrvající ekonomické krize (Chapter 4, 1999 s. 193). Oproti tomu Philipov 

zmiňuje (Philipov, 2002, s. 671), že socialismus generoval hodnoty konformismu, ne 

hodnoty individualismu a autonomie, ale v této oblasti byly zároveň rozšířeny hodnoty 

sekularismu a ženské autonomie (díky vysoké míře participace žen na pracovním trhu). 

Hodnotová proměna je dle Phillipova (Philipov, 2002, s. 671) dlouhodobou záležitostí a 

musí začít v dostatečném předstihu před začátkem transformačního období, ve výše 

uvedeném vidí proces, ve kterém probíhala příprava půdy pro zrychlený projev 

proměny hodnotových orientací v postkomunistických zemích.  Sobotka k problematice 

hodnot uvádí (Sobotka, 2004, s. 224), že hodnoty jako je důvěra, tolerance, politický 

aktivismus, hodnoty sebevyjádření a další, které jsou spojeny s druhým demografickým 

přechodem v západních zemích, jsou mnohem méně přítomny v postkomunistických 

zemích. Právě nízký příklon k „postmodernistickým hodnotám“ může být dle Sobotky 

(Inglehart, Baker  2000 cit. dle Sobotka, 2004) spojen s nejistotou, nepředvídatelností 

života, stejně jako vlivem předchozího autoritářského režimu.  Lesthaeghe a Surkyn 

poznamenávají (Lesthaeghe, Surkyn, 2002, s. 26), že nové formy společného života se 

šíří v postkomunistických zemích v průběhu času, jejich legitimita neustále roste, ale 

tento trend je méně výrazný ve východní Evropě, nicméně i zde se tolerance těchto 

forem zvyšuje. Sobotka a kol. (Sobotka, Skirbekk, Philipov, 2010) podrobili také 

podrobnějšímu zkoumání dopady ekonomické krize na plodnost. Soudí, že ekonomická 

recese má často nejvýraznější vliv na narození prvních pořadí, nicméně její vliv by měl 

být krátkodobý, ale pokud je ekonomická recese jen součástí hlubšího poklesu plodnosti 

je velmi obtížné identifikovat její dopad. Vliv ekonomické recese dále charakterizují 

jako mnohostranný a rovněž považují (Sobotka, Skirbekk, Philipov, 2010, s. 5) její 

účinky na jedince za diferencované dle pohlaví, věku (či pozice v životním cyklu), 

etnicity, sociální třídy a počtu dětí. 

2.9 Postkomunistické země a vliv neexistence koncepce rodinné politiky 

Sobotka a kol. (Sobotka, Skirbekk, Philipov, 2010) uvádí příklad finské 

populace, který představuje důležitou výjimku v případě obvyklého vztahu mezi 

ekonomickými podmínkami a plodností. Finsko zažívalo mezi lety 1992 a 1994 

ekonomické obtíže, které však nebyly doprovázeny poklesem intenzity plodnosti, 

naopak docházelo k nárůstu plodnosti vyšších pořadí (Sobotka, Skirbekk, Philipov, 



Helena Polesná, Proměny rodinného chování v České republice od 90. let 20. století 

29 

2010, s. 12-13). Příčinou tohoto výjimečného vývoje byl tzv. příspěvek na domácí péči. 

Tato dávka spočívala v měsíční podpoře, která byla vyplácena těm rodičům, kteří 

nevyužívali péči o dítě ze strany státu, v praxi to pak znamenalo, že nezaměstnaností 

ohrožená žena mohla zůstat doma a pečovat o dítě (Hoem, 2006, s. 244) Účinky tohoto 

opatření ve finské populaci bylo možné zaznamenat právě na počátku devadesátých let. 

Touto tematikou se dostáváme k důležitému tématu z hlediska postkomunistických 

zemí. Před rokem 1989 uplatňovala většina postkomunistických států pronatalitní 

politiku. Po roce 1989 byl tento přístup opouštěn a ve většině případů nebyl nahrazen 

koncepcí rodinné politiky, která, jak je možné ilustrovat v případě finské populace, 

mohla eliminovat dopady ekonomické krize na počátku devadesátých let. Proto je nutné 

i neexistenci koncepce rodinné politiky v České republice a i v jiných zemích zmínit 

blíže jako faktor tehdejšího razantního poklesu intenzity plodnosti. Jak uvádí 

Kocourková (Kocourková, 2006, s. 107), před rokem 1989 existoval v České republice 

rozvinutý systém podpory rodin, nicméně po revoluci byla tato problematika vnímána 

negativně ve spojení s tehdejší vládou, která se snažila zasahovat do svobod a práv 

občanů, nebyla proto v devadesátých letech této problematice věnována odpovídající 

pozornost. K poklesu plodnosti v postkomunistických zemích mohly přispět kromě 

neexistence koncepce rodinného politiky také rostoucí náklady na bydlení. Tento aspekt 

mohl hrát roli zvláště v zemích, kde je omezená dostupnost nájemních a sociálních 

bydlení a kde vlastnické bydlení představuje podmínku založení rodiny (Sobotka, 

Skirbekk, Philipov, 2010, s. 21). Philipov dokonce považuje nedostatek bytů ve střední 

a východní za jeden z důvodů pro preferenci malé rodiny (Philipov, 2002). Problémem 

regionu postkomunistických zemí může také být to, co uvádí McDonald (McDonald, 

2000), a to že ženy v západních zemích dosáhly na mnoha úrovních společnosti 

rovnosti, nicméně model rodinné politiky, který byl postupem času 

v postkomunistických zemích zaveden, stále vykazuje prvky tradičního genderového 

modelu. Podle McDonalda (McDonald, 2000) jsou pak ženy nuceny si vybrat mezi 

dvěma protiklady – kariérou a mateřstvím.  

2.10  Hledání příčin změn v České republice 

V průběhu výše uvedeného textu byly uváděny příklady vysvětlení změn 

v postkomunistických zemích, přičemž řada z nich pochází ze střední Evropy, či 

případně přímo z testování české populace. Empirickým ověřováním teorie druhého 

demografického přechodu v postkomunistických zemích, ale také konkrétně v České 
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republice se zabýval zvláště Tomáš Sobotka, jehož práce byly již výše zmiňovány. 

Příspěvky k této problematice Sobotka prezentoval převážně v anglickém jazyce pro 

širokou zahraniční odbornou veřejnost, a to za spolupráce odborníků na poli sociologie 

a demografie. Aplikace teorie druhého demografického přechodu v podmínkách České 

republiky byla diskutována (zvláště na stránkách časopisu Demografie) v polovině 

devadesátých let. Hlavními autory, kteří se zapojili do diskuze v České republice, byli 

Jitka Rychtaříková a Ladislav Rabušic. Vzhledem k zajímavosti a důležitosti celého 

průběhu diskuze nejen na poli české sociologie a demografie, ale všeobecně akcentace 

této problematiky v zahraniční literatuře byla sestavena časová posloupnost názorů 

vážících se k této problematice.  

2.11 Transformace rodinného chování v postkomunistických zemích 
očima odborníků v průběhu času – odklon od dichotomického 
vnímání změn 

„Důležitým aspektem přechodu je, že přinesl významnou nejistotu do života lidí, 

nejistota, která by mohla změnit plány s ohledem na velikost domácností nebo 

načasování plodnosti“      (Chase, 1996, s. 19) 

„Ani šíření „západních vzorců s důrazem na jednotlivce“ není pravděpodobně hlavním 

vysvětlujícím činitelem stávajících trendů. Vnější podmínky pro založení rodiny a 

zodpovědnou výchovu dětí se totiž zatím fakticky zhoršily. Obyvatelstvo České republiky 

reaguje na vnější populační klima v podstatě stejně jako v minulosti“    

        (Rychtaříková, 1996, s. 88) 

 „Jitka Rychtaříková, se podle mého sociologického vidění celé problematiky při 

hledání příčin podstatného snižování sňatečnosti a realizované plodnosti, k nimž 

dochází v České republice od počátku 90. let, uchyluje k poněkud zkratkovitě 

generalizujícímu a zjednodušujícímu výkladu celého problému… Za hlavní příčinu 

demografických změn u nás považuji vznik demokratického prostoru pro svobodné 

individuální volby a životní styl. Ty ovšem v české populaci – a především té dospívající 

– latentně zrály již v době předtransformační, aby poté, kdy jim byl dán prostor 

k rozletu, naplno vytryskly a intenzivně, s dychtivostí rychle uskutečňovat zapovězené, 

byly realizovány.“       (Rabušic, 1997, s. 114) 

„…proměny v charakteru české demografické reprodukce nejsou výsledkem ekonomické 

krize a snížených sociálních jistot, nýbrž jsou výsledkem kulturních proměn, které 
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krystalizovaly v mladých věkových kohortách zrozených od počátku sedmdesátých let“   

        (Rabušic, 1997, s. 115) 

„J. Rychtaříková podle mého názoru přeceňuje vliv sociálních podmínek na pokles 

úrovně sňatečnosti a porodnosti … L. Rabušic naproti tomu – podle mého názoru dost 

lacině – zase sociální faktory podcenil…“    (Kučera, 1997, s. 267) 

 

„Ve většině západních zemí Evropy byl druhý demografický přechod posilován zvláště 

změnou ve způsobu rodinného života, proto byly změny hladné a postupné. 

V postkomunistických zemích tlak nových hospodářských a sociálních podmínek urychlil 

proces transformace“     (Fialová, Kučera, 1997, s. 102) 

„Jsou probíhající změny demografického chování obyvatelstva ve východní Evropě 

opožděným druhým demografickým přechodem, nebo jde opět o něco 

„východoevropsky“ specifického? Jedná se o změny v normách a postojích lidí směrem 

k individualismu nebo jde o krizové chování obyvatelstva, které reaguje prudkým 

poklesem plodnosti podobně jako za světové hospodářské krize ve třicátých letech?“   

       (Rychtaříková, 1997-1998, s. 40) 

„Hodnotit populační vývoj v období razantních změn demografického chování je vždy 

obtížné, když předpokládaný další vývoj (transpozice měr sňatečnosti a plodnosti do 

vyššího věku a na příznivější výši než v současné době se může změnit častějším 

odmítáním sňatku i narození dětí. Konečné závěry o průběhu druhého demografického 

přechodu v České republice nebude možné vyslovit dříve než za dalších 5-7 roků.“         

        (Kučera, 1997-1998, s. 7) 

„Ekonomická situace většiny mladých lidí a zejména chronický nedostatek bytů (zvláště 

ve velkých městech), všechny tyto faktory nevytvořily podmínky, které by byly 

srovnatelné s těmi, jež bylo možné pozorovat v západní Evropě před třiceti lety“      

        (Rychtaříková, 1999, s. 27) 

„Zvláště mladší demografové v České republice, Maďarsku a Rusku měli dojem, že se 

„západní hodnoty“ začaly šířit v jejich společnostech. Měli pocit, že generace, které 

stály před rozhodnutím o manželství a rodičovství v devadesátých letech měly jiné cíle a 

priority než ty generace, které strávily velkou část svého života v době komunismu“     

       (Lesthaeghe, Surkyn, 2002, s. 2) 
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„...celková restrukturalizace společnosti v postkomunistických zemích urychlila ideové 

a demografické změny“     (Lesthaeghe, Surkyn, 2002, s. 27) 

„Přes určité rozdíly vidíme širokou společenskou transformaci v České republice jako 

zrychlenou variantu společenské změny, která započala v západoevropských zemích o 

čtvrt století dříve“     (Sobotka, Zeman, Kantorová, 2001, s. 3) 

„Pro mnoho mladých lidí se nový svět svobody a volby – studia, změny práce, cestování, 

konzumu – stal omamným“      (Sobotka, 2004, s. 220) 

„Česká populace, stejně jako populace ostatních postkomunistických zemí střední a 

východní Evropy, prochází druhou demografickou tranzicí se zpožděním zhruba o jednu 

generaci“        (Možný, 2008, s. 264) 

„Počáteční pozorování změn týkajících se rodiny ve střední a východní Evropě po roce 

1990 byla často vnímána v dichotomické perspektivě, ekonomická krize oproti 

hodnotovým proměnám. Později krystalizuje více různorodý pohled, objevují se 

podrobnější a propracovanější studie, které dávají dohromady různé kousky skládačky 

týkající se proměny v postkomunistických zemích.“   (Sobotka, 2011, s. 273) 

„Viděli jsme, že po roce 1989 v ČR významně narůstala sociální stratifikace 

manželského chování. Zejména nejméně vzdělaní (a v novém kontextu sociálně i 

ekonomicky nejohroženější) lidé se od manželství odklonili nejrychleji a nejrazantněji. 

Toto zjištění dává za pravdu spíše ekonomizujícímu vysvětlení postsocialistické 

populační změny než teorii odložené druhé demografické tranzice“               

        (Kreidl, 2012, s. 127) 

Z příspěvků k této problematice je zřejmé, že z počátku (druhá polovina 

devadesátých let) byly změny vnímány značně dichotomicky. Z příspěvků autorů 

(Rychtaříková, Rabušic) je zřejmé, že ani jeden ani druhý příliš nepřipouštěli existenci 

faktorů druhého druhu. Na tyto nedostatky bylo prakticky v zápětí upozorňováno jinými 

odborníky, čímž se diskuze posunula o mnoho dále. I když je zde pojednání příčin změn 

uvedeno zvláště na příkladu České republiky, tak je zřejmé, že diskuze v obdobném 

duchu probíhaly i v jiných zemích, jak uvádí Lesthaeghe, Surkyn (Lesthaeghe, Surkyn, 

2002) mladí demografové v Rusku, Maďarsku a České republice většinou obhajovali 

teorii druhého demografického přechodu v postkomunistických zemích. Jak bylo 

v rámci příspěvků k diskuzi uvedeno, příčinou polarizace jednotlivých příčin bylo také 

to, že autoři hodnotili vývoj s krátkým časovým odstupem. Dnes je zřejmé, zvláště 
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z empirického testování jednotlivých příčin změn v rámci postkomunistických zemí, že 

ekonomické faktory změn v obecném pojetí selhávají (podporu tohoto tvrzení lze nalézt 

na diferencovaných skupinách obyvatel a v případě jen některých demografických 

procesů) na druhou stranu hodnotová proměna není tak znatelná ve všech 

postkomunistických zemích, existují země, ve kterých plodnost klesá navzdory tomu, že 

se nové hodnoty spojené s individualismem v populaci pravděpodobně nerozšířily.  

I když lze hledisko v přístupu k vysvětlování změn v reprodukčním chování 

prostřednictvím sociálně-ekonomického vývoje nebo hodnotových proměn považovat 

v české sociologii a demografii v podstatě za zastřešující a převládající, byly v českém 

prostředí testovány i jiné teorie zaměřující se ne na celkový proces transformace, ale 

leckdy, jen na jeho dílčí části. O většině testovaných teorií platí, že nepodaly ucelený a 

jasný pohled na vývoj rodinného chování v České republice, stejně tak jako v případě 

teorie druhého demografického přechodu, nebylo možné jejich platnost ověřit 

bezezbytku. Testována byla preferenční teorie Catherine Hakimové, která přichází s 

typologií žen ve vztahu k rodině a placené práci (Rabušic, Chromková Manea, 2007, s. 

77). V rámci každého typu ženy preferují určitý počet dětí, což dle Chromkové-Manei a 

Fučíka umožňuje predikovat reprodukční chování žen v souvislosti se sociální a 

rodinnou politikou, nicméně testování této teorie podle nich v České republice ukazuje, 

že se dle jednotlivých preferenčních typů nemění preference velikosti rodiny, problémy 

s přenesením této teorie na české prostředí však může způsobovat i obtížná aplikace 

teorie z jiného kulturního kontextu (Chromková-Manea, Fučík, 2007, s. 244). Testována 

na českých datech byla také již zmiňovaná Easterlinova teorie plodnosti (Pollnerová, 

2001).  

Jeden z nejaktuálnějších příspěvků ke zkoumání příčin změn rodinného chování 

v České republice však poskytuje článek jednoho z předních zastánců průběhu druhého 

demografického přechodu v České republice, Ladislava Rabušice a Beatrice 

Chromkové-Manei. Autoři článku zkoumají hodnotovou proměnu jakožto určující 

moment druhého demografického přechodu, a to v souvislosti s tím, zda stávající 

demografický vývoj v České republice a Slovensku také odpovídá hodnotovému vývoji 

(Rabušic, Chromková-Manea, 2012). Hodnoty jako takové pak chápou dvojím 

způsobem, jako hlubinné fenomény lidské osobnosti, které se ve vědomí lidí přetavují 

v postoje a mínění, které pak ovlivňují výsledné lidské chování (Rabušic, Chromková-

Manea, 2012, s. 29). Ale upozorňují také na fakt, že hodnoty nemusejí být chápány 
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pouze jako nezávisle proměnné, ale také jako proměnné závislé, tedy, že na základě 

racionalizačního mechanismu si ozřejmujeme naše chování proměnnou postoje a 

hodnoty (Rabušic, Chromková-Manea, 2012, s. 29).  

K samotnému zkoumání pak využívají dat dvojího druhu, data demografické 

statistiky a data z výběrových šetření, konkrétně ze tří vln šetření European Values 

Study. Ke zkoumání vztahu mezi postojem k manželstvím a úrovní sňatečnosti v dané 

zemi využívají ukazatele počet sňatků a podíl souhlasících s výrokem „manželství je 

zastaralá instituce“ v letech 1990, 1999 a 2008. Cílem tohoto srovnání je zjistit, zda se 

snížená intenzita sňatečnosti odráží také v postoji ke sňatku a manželství (Rabušic, 

Chromková-Manea, 2012, s. 31). Výsledkem je graf, který zachycuje vývoj počtu 

sňatků v dané zemi (v jejich případě v České republice a Slovensku) ve třech letech 

(1990, 1999, 2008) ale také údaj o souhlasném vyjádření respondentů z dané země o 

atraktivitě manželství, tento údaj je možné zjistit ve třech letech (1990, 1999, 2008). Pro 

doplnění analýzy autoři článků z těchto hodnot (tři hodnoty – asociace počtu sňatků a 

příslušného vyjádření postoje) počítají orientační hodnotu Pearsonova korelačního 

koeficientu při vědomí nedostatečnosti počtu pozorování pro výpočet této statistiky 

(Rabušic, Chromková-Manea, 2012, s. 32). Na základě takto provedených asociací pro 

Českou republiku dochází k závěru, že při chápání postoje jako nezávisle proměnné 

výsledky naznačují, že se zvyšujícím se podílem respondentů, kteří považují sňatek za 

zastaralou instituci, se snižují počty uzavíraných sňatků (Rabušic, Chromková-Manea, 

2012, s. 32). Nicméně v této souvislosti Rabušic a Chromková-Manea upozorňují, že 

postoj v tomto případě nemusel být nezávisle proměnnou. Křivky v grafu totiž zobrazují 

značnou proměnu chování v devadesátých letech (pokles počtu sňatků) a mírný nárůst 

souhlasu s daným výrokem, oproti tomu se mezi lety 1999 a 2008 značně proměnil 

postoj českých respondentů, ale počet sňatků se relativně stabilizoval (Rabušic, 

Chromková-Manea, 2012). Tento vývoj je vede k závěru, že je pravděpodobné, že 

s obecným poklesem počtu sňatků, mohlo v populaci převládnout klima, že manželství 

je zastaralé, že proměna postoje mohla následovat až po změně chování. Tato analýza 

jim tedy o vztahu mezi názorem na manželství a skutečným chováním na sňatkovém 

trhu nepřinesla tak přímočarý vztah, který by podle klasické teorie hodnot předpokládali 

(Rabušic, Chromková-Manea, s. 39).  

Svou pozornost Rabušic a Chromková-Manea dále zaměřili také na asociaci 

mezi úhrnnou plodností a názorem na hodnotu dítěte („Myslíte si, že žena musí mít děti, 
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aby se naplnilo její poslání, nebo to není nutné?“, varianty odpovědí: „potřebuje děti“, 

„není to nutné“). Tato analýza byla provedena stejným způsobem jako ta předchozí jen 

s tím rozdílem, že jako relevantní pro tuto analýzu byly brány jen odpovědi respondentů 

ve věku 18-44 let vzhledem k tomu, že pozornost byla zaměřena na plodnost a plodnost 

se týká, jak je známo, žen v reprodukčním věku mezi patnáctým a 49. rokem života 

(Rabušic, Chromková-Manea, 2012, s. 40).
6
 V tomto případě v České republice autoři 

článku nachází silnou asociaci mezi dvěma zkoumanými proměnnými, vztah mezi 

postojem a chováním se projevil v jimi předpokládaném směru, v době, kdy se 

snižovala hodnota dítěte, se snižovala i hodnota plodnosti a v době, kdy naopak rostla 

hodnota dítěte, se hodnoty ukazatele úhrnné plodnosti zvyšovaly. Postoj lze tedy 

v případě této asociace považovat za nezávisle proměnnou zvláště v případě 

zkoumáních provedených v České republice.  

2.12 Shrnutí a možné cesty vývoje testování příčin rodinného chování 
v České republice, potažmo v postkomunistických zemích 

Nejnovější poznatky na poli problematiky vysvětlování příčin změn rodinného 

chování v postkomunistických zemích zatím nepodaly jasnou odpověď o tom, co bylo 

příčinou dalekosáhlé proměny téměř všech ukazatelů vážících se k rodinnému chování 

těchto populací. Příčinou zdá se být leckdy dichotomický pohled na příčiny změn, 

mnohá novější zkoumání ukazují, že bude vhodnější zaměřit se místo prokázání vlivu 

hodnotové proměny NEBO sociálně-ekonomických faktorů na PODÍL jednotlivých 

příčin změn, a to v jednotlivých zemích postkomunistického regionu. A to z toho 

důvodu, že byla výše uváděna heterogenita zkoumaného území, která se skrývá za 

leckdy na první pohled obecnou homogenitou v některých trendech rodinného chování 

v postkomunistických zemích. Problémy s vysvětlováním změn v rodinném chování 

v postkomunistických zemích může rovněž způsobovat výše uváděná problematičnost 

přenosu teorie vystavěné v jiném kulturním okruhu (uvedeno na příkladu ověřování 

teorie Catherine Hakimové). Podobné problémy však může přinášet i ověření teorie 

druhého demografického přechodu v českých podmínkách, jelikož teorie byla vystavěna 

na základě empirických testování v severozápadní Evropě. Nicméně dle mého pohledu i 

přes tento fakt je teorie druhého demografického přechodu dobrým empirickým rámcem 

pro zachycení proměny rodinného chování v postkomunistických zemích. Jak bude 

                                                           
6
 Využívají věkový interval do 44 let, nikoliv do věku 49, pravděpodobně z důvodu, že intenzity plodnosti 

jsou mezi 44.-49. rokem života již velmi nízké a někdy se neuvádějí dle jednotek věku, ale právě jako 

souhrnná informace za tuto věkovou podskupinu.  
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blíže specifikováno dále nebo bylo již výše zmíněno, autoři kromě teoretického základu 

teorie poskytují i mnohé náměty k testování teorie a dokonce stanovují časovou 

sekvenci změn, dle které lze sledovat konkrétní odchylky vývoje v postkomunistických 

zemích, van de Kaa také určuje vhodné ukazatele ke zkoumání těchto změn. I přesto, že 

byla zmíněna nutnost propojení zkoumání sociálně-ekonomických a hodnotových 

faktorů, bude tato práce zaměřena zvláště na hodnotové faktory změny. Nicméně jako 

indikátor ekonomické situace dané země by mohl sloužit podíl respondentů 

s postmaterialistickou orientací. Přestože nebudou explicitně ekonomické faktory 

změny testovány, bude jejich existence na zřeteli při interpretaci hodnotových proměn 

v České republice i v postkomunistických zemích.  
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3 VÝZKUMNÉ OTÁZKY, HYPOTÉZY, POSTUP ZKOUMÁNÍ  

Vzhledem k tomu, že v průběhu druhého demografického přechodu byly 

komentovány demografické změny, ale také příklon obyvatel k individualismu či 

postmaterialismu, tedy hodnotové změny, je zřejmé, že v případě této tematiky je nutné 

propojit zkoumání z oblasti demografie a sociologie. Je důležité zachytit demografický 

vývoj v dané zemi a takto získané poznatky propojit s informacemi získanými 

z výběrových šetření. Vzhledem k tomu, že druhý demografický přechod je základem 

této práce, bude využito námětů, které tato teorie obsahuje, ke zkoumání tohoto procesu 

v České republice. Cílem části věnované demografickému vývoji bude kromě zachycení 

vývoje reprodukčního chování v České republice zodpovědět následující otázky: v čem 

je průběh transformace v České republice specifický, a to zvláště s ohledem na teorii 

druhého demografického přechodu. A kde se realizují nejvýraznější odlišnosti?  

V severních a západních zemích Evropy se hodnoty spojené s rodinou 

proměňovaly směrem k většímu liberalismu, individualismu a postmaterialismu, lze tyto 

trendy vysledovat i v České republice? Jak přijímají čeští respondenti nové formy 

společného soužití, jaké jsou jejich názory na umělá přerušení těhotenství či rozvody? 

Je stále rodičovství možné navzdory klesající porodnosti považovat za hlavní úděl 

člověka? Důležité je také zaměřit se na diferenciaci těchto postojů v české populaci a 

pokusit se zjistit, zda se postupem času vydělují některé kategorie respondentů, pro 

které jsou západní trendy vývoje hodnotových orientací typičtější. V severozápadní 

Evropě to byla mladá generace, více vzdělaná a žijící ve městě, která se stala nositelem 

nových změn. Objevují se však i v České republice tyto tendence?  

Vzhledem k tomu, že výše byla akcentována důležitost tematiky aplikace 

druhého demografického přechodu na postkomunistické země, bude Česká republika 

zkoumána jako součást tohoto regionu. Z hlediska všeobecně tematiky druhého 

demografického přechodu lze zkoumání postkomunistických zemí považovat za velmi 

aktuální. S ohledem na komplexnost zmiňováné problematiky a důležitost srovnání i se 

zeměmi západní a severní Evropy bude poté dále zkoumáno postavení 

postkomunistických zemí v rámci Evropy. S cílem zjištění, zda je i v současnosti možné 

tento region považovat za specifický, a zda i dodnes přetrvává rozdělení na Západ a 

Východ známé z dob komunismu. Nebo zda je snad možné sledovat trendy přibližování 

tohoto regionu zemím, kde se druhý demografický přechod projevil nejdříve. 
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V teoretické části bylo také některými autory, že postkomunistický region je do značné 

míry heterogenní, je tedy možné tento předpoklad ověřit na základě zde použitých dat?  

3.1 Část první – analýza demografického vývoje 

V souvislosti s transformací reprodukčního chování v České republice bylo často 

frekventovaným tématem nejen v literatuře odborné, ale i v médiích, téma nízké 

plodnosti. Proto i v této práci bude poklesu plodnosti v české populaci věnována 

náležitá pozornost. K tomuto účelu bylo vybráno několik demografických ukazatelů. 

Konkrétně k zachycení intenzity plodnosti bude využito velmi často užívaného 

ukazatele, a to úhrnné plodnosti, který vzniká součtem měr plodnosti podle věku 

(samotné míry plodnosti budou do analýzy rovněž zahrnuty, definují se jako poměr 

počtu živě narozených dětí ženám v určitém věku a lze pomocí nich identifikovat 

koncentraci intenzit plodnosti v určitém věku). Ukazatel úhrnné plodnosti udává počet 

dětí, které by se narodily souboru 1000 žen během jejich reprodukčního období, kdyby 

zůstalo zachováno rozložení měr plodnosti podle věku ve sledovaném kalendářním roce 

(Mnohojazyčný demografický slovník, 2005,  s. 96).  

V devadesátých letech se jako poměrně nový fenomén v českých podmínkách 

objevuje také mimomanželská plodnost, ta bude v práci zachycena podílem živě 

narozených mimo manželství. Z hlediska procesu porodnosti je také nutné zhodnotit, 

jak starým matkám se obvykle rodí první dítě, z tohoto důvodu bude využito také 

ukazatele průměrný věk matky při narození prvního dítěte.  S rozhodováním o 

rodičovství do značné míry rovněž souvisí dostupnost umělých přerušení těhotenství a 

také rozšířenost metod plánovaného rodičovství. Vzhledem k tomu, že tyto dva procesy 

mohou mít vliv na úroveň plodnosti v dané zemi, bude na ně rovněž zaměřena 

pozornost. Umělá přerušení těhotenství budou zachycena indexem umělých přerušení 

těhotenství (index UPT), jež vyjadřuje počet UPT v daném roce na 100 živě 

narozených.  Bezesporu jako důležitý aspekt k prozkoumání se nabízí také procento žen 

užívajících hormonální antikoncepci, u nějž lze předpokládat, že v devadesátých letech 

došlo k jeho navýšení. Pozornost bude také zaměřena na podíl bezdětných žen v dané 

populaci, který bude zachycen podílem v transverzálním pohledu
7
, který udává pouze 

                                                           
7 Transverzální ukazatel se na rozdíl od longitudinálního zaměřuje na výskyt demografických jevů během 

přesně vymezeného období, často během jednoho kalendářního roku, longitudinální analýza pak sleduje 

soubor demografických jevů dle přesně vymezených generací či kohort (Mnohojazyčný demografický 

slovník, 2005, s. 14).  
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hypotetickou bezdětnost, hodnota tohoto ukazatele platí pouze při zachování měr 

plodnosti z daného sledovaného období, ale i přesto má svou informační hodnotu.  

Proměna rodinných uspořádání bude v práci zachycena úhrnnou prvosňatečností 

žen (tento ukazatel odráží podíl žen, které za svého života uzavřou alespoň jeden 

sňatek) a s ní souvisejícím průměrným věkem při prvním sňatku žen. Rovněž bude 

pozornost zaměřena na výskyt nesezdaných soužití v české populaci a na rozvodové 

chování obyvatel. Rozvodovost bude zachycena ukazatelem úhrnná rozvodovost, který 

udává podíl manželství končících rozvodem za předpokladu zachování stávajících 

intenzit rozvodovosti 

(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/uhrnna_rozvodovost_v_letech_1950_2012). 

Vzhledem k tomu, že proces rozvodovosti může být silně ovlivněn stávajícími 

legislativními podmínkami, budou v této souvislosti zmíněny i tyto aspekty (Pavlík, 

Rychtaříková, Šubrtová, 1986, s. 284). Bez povšimnutí nezůstane ani procento 

předmanželských koncepcí. Procento předmanželských koncepcí představuje procento 

dětí narozených do osmi měsíců po sňatku (Mnohojazyčný demografický slovník, 2005, 

s. 87). 

Prostřednictvím většiny vybraných ukazatelů bude možné zhodnotit pokročilost 

průběhu druhého demografického přechodu v České republice. Řadu zde využitých 

ukazatelů van de Kaa považuje za vhodné při zkoumání této problematiky (van de Kaa, 

1998). Van de Kaa navrhuje hodnotit vybrané ukazatele následujícím způsobem (van de 

Kaa, 1998, s. 13). Čím nižších hodnot dosahuje ukazatel úhrnné prvosňatečnosti, tím se 

ve společnosti stává důležitější nesezdané soužití nebo odklad sňatku na pozdější dobu, 

dále čím starší ženy vstupují do manželství, tím je v dané zemi přechod pokročilejší a 

čím vyšší jsou hodnoty úhrnné rozvodovosti tím je nižší stabilita manželství. Dále van 

de Kaa určuje (van de Kaa, 1998, s. 13) pokročilost druhého demografického přechodu 

v dané zemi také na základě procenta dětí narozených mimo manželství, a to čím vyšší, 

tím je přechod pokročilejší. Na základě vývoje vybraných ukazatelů bude možné 

srovnat průběh změn v České republice s časovou sekvencí změn navrženou v rámci 

teorie druhého demografického přechodu, která byla uvedena v teoretické části práce.  

Dále bude možné zhodnotit výskyt obecných faktorů spojených s druhým 

demografickým přechodem, jedná se o tyto součásti změny:  

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/uhrnna_rozvodovost_v_letech_1950_2012


Helena Polesná, Proměny rodinného chování v České republice od 90. let 20. století 

40 

1. Pokles plodnosti, a to v části v důsledku odložení narození do vyššího věku, 

z generačních odhadů intenzity plodnosti se tak zdá, že bude dosaženo hodnot 

pod záchovnou úrovní 

2. Pokles úhrnné prvosňatečnosti a zároveň růst průměrného věku při prvním 

sňatku 

3. Nárůst počtu rozvodů a všeobecně rozpadu svazků 

4. Nárůst výskytu nesezdaných soužití, a to i v zemích, kde tento fenomén nemá 

tradici 

5. Nárůst podílu mimomanželských porodů 

6. Rychlé rozšíření užívání antikoncepčních prostředků, moderní metody 

antikoncepce tak nahrazují ty tradiční 

(van de Kaa, 2002, s. 10) 

Vývoj vybraných ukazatelů bude zkoumán v delším časovém období a vzhledem 

k tomu, že v souvislosti s teorií druhého demografického přechodu bývá zmiňováno, že 

se některé rysy změn v postkomunistických zemích mohly rodit již před pádem 

komunismu, bude pozornost při zkoumání demografických ukazatelů zaměřena na delší 

časové období, a to konkrétně od roku 1960 do současnosti. Delší časové období 

umožní rovněž zachytit změnu v devadesátých letech ve své komplexnosti a rovněž 

umožní komparovat vývoj před a po roce 1989. Na závěr této části bude provedena 

komparace s modelovým průběhem druhého demografického přechodu na příkladu 

Nizozemska, prostřednictvím této komparace bude možné konkrétně zachytit odlišnosti 

mezi průběhem transformace v České republice a Nizozemsku. V případě tohoto 

srovnání bude využito zkoumání, které provedl Sobotka, Zeman a Kantorová (Sobotka, 

Zeman, Kantorová, 2003).  

Vzhledem k tomu, že předmětem zkoumání je Česká republika, jako hlavní 

datový zdroj poslouží Český statistický úřad (ČSÚ). V rámci tohoto datového zdroje 

jsou dostupné téměř všechny využité ukazatele. Nicméně údaje o vývoji užívání 

antikoncepce v České republice budou získány z Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky České republiky (ÚZIS). Dále jako datový zdroj k informaci o bezdětnosti 

v české populaci poslouží databáze Human Fertility Database (HFD). V dalších částech 

práce bude také využito dat z Institut National D´études Démographiques (INED) nebo 

dat z Evropského statistického úřadu EUROSTAT. Bude se jednat zvláště o data 

týkající se postkomunistických zemí zařazených do analýzy.  
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Hlavním cílem této části práce tedy bude zachytit vývoj reprodukčního chování 

v České republice, a to pomocí ukazatelů běžně používaných při zkoumání této 

problematiky. S ohledem na nástroje, které van de Kaa navrhuje k empirickému 

zachycení druhého demografického přechodu, bude zhodnocena míra aplikovatelnosti 

na Českou republiku. V teoretické části byly již některé odlišnosti průběhu 

v postkomunistických zemích a ve zbytku Evropy zmiňovány, nicméně zkoumání byla 

většinou staršího data a závěry byly založeny na pozorováních z velmi nestálého období 

devadesátých let. Tato analýza tedy může rozšířit poznatky o případném průběhu 

druhého demografického přechodu v České republice s odstupem dvaceti let od jeho 

případných prvních projevů. V této části bude cílem otestovat hypotézu č. 1, která ve 

své podstatě předpokládá konvergenci ukazatelů spojených s druhým demografickým 

přechodem v České republice a v severozápadní Evropě, ale vzhledem k tomu, že byly 

již výše zmíněny některé prvky odlišnosti postkomunistických zemí a severozápadní 

Evropy bude důraz kladen na to, které ukazatele se mění v souladu se západními trendy 

(vyvíjí se jejich většina tímto směrem?), a které jsou naopak svým průběhem a 

hodnotami specifické.  

HYPOTÉZA 1: Na počátku devadesátých let se v České republice mění úroveň většiny 

ukazatelů spojených s druhým demografickým přechodem. Postupem času se většina 

ukazatelů přibližuje úrovním běžným v západní a severní Evropě.  

3.2 Část druhá - diferenciace postojů k rodině dle vybraných 
charakteristik respondentů 

Van de Kaa v některých svých zkoumáních druhého demografického přechodu 

zaměřil svou pozornost na postoje k mimomanželské plodnosti, úplné rodině, instituci 

manželství, hodnotě rodičovství a umělým přerušením těhotenstvím. Výroky testující 

obdobné fenomény byly zařazeny i do této analýzy. Vzhledem k tomu, že Lesthaeghe a 

Neels (Lesthaeghe, Neels, 2002) uvádí, že na pozadí změn spojených s druhým 

demografickým přechodem by měla probíhat také symetrie genderových rolí a nárůst 

ženské ekonomické nezávislosti, byly do analýzy zařazeny výroky týkající se i tohoto 

tématu (výrok č. 1 a č. 7). V analýze bude nejprve sledován celkový vývoj postojů 

k těmto deseti výrokům a bude zhodnocen názorový vývoj v kontextu severozápadních 

hodnotových trendů a také časový interval, kdy probíhaly hlavní změny. Pozornost bude 

také zaměřena na to, zda postoj, který čeští respondenti deklarují, je v souladu i s jejich 

reálným chováním.  
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Výroky, které vstoupí do analýzy 

1. „Předškolní dítě pracující matky pravděpodobně strádá“
8
 

2. „Špatné manželství je lepší než žádné“ 

3. „Je v pořádku, když lidé žijí spolu, aniž by plánovali sňatek“ 

4. „Mít děti znamená příliš velké omezení svobody rodičů“ 

5. „Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou prázdný život“ 

6. „Rozhodne-li se těhotná žena, že nechce mít děti, měla by mít legální možnost 

ukončit těhotenství, ať ji k tomu vede cokoliv“ 

7. „Muž má vydělávat peníze a žena se starat o domácnost a rodinu“ 

8. „Rozvod je zpravidla nejlepším řešením situace, když pár není schopen řešit 

manželské problémy“ 

9. „Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek“ 

10. „Ženatí muži a vdané ženy jsou obecně spokojenější než svobodní“ 

Respondenti se v případě těchto výroků měli možnost vyjádřit v podobě
9
 

„rozhodně souhlasím“ „spíše souhlasím“ „ani souhlas ani nesouhlas“ „spíše 

nesouhlasím“ „rozhodně nesouhlasím“
10

. Úplná časová řada (tedy údaje ze tří šetření) je 

dostupná pouze v případě výroku 1, 3, 7, 8, 9 a 10. Pouze údaj z roku 1994 je dostupný 

v případě postojů k potratu (6). Rozložení odpovědí v případě výroku 2 a 5 je možné 

získat pouze z let 1994 a 2002. A výrok č. 4 byl do šetření zařazen v letech 1994 a 

2012.  

V další části analýzy bude zkoumána diferenciace vyjádření k těmto výrokům 

dle charakteristik respondentů. Vzhledem k tomu, že v severozápadní Evropě se nové 

hodnoty šířily mezi mladými lidmi s vyšším vzděláním a mezi těmi, kteří žili ve 

městech, byly jako charakteristiky ke zkoumání vybrány věk, vzdělání respondenta a 

velikostní kategorie místa bydliště respondenta. Sobotka dokonce v rámci 

postkomunistických zemí uvádí tato zjištění: „V postkomunistických zemích jsou často 

vysokoškolští studenti průkopníky „liberální kultury“ a nových forem chování jako je 

nesezdané soužití nebo vztah living-apart-together“ (Sobotka, 2004, s. 218). Důležitost 

vzdělání ve vztahu k manželství a rodičovství také Sobotka uvádí na jiném místě.  

                                                           
8 V letech 2002 a 2012 měl výrok tuto podobu: „Předškolní dítě pravděpodobně strádá, pokud jeho 

matka pracuje“  
9
 V tabulkách jsou jednotlivé odpovědi respondentů označeny tímto způsobem: RS = „rozhodně 

souhlasím“, SS = „spíše souhlasím“, ASAN = „ani souhlas ani nesouhlas“, SN = „spíše nesouhlasím“, 

RN = „rozhodně nesouhlasím“ 
10 V roce 1994 byla podoba škály mírně odlišná: „určitě souhlasím“ „spíše souhlasím“ „ani souhlas ani 

nesouhlas“ „spíše nesouhlasím“ „rozhodně nesouhlasím“ 
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Vzdělání má přímý i nepřímý vliv na vstup do manželství a rodičovství: 

1. Předpokládá se, že úroveň vzdělání souvisí s individuálními orientacemi, 

preferencemi a různými životními strategiemi 

2. Úroveň vzdělání determinuje postavení ženy na trhu práce a představuje také 

různé volby a možnosti života ženy 

3. Předpokládá se, že studium je neslučitelné s péčí o děti, skutečnost, zda je žena 

zapsána ke studiu, pak hraje důležitou roli v rozhodnutí o vstupu do partnerství a 

rodičovství. Ženy s vyšším vzděláním potřebují více času k získání kvalifikace, 

a právě to se zdá být hnací silou pozdějšího založení rodiny 

(Sobotka, Zeman, Kantorová, 2001, s. 12) 

V souvislosti s rolí vzdělání v reprodukčním procesu jedince bývá také uváděno 

to, že rostoucí množství stráveného formálním vzděláním hraje důležitou roli a vede pak 

v důsledku ke zvýšení nákladů na rodičovství (Ehrhardt, Kohli, 2011, s. 45).  

Charakteristiky vzdělání, věku a velikostní kategorie obce byly tedy voleny 

v návaznosti na teorii druhého demografického přechodu. Vzhledem k tomu, že 

v analýzách podobného typu jsou častými zkoumanými charakteristikami věk a pohlaví 

respondenta, byly tyto zařazeny i do zkoumání v rámci této práce. Jako poslední 

zkoumaná charakteristika byla zařazena frekvence návštěvnosti bohoslužeb 

respondenta. Pomocí této charakteristiky bude možné zjistit, zda se případné trendy 

liberalizace hodnot dotkly také respondentů věřících, nebo zda působily selektivně jen 

na některé typy respondentů. Podobně bude možné postupovat i ostatních charakteristik.  

Rodinný stav je zjišťován klasickým způsobem, dotazem: „Jaký je Váš rodinný 

stav“. Věk a pohlaví jsou rovněž zjišťovány běžným způsobem. Při zkoumání 

charakteristiky věku byla upřednostněna kategorizace do čtyř věkových skupin: 18-29 

let, 30–44 let, 45–59 let a kategorie respondentů starších 60-ti let. Při analýze budou pak 

brány v úvahu čtyři kategorie rodinného stavu, a to svobodní, ženatí/vdané, rozvedení a 

ovdovělí. Velikostní kategorie obce místa bydliště respondenta je mimo jiné zjišťována 

také otázkou „Do jaké velikostní kategorie patří sídlo, ve kterém bydlíte?“ výběr osmi 

kategorií byl pro účely analýzy zúžen na čtyři kategorie: sídla do 1 999 obyvatel, sídla 

2 000–9 999 obyvatel, sídla 10 000–99 999 obyvatel a sídla nad 100 000 obyvatel a 

Praha. Vzdělání je v rámci ISSP zjišťováno dotazem na nejvyšší ukončené vzdělání 

respondenta, několik úrovní vzdělání pak bylo pro účely této analýzy kategorizováno do 

čtyř skupin, a to základní, střední bez maturity (v tabulkách označeno jako „bez 
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maturity“), střední s maturitou (v tabulkách označeno jako „s maturitou“) a 

vysokoškolské.  

Již v tomto případě bude možné využít poznatků, ke kterým dochází Rabušic a 

Chromková-Manea (Rabušic, Chromková-Manea, 2012), tedy to, že proměna 

demografického chování mohla předcházet proměně hodnotových orientací. Z tohoto 

důvodu bude snahou ověřit, ve kterém období se většina postojů měnila, zda mezi lety 

1994 a 2002 nebo mezi lety 2002 a 2012, což by naznačovalo fakt, že proměna 

demografického chování mohla probíhat prakticky bez účasti hodnotové proměny.  

K analýzám provedeným v této práci byl využit statistický software SPSS. Co se 

týče metodického postupu analýzy v této části práce, tak pro jednotlivé výroky 

v kombinaci se zkoumanými charakteristikami byly sestaveny kontingenční tabulky. 

V takto sestavených kontingenčních tabulkách pak byly testovány hypotézy o 

nezávislosti pomocí chí-kvadrát testu
11

. Síla případné asociace mezi zkoumanými 

proměnnými byla dále měřena koeficientem pořadové korelace Gamma nebo 

kontingenčním koeficientem s ohledem na typ zkoumaných proměnných. Analýzy 

pracují s hladinou významnosti alfa 5 %, přičemž je odlišena i statistická významnost 

na nižší hladině alfa
12

. Koeficient Gamma byl použit pro případy, kdy závisle i 

nezávisle proměnná byla ordinálního typu. Koeficient Gamma může nabývat hodnot od 

-1 do 1, přičemž hodnoty záporné značí nepřímou závislost a hodnoty kladné závislost 

přímou. Pro kombinaci ordinální proměnné a nominální bude využito ke zjištění 

těsnosti asociace kontingenčního koeficientu, hodnoty kontingenčního koeficientu 

mohou nabývat od 0 do 1, přičemž hodnoty blížící se nule indikují slabou nebo žádnou 

závislost. Údaje v kontingenční tabulce budou zpracovány pomocí řádkových procent. 

Dále byla data vážena vahami sestrojenými na základě populačních charakteristik, které 

jsou dostupné v příslušných datových souborech, nicméně bylo tak učiněno pouze 

v roce 2002 a 2012, jelikož soubor z roku 1994 neobsahuje váhy.  

 

                                                           
11 Důležitým předpokladem chí-kvadrát testu je předpoklad, že ne více než 20 % políček tabulky může 

mít očekávanou četnost menší než 5 a minimální očekávaná četnost nesmí mít hodnotu menší než 1, poté 

by bylo použití chí-kvadrát testu nespolehlivé. Tento problém lze v praxi většinou vyřešit slučováním 

zkoumaných kategorií. V této analýze bylo tohoto postupu nutno využít jen jednou, v takovém případě 

bude na tuto situaci upozorněno v poznámce pod tabulkou.  
12

 Odlišení statistické významnosti v jednotlivých tabulkách je provedeno následujícím způsobem: *** 

výsledky jsou signifikantní na hladině alfa 0,001 (0,1 %), ** výsledky jsou signifikantní na hladině 0,01 

(1 %), * výsledky jsou signifikantní na hladině 0,05 (5 %), ns = výsledky nejsou signifikantní alespoň na 

hladině alfa 0,05 (5 %) 
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HYPOTÉZA 2: Postoje k manželství, nesezdanému soužití, rodičovství a dalším se 

stávají více liberálními a individualistickými v průběhu času. Hlavní proměnu lze 

zaznamenat mezi lety 2002 a 2012.  

 

HYPOTÉZA 3: Nové hodnoty jsou typické pro mladé respondenty, svobodné, s vyšším 

vzděláním, žijící ve městech a také pro ty, kteří nenavštěvují bohoslužby, tedy nevěřící. 

Vydělení těchto kategorií respondentů v čase posiluje.  

3.2.1 Jak se měří postmaterialistická orientace respondenta?  

Vzhledem k tomu, že součástí procesu druhého demografického přechodu je 

příklon obyvatel směrem k postmaterialistickým hodnotám a všeobecně přístup Ronalda 

Ingleharta byl základním stavebním kamenem teorie druhého demografického 

přechodu, nebude postmaterialismus v této práci opomenut. Pozornost bude zaměřena 

na celkový příklon českých respondentů k postmaterialismu.  

Způsobů, jak měřit postmaterialismus existuje více, v této práci je využit přístup, 

který měří postmaterialismus pomocí čtyřpoložkové baterie otázek. Pomocí kombinace 

odpovědí respondenta lze získat tři typy orientace: postmaterialistická, materialistická a 

smíšená. Postmaterialistická orientace se určuje na základě příklonu k odpovědím „dát 

lidem větší možnost hovořit do důležitých vládních rozhodnutí“ a „bránit svobodu 

projevu“, naopak materialistická orientace na základě příklonu k položkám „udržet 

pořádek ve státě“ a „bojovat proti růstu cen“ (respondenti v prvním i druhém výběru 

tedy označili dvě položky, které obě indikují buď postmaterialistickou nebo 

materialistickou orientaci respondenta), smíšená orientace pak vzniká jakoukoliv 

kombinací jedné položky materialistické a jedné položky postmaterialistické. Takto 

vznikne ukazatel index postmaterialismu, který je běžně dostupný ve všech vlnách 

šetření European Values Study, bude tedy možné zaměřit pozornost na to, zda v české 

populaci v souvislosti s transformací rodinného chování probíhá také příklon obyvatel 

k postmaterialistickým hodnotám, stejně tak jako tomu bylo v severozápadní Evropě.  
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Obr. 1 - Baterie měřící postmaterialistickou orientaci respondenta využívaná v šetření 

European Values Study 

 
(převzato z Rabušic, 2000, s. 5) 

 

HYPOTÉZA 4: Na pozadí transformace rodinného chování v České republice probíhá 

příklon obyvatel směrem k postmaterialistickým hodnotám.  

3.2.2 Datové zdroje 

V práci bude využito dat ze dvou mezinárodních komparativních šetření, jež se 

specializují na postoje z různých oblastí sociálního života. Jedná se o International 

Social Survey Programme (ISSP) a European Values Study (EVS). Přičemž těžiště bude 

spočívat ve využití dat z ISSP. Výzkumy ISSP probíhají v ročních cyklech a jsou 

zaměřeny na dvě roviny srovnání, v mezinárodní a časové perspektivě 

(http://nesstar.soc.cas.cz/webview/). Šetření ISSP bylo poprvé realizováno roku 1983. 

Česká republika se tohoto šetření zúčastnila poprvé v roce 1992, a to zapojením do 

modulu týkajícího se problematiky sociálních nerovností. Moduly zaměřené na téma 

rodiny, které budou využity v této práci, byly uskutečněny v letech 1994, 2002 a 2012. 

Data z let 1994 a 2002 byla získána z Českého sociálněvědního datového archivu 

(ČSDA) a nejnovější data, která nejsou prozatím volně dostupná, byla pro účely této 

práce poskytnuta doc. Hamplovou. V rámci ISSP, konkrétně v rámci modulu rodina je 

šetřena populace starší osmnácti let. Metodou výběru je vícestupňový náhodný výběr a 

samotný sběr dat probíhá za pomoci standardizovaného rozhovoru a standardizovaného 

dotazníku.  

http://nesstar.soc.cas.cz/webview/
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European Values Study je charakterizováno jako unikátní výzkumný projekt 

zabývající se tím, jak Evropané smýšlí o životě, rodině, práci, náboženství politice a 

všeobecně o společnosti (http://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/about-evs/). Součástí 

EVS je dnes již 47 evropských států. První vlna European Values Study byla 

uskutečněna v roce 1981, nicméně v tomto roce se Česká republika šetření nezúčastnila. 

Součástí šetření ovšem byla v následujících třech vlnách, roku 1991, 1999 a 2008. 

Stejně jako v případě ISSP tak i v případě EVS je cílovou populací populace starší 

osmnácti let. Metodou výběru je vícestupňový nebo stratifikovaný náhodný výběr a data 

jsou sbírána za pomoci standardizovaného interview. Data byla stejně jako data ISSP 

získána z Českého sociálněvědního datového archivu. Jen v případě shlukové analýzy 

pro rok 2008 je použit mezinárodní datový soubor.  

Výběrový soubor ISSP roku 1994 čítal 1157 respondentů, v roce 2002 pak 1 289 

respondentů, přičemž tento datový soubor obsahuje ještě nadvýběr mladých lidí o 373 

respondentech.  V roce 2012 byl výběrový soubor tvořen 1 804 respondenty. Velikost 

výběrových souborů v European Values Study v České republice byla následující: 1990 

sestával výběrový soubor z 2 109 respondentů, v roce 1999 z 1 908 respondentů a 

v roce 2008 z 1 821 respondentů.  

3.2.3 Struktura datového souboru 

V této části práce budou pro úplnost představeny struktury souborů ISSP podle 

vybraných charakteristik respondentů, dle kterých bude v dalších částech práce 

prováděna analýza. Vzhledem k tomu, že analýzy pracují s vahami, které jsou dostupné 

v souborech z let 2002 a 2012, byly i tyto struktury váženy.  

Tab. 2 - Struktura datových souborů ISSP dle věku respondenta v letech 1994, 2002 a 2012 (v 

%) 

 1994 2002 2012 

18-29 30,4 24,4 19,5 

30-44 30,0 25,3 28,2 

45-59 24,3 27,1 24,8 

60+ 15,2 23,2 27,5 

Zdroj dat: ISSP 

 

http://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/about-evs/
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Tab. 3 - Struktura datových souborů ISSP dle vzdělání respondenta v letech 1994, 2002 a 

2012 (v %) 

 1994 2002 2012 

Základní 11,7 21,3 15,7 

Bez maturity 30,0 39,2 36,3 

S maturitou 43,0 28,8 33,1 

VŠ 15,3 10,7 14,9 

Zdroj dat: ISSP 

 
Tab. 4 - Struktura datových souborů ISSP dle velikostní kategorie místa bydliště respondenta 

v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 2012 

Do 1 999 22,0 25,3 26,1 

2 000–9 999 22,8 23,7 23,1 

10 000–99 999 31,4 29,7 28,5 

100 000 + a Praha 23,7 21,4 22,4 

Zdroj dat: ISSP 

 

Tab. 5 - Struktura datových souborů ISSP dle rodinného stavu respondenta v letech 1994, 

2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 2012 

Ženatý/Vdaná 64,8 61,6 55,1 

Ovdovělý/Ovdovělá 6,6 7,2 9,2 

Rozvedený/Rozvedená 7,2 8,3 12,1 

Svobodný/Svobodná 21,3 22,8 23,6 

Zdroj dat: ISSP 

 

Tab. 6 - Struktura datových souborů ISSP dle frekvence návštěvnosti bohoslužeb respondenta 

v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 2012 

Jednou až několikrát týdně 6,8 5,8 3,6 

Jednou až několikrát měsíčně 5,4 4,8 7,1 

Jednou až několikrát ročně + méně často 30,6 31,7 30,9 

Nikdy 57,2 57,7 58,4 

Zdroj dat: ISSP 

 

Tab. 7 - Struktura datových souborů ISSP dle pohlaví respondenta v letech 1994, 2002 a 2012 

(v %) 

 1994 2002 2012 

Muž 45,5 47,6 48,8 

Žena  54,5 52,4 51,2 

Zdroj dat: ISSP 

3.3 Část třetí - Česká republika a postkomunistické země – předcházela 
proměna demografického chování proměně hodnotového systému? 

Ke zkoumání České republiky jako součástí regionu postkomunistických zemí 

bude využito analýzy, která byla výše specifikována. Jedná se o analýzu Ladislava 
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Rabušice a Beatrice Chromkové-Manei, kteří se zabývali asociací mezi vývojem 

demografického chování a hodnotových proměn ve smyslu zjištění, zda jsou tyto vývoje 

v souladu nebo naopak lze nalézt nějaké rozdíly, které by mohly vést k tomu, že 

v některých postkomunistických zemích mohla změna chování předcházet změně 

postojů. Do analýzy bylo zařazeno deset postkomunistických zemí, přičemž výběr 

těchto zemí probíhal výhradně na základě dostupnosti dat European Values  Study, ze 

všech tří šetření, které jsou obvykle pro postkomunistické země dostupné (tedy 1990, 

1999 a 2008, European Values Study poprvé probíhalo roku 1981, ale tohoto šetření se 

žádná z dnešních postkomunistických zemí z pochopitelných důvodů nezúčastnila). Do 

analýzy tak mimo České republiky a Slovenska, které podrobují zkoumání již Rabušic a 

Chromková-Manea, byly zařazeny ještě následující země, Bulharsko, Estonsko, 

Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko a Slovinsko. Jako první bude v těchto 

zemích zkoumána asociace mezi postojem k manželství (prostřednictvím otázky: 

„Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem? Manželství je zastaralá 

instituce“ – odpovědi v podobě „souhlasím“, „nesouhlasím“) prostřednictvím procenta 

respondentů souhlasících s tímto výrokem a počtem sňatků v dané zemi v letech 1990 

až 2008 (přičemž vývoj bude zachycen třemi časovými body, 1990, 1999, 2008). 

Z těchto dat bude po vzoru autorů článku spočítána pro orientaci hodnota Pearsonova 

korelačního koeficientu, a to s vědomím nedostatečnosti množství dat pro tuto statistiku. 

Vzhledem k tomu, že zkoumané populace mají různou velikost (zvláště Rumunsko a 

Polsko) byly zvoleny kvůli srovnatelnosti výsledků dva druhy škály počtu sňatků 

v grafech. V případě zmiňovaného Rumunska a Polska byl zvětšen rozsah škály 

v případě počtu sňatků.  

Obdobně byly analýzy provedeny také pro asociaci mezi ukazatelem úhrnná 

plodnost a hodnota dítěte, kterou Rabušic a Chromková-Manea zachycují 

prostřednictvím výroku „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“, varianty odpovědí: „potřebuje děti“, „není to nutné“, souhlas 

s výrokem vyjadřuje respondentovu odpověď v podobě „potřebuje děti“. V případě 

asociací úhrnné plodnosti a souhlasu s tímto výrokem nemusela být měněna velikost 

škály, jelikož úhrnná plodnost jako ukazatel zohledňuje velikost dané populace a je 

možné tedy tyto hodnoty mezi zeměmi plně srovnávat. Podle Rabušice a Chromkové-

Manei indikují (Rabušic, Chromková-Manea, 2012, s. 40) vysoké podíly odpovědí, že 

žena potřebuje děti propopulační klima a naopak nízké podíly klima liberální, 

naznačující, že i život bez dětí má pro ženu smysl a cíl.  
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Celá analýza vztahu demografického chování a příslušného postoje bude pro 

úplnost doplněna o vývoj sňatečnosti a plodnosti v daných zemích v čase, a to od roku 

1980 do současnosti. Sňatečnost bude místo počtu sňatků, který nezohledňuje velikost 

dané populace, zachycena dalším z jednodušších ukazatelů, a to hrubou mírou 

sňatečnosti, která vyjadřuje počet sňatků připadajících na 1000 obyvatel. Intenzita 

plodnosti bude zachycena vývojem klasického a již zmiňovaného ukazatele úhrnná 

plodnost. I tato podrobnější analýza demografického chování pomůže určit shodné a 

odlišné trendy mezi jednotlivými zeměmi.  

Smyslem této analýzy bude snaha ověřit, zda je možné výsledky, ke kterým 

Rabušic a Chromková-Manea docházejí v případě zkoumání České republiky a 

Slovenska, generalizovat na větší počet postkomunistických zemí. Tato analýza také 

umožní určit míru heterogenity tohoto regionu, který je, jak bylo v práci mnohokrát 

uvedeno, specifickou oblastí pro ne vždy bezproblémovou aplikaci druhého 

demografického přechodu. Rabušic a Chromková-Manea také své výsledky práce 

spojují s druhým demografickým přechodem, a to v tom smyslu, že uvádí, že jejich 

analýza do jisté míry dokázala roli hodnotových faktorů v proměně demografického 

chování ve zkoumaných zemích (Rabušic, Chromková-Manea, 2012, s. 47). Lze tedy i 

tyto výsledky zobecnit na další země postkomunistického regionu? A probíhala ve 

vybraných postkomunistických zemích proměna demografického chování současně 

s proměnou hodnotových orientací?  

HYPOTÉZA 5: Výsledky, kterých dosáhly Rabušic a Chromková-Manea lze zobecnit 

na větší počet postkomunistických zemí.  

3.4 Část čtvrtá - Česká republika – postavení v rámci 
postkomunistických zemí a celé Evropy 

V teoretické části bylo zmíněno, že mnoho autorů upozorňuje na značnou 

heterogenitu postkomunistického regionu, ale také ze zkoumání dostupných příspěvků 

k teorii druhého demografického přechodu nebylo jasné, jaké je postavení České 

republiky v rámci Evropy, popřípadě jaké je postavení postkomunistických zemí. Tato 

tématika byla již zkoumána zvláště Jitkou Rychtaříkovou v devadesátých letech, která 

se zaměřila na mezinárodní diferenciaci reprodukčního chování se zaměřením na 

odlišnosti mezi Západem a Východem, a to prostřednictvím shlukové analýzy. 

Rychtaříková na základě výsledků shlukové analýzy evropských zemí dle 

demografických charakteristik ukazuje, že v devadesátých letech existují jasné 
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odlišnosti mezi západní a východní Evropou, dle jejích zkoumání postkomunistické 

země vykazují prvky krizového chování (Rychtaříková, 1999). V jiné analýze 

obdobného typu rovněž na základě demografických charakteristik evropských zemí 

nalezla shluky kopírující geografické rozložení Evropy – Východ, Jih a Severozápad 

(Rychtaříková, 1998). Cílem této části práce tedy nebude jen zjistit míru heterogenity 

postkomunistického regionu a případně postavení tohoto regionu a České republiky 

v rámci Evropy, ale také aktualizovat poznatky získané Rychtaříkovou, jelikož analýzy 

byly prováděny v době nejvýraznějších proměn, je tedy velmi pravděpodobné, že dnes 

bude možné dojít k jiným výsledkům. Vzhledem k tomu, že v této práci je akcentována 

perspektiva druhého demografického přechodu, budou do analýzy zařazeny nejen 

demografické charakteristiky dané země, ale také charakteristiky hodnotových systémů 

jednotlivých zemí získaných z výběrových šetření.  

Vzhledem k tomu, že data z ISSP z roku 2012 nejsou prozatím dostupná a není 

tedy možné získat informace za jednotlivé evropské země, bude v této analýze využito 

dat z European Values Study z nejaktuálnější vlny šetření, tedy roku 2008. Do analýzy 

byly vybrány následující demografické ukazatele: úhrnná plodnost, průměrný věk 

matky při narození dítěte (v tomto případě nebyl zařazen průměrný věk matky při 

narození prvního dítěte, který je užíván v ostatních částech analýzy, a to z důvodu časté 

nedostupnosti v případě zkoumaných zemí), procento živě narozených mimo 

manželství, hrubá míra sňatečnosti a hrubá míra rozvodovosti (v tomto případě nebylo 

možné využít sofistikovanějších ukazatelů opět z důvodu jejich nedostupnosti pro 

velkou část zemí). Do analýzy kromě demografických ukazatelů vstoupí také postoj 

k následujícím sedmi výrokům. Při výběru výroků z šetření European Values Study byl 

kladen důraz na to, aby se podařilo zachytit postoj k fenoménům zkoumaným 

v předchozí části práce, tedy k instituci manželství, pracující matce, rodičovství, 

nesezdanému soužití a rozvodu. Důležitý je také podíl postmaterialistů v dané zemi.  

1. „Souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem? Manželství je zastaralá 

instituce“ „souhlasím“, „nesouhlasím“ – do analýzy byl zařazen podíl těch 

respondentů, kteří se vyjádřili v podobě „souhlasím“ 

2. „Je v pořádku, když dva lidé žijí spolu, aniž by byli sezdáni“, „rozhodně 

souhlasím“, „souhlasím“, „ani souhlas ani nesouhlas“, „nesouhlasím“, 

„rozhodně nesouhlasím“ – do analýzy byl zařazen podíl těch respondentů, kteří 

se vyjádřili v podobě „rozhodně souhlasím“ a „souhlasím“ 
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3. „Když někdo říká, že dítě potřebuje domov s oběma rodiči, aby vyrůstalo 

šťastně, souhlasil(a) byste s ním, nebo nesouhlasil(a)?“ „spíše souhlasím“, 

„spíše nesouhlasím“ – do analýzy byl zařazen podíl těch respondentů, kteří se 

vyjádřili v podobě „spíše souhlasím“ 

4. „Chce-li žena dítě, ale chce jej vychovávat sama a žít bez muže, schvalujete to, 

nebo ne?“ „schvaluji“, „neschvaluji“, „záleží na okolnostech (spontánně 

řečeno)“ – do analýzy byl zařazen podíl těch respondentů, kteří se vyjádřili 

v podobě „schvaluji“ 

5. „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se splnilo její poslání, nebo to není 

nutné?“ „souhlasí“, „nesouhlasí“ – do analýzy byl zařazen podíl těch 

respondentů, kteří se vyjádřili v podobě „souhlasí“ 

6. „Lidé hovoří o měnících se rolích dnešních mužů a žen. Pro každý 

z následujících výroků, které Vám přečtu, mi řekněte, nakolik s ním souhlasíte“: 

„Předškolní děti asi trpí, jestliže je jejich matka zaměstnaná“, „rozhodně 

souhlasím“, „souhlasím“, „nesouhlasím“, „rozhodně nesouhlasím“ – do analýzy 

byl zařazen podíl těch respondentů, kteří se vyjádřili v podobě „rozhodně 

souhlasím“ a „souhlasím“ 

7. Podíl respondentů s postmaterialistickou orientací  

Do analýzy bylo zahrnuto následujících 33 evropských zemí: Belgie, Dánsko, 

Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko, Norsko, Rakousko, 

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bělorusko, Chorvatsko, Řecko, Lucembursko, 

Rusko, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdžán, Moldavsko, Srbsko, Švýcarsko a Portugalsko. 

HYPOTÉZA 6: Postkomunistické země se demografickým chováním a prvky 

hodnotového systému přibližují zemím severozápadní Evropy, ve svém rámci jsou však 

skupinou heterogenní.  
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4 PROMĚNA RODINNÉHO CHOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE VE 

SVĚTLE DEMOGRAFICKÝCH UKAZATELŮ 

4.1 Pokles plodnosti a odklad rodičovství na pozdější dobu 

Základní součástí proměny rodinného chování v České republice byl pokles 

plodnosti na velmi nízkou úroveň. Vývoj ukazatele úhrnná plodnost v letech 1960 až 

2012 lze rozdělit do dvou hlavních fází. První fáze je typická vyššími hodnotami úhrnné 

plodnosti (úhrnná plodnost prakticky kolísala okolo hranice 2,0 dítěte na jednu ženu), 

tedy v populaci dominoval dvoudětný model. Druhá fáze, která je typická razantním 

poklesem hodnot úhrnné plodnosti, až na minimální hodnotu 1,13, které bylo dosaženo 

roku 1999. Obdobné hodnoty úhrnné plodnosti jsou odborníky považovány za kritické a 

Kohler, Billari a Ortega (Kohler, Billari, Ortega, 2002) země, u kterých úhrnná plodnost 

klesla pod 1,3 dítěte na jednu ženu, vymezují jako země spadající do kategorie „lowest 

low fertility“. Jak je již pravděpodobně z hodnot úhrnné plodnosti v obou obdobích 

patrné, v každé etapě úrovně plodnosti určovaly jiné faktory. V první etapě lze hovořit o 

obecném vlivu socialismu na úrovně plodnosti, ať se jednalo o často zmiňovaný útěk do 

rodiny nebo i explicitní působení tehdejšího zřízení na úrovně plodnosti prostřednictvím 

řady propopulačních opatření. Roli jistě sehrávalo to, že Česká republika neměla 

kontakt se západní Evropou. Ve druhé fázi vývoje plodnosti se zcela přeměňují 

celospolečenské podmínky pro rození dětí, je nově nastolen kapitalistický systém, 

dřívější podpory rodiny jsou rušeny, do České republiky proudí myšlenkové vzorce ze 

západní Evropy a další.  

Šedesátá léta dvacátého století bývají v kontextu evropského demografického 

vývoje spojovány s nebývalou homogenizací reprodukčního chování (např. 

Rychtaříková, 2001). Nicméně již v průběhu tohoto desetiletí nastupuje nová éra, která 

definitivně nastolila nejen demografické rozdíly mezi západní a východní částí Evropy. 

Došlo tedy k jasnému odlišení rodinného chování na Západě a na Východě, čímž byla 

narušena homogenizace na poli evropského demografického vývoje, nicméně 

k homogenizaci došlo v rámci těchto dvou nově utvořených skupin (Kocourková, 1996, 

s. 247). V České republice i jiných postsocialistických státech začínají náznaky poklesu 

plodnosti dříve nežli na Západě, zde je pokles plodnosti ohraničen většinou polovinou 

šedesátých let (stejně jak bylo uvedeno výše, rok 1965 jako začátek druhého 

demografického přechodu). Z grafu úhrnné plodnosti pro českou populaci je však 
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zřejmé, že plodnost klesala již dříve, na počátku šedesátých let byla úhrnná plodnost 

v České republice přibližně na úrovni prosté reprodukce tj. 2,1 dítěte na jednu ženu. Pro 

srovnání je možné uvést hodnotu úhrnné plodnosti typickou pro počátek šedesátých let 

v Nizozemsku, jednalo se o hodnotu 3,1 dítěte na jednu ženu (Human Fertility 

Database). Do tohoto dřívějšího poklesu hodnot úhrnné plodnosti zasáhla tehdejší 

socialistická vláda řadou propopulačních opatření, které se projevily ve zvýšení hodnot 

úhrnné plodnosti. První zvýšení v letech 1963 a 1964 bylo způsobeno příslibem vlády 

z roku 1962, které se týkalo mimo jiné rozšíření zařízení předškolní péče a prodloužení 

mateřské dovolené (Rychtaříková, Kuchařová, 2008, s. 12). Výsledkem bylo pouze 

krátkodobé zvýšení hodnot úhrnné plodnosti ve dvou zmiňovaných letech, jelikož 

přislíbená opatření nebyla realizována. Nicméně hlavní balíček propopulačních opatření 

byl přijímán mezi lety 1968 a 1973 a zahrnoval zvláště zvýšení podpory při narození 

dítěte, zvýšení přídavků na děti rodinám se dvěma nebo více dětmi a jako důležité 

opatření bývají hodnoceny výhodné novomanželské půjčky (Rychtaříková, Kuchařová, 

2008, s. 12-13). V návaznosti na tato opatření došlo ke zvýšení úhrnné plodnosti až na 

2,4 dítěte na jednu ženu, tedy na maximum ve sledovaném období. Nicméně 

v osmdesátých letech dochází k již trvalému pozvolnému poklesu hodnot úhrnné 

plodnosti, úhrnná plodnost se již pohybuje pod hranicí 2,0 dítěte na jednu ženu.  

Obr. 2 - Vztah vývoje ukazatele úhrnná plodnost a index umělých přerušení těhotenství 

v České republice v letech 1960 až 2012 
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Zdroj dat: ČSÚ 
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Ke zrychlenému poklesu plodnosti pak dochází po roce 1989, kterým je rovněž 

vymezen začátek druhé etapy vývoje reprodukčního chování. Respektive za první 

projev dramatického poklesu plodnosti lze považovat rok 1992, kdy se již úhrnná 

plodnost dostává pod hodnotu 1,8 dítěte na jednu ženu. Roku 1996 hodnoty úhrnné 

plodnosti klesají pod hranici 1,2 dítěte na jednu ženu. Od tohoto roku dochází ke 

stabilizaci hodnot tohoto ukazatele na velmi nízké úrovni, nad hranici 1,2 dítěte na 

jednu se úhrnná plodnost zvyšuje až roku 2004. Nicméně stále se jedná o velmi nízké 

úrovně, které jsou definované jako kategorie „lowest low fertility“. V České republice 

úhrnná plodnost nepřesáhla hranici 1,3 dítěte na jednu ženu dlouhých 11 let (mezi lety 

1995 a 2005). V dalších letech dochází ke kompenzačnímu efektu nebývalých poklesů 

z devadesátých let, úhrnná plodnost se vrací na hodnotu 1,5 dítěte na jednu, ze které 

dochází od roku 2008 opět k mírnému poklesu na současnou hodnotu 1,45 dítěte na 

jednu ženu. Zdá se tedy, že se již v České republice nižší úroveň plodnosti ustaluje.  

Obr. 3 - Pokles plodnosti a nárůst průměrného věku matek při narození prvního dítěte 

v České republice v letech 1986 až 2012 
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Zdroj dat: ČSÚ 

Česká republika v tomto doposud revolučním vývoji ukazatele úhrnné plodnosti 

nebyla ojedinělým případem, podobně dramatické poklesy bylo možné sledovat i 

v jiných postkomunistických zemích, ale také v některých zemích jižní Evropy. Koshin 

rychlost nastolení změn v postkomunistických zemích přičítá tomu (Koshin, 1998, s. 

259), že procesy druhého demografického přechodu byly brzděny tehdejší ekonomickou 
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a politickou situací a probíhaly tedy v jen velmi zpomalené formě a po roce 1990 pak 

dochází k rychlému dohánění ztraceného času.  Nicméně na Západě hodnoty úhrnné 

plodnosti nikdy nepoklesly na tak nízké úrovně. V již zmiňovaném Nizozemsku se 

nejnižší hodnoty úhrnné plodnosti v době transformace pohybovaly lehce pod hranicí 

1,5 dítěte na jednu ženu a trvalo téměř dvacet let než jich bylo dosaženo, v České 

republice bylo nejnižší hodnot dosaženo přibližně po sedmi letech transformace. 

Současná hodnota úhrnné plodnosti se v Nizozemsku pohybuje okolo hranice 1,8 dítěte 

na jednu ženu (Human Fertility Database). Jak upozorňuje Rychtaříková (Rychtaříková, 

2008, s. 43) posun plodnosti do vyššího věku v severozápadních zemích Evropy příliš 

neovlivnil její konečnou výši, ale upozorňuje také na to, že v německy mluvících 

zemích je plodnost výrazně nižší, jako vysvětlení jsou v těchto případech uváděny různé 

typy rodinných politik, zejména ty, které jsou zaměřeny na harmonizaci rodiny a 

pracovního života žen s dětmi. Jak bylo uvedeno výše, rodinná politika nebyla v České 

republice dlouho konceptualizována, i zde je tedy možné hledat příčinu tak nízkých 

úrovní plodnosti. Tento aspekt porevolučního vývoje zmiňuje Sirovátka (Sirovátka, 

2003, s. 55), dle jeho názoru netečnost sociální a veřejné politiky vůči harmonizaci 

rodiny a práce otevřela prostor pro zesílení tehdejších trendů. Tak hluboký pokles 

plodnosti v České republice vyvolává otázky i z toho důvodu, že v devadesátých letech 

bylo odborníky na tuto problematiku očekáváno, že budou rodit ženy narozené v době 

tzv. husákovského baby-boomu, ovšem nestalo se tak (Rabušic, 2006, s. 67-68). Podle 

Rabušice je tento jev důsledkem odkládání narození do vyššího věku (Rabušic, 2006, s. 

69) i podle Sobotky nebo Kocourkové se odkládání založení rodiny do vyššího věku 

významně podílelo na poklesu plodnosti (Sobotka, 2003b; Kocourková, 1996). Tento 

fakt lze dokumentovat vývojem měr plodnosti české populace. Posun měr plodnosti do 

vyššího věku je v grafu zachycen čtyřmi časovými body. Rok 1960 a 1980 

charakterizují předtransformační reprodukční model, který byl typický koncentrací 

intenzit plodnosti do úzkého věkového intervalu, a který se soustřeďoval okolo 

dvacátého roku věku. Míry plodnosti ilustrují, že před rokem 1989 se ženy stávaly 

matkami nejčastěji do 25. roku života.  Míry plodnosti z roku 1995 zachytily 

transformaci reprodukčního modelu v plném proudu, je zde patrné rapidní snížení 

intenzity plodnosti právě ve věkovém intervalu, ve kterém byla v době socialismu 

koncentrována většina intenzit plodnosti. V roce 2012 je již patrný jasný posun intenzity 

plodnosti do vyššího věku s těžištěm okolo třicátého roku života ženy. Míry plodnosti 

z roku 2012 jsou tak reprezentantem nového reprodukčního modelu. Proces odklání 
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rození dětí do vyššího věku lze rovněž dokumentovat na vývoji ukazatele průměrný věk 

matek při narození prvního dítěte. Vývoj tohoto ukazatele je zobrazen ve vztahu 

k vývoji úhrnné plodnosti na grafu č. 2. V prvním zmiňovaném období, tedy před rokem 

1989 se průměrný věk matek při narození prvního dítěte pohyboval mezi 22 a 23 lety. 

V roce 1992, kdy již je patrný náznak snižování úrovně plodnosti, dochází rovněž 

k nárůstu tohoto ukazatele, a to až na současných 28 let.  

Obr. 4 - Vývoj měr plodnosti dle věku ženy v České republice v letech 1960, 1980, 1995 a 2009 
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Zdroj dat: ČSÚ 

Analogicky s poklesem plodnosti dochází také ke zvýšení podílu bezdětných žen 

v populaci (v grafu jsou zobrazeny hypotetické podíly bezdětných žen, které jsou 

vypočítány za předpokladu zachování měr plodnosti daného období, a jelikož se úhrnná 

plodnost v devadesátých letech prudce měnila také pravděpodobně v důsledku odložení 

narozených do pozdějšího věku, budou výsledné hodnoty bezdětnosti v populaci o 

poznání nižší). Nicméně je zřejmé, že od roku 1992 dochází k prudkému nárůstu podílu 

bezdětných žen, tyto podíly se na vysoké úrovni stabilizují až okolo roku 2000, poté 

dochází v souvislosti s nárůstem hodnot úhrnné plodnosti ke snížení hypotetického 

podílu bezdětných žen. Však i tyto hypotetické hodnoty ukazují, že pokud by se úhrnná 

plodnost trvale pohybovala okolo hranice 1,3 nebo pod ní mohlo by být za těchto 

podmínek více než 40 % žen bezdětných. Sobotka prudký nárůst bezdětnosti spojuje 

(Sobotka, 2006, s. 73) se zvýšenou ekonomickou nejistotou a zásadními proměnami 

v devadesátých letech, nicméně neočekává zvrácení trendu, dle jeho názoru jednou 
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nastoupený trend ukazuje hlubokou přeměnu rodinného chování. Důležité je zde také 

srovnání úrovně bezdětnosti s předtransformačním rodinným modelem, je zřejmé, že 

v tomto období málokdy podíl bezdětných žen překročil hranici deseti procent, hodnoty 

tohoto ukazatele kolísaly kolem nízkých hodnot. K překročení desetiprocentní hranice 

také došlo před obdobím, kdy byla přijímána již zmiňovaná propopulační opatření, 

vývoj v grafu ukazuje, že pravděpodobně díky těmto opatřením se podařilo podíl 

bezdětných žen opět vrátit pod úroveň deseti procent. Hašková považuje (Hašková, 

2009, s. 226) za determinant rostoucí míry bezdětnosti i prodlužující se doby 

bezdětnosti, jak strukturální, tak hodnotové aspekty změny, které dle jejího názoru 

působí v interakci.  

Obr. 5 - Vývoj procenta bezdětných žen v České republice od roku 1950 do 2009  
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Zdroj dat: Human Fertility Database 

Do vývoje plodnosti v prvním období rovněž zasahovaly legislativní úpravy 

týkající se umělých přerušení těhotenství. Rychtaříková uvádí skutečnost, která je 

zřejmá i z grafu č. 2, že spolu s tím, jak se zpřísnila praxe povolování interrupcí, tak 

zrcadlově narostly hodnoty úhrnné plodnosti (Rychtaříková, Kuchařová, 2008, s. 21). 

Umělá přerušení těhotenství byla v bývalých socialistických zemích zaváděna po vzoru 

Sovětského svazu, který řešil problém s nelegálními interrupcemi liberální legislativou 

roku 1955. V západních zemích probíhaly legalizace později a v jiných intencích, 

v dnešních postkomunistických zemích byly součástí politiky státu, který potřeboval 
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ženskou pracovní sílu bez problémů způsobovaných nechtěným těhotenstvím, na 

Západě byla umělá přerušení těhotenství legalizována jako reakce na snahy ženských 

feministických hnutí (Dudová, 2012, s. 9). V České republice byl liberální zákon přijat 

roku 1957 a vstoupil v platnost roku 1958. V průběhu let byly podmínky pro umělá 

přerušení těhotenství zpřísňovány a uvolňovány, nejvýraznějším zlomem byl však rok 

1987, kdy byly zrušeny tehdejší komise pro posuzování realizace umělých přerušení 

těhotenství a zákon byl tak liberalizován tím, že od této doby stačila pouhá žádost ženy 

o umělé přerušení těhotenství bez uvádění sociálních či ekonomických důvodů tohoto 

zákroku (Rychtaříková, Kuchařová, 2008, s. 21). Z grafu č. 2 je také zřejmé, že umělá 

přerušení těhotenství byla před rokem 1989 velmi frekventovaná (maxima bylo 

dosaženo roku 1989, a to téměř 90 umělých přerušení těhotenství na 100 živě 

narozených). Po změně politického systému dochází k rychlému poklesu umělých 

přerušení těhotenství, až na minimální hodnotu v celém období, a to 20 UPT na 100 

živě narozených roku 2010. Kocourková poznamenává (Kocourková, 2008, s. 52), že 

tímto poklesem se Česká republika přiblížila hodnotám pozorovaným v severních 

zemích Evropy, a že v současnosti je z hlediska tohoto procesu rozdělení na Západ a 

Východ již méně zřetelné.  

Obr. 6 - Vývoj užívání hormonální antikoncepce a nitroděložní antikoncepce v České 

republice mezi lety 1970 a 2012  
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Zdroj dat: ÚZIS 

Poznámka: data se týkají žen v reprodukčním věku, tedy mezi lety 15-49 let 
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Obr. 7 - Vývoj podílu živě narozených mimo manželství v České republice v letech 1960 až 

2012 (v %)  
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Zdroj dat: ČSÚ, vlastní výpočty 

Obr. 8 - Vývoj živě narozených svobodným matkám dle vzdělání ženy v letech 1993 až 2010 (v 

%) 
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Zdroj dat: ČSÚ 

Jak uvádí Kocourková (Kocourková, 2008, s. 51), vysoká úroveň umělé 

potratovosti byla v postkomunistických zemích přičítána nedostatečné informovanosti 
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veřejnosti a také špatné dostupnosti moderní antikoncepce. Z tohoto důvodu je důležité 

se zaměřit na vývoj užívání antikoncepce po roce 1990, jelikož právě její rozšíření je 

determinantem rychlého poklesu výskytu umělých přerušení těhotenství v České 

republice. Na počátku sledovaného období, tedy roku 1970, používaly hormonální 

antikoncepci nebo antikoncepci nitroděložní jen 4 % žen v reprodukčním věku. Mezi 

lety 1970 až 1990 dochází k nárůstu přibližně na 20 % žen užívajících jednu z těchto 

dvou antikoncepčních metod, je tedy zřejmé, že do jisté míry některé metody 

antikoncepce rozšířeny byly, ale byly zatím jen okrajovou záležitostí. K hlavnímu 

nárůstu užívání těchto moderních metod dochází po roce 1990. Rozdíl mezi obdobími, 

před rokem 1989 a po roce 1989, činí také to, že před rokem 1989 ženy častěji 

používaly nitroděložní antikoncepci, kdežto po roce 1989 její výskyt klesá (od poloviny 

devadesátých let prakticky výskyt této metody stagnuje na hodnotě 7 %) a ke slovu se 

dostává hormonální antikoncepce. Výskyt hormonální antikoncepce se před rokem 1989 

pohyboval okolo 5–7 %, po roce 1989 však zaznamenáváme nárůst užívání tohoto 

druhu antikoncepce až na 48 % žen v reprodukčním věku v roce 2007. V současnosti 

v České republice jeden z těchto druhů antikoncepce využívá více než polovina žen, 

s tím, že v posledních pěti letech došlo k poklesu užívání hormonální antikoncepce o tři 

procentní body. Rozšířenost užívání hormonální antikoncepce a pravděpodobně také 

všeobecná informovanost o metodách plánovaného rodičovství sehrávaly určující roli 

v poklesu intenzity umělé potratovosti, ale jistou roli jistě rozšířenost antikoncepce 

sehrávala i ve vztahu k poklesu plodnosti.  

Po roce 1990 se v České republice mění také charakter mimomanželské 

plodnosti. Před rokem 1990 bylo procento narozených mimo manželství poměrně 

stabilní, pohybovalo se okolo hranice 5 %, přičemž ke konci osmdesátých let je možné 

zaznamenat již prvky mírného nárůstu tohoto procenta, a to až na úroveň sedmi až osmi 

procent. Po roce 1990 dochází k nepřerušenému nárůstu procenta živě narozených dětí 

mimo manželství až na současnou hodnotu 43 % narozených dětí mimo manželství. 

Sobotka tyto hodnoty běžné v České republice považuje za srovnatelné s úrovněmi 

dosahovanými v západní Evropě (Sobotka, 2003a, s. 463). Dále Sobotka uvádí 

(Sobotka, 2003a, s. 463), že rozšíření mimomanželské plodnosti je v české populaci 

spojeno se dvěma jevy, s poklesem intenzity plodnosti v manželství a také s rozšířením 

nesezdaných soužití. Rychtaříková v souvislosti s interpretací charakteru 

mimomanželské plodnosti v České republice uvádí (Rychtaříková, 2007, s. 2), že 

vysoké hodnoty tohoto ukazatele nelze interpretovat jako projev westernizace, procento 
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narozených dětí mimo manželství může podle ní reprezentovat nárůst dětí narozených 

do nesezdaných soužití, ale také matkám samoživitelkám. Fialová v rámci tohoto 

tématu upozorňuje (Fialová, 2007, s. 240), že svou roli v rámci vyššího výskytu 

svobodného mateřství může sehrávat také výše příspěvku na výchovu dítěte v případě 

setrvání ve stavu svobodné matky.  

Obr. 9 - Vývoj předmanželských koncepcí a úhrnné prvosňatečnosti žen v České republice 

v letech 1960 až 2012 
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Zdroj dat: ČSÚ 

V grafu č. 8 jsou zobrazeny podíly živě narozených mimo manželství dle 

vzdělání ženy.  Podíly zachycené v grafu ukazují, že od počátku devadesátých let se 

struktura živě narozených mimo manželství dle vzdělání ženy příliš nezměnila, ale 

výrazně se změnilo tempo nárůstu v jednotlivých kategoriích. Nejčastěji se děti mimo 

manželství rodí ženám se základním vzděláním (v současnosti více než 70 %) a 

poměrně často také ženám se středním vzděláním bez maturity (v současnosti více než 

50 %). Nejméně častým jevem je mimomanželská plodnost v kategorii vysokoškolaček, 

ale i zde od počátku devadesátých let došlo k nárůstu. Rychtaříková spojuje 

(Rychtaříková, 2013, s. 19) nízké procento narozených mimo manželství 

vysokoškolačkám jako empirický důraz proti teorii druhého demografického přechodu, 

který předpokládá, že se tyto jevy ve společnosti šíří mezi více vzdělanými. Dále Zeman 

k této situaci uvádí (Zeman, 2007, s. 23), že obecně platí, že ženy s lepším vzděláním 

rodí častěji v manželství, tento jev dle jeho názoru může souviset jednak s věkem při 
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vstupu do partnerství nebo manželství a s věkem při prvním porodu, který je obecně 

vyšší u žen, které se delší dobu vzdělávaly. Vyšší frekvenci narozených mimo 

manželství mezi ženami s nejnižším vzděláním může dle Zemana (Zeman, 2007, 

tamtéž) také determinovat socioekonomická situace, která je obecně horší u žen 

s nižším vzděláním, ale může také souviset s etnicitou nebo geografickým rozložením. 

Vzhledem tomu, že demografické jevy, které je možné označit za nepříznivé, se 

koncentrují spíše na sever a západ republiky, je zajímavé se zaměřit na rozložení 

mimomanželské plodnosti v krajích České republiky (Zeman, 2007, s. 24). Vývoj 

mimomanželské plodnosti je v grafu č. 10 zachycen čtyřmi časovými body (1993, 2000, 

2005, 2010). Na první pohled je patrné, že zmiňovaná demografická zákonitost platí i o 

mimomanželské plodnosti, nejen v současnosti, ale i na počátku devadesátých let byl 

nejčetnější výskyt mimomanželské plodnosti v Karlovarském a Ústeckém kraji. 

Obr. 10 - Vývoj živě narozených mimo manželství v krajích České republiky v letech 1993, 

2000, 2005 a 2010 (v %) 
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Zdroj dat: ČSÚ 

I když většina jevů, které byly běžné na Západě, se v české společnosti před 

rokem 1990 nevyskytovaly, neplatí to o toleranci k předmanželskému sexu. I 

komunistické společnosti byly k předmanželskému sexu tolerantní, mladí lidé většinou 

svůj první sex zažili ještě před uzavřením manželství (Sobotka, 2003a, s. 469). 

Vzhledem k tomu, že tak bylo běžné v době, kdy nebyla dostupná účinná antikoncepce, 

informace o plánovaném rodičovství byly skromné, vedlo toto chování k jiným 
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důsledkům než v západní Evropě, pokud žena otěhotněla poprvé, docházelo velmi často 

k uzavření manželství, většinou spojené s předmanželskou koncepcí a ve druhém 

případě, když žena měla více než jedno dítě, toto chování často vedlo k podstoupení 

interrupce (Sobotka, 2003a, s. 469). To, že byly předmanželské koncepce před rokem 

1990 velmi rozšířené, ukazuje graf č. 9, kde je zobrazen vývoj předmanželských 

koncepcí ve vztahu k celkovému vývoji sňatečnosti. Předmanželské koncepce vyjadřují 

procento dětí, které se narodily do osmi měsíců po sňatku. Před rokem 1990 mělo 

procento předmanželských koncepcí vzestupnou tendenci s vrcholem na počátku 

osmdesátých let, kdy bylo přes 55 % manželství uzavíráno na základě těhotenství 

snoubenky. Na počátku devadesátých let pak dochází ke strmému poklesu procenta 

předmanželských koncepcí až na současnou úroveň pohybující se okolo 25 %. Po roce 

1990 je tedy patrná jasná ztráta spojení mezi manželstvím a rodičovstvím. Zeman uvádí 

(Zeman, 2007, s. 22), že v komunistické společnosti nebyl předmanželský sex 

odsuzován, ale v případě, že vedl k otěhotnění ženy, vedl k urychlenému uzavření 

manželství. Zeman zmiňuje také vztah předmanželských koncepcí a mimomanželské 

plodnosti. „V zásadě lze říci, že na růstu mimomanželské plodnosti měl hlavní podíl 

pokles předmanželských koncepcí, kdy v současnosti již těhotné páry se svatbou 

nepospíchají jako dříve a berou se klidně rok nebo dva po narození dítěte nebo 

zůstávají žít v nesezdaném soužití i přes narození dalšího dítěte“ (Zeman, 2007, s. 22).  

4.2 Změny v tvorbě a rozpadu partnerských vztahů 

Období po druhé světové válce do počátku sedmdesátých let bylo považováno za 

zlatý věk manželství, snižoval se věk při sňatku a sňatek uzavíral téměř každý, bylo 

možné mluvit o době časného a častého sňatku (Rychtaříková, Kuchařová, 2008, s. 27). 

Nicméně v západních zemích od konce šedesátých let nedochází jen k transformaci 

plodnosti, ale také ke změnám ve sňatkovém a rozvodovém chování obyvatel, rodinné 

formy se nově pluralizují a dochází k přechodu k modelu pozdního a málo 

frekventovaného sňatku. Východní Evropa si model časného a častého sňatku uchovala 

až do konce osmdesátých let.  

Počátek devadesátých let v České republice byl tedy také ve znamení přeměny 

sňatkového modelu. Graf č. 11 ukazuje razantní pokles intenzity sňatečnosti ze situace, 

kdy více než 90 % žen během svého života uzavřelo první sňatek v situaci, kdy 

manželství během svého života uzavře méně než polovina žen. Zvýšení úrovně 

sňatečnosti v roce 1990 bylo způsobeno ohlášením, že novomanželské půjčky budou 
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poskytovány jen do konce roku 1990. Zvýšení prvosňatečnosti jako reakce na zavádění 

propopulačních opatření lze také pozorovat na přelomu šedesátých a sedmdesátých let. 

V tomto případě pravděpodobně působily tehdy velmi výhodné novomanželské půjčky, 

které, jak vychází z odhadů, využívalo přibližně ¾ rodin, které splňovaly podmínky o 

udělení této půjčky (věk do třiceti let včetně, čistý měsíční příjem nepřesáhl 5000 Kčs a 

další) (Rychtaříková, Kuchařová, 2008, s. 28). Období zvýšení sňatečnosti je vystřídáno 

obdobím, kdy se úrovně sňatečnosti vrací na dříve pozorované, tedy více než 90 % žen, 

které během svého života uzavřou sňatek. Po roce 1990 je již možné pozorovat pokles 

úrovní sňatečnosti spojený s transformací rodinného chování. K prvnímu projevu 

dochází roku 1992, i když je možné pokles pozorovat již roku 1991, pokles v tomto roce 

byl způsoben především reakcí na vyšší počet uzavřených sňatků na konci roku 1990 

z důvodu poslední možnosti novomanželských půjček, jedná se tedy o dočasný přesun 

sňatků (Rychtaříková, 1995, s. 164). K razantnímu poklesu došlo v průběhu několika 

málo let během devadesátých let. Fialová upozorňuje, že nízká úroveň sňatečnosti 

v České republice odpovídá novým trendům rodinného chování obyvatelstva, které se 

na přelomu 20. a 21. století prosazují ve většině evropských zemí (Fialová, 2008, s. 25). 

Fialová tento jev považuje za důsledek delšího vzdělávacího procesu, příležitostí kariéry 

i v zahraničí, prodlužující se doby k získání potřebného množství prostředků k zajištění 

bydlení, ale také jako důsledek liberalizace. Fialová na jiném místě poznamenává 

(Fialová, 2006, s. 104), že i když model charakteristický pro Českou republiku před 

rokem 1989 vypadal stabilně, byl ve své podstatě velmi křehký – nejvyšší počet prvních 

sňatků se uskutečňoval během několika málo let věku mladých lidí. Tato křehkost se 

pravděpodobně projevila na počátku devadesátých let v nebývale rychlém poklesu 

úrovně sňatečnosti. Pokles úrovně prvosňatečnosti žen byl současně provázen nárůstem 

věku při prvním sňatku žen, do té doby obvyklé a poměrně stabilní hodnoty věku při 

prvním sňatku (pohybovaly se mezi 21. a 22. rokem života ženy) narůstají až na 27,5 

roku. Tempo nárůstu je pravděpodobně od devadesátých let zachováno a je 

pravděpodobné, že hodnoty tohoto ukazatele ještě porostou, na rozdíl od úrovně 

sňatečnosti, která se zdá, že se již stabilizovala na velmi nízkých úrovních (v posledních 

letech je možné zaznamenat kolísavý vývoj okolo úrovně 0,5, tedy 50ti procent žen, 

které v průběhu svého života uzavřou alespoň jednou sňatek).  
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Obr. 11 - Vývoj úhrnné prvosňatečnosti žen a průměrného věku žen při prvním sňatku 

v České republice v letech 1960 – 2010  
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Zdroj dat: ČSÚ 

Obr. 12 - Vývoj úhrnné rozvodovosti v České republice v letech 1960 - 2012 

0

10

20

30

40

50

60

1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

úhrnná rozvodovost

ú
h

rn
n

á
 r

o
z
v
o

d
o

v
o

s
t

 
Zdroj dat: ČSÚ 

Prozatím byly uvedeny demografické procesy, které v devadesátých letech 

zaznamenaly výraznou transformaci úrovní vybraných ukazatelů, které je zachycují, 

nicméně existuje i proces, který po roce 1990 příliš nevybočil z dlouhodobého vývoje, 
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jedná se o rozvodové chování české populace. Graf, který reprodukuje situaci úhrnné 

rozvodovosti od počátku šedesátých let do současnosti, jasně ukazuje lineárně rostoucí 

trend tohoto ukazatele. Tento trend byl nejvíce narušen novým zákonem o rodině, který 

vstoupil v platnost 1998 a vedl k propadu počtu rozvodů v roce 1999, tímto zákonem 

byly ztíženy především rozvody pro manželství s nezletilými dětmi, nicméně toto 

vychýlení do celkového trendu nijak nezasáhlo, v dalších letech lze pozorovat 

pokračování rostoucího trendu intenzity rozvodového chování. Již v osmdesátých letech 

se rozvádělo více než třicet procent manželství, tempo růstu tohoto ukazatele z dob 

komunismu v devadesátých letech pokračovalo, v současnosti rozvodem končí téměř 

polovina manželství. Touto hodnotou se Česká republika řadí k zemím s nejvyšší 

rozvodovostí v Evropě (Kalibová, 2008, s. 33). Nicméně v posledních letech je možné 

sledovat mírný pokles intenzity rozvodovosti. Na počátku sledovaného období byl růst 

rozvodovosti na území České republiky poměrně výjimečným případem v rámci 

Evropy, jelikož alespoň období do sedmdesátých let bylo obdobím zlatého věku 

manželství, takže se rozvádělo poměrně málo lidí (Rychtaříková, Kuchařová, 2008, s. 

30). Rychtaříková tuto odlišnost České republiky zvláště od západní Evropy dává do 

souvislosti s vysokou ekonomickou aktivitou žen, která zde byla běžná, a která mohla 

prostřednictvím zvýšeného kontaktu na pracovišti, ekonomické nezávislosti ženy, 

problematickou situací bydlení, obtížemi při péči o dítě při zaměstnání a 

prostřednictvím nedostatku předškolních zařízení stimulovat rozvodové chování. 

Nicméně v souvislosti s liberalizací zákonů týkajících se rozvodů a s trendy druhého 

demografického přechodu rozvodovost v sedmdesátých letech narůstá i v západní 

Evropě a trendy rozvodového chování tak byly srovnatelné s trendy v České republice, 

zde však byly tyto trendy nastoleny o něco dříve.  

Součástí procesu druhého demografického přechodu je také rozšíření nových 

forem společného soužití, zvláště nesezdaného soužití. K velkému rozšíření tohoto typu 

soužití došlo v západních zemích v sedmdesátých letech, i když měl tento fenomén již 

dřívější tradici zvláště v nižších vrstvách společnosti (Šťastná, Paloncyová, 2012, s. 

215). K rozšíření nesezdaných soužití v západních zemích dle autorek (Paloncyová, 

Šťastná, 2012, s. 215) přispěl univerzální přístup ke vzdělání, participace žen na 

pracovním trhu, důraz na seberealizaci ve veřejné sféře, rostoucí životní úroveň, ale také 

dostupnost účinné antikoncepce. Většina těchto faktorů se v české společnosti objevuje 

až s pádem komunismu, dochází tak po roce 1990 i k šíření nesezdaného soužití. 

Frekvence výskytu nesezdaných soužití je v této práci zachycena údaji ze sčítání lidu, 
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tedy ve čtyřech časových bodech, 1980, 1991, 2001 a 2011. Mezi lety 1980 a 1991 lze 

zaznamenat mírný pokles počtu nesezdaných soužití, nicméně Rychtaříková tento 

pokles spojuje s menší schopností metodiky sčítání lidu 1991 zachytit všechny případy, 

pravděpodobně byl jejich počet podhodnocen (Rychtaříková, 1994). Mezi lety 1991 a 

2001 je již v české společnosti jasně patrný trend šíření tohoto nového typu soužití. Rok 

2001 byl přelomovým také z hlediska toho, že do té doby bylo nesezdané soužití 

typické zvláště pro osoby středního věku nebo osoby starší, většinou ovdovělé nebo 

rozvedené, ale tohoto roku je již možné prokázat zastoupení mladších svobodných 

partnerů (Morávková, 2005, s. 188). K výraznému nárůstu nesezdaných soužití dochází 

mezi lety 2001 a 2011. Poměrně razantní nárůst počtu nesezdaných soužití je také 

možné spojit se změnou metodiky sčítání lidu, které v roce 2011 zachytilo obyvatele dle 

obvyklého bydliště, tedy se pravděpodobně podařilo zachytit i například studenty, kteří 

spolu žijí, ale trvalé bydliště mají stále u rodičů (v minulých sčítáních lidu bylo možné 

zachytit jen ty, kteří měli stejné trvalé bydliště) (Kohoutová, 2013). I přes některé 

metodické problémy sčítání lidu je možné shrnout, že transformace rodinného chování 

s sebou přináší také šíření nového typu partnerského uspořádání, a to nesezdaného 

soužití. Zajímavé zjištění ze zkoumání výskytu nesezdaných soužití v České republice 

přináší Kreidl a Štípková (Kreidl, Štípková, 2012, s. 133), kteří tvrdí, že ačkoli dochází 

k odkládání vstupu do formálního svazku, tak lidé neodkládají vstup do neformálních 

svazků jako je nesezdané soužití, generace 1980 tak podle nich zakládá první svazky ve 

stejné intenzitě jako generace dřívější. Podle Benešové (Benešová, 2001, s. 122) 

dokonce špatné fungující trhy s bydlením brání masovějšímu rozšíření nesezdaného 

soužití v České republice.  
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Obr. 13 - Počet nesezdaných soužití v České republice v letech sčítání lidu 1980, 1991, 2001 a 

2011 
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Zdroj dat: ČSÚ 

4.3 Česká republika a druhý demografický přechod – demografický 
pohled - pro a proti 

Po roce 1990 došlo k výraznému poklesu úrovně plodnosti, a to zvláště 

v důsledku odložení narozených na pozdější dobu. Hodnoty úhrnné plodnosti klesly na 

kritické úrovně a těžiště plodnosti se posouvá do vyššího věku. Pokles plodnosti byl 

provázen i poklesem intenzity sňatečnosti, který byl následován i nárůstem věku při 

prvním sňatku (ilustrováno ukazatelem úhrnná prvosňatečnost žen a průměrný věk při 

prvním sňatku žen). Trend nárůstu rozvodovosti z dob komunismu pokračuje i po roce 

1990 a v české společnosti se objevují i nové formy společného soužití jako je 

nesezdané soužití. Děti se také častěji rodí mimo manželství a od roku 1990 došlo 

k rychlému rozšíření moderních metod antikoncepce zvláště hormonální antikoncepce, 

která se šíří na úkor tradičních metod. Právě tyto determinanty van de Kaa sumarizuje 

jako obecné rysy druhého demografického přechodu (viz metodologická část práce). 

V České republice lze tedy změny v takto obecném pojetí zaznamenat, projevují se zde 

tedy prvky změn spojené s druhým demografickým přechodem.  

Bližší pohled na jednotlivé prvky změny však aplikaci druhého demografického 

přechodu v některých aspektech problematizuje. Problematické se zdají být některé 

specifické průběhy v České republice ve srovnání s časovou sekvencí změn sestavenou 
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v rámci teorie druhého demografického přechodu. Většina změn v české populaci 

probíhala v úzkém časovém intervalu brzy po pádu komunismu, nebyly tedy zachovány 

časové rozestupy mezi jednotlivými změnami. Otázky vyvolávají také některé úrovně 

transformovaných ukazatelů, u nichž bylo upozorněno na to, že v České republice 

úhrnná plodnost dosahovala kritických hodnot, kterých nikdy v severozápadní Evropě 

dosaženo nebylo. Současná úroveň plodnosti v České republice naznačuje, že 

kompenzační efekt v oblasti plodnosti se neprojevil v české populaci tak jako v jiných 

severozápadních populacích, hodnoty úhrnné plodnosti lze v evropském kontextu 

hodnotit stále jako velmi nízké. Odlišnost od časové sekvence změn způsobuje také to, 

že některé náznaky průběhu změn probíhaly již před změnou politického zřízení, jedná 

se o dřívější nárůst rozvodovosti a také legalizaci umělých přerušení těhotenství, které 

byly legalizovány mnohem dříve nežli v západní Evropě. Jak bylo v práci již nastíněno, 

problematizován také bývá výskyt mimomanželské plodnosti ve vztahu k trendům 

druhého demografického přechodu.  

V rámci tématu druhého demografického přechodu je velmi důležité srovnání 

s modelovým vývojem v západní Evropě, to zatím bylo provedeno řekněme na úrovni 

teorie, kdy byly změny zjištěné v České republice konfrontovány s časovou sekvencí a 

dalšími empirickými nástroji, které autoři doporučují ke zkoumání druhého 

demografického přechodu. Dále je však třeba uvést konkrétní srovnání s některou zemí, 

ve které byl zaznamenán modelový průběh druhého demografického přechodu, za tuto 

zemi bývá většinou považováno Nizozemsko (např. také Rychtaříková, 1999). Proto 

v této části práce budou uvedeny zjištění, ke kterým dochází Sobotka a kol. (Sobotka, 

Zeman, Kantorová, 2003) na základě studia České republiky v komparaci právě 

s Nizozemskem, a to z pohledu druhého demografického přechodu. Jistou nevýhodou 

tohoto srovnání by mohla být jeho ne přílišná aktuálnost, studie pochází z roku 2003, 

zachycuje tedy spíše období revolučních proměn demografických ukazatelů v České 

republice.  

Sobotka a kol. (Sobotka, Zeman, Kantorová, 2003) pro zachycení jemnějších 

rozdílů v rámci přechodů v obou zemích rozdělují celkový přechod na dvě fáze, proto 

aby eliminovali vliv dočasných proměn, jako je například kritická úroveň plodnosti 

v České republice. Tabulka č. 8 ukazuje specifika spojená s jednotlivými fázemi, ve 

kterých Sobotka a kol. (Sobotka, Zeman, Kantorová, 2003) určili konkrétní úrovně 

transformovaných ukazatelů. V obou fázích autoři užívají čtyři sady ukazatelů. První se 
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týká hodnot úhrnné plodnosti, které specifikují dle věku, a to z toho důvodu, aby bylo 

možné vysledovat kompenzační efekt ve druhé fázi přechodu. Druhý soubor ukazatelů 

se vztahuje k odložení sňatku a rodičovství na pozdější dobu, zde užívá ukazatele 

průměrný věk při narození prvního dítěte a průměrný věk ženy při prvním sňatku. Třetí, 

nejrozsáhlejší sada ukazatelů se váže ke snížení frekvence tvorby manželství a naopak 

k rozšíření nesezdaných soužití. Poslední sada ukazatelů se zabývá šířením hormonální 

antikoncepce.  

Tab. 8 - Ukazatele demografických změn v průběhu druhého demografického přechodu 

Ukazatel První fáze Druhá fáze 

Úrovně úhrnné plodnosti 

1. Úhrnná plodnost 

Úhrnná plodnost klesá 

pod hodnotu 1,8 po dobu 

5 let a více 

- 

2. Úhrnná plodnost do věku 25 

let 

Pokles o 20 % ve 

srovnání s rokem 1965 

Pokles o 60 % ve srovnání 

s rokem 1965 

3. Úhrnná plodnost nad 30 let 
Nejnižší dosažená úroveň 

od roku 1965 

Zvýšení o 20 % vzhledem 

k nejnižší úrovni zaznamenané 

od roku 1965 

Odklad rodičovství a manželství 

4. Průměrný věk matky při 

narození prvního dítěte 

Nástup zvýšení trvající 

nejméně pět let 

Zvýšení o 2 roku vzhledem 

k nejnižší úrovni po roce 1965 

5. Průměrný věk žen při prvním 

sňatku 

Nástup zvýšení trvající 

nejméně pět let 

Dosažení vyšší úrovně než je 

věk při narození prvního dítěte 

Oslabení manželství jako instituce  

6. Úhrnná prvosňatečnost žen 
Pokles pod 0,8 po dobu 5 

let a více 
- 

7. Podíl dětí narozených mimo 

manželství 
Vyšší než 10 % Vyšší než 25 % 

8. Úhrnná rozvodovost Více než 10 % Více než 25 % 

9. Podíl žen žijících v 

nesezdaném soužití ve věku 20 – 

29 let 

Více než 10 % Více než 25 % 

10. Podíl žen žijících v 

nesezdaném soužití ve věku 20 – 

24 let 

Více než 60 % ve věkové 

skupině 20 – 24 let od 

roku 1965 

Více než 50 % ve věkové 

skupině 25 – 29 let 

Antikoncepční chování  

11. Podíl žen ve věku 15 – 44 let 

užívajících hormonální 

antikoncepci 

Více než 20 % - 

(Sobotka, Zeman, Kantorová, 2003, s. 257) 

Na základě těchto sad ukazatelů Sobotka a kol. (Sobotka, Zeman, Kantorová, 

2003) sumarizují odlišnosti mezi Českou republikou a Nizozemskem. V Nizozemsku 

dle jejich zkoumání druhý demografický přechod nastupuje roku 1970, uvádí (Sobotka, 

Zeman, Kantorová, 2003), že v první fázi bylo během let 1969 a 1977 dosaženo 

hraničních úrovní u osmi z jedenácti ukazatelů uvedených v tabulce č. 9. Zajímavostí 
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průběhu druhého demografického přechodu je to, že k šíření mimomanželské plodnosti 

došlo později, což autoři článku vysvětlují nízkou prevalencí tohoto fenoménu 

v minulosti. Hraniční úrovně ukazatelů týkající se druhé fáze byly v nizozemské 

populaci ve většině (osm z devíti hraničních úrovní) dosaženy roku 2001. V České 

republice probíhají změny spojené s první fází s dvacetiletým zpožděním a jsou 

koncentrovány do první poloviny devadesátých let. Osm z jedenácti hraničních hodnot 

první fáze bylo dle autorů dosaženo v krátkém období mezi lety 1991 až 1995. Jako 

zvláštnosti komentují autoři, již výše zmiňovaný, dřívější nárůst hodnot úhrnné 

rozvodovosti. Důležitou odlišnost od průběhu druhého demografického přechodu 

v České republice a Nizozemsku činí to, že v České republice došlo k šíření hormonální 

antikoncepce až současně se změnami demografického chování, kdežto v Nizozemsku 

rozšíření antikoncepce změnám předcházelo (Sobotka, Zeman, Kantorová, 2003). 

Celkově tato analýza poskytuje informaci, že v České republice změny proběhly 

mnohem rychlejším tempem nežli v Nizozemsku. I přes uvedené nejasnosti v aplikaci 

druhého demografického přechodu na Českou republiku Sobotka a kol. (Sobotka, 

Zeman, Kantorová, 2003, s. 270) považují druhý demografický přechod za vhodný pro 

pochopení hluboké změny v rodinném chování a úrovně analyzovaných 

demografických ukazatelů považují za spějící ke konvergenci.  

Tab. 9 - Ukazatele druhého demografického přechodu v České republice a Nizozemsku 

Ukazatel První fáze Druhá fáze 

Rok Úroveň Rok Úroveň 

1. Úhrnná plodnost 1992 1,71 - - 

2. Úhrnná plodnost do věku 25 let 
1994 

0,77 (1965: 

1,16) 
1999 0,43 

3. Úhrnná plodnost nad 30 let 1995 0,24 2000 0,28 

4. Průměrný věk matky při narození prvního 

dítěte 
1992 22,51 1999 24,59 

5. Průměrný věk žen při prvním sňatku 1993 21,96 Nedosaženo - 

6. Úhrnná prvosňatečnost žen 1991 0,75 - - 

7. Podíl dětí narozených mimo manželství 1992 10,7 % Nedosaženo - 

8. Úhrnná rozvodovost ca. 

1946 
> 0,10 1969 0,25 

9. Podíl žen žijících v nesezdaném soužití ve 

věku 20 – 29 let 

ca. 

1998 
>10 % Nedosaženo - 

10. Podíl žen žijících v nesezdaném soužití ve 

věku 20 – 24 let 
1998 63,7 % Nedosaženo - 

11. Podíl žen ve věku 15 – 44 let užívajících 

hormonální antikoncepci 
1995 > 20 % - - 

(Sobotka, Zeman, Kantorová, 2003, s. 261) 
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V metodologické části práce byla stanovena hypotéza týkající se proměny 

demografického chování v České republice. Ze zde uvedených výsledků je tedy jasné, 

že v obecném pojetí lze považovat změny v České republice jako vyvíjející se směrem 

druhého demografického přechodu, nicméně při detailnějším pohledu se zdá být 

aplikace na některé demografické procesy poměrně problematická. Proto je třeba podat 

odpověď na v úvodu formulovanou hypotézu velmi obtížné. Většina ukazatelů zde 

zkoumaných se na počátku devadesátých let transformovala a rovněž se většina z nich 

přibližuje úrovním běžným v severozápadní Evropě, nicméně hodnoty úhrnné plodnosti 

jsou stále velmi nízké. Hypotézu lze tedy jako platnou přijmout pouze z části, či 

s určitým ale. V tomto bodě se jako vhodné jeví připomenout některé příspěvky 

k aplikaci teorie od autorů teorie. „Odchylky od obecného vzoru samy o sobě nesnižují 

hodnotu tohoto výzkumného rámce“ (van de Kaa, 2004, s. 8). „Ve skutečnosti je dle 

mého názoru spíše nepravděpodobné, aby populace s odlišným kulturním a sociálně-

ekonomickým zázemím dosáhli rychlé konvergence“ (van de Kaa, 2004, s. 8). „Existuje 

více variant průběhu druhého demografického přechodu, které obsahují různé „směsi“ 

složek“ (Lesthaeghe, 2010, s.). Záleží tedy na badateli, zda bude považovat pozorované 

odchylky v České republice jako meritorně důležité a zpochybňující tedy průběh 

druhého demografického přechodu. V této práci teorie druhého demografického 

přechodu posloužila jako prostředek k zachycení transformace v České republice ve své 

šíři také jako prostředek srovnání České republiky a Nizozemska. 

HYPOTÉZA 1: Na počátku devadesátých let se v České republice mění úroveň většiny 

ukazatelů spojených s druhým demografickým přechodem. Postupem času se většina 

ukazatelů přibližuje úrovním běžným v západní a severní Evropě.  
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5 VÝVOJ HODNOTOVÝCH ORIENTACÍ ČESKÉ POPULACE OD 

DEVADESÁTÝCH LET DO SOUČASNOSTI  

První informaci o vývoji hodnotových orientací spjatých s rodinou poskytuje 

celkový vývoj postojů české populace mezi lety 1994 a 2012. Z výsledků této základní 

analýzy je zřejmé, že Česká republika od devadesátých let prodělala zásadní proměnu 

hodnot. Prakticky v souladu se západními trendy individualizace a liberalizace se vyvíjí 

postoj českých respondentů k matce předškolního dítěte, která je zároveň zaměstnaná. 

V tomto případě lze hlavní změnu zaznamenat mezi lety 2002 a 2012, kdy se souhlas 

s tímto výrokem snížil přibližně z poloviny českých respondentů na jednu třetinu, 

přičemž mezi lety 1994 a 2002 nebyly patrné známky výraznějšího vývoje tohoto 

postoje. U českých respondentů v průběhu času také získává na síle názor, že 

rodičovství přináší omezení svobody rodičů (mezi lety 1994 a 2012 se souhlas zvýšil o 

deset procentních bodů, viz tabulka č. 13). Dále v České republice dochází 

k postupnému opouštění modelu muž živitel, alespoň na základě zde testovaného 

výroku. Postoje k potratům, za něž je možné informaci získat pouze z roku 1994, 

naznačují, že jsou čeští respondenti velice liberální k této formě ukončení těhotenství. 

Tento postoj je jistě odrazem liberální potratové legislativy z dob komunismu, jak bylo 

rozebráno výše. Pokud by bylo předmětem úvah hodnocení české populace ve vztahu 

k druhému demografickému přechodu, tak by zde uvedené postoje k mužské a ženské 

roli v zaměstnání a rodině bylo možné hodnotit jako liberalizující se, a to v souladu 

s trendy nastolenými druhým demografickým přechodem, jelikož jak bylo zmiňováno 

v jiných částech práce, na pozadí druhého demografického přechodu probíhá symetrie 

genderových rolí. V souladu s teorií druhého demografického přechodu by bylo možné 

hodnotit i postoj českých respondentů k potratům.  

Tab. 10 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Předškolní dítě pracující matky 

pravděpodobně strádá“ v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 RS SS ASAN SN RN 

1994 

2002 

2012 

16,4 31,9 18,1 23,6 10,0 

15,8 33,1 15,4 25,3 10,3 

10,6 22,6 23,0 23,9 20,0 

Zdroj dat: ISSP 
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Tab. 11 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozhodne-li se těhotná žena, že nechce 

mít děti, měla by mít legální možnost ukončit těhotenství, ať ji k tomu vede cokoliv“ v roce 

1994 (v %) 

 RS SS ASAN SN RN 

1994 

2002 

2012 

49,4 21,4 12,7 9,3 7,1 

. . . . . 

. . . . . 

Zdroj dat: ISSP 

 

Tab. 12 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Muž má vydělávat peníze a žena se starat 

o domácnost a rodinu“ v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 RS SS ASAN SN RN 

1994 

2002 

2012 

21,5 30,0 21,4 19,2 7,8 

20,0 29,7 21,6 18,7 10,1 

18,4 28,0 24,7 18,8 10,2 

Zdroj dat: ISSP 

 

Tab. 13 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Mít děti znamená příliš velké omezení 

svobody rodičů“ v letech 1994 a 2012 (v %) 

 RS SS ASAN SN RN 

1994 

2002 

2012 

5,3 17,3 18,8 35,5 23,0 

. . . . . 

10,0 22,4 24,4 25,6 17,6 

Zdroj dat: ISSP 

Ne u všech postojů české populace je však možné zaznamenat tyto trendy. Data 

ISSP naznačují, že si čeští respondenti uchovávají a dokonce dochází i k jeho posílení 

tradičnější postoj k rodičovství nebo manželství. Mezi lety 1994 a 2002 se více než 

zdvojnásobil podíl respondentů, kteří se vyjádřili souhlasně s výrokem o tom, že špatné 

manželství je lepší nežli žádné. Mezi týmiž lety došlo k posílení postoje, že lidé, kteří 

nikdy neměli děti, vedou prázdný život. Nicméně v tomto případě není možné zhodnotit 

situaci roku 2012, která mohla být z hlediska vývoje určujícím momentem. Postoje 

k těmto výrokům jasně nejsou v souladu s demografickým chováním české populace. 

Navzdory tomu, že se udržuje kladný postoj k rodičovství a také k manželství, zvláště 

v období, kdy docházelo k posílení této hodnotové orientace, docházelo k razantním 

poklesům sňatečnosti i plodnosti, jak bylo blíže uvedeno v části práce věnující se 

reprodukčnímu chování české populace. Mezi českými respondenty mezi lety 1994 a 

2012 také mírně posiluje postoj, že lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek 

(mezi lety 1994 a 2012 zvýšení souhlasu s tímto výrokem z 55 % na 60 %). Pokud se 

opět hledá paralela mezi reprodukčním chováním a postoji obyvatel, tak je možné opět 

zaznamenat disproporci, zatímco posiluje, nebo je alespoň uchováván tradičnější postoj 
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k rodičovství v manželství, dochází k rapidnímu nárůstu narozených mimo manželství 

(podrobnosti viz předchozí část práce). Mezi lety 1994 a 2012 také posiluje postoj, že 

ženatí muži a vdané ženy jsou obecně spokojenější než svobodní. Zdá se tedy, že 

z celkového pohledu si česká populace uchovává některé tradičnější postoje 

k rodičovství a manželství, nicméně reálný vývoj naznačuje něco jiného. To, že je pro 

české respondenty manželství stále hodnotou a má pro ně důležitost i ve vztahu k rození 

dětí dokazuje i Hamplová (Hamplová, 2000, s. 97) na datech z výzkumu Mladé 

generace z roku 1997.  

Tab. 14 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Špatné manželství je lepší než žádné“ 

v letech 1994 a 2002 (v %) 

 RS SS ASAN SN RN 

1994 

2002 

2012 

2,2 4,2 7,3 22,6 63,6 

6,2 9,0 10,2 24,9 49,6 

. . . . . 

Zdroj dat: ISSP 

 

Tab. 15 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou 

prázdný život“ v letech 1994 a 2002 (v %) 

 RS SS ASAN SN RN 

1994 

2002 

2012 

20,9 21,6 23,5 22,6 11,4 

23,5 28,0 24,4 16,8 7,3 

. . . . . 

Zdroj dat: ISSP 

 

Tab. 16 - Vyjádření českých respondentů k výroku „„Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít 

sňatek“ v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 RS SS ASAN SN RN 

1994 

2002 

2012 

19,7 35,1 17,2 17,8 10,2 

28,5 28,0 22,0 12,9 8,4 

31,8 27,6 21,3 11,8 7,4 

Zdroj dat: ISSP 

 

Tab. 17 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Ženatí muži a vdané ženy jsou obecně 

spokojenější než svobodní“ v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 RS SS ASAN SN RN 

1994 

2002 

2012 

16,9 28,8 32,3 14,0 8,0 

14,4 27,2 35,1 14,6 8,7 

22,9 28,4 29,2 11,5 8,0 

Zdroj dat: ISSP 

Poměrně specifický je vývoj postoje českých obyvatel k nesezdanému soužití, 

mezi lety 1994 a 2002 lze zaznamenat v podstatě trendy liberalizace tohoto postoje, 

přičemž více než polovina respondentů byla toho názoru, že je v pořádku, když spolu 
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dva žijí, aniž by byli sezdáni. Tento vývoj byl také v souladu s celkovým výskytem 

nesezdaných soužití v české populaci, jež byl zachycen pomocí demografických 

statistik v předešlé části práce. Mezi lety 2002 a 2012 však dochází k poklesu 

souhlasných vyjádření (souhlas v podobě určitě a spíše souhlasím poklesl o více než 10 

procentních bodů, z 58 % na 43 %). Pokles v těchto kategoriích se projevil zvláště 

nárůstem v kategorii „ani souhlas ani nesouhlas“, ale také mírným zvýšením 

nesouhlasu. O vývoji mezi dvěma posledními lety šetření lze opět soudit, že není příliš 

v souladu s demografickým chováním obyvatel, nesezdaná soužití jsou v České 

republice stále rozšířenější. Obdobný vývoj lze zaznamenat v případě postojů 

k rozvodu, mezi prvními roky šetření česká populace jasně vyjadřovala názor, že je 

rozvod nejlepším řešením, když pár není schopen řešit manželské problémy, což bylo 

rovněž v souladu s trendy rozvodového chování. V současnosti však dochází k mírnému 

poklesu úrovně úhrnné rozvodovosti a zdá se, že i liberální postoj českých respondentů 

k rozvodu mírně oslabuje (v roce 2002 se k výroku souhlasně vyjádřilo 63 % a v roce 

2012 přes 54 % všech respondentů). V případě postoje k rozvodům byl tento pokles 

zcela kompenzován nárůstem souhlasných odpovědí v kategorii „ani souhlas ani 

nesouhlas“. Lze tedy říci, že česká populace i nadále liberálně smýšlí o nesezdaném 

soužití i rozvodu, nicméně se navýšil podíl těch respondentů, kteří nezaujali jasné 

stanovisko k danému jevu (to platí zvláště o postojích k rozvodu).  

Souhrnná analýza deseti výroků ukázala, že lze v české společnosti zaznamenat 

trendy liberalizace hodnotových orientací týkajících se rodiny, ale také trendy 

naznačující tradičnější orientaci českých respondentů zvláště v souvislosti 

s rodičovstvím či manželstvím. Mnohé postoje Čechů indikují disproporce mezi 

postojem a reálným chováním obyvatel. Dále je pravděpodobné, že některé postoje (k 

rozvodu, k potratům a další) byly již poměrně liberální na počátku devadesátých let. 

Tento vývoj byl pravděpodobně determinován do jisté míry liberálním postojem 

k potratům a rozvodům v tehdejší komunistické společnosti. Nicméně v české populaci 

zřejmě přetrvávají i některé prvky dřívější hodnotové orientace s důrazem na tradici, 

zvláště v podobě modelu muž živitel a žena v domácnosti (i když je možné zaznamenat 

mírnější posuny). Dále je zřejmé, že nejvýraznější změny postojů, ať ve směru tradiční 

či moderní hodnotové orientace, se odehrávaly zvláště mezi šetřeními 2002 a 2012, 

v mnoha případech mezi lety 1994 a 2002 nedocházelo k výraznějším posunům. Tento 

fakt může podporovat Rabušicovu hypotézu o tom, že změna chování může předcházet 

změnu postojů. Nicméně této myšlence bude ještě věnován prostor v další části práce. 
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Nyní je namístě zhodnotit, jaké skupiny obyvatel se staly nositeli nových liberálně 

orientovaných orientací, a které naopak oživují prvky tradiční orientace v české 

populaci.  

Tab. 18 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Je v pořádku, když lidé žijí spolu, aniž by 

plánovali sňatek“ v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 RS SS ASAN SN RN 

1994 

2002 

2012 

25,2 28,9 22,9 16,2 6,9 

19,5 38,1 23,4 12,8 6,2 

15,9 27,0 31,2 14,5 11,4 

Zdroj dat: ISSP 

 

Tab. 19 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozvod je zpravidla nejlepším řešením 

situace, když pár není schopen řešit manželské problémy“ v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 RS SS ASAN SN RN 

1994 

2002 

2012 

28,9 26,9 19,1 18,3 6,7 

28,1 34,9 18,8 13,2 5,0 

22,2 31,5 29,0 11,0 6,2 

Zdroj dat: ISSP 

 
Tab. 20 – Vývoj postmaterialistické, materialistické a smíšené orientace respondentů v České 

republice v letech 1991, 1999 a 2008 (v %) 

 Postmaterialista Materialista Smíšená orientace 

1991 

1999 

2008 

5,8 32,1 62,2 

9,8 25,3 64,9 

10,8 29,4 59,7 

Zdroj dat: European Values Study 

V průběhu času je možné zaznamenat v České republice častější příklon 

respondentů k postmaterialisticky orientovaným hodnotám, přičemž hlavní nárůst se 

odehrál mezi lety 1991 a 1999. Nárůst respondentů postmaterialistů v tomto období 

probíhal zvláště na úkor respondentů materialistů. Mezi lety 1999 a 2008 se podíl 

postmaterialistů zvýšil o jeden procentní bod, nicméně tento nárůst byl provázen 

poklesem respondentů se smíšenou orientací, která je stále mezi českými respondenty 

nejrozšířenější, ale také nárůstem respondentů s materialistickou orientací. Hypotézu 

formulovanou v úvodu práce je tedy možné ve své podstatě potvrdit, nicméně je nutné 

podotknout, že postmaterialistická orientace pravděpodobně není tak rozšířená jako 

v severozápadní Evropě (plnou odpověď snad podá závěrečná část práce, která se 

věnuje srovnání evropských zemí z mnoha pohledů, přičemž jedním je právě 

postmaterialistická orientace příslušné populace). Na podíl postmaterialistů v populaci 

má velký vliv ekonomická nejistota v době dotazování (Rabušic, 2000, s. 12), která 

v případě zvláště transformačního roku 1991 a roku 2008 jako počátku ekonomické 
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krize mohla sehrávat svou roli. Rabušic uvádí (Rabušic, 2000, s. 12), že Inglehart 

v polovině sedmdesátých let i na počátku osmdesátých let pozoroval v západní Evropě 

pokles postmaterialistů v důsledku ekonomické recese. Z tohoto důvodu je tedy možné 

předpokládat, že vzhledem k ekonomickým změnám v postkomunistických zemích, 

není snad ani možné očekávat vysoké podíly tohoto typu respondentů.  

HYPOTÉZA 4: Na pozadí transformace rodinného chování v České republice probíhá 

příklon obyvatel směrem k postmaterialistickým hodnotám.  

5.1 Diferenciace postojů české populace dle vybraných charakteristik 
respondentů  

5.1.1 Postoje k pracující matce předškolního dítěte  

Tab. 21 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Předškolní dítě pracující matky 

pravděpodobně strádá“ dle návštěvnosti bohoslužeb v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

26,4 33,3 15,3 13,9 11,1 22,5 23,9 9,9 31,0 12,7 

28,6 30,4 19,6 10,7 10,7 16,9 40,7 6,8 23,7 11,9 

16,4 30,7 17,9 27,1 7,9 14,0 31,8 14,2 28,7 11,4 

13,1 33,6 18,1 24,8 10,3 16,4 33,0 17,8 23,0 9,8 

15,9 32,5 18,0 24,0 9,6 16,0 32,5 15,7 25,3 10,6 

Signifikance * ns 

Koeficient Gamma 0,102 (**) -0,510 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 24,6 18,0 18,0 16,4 23,0 

2 15,0 27,5 15,8 22,5 19,2 

3 11,6 18,8 23,8 23,8 22,1 

4 9,0 24,4 23,4 24,6 18,5 

Celkem 10,8 22,7 22,8 23,9 19,8 

Signifikance ** 

Koeficient Gamma 0,010 (**) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1= jednou až několikrát týdně, 2 = jednou až několikrát měsíčně, 3 = jednou až 

několikrát ročně + méně často, 4 = nikdy  

Signifikantní odlišnosti postojů k pracující matce předškolního dítěte lze dle 

frekvence návštěvnosti bohoslužeb respondenta nalézt v roce 1994 a 2012. Ne příliš 

překvapivým zjištěním je, že respondenti, kteří častěji navštěvují bohoslužby, mají k do 

jisté míry moderní situaci, kdy matka předškolního dítěte pracuje, častěji méně pozitivní 

postoj. V případě celkové analýzy bylo uvedeno, že lze u této otázky zaznamenat 

liberalizaci postojů, toto tvrzení lze vztáhnout na všechny zkoumané kategorie 

návštěvnosti bohoslužeb. Respondenti se v podstatě rozdělují na dvě skupiny, na ty, 
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kteří alespoň jednou měsíčně navštěvují bohoslužby a jejich postoj je ve srovnání 

s druhou skupinou, kterou tvoří ti, co nenavštěvují nebo jen málo často navštěvují 

bohoslužby, spíše konzervativní. Ve druhé skupině je patrný spíše liberální postoj. 

V současnosti první zmiňovaná kategorie považuje dítě pracující matky za strádající 

z více než 40 % a druhá skupina z přibližně jedné třetiny. Nejliberálnější postoj 

k pracující matce předškolního dítěte je možné zaznamenat v kategorii respondentů, 

kteří navštěvují bohoslužby minimálně jednou ročně či méně často.  

Tab. 22 - Vyjádření českých respondentů k výroku„Předškolní dítě pracující matky 

pravděpodobně strádá“ dle pohlaví v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Muž 

Žena 

Celkem 

15,2 33,7 18,9 24,2 8,1 15,8 35,7 17,5 21,9 9,1 

17,2 30,5 17,5 23,1 11,6 15,8 30,8 13,5 28,5 11,5 

16,3 31,9 18,1 23,6 10,0 15,8 33,1 15,4 25,3 10,3 

Signifikance ns ** 

Kontingenční 

koeficient 
0,070 (ns) 0,100 (**) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Muž 9,4 25,1 23,3 23,3 19,0 

Žena 11,6 20,2 22,7 24,5 21,0 

Celkem 10,6 22,6 23,0 23,9 20,0 

Signifikance ns 

Kontingenční koeficient 0,066 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Vliv pohlaví na postoje k pracující matce předškolního dítěte byl statisticky 

prokázán pouze v roce šetření 2002. V tomto roce byly muži častěji toho názoru, že 

předškolní dítě pracující matky strádá, rozdíl mezi muži a ženami byl přibližně pět 

procentních bodů. V dalších letech šetření nebyl prokázán vliv pohlaví na postoje 

k pracující matce a mezi lety 1994 a 2012 bylo možné zaznamenat pokles souhlasu 

s tímto výrokem přibližně z poloviny souhlasících respondentů na jednu třetinu 

v případě mužů i žen. Liberalizace postoje ke svobodné matce tedy až na výjimku 

v roce 2002 probíhá stejným tempem u mužů i u žen.  
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Tab. 23 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Předškolní dítě pracující matky 

pravděpodobně strádá“ dle rodinného stavu v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 

Ovdovělý/ovdovělá 

Rozvedený/rozvedená 

Svobodný/svobodná 

Celkem 

17,4 29,5 18,6 25,0 9,4 14,3 37,2 13,5 24,3 10,5 

21,1 35,5 17,1 15,8 10,5 27,8 22,2 11,1 27,8 11,1 

18,1 44,6 12,0 15,7 9,6 16,3 26,9 14,4 29,8 12,5 

10,3 33,8 19,2 24,8 12,0 16,1 28,0 22,9 25,1 7,9 

16,2 31,9 18,2 23,7 10,0 15,9 33,2 15,6 25,2 10,2 

Signifikance * *** 

Kontingenční 

koeficient 
0,136 (*) 0,169 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 10,4 20,4 23,1 25,4 20,7 

Ovdovělý/ovdovělá 13,9 25,9 18,4 25,9 15,8 

Rozvedený/rozvedená 11,0 23,8 21,0 26,2 18,1 

Svobodný/svobodná 9,1 25,6 25,1 18,3 21,9 

Celkem 10,5 22,5 22,8 23,9 20,2 

Signifikance ns 

Kontingenční koeficient 0,105 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Z hlediska rodinného stavu byly signifikantní rozdíly mezi kategoriemi 

zaznamenány v prvních dvou letech šetření. Nejvýraznější rozdíly mezi jednotlivými 

rodinnými stavy bylo možné sledovat v prvním roce šetření, kdy se jako nejvíce 

konzervativní z hlediska postoje k pracující matce vydělují rozvedení respondenti, 

naopak nejvíce liberálními jsou svobodní a také ženatí a vdané. Postoj rozvedených 

respondentů je v tomto ohledu poměrně překvapivý, jelikož právě u těchto respondentů 

by bylo možné očekávat liberálnější postoj, jelikož by u nich bylo možné předpokládat 

obtížnější situaci z hlediska zajištění péče o dítě (finanční zajištění apod.). V dalším 

roce šetření dochází napříč kategoriemi rodinného stavu k poklesu souhlasu s tímto 

výrokem a jako nejvíce konzervativní z hlediska postoje k roli matky se vydělují ženatí 

a vdané a také ovdovělí. Z hlediska postoje dle rodinného stavu došlo tedy k výrazným 

změnám. V roce 2012, jak bylo naznačeno, nebyly prokázány signifikantní rozdíly dle 

rodinného stavu, rozdíly postoje dle jednotlivých kategorií rodinného stavu nejsou 

v současnosti již tak patrné.  
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Tab. 24 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Předškolní dítě pracující matky 

pravděpodobně strádá“ dle věku v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Celkem 

11,7 31,6 19,6 25,1 12,0 13,9 29,1 21,2 28,1 7,6 

14,0 31,6 17,5 27,8 9,1 14,6 35,6 13,7 24,1 12,1 

19,7 33,3 16,8 20,8 9,3 15,3 33,9 13,1 27,5 10,1 

24,4 30,8 18,6 16,9 9,3 18,5 34,6 13,7 21,9 11,3 

16,3 31,9 18,1 23,6 10,0 15,5 33,3 15,4 25,5 10,3 

Signifikance * ns 

Koeficient Gamma -0,125 (*) -0,043 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

18-29 9,8 24,3 23,0 20,2 22,7 

30-44 10,5 21,7 18,7 28,0 21,1 

45-59 11,4 22,1 24,8 22,6 19,1 

60+ 10,3 22,7 25,6 23,3 18,0 

Celkem 10,6 22,6 23,0 23,9 20,0 

Signifikance ns 

Kontingenční koeficient -0,031 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Věk se jako významný diferencující faktor rozdílnosti postoje k pracující matce 

předškolního dítěte projevuje pouze v roce 1994. Ne příliš překvapivě je možné 

vysledovat vztah, čím starší respondent, tím silnější tendence přijmout názor, že dítě 

pracující matky strádá. V dalších letech dochází k poklesu souhlasu napříč věkovými 

kategoriemi, a v současnosti lze souhlas na úrovni jedné třetiny respondentů považovat 

za univerzální ve všech věkových kategoriích. Na základě dosud provedených analýz je 

možné soudit, že se v české populaci postoj k pracující matce předškolního dítěte 

liberalizuje a dokonce se v případě rodinného stavu, pohlaví a také věku ustaluje na 

obdobné úrovni souhlasu s daným výrokem.   

Jako významný diferencující faktor postoje k pracující matce předškolního dítěte 

se ve všech letech šetření ukazuje velikostní kategorie místa bydliště respondenta. Po 

celé sledované období nejvíce konzervativní postoj bylo možné hledat ve velikostní 

kategorii 2 000–9 999 obyvatel. K nejvýraznější liberalizaci postoje mezi krajními daty 

šetření došlo v největší velikostní kategorii, v současnosti je možné v této kategorii 

zaznamenat 25 % souhlas s daným výrokem. Přesný směr vztahu však není možné 

vysledovat, jelikož i v nejmenší velikostní kategorii byly zaznamenávány v průběhu 

času poměrně liberální postoje (zvláště v roce 1994 a 2012).  
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Tab. 25 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Předškolní dítě pracující matky 

pravděpodobně strádá“ dle velikostní kategorie obce v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

12,0 27,0 20,7 30,7 9,5 19,9 32,2 16,1 24,0 7,9 

25,6 29,9 15,0 19,3 10,2 11,3 29,7 16,0 26,3 16,7 

14,4 34,8 19,3 21,8 9,8 14,1 33,3 15,7 29,3 7,6 

15,0 35,7 15,4 22,9 10,9 18,5 38,2 13,1 20,5 9,7 

16,6 32,2 17,7 23,4 10,1 15,8 33,2 15,3 25,4 10,3 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma -0,030 (ns) -0,026 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 9,7 24,0 25,3 23,3 17,6 

2 13,3 23,1 21,1 24,6 18,0 

3 10,1 25,6 24,0 25,4 14,9 

4 9,3 16,4 20,9 21,7 31,7 

Celkem 10,5 22,6 23,0 23,9 20,0 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,087 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1 = do 1 999 obyvatel, 2 = 2 000 – 9 999 obyvatel, 3 = 10 000 – 99 999 obyvatel, 4 

= nad 100 000 obyvatel + Praha 

Tab. 26 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Předškolní dítě pracující matky 

pravděpodobně strádá“ dle vzdělání v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Základní 

Bez maturity 

S maturitou 

VŠ 

Celkem 

24,2 30,3 21,2 15,9 8,3 16,9 27,3 17,2 28,5 10,1 

19,5 34,7 16,2 21,0 8,7 18,0 35,9 15,4 21,7 9,0 

14,1 30,8 18,1 25,7 11,4 15,1 33,3 15,7 26,1 9,8 

10,7 31,6 19,2 28,2 10,2 4,8 35,5 8,9 32,3 18,5 

16,3 32,0 18,1 23,5 10,1 15,6 33,3 15,2 25,5 10,4 

Signifikance * *** 

Koeficient Gamma 0,136 (*) 0,062 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Základní 17,8 22,4 22,8 25,1 12,0 

Bez maturity 8,9 26,4 22,9 23,7 18,0 

S maturitou 8,2 20,6 24,7 24,6 21,9 

VŠ 11,3 19,1 18,8 22,3 28,5 

Celkem 10,4 22,8 22,9 24,0 19,9 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,125 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Významně se respondenti v postoji k pracující matce odlišují rovněž dle 

dosaženého vzdělání. V roce 1994 a 2012 lze prakticky zaznamenat snižující se 
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tendenci souhlasu s tímto výrokem spolu se zvyšujícím se vzděláním. Tato tendence je 

patrně přirozená, jelikož ženy s vyšším vzděláním jsou pravděpodobně častěji 

konfrontovány s touto situací, kdy musí či i chtějí z důvodu budování kariéry skloubit 

mateřství se zaměstnáním.  

Z analýzy výroku týkající se pracující matky předškolního dítěte je jasně patrná 

liberalizace pravděpodobně v souvislosti s prouděním západních trendů do české 

společnosti. I když je možné podotknout, že vysoká zaměstnanost žen v době 

komunismu nebyla ničím novým. V souladu s tehdejším systémem bylo také nasazení 

ženské pracovní síly, proto by v tomto případě bylo vhodné učinit mezinárodní srovnání 

tohoto postoje. Z důvodů zde uvedených je možné, že postoj k pracující matce 

předškolního dítěte mohl být již na počátku devadesátých let ve srovnání se západními 

zeměmi poměrně liberální. Analýza dle vybraných charakteristik prokázala, že častěji se 

benevolentně k pracující matce staví svobodní, více vzdělaní a také respondenti 

s nízkou frekvencí návštěv bohoslužeb. Naopak dle pohlaví, rodinného stavu a věku se 

v poslední době rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi těchto charakteristik vyrovnávají 

na „liberálnějších pozicích“ daného postoje.  

5.1.2 Diferenciace postojů české populace k instituci manželství 

Výše byla zmíněna poměrně paradoxní situace, která vyplynula ze srovnání 

postoje k manželství a reálným chováním spojeným se vstupem do manželství. V České 

republice dle demografických statistik manželství jasně ztrácí na hodnotě, data ISSP 

však ukazují něco jiného. V letech 1994 a 2002, kdy byl šetřen výrok týkající se 

hodnoty manželství a byla zaznamenána poměrně silná tendence nárůstu hodnoty 

instituce manželství pro respondenty. Vysoká hodnota instituce manželství v České 

republice se projevuje i v analýzách Rabušice na datech European Values Study a jeho 

analýzy také dokládají, že v evropském kontextu není tato situace výjimkou (Rabušic, 

2001, s. 189-190). Úkolem následující části analýzy bude tedy zjistit pro jaké skupiny 

respondentů má manželství vyšší hodnotu a pro které nikoliv.  
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Tab. 27 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Špatné manželství je lepší než žádné“ dle 

návštěvnosti bohoslužeb v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

1,5 7,6 13,0 19,1 58,8 5,6 25,4 7,0 22,5 39,4 

0,9 5,2 5,6 27,8 60,5 
7,0 1,8 24,6 24,6 42,1 

4,7 7,0 8,3 28,8 51,3 

3,1 3,3 7,2 21,5 64,9 7,2 8,8 10,9 22,4 50,7 

2,3 4,4 7,4 23,1 62,8 6,3 8,9 10,5 24,6 49,8 

Signifikance ** *** 

Koeficient Gamma 0,084 (ns) 0,027 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1= jednou až několikrát týdně, 2 = jednou až několikrát měsíčně, 3 = jednou až 

několikrát ročně + méně často, 4 = nikdy; v případě tohoto výroku byly s ohledem na 

spolehlivost chí-kvadrát testu slouženy kategorie 2 a 3 

Postoj k manželství se jasně diferencuje dle frekvence návštěv bohoslužeb. Jako 

ne příliš překvapivé se zdá, že nejvýraznější je souhlas u respondentů účastnících se 

bohoslužeb nejčastěji. Tato kategorie se nejvíce odlišuje od ostatních, v roce 2002 přes 

jednu třetinu těchto respondentů souhlasilo s daným výrokem, oproti kategorii dva, 

která zachycuje respondenty navštěvující bohoslužby jednou až několikrát měsíčně, a 

kde bylo možné zaznamenat jen devíti procentní souhlas. Zajímavým výsledkem je také 

to, že vzhledem k nejkonzervativnějšímu pohledu na manželství, které je patrné 

pravděpodobně u nejsilněji věřících, bylo by možné očekávat nejliberálnější postoj u 

respondentů, kteří bohoslužby téměř nenavštěvují, ovšem není tomu tak. V roce 2002 

bylo možné nejnižší podíl souhlasu s daným výrokem zaznamenat v již zmiňované 

kategorii dva, která zachycuje respondenty účastnící se bohoslužeb jednou až několikrát 

měsíčně. V tomto případě zde vzniká poměrně výrazné odlišení postoje k manželství 

mezi respondenty, kteří navštěvují bohoslužby alespoň jednou týdně a mezi těmi, kteří 

navštěvují bohoslužby také poměrně často, tedy alespoň jednou měsíčně.  

Tab. 28 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Špatné manželství je lepší než žádné“ dle 

pohlaví v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Muž 

Žena 

Celkem 

2,5 3,9 8,9 23,2 61,6 6,1 10,5 12,6 26,1 44,7 

1,9 4,3 6,1 22,3 65,4 6,2 7,6 8,2 23,9 54,2 

2,2 4,1 7,4 22,7 63,7 6,1 9,0 10,3 25,0 49,6 

Signifikance ns ** 

Kontingenční koeficient 0,061 (ns) 0,110 (**) 

Zdroj dat: ISSP 

V prvním roce šetření nebyly prokázány statisticky signifikantní rozdíly mezi 

pohlavími, kdežto ve druhém roce šetření muži častěji souhlasili s výrokem, že špatné 
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manželství je lepší nežli žádné. Tento postoj může odpovídat tomu, že v praxi jsou muži 

opravdu ti, kteří raději žijí ve špatném manželství navzdory problémům. Je možné tak 

usuzovat z demografických statistik, které jasně ukazují, že přibližně ve 2/3 případů 

jsou ženy navrhovatelkami rozvodu (např. Kalibová, 2008). Žena je tedy tou, která ve 

většině případů udělá rozhodný krok k ukončení vztahu.  

Tab. 29 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Špatné manželství je lepší než žádné“ dle 

rodinného stavu služeb v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 

Ovdovělý/ovdovělá 

Rozvedený/rozvedená 

Svobodný/svobodná 

Celkem 

2,7 4,9 7,5 26,6 58,3 6,2 9,0 10,7 27,6 46,6 

0,0 6,8 13,5 21,6 58,1 8,8 14,3 14,3 25,3 37,4 

2,4 1,2 6,0 10,8 79,5 8,7 8,7 10,7 16,5 55,3 

1,2 2,5 5,4 14,0 76,9 4,4 7,4 7,4 20,3 60,5 

2,2 4,2 7,3 22,5 63,8 6,2 9,0 10,2 24,9 49,7 

Signifikance *** ** 

Kontingenční koeficient 0,198 (***) 0,153 (**) 

Zdroj dat: ISSP 

Postoj k instituci manželství se statisticky významně odlišuje v obou letech 

šetření dle rodinného stavu. V prvním roce šetření hodnotí špatné manželství jako lepší 

nežli žádné nejméně často poměrně pochopitelně svobodní, kteří nemají s manželstvím 

zkušenost a rozvedení, kteří nemusí mít k manželství příliš pozitivní postoj. V dalším 

roce šetření je opět nejméně častý souhlas u respondentů svobodných, ale také u 

respondentů žijících v manželství. Rozvedení v tomto roce šetření vyjádřili ze 17 %, že 

špatné manželství je lepší nežli žádné.  

Tab. 30 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Špatné manželství je lepší než žádné“ dle 

věku v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Celkem 

1,4 2,3 6,9 17,9 71,5 4,7 5,4 9,5 20,6 59,8 

3,5 2,3 7,5 21,7 64,9 5,8 6,1 9,0 23,5 55,6 

1,8 5,8 3,6 29,9 59,0 5,2 8,5 8,8 31,6 45,9 

1,7 8,7 14,0 22,7 52,9 8,9 15,5 14,1 24,1 37,5 

2,2 4,1 7,4 22,7 63,7 6,1 8,8 10,3 25,1 49,7 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma -0,189 (***) -0,217 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Na základě výsledků analýzy je věk respondenta rovněž významným 

diferencujícím faktorem postoje k manželství. I z hodnot koeficientu Gamma je patrné, 

že mezi zkoumanými proměnnými existuje poměrně těsný vztah. Lze tvrdit, že se 

zvyšujícím se věkem respondenta se zvyšuje tendence souhlasu s daným výrokem. Mezi 
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šetřeními bylo možné zaznamenat zvýšení souhlasu, a to mezi všemi sledovanými 

kategoriemi, charakter vztahu se mezi šetřeními nezměnil.  

Tab. 31 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Špatné manželství je lepší než žádné“ dle 

velikostní kategorie obce v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

2,9 4,5 5,3 32,8 54,5 7,3 10,1 11,1 24,7 46,8 

3,1 4,3 8,2 17,6 66,7 4,0 7,4 10,4 27,9 50,3 

1,7 4,0 7,4 23,5 63,3 7,1 8,4 9,3 20,4 54,8 

1,1 4,2 8,3 15,8 70,6 6,2 10,1 10,5 28,4 44,7 

2,2 4,2 7,4 22,4 63,9 6,2 9,0 10,3 25,0 49,6 

Signifikance ** ns 

Koeficient Gamma 0,115 (**) 0,007 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1 = do 1 999 obyvatel, 2 = 2 000 – 9 999 obyvatel, 3 = 10 000 – 99 999 obyvatel, 4 

= nad 100 000 obyvatel + Praha 

Dle velikostní kategorie místa bydliště se postoj českých respondentů statisticky 

odlišuje pouze v roce 1994. V tomto roce je patrné, že spolu se zvětšující se kategorií 

místa bydliště respondenta se snižuje souhlas s daným výrokem, tedy obyvatelé 

největších měst zaujali nejvíce liberální postoj k instituci manželství. V dalším roce 

nebyl vztah mezi kategoriemi a postojem prokázán, v podstatě se postoj ve všech 

kategoriích přibližuje, do jisté míry se odlišuje pouze kategorie 2 000–9 999 obyvatel, 

kde respondenti vyjádřili nejméně četný souhlas s daným výrokem.  

Tab. 32 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Špatné manželství je lepší než žádné“ dle 

vzdělání v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Základní 

Bez maturity 

S maturitou 

VŠ 

Celkem 

2,3 10,7 9,2 20,6 57,3 5,8 13,2 8,9 22,9 49,2 

2,6 3,5 7,9 26,0 59,9 6,2 8,7 11,5 27,0 46,6 

1,8 2,8 7,7 19,9 67,7 8,0 6,0 9,7 21,3 55,1 

2,3 4,6 4,0 24,6 64,6 3,0 9,0 9,8 31,6 46,6 

2,2 4,2 7,4 22,5 63,7 6,3 8,9 10,3 25,0 49,6 

Signifikance ** * 

Koeficient Gamma 0,110 (**) 0,050 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Postoj k manželství se také významně odlišuje dle vzdělání respondenta, 

prakticky lze tvrdit, že v obou letech šetření se spolu se zvyšujícím se vzděláním 

respondenta snižuje souhlas s daným výrokem. Nicméně mezi lety 1994 a 2002 došlo 

ve všech kategoriích ke zvýšení souhlasu s daným výrokem.  

Analýza výroku týkajícího se manželství ukazuje, že postoje k manželství se ve 

většině případů diferencují dle všech zkoumaných charakteristik (ne vždy však ve všech 
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letech šetření). Špatné manželství nežli žádné považují jako výhodnou variantu zvláště 

respondenti starší, méně vzdělaní, často navštěvující bohoslužby a žijící v menších 

velikostních kategoriích, ale v roce 2002 také muži. Již zmiňovaný obecný nárůst 

hodnoty manželství mezi lety šetření, který lze odvozovat ze souhlasu s výrokem, jak 

bylo prokázáno, se odehrál ve všech zkoumaných kategoriích sestavených na základě 

charakteristik respondentů. Tento nárůst hodnoty manželství zachoval mezi lety 

strukturu postoje dle věkové kategorie, návštěvnosti bohoslužeb a také dle vzdělání. 

Nicméně v případě velikostní kategorie obce bydliště respondenta nebyly statisticky 

prokázány odlišnosti mezi jednotlivými kategoriemi a v případě pohlaví se oproti roku 

1994, kdy se muži a ženy ve svém postoji k manželství neodlišovali, dochází k tomu, že 

muži si častěji myslí, že je špatné manželství lepší nežli žádné. Celkově lze analýzu 

tohoto výroku uzavřít s tím, že manželství jako instituce má v české společnosti prestiž, 

a dokonce se jeho hodnota mezi lety šetření zvyšuje navzdory obecné klesající intenzitě 

sňatečnosti. Jak uvádí Sobotka a Toulemon (Sobotka, Toulemon, 2008, s. 91-92) 

většina lidí vnímá manželství stále jako žádoucí životní uspořádání, ale vstupuje do něj 

již z různých důvodů a v různých částech životního cyklu. Autoři také uvádějí, že je 

manželství již méně posvátnou institucí, jeho význam je již spíše sekulární nežli 

náboženský.  

5.1.3 Legitimita nových forem společného soužití v české populaci 

V letech 1994 a 2002 docházelo k jasné liberalizaci postoje k nesezdaným 

soužitím, což bylo také v souladu s výskytem nesezdaných soužití v české populaci. 

Z analýzy výsledků posledního šetření ISSP se zdá, že čeští respondenti nepřijímají 

nesezdané soužití s již takovou rozhodností jako v minulých šetřeních.  
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Tab. 33 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Je v pořádku, když lidé žijí spolu, aniž by 

plánovali sňatek“ dle návštěvnosti bohoslužeb v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

8,2 8,2 32,9 30,1 20,5 11,3 22,5 8,5 36,6 21,1 

16,1 25,0 17,9 28,6 12,5 14,0 29,8 29,8 10,5 15,8 

23,5 32,2 21,1 16,1 7,1 17,4 36,1 23,9 16,8 5,8 

28,0 30,7 23,2 13,9 4,2 22,3 40,6 24,2 8,9 3,9 

24,6 29,3 22,9 16,5 6,7 19,7 37,6 23,5 13,1 6,1 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma -0,236 (***) -0,249 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 11,3 14,5 25,8 17,7 30,6 

2 17,4 9,9 32,2 22,3 18,2 

3 10,4 19,7 34,0 20,1 15,7 

4 19,1 32,7 30,3 10,2 7,8 

Celkem 16,0 26,4 31,4 14,4 11,8 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma -0,319 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1= jednou až několikrát týdně, 2 = jednou až několikrát měsíčně, 3 = jednou až 

několikrát ročně + méně často, 4 = nikdy  

Postoje k nesezdanému soužití se jasně liší dle toho, jak často respondent 

navštěvuje bohoslužby. Hodnoty koeficientu Gamma naznačují poměrně těsný vztah. 

Ve všech letech šetření je možné zaznamenat, že spolu s klesající frekvencí návštěv 

bohoslužeb se liberalizuje postoj respondenta k nesezdanému soužití. Mezi lety 1994 a 

2002 bylo možné v téměř všech kategoriích návštěvnosti (kromě kategorie 3) 

zaznamenat zvýšení souhlasu s tím, že je v pořádku, když spolu dva lidé žijí, aniž by 

byli sezdáni. V dalším roce šetření však dochází k již zmiňovanému obecnému poklesu 

souhlasu s tímto výrokem, který se opět projevil ve všech kategoriích. Zajímavé je, že 

v nejvíce liberálních kategoriích (tedy u respondentů, kteří navštěvují bohoslužby 

nejméně často) došlo k největšímu poklesu souhlasu. Tento pokles byl z velké části 

kompenzován nárůstem v kategorii „ani souhlas ani nesouhlas“, zdá se tedy, že jsou 

čeští respondenti ohledně tohoto výroku více nerozhodní nežli dříve. Zajímavým 

výsledkem rovněž je, že v nejvíce konzervativní kategorii respondentů, kteří navštěvují 

bohoslužby alespoň jednou týdně, došlo k poměrně silné kompenzaci souhlasu 

v kategorii „určitě nesouhlasím“.   



Helena Polesná, Proměny rodinného chování v České republice od 90. let 20. století 

90 

Tab. 34 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Je v pořádku, když lidé žijí spolu, aniž by 

plánovali sňatek“ dle pohlaví v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Muž 

Žena 

Celkem 

24,3 30,6 23,9 15,3 5,9 18,7 40,1 24,1 10,0 7,0 

25,9 27,6 22,0 16,9 7,6 20,3 36,3 22,6 15,3 5,4 

25,2 28,9 22,9 16,1 6,8 19,5 38,1 23,4 12,8 6,2 

Signifikance ns * 

Kontingenční koeficient 0,054 (ns) 0,089 (*) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Muž 16,1 27,2 31,1 13,7 12,0 

Žena 15,7 26,8 31,4 15,1 10,9 

Celkem 15,9 27,0 31,2 14,4 11,5 

Signifikance ns 

Kontingenční koeficient 0,026 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Rozdíly v postojích k nesezdanému soužití dle pohlaví byly nalezeny pouze 

v roce 2002. V tomto roce se jedná o mírné odlišení postoje, a to v tom smyslu, že u 

mužů bylo zaznamenáno vyšší procento souhlasných odpovědí, tedy o něco liberálnější 

postoj nežli u žen. V dalších letech šetření nebyly statisticky prokázány rozdíly mezi 

pohlavími.  

Jasný vztah existuje mezi postojem k nesezdanému soužití a rodinným stavem 

respondenta. Výrazné rozdíly lze zaznamenat zejména mezi skupinou svobodných a 

rozvedených a mezi skupinou ovdovělých a ženatých/vdaných. Svobodní a rozvedení 

zastávají liberální postoj k nesezdanému soužití a naopak pro druhou skupinu je typický 

spíše konzervativní postoj, zejména postoj ovdovělých je spíše tradiční, zvláště v roce 

1994 a 2002. Mezi lety 1994 a 2002 došlo k nárůstu souhlasu téměř ve všech 

kategoriích rodinného stavu, kromě kategorie rozvedených, zde se podíly souhlasu 

mírně snížily. Do dalšího šetření však dochází k poklesu souhlasu ve všech kategoriích 

rodinného stavu. Výsledkem jsou výrazné rozdíly v názorech dle rodinného stavu 

(svědčí o tom i poměrně vysoká hodnota kontingenčního koeficientu). Svobodní si 

nadále uchovávají velice liberální postoj, přibližně 70 % svobodných respondentů bylo i 

v roce 2012 toho názoru, že je v pořádku, když spolu dva lidé žijí, aniž by byli sezdáni. 

Naopak velmi konzervativní postoj lze zaznamenat u rozvedených, kde s tímto výrokem 

souhlasilo přibližně 20 % respondentů, dokonce ještě mnohem méně než tomu bylo 

v polovině devadesátých let. Stejně jako od devadesátých let ve srovnání s posledním 
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rokem šetření nedošlo k liberalizaci postoje k nesezdanému soužití u ovdovělých, tak je 

tomu stejně tak u žijících v manželství.  

Tab. 35 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Je v pořádku, když lidé žijí spolu, aniž by 

plánovali sňatek“ dle rodinného stavu v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 

Ovdovělý/ovdovělá 

Rozvedený/rozvedená 

Svobodný/svobodná 

Celkem 

20,8 29,6 24,7 18,9 6,1 13,5 37,5 27,7 13,3 8,0 

11,0 17,8 23,3 19,2 28,8 18,0 27,0 16,9 32,6 5,6 

40,7 27,2 21,0 8,6 2,5 20,4 40,8 24,5 9,2 5,1 

31,7 31,3 17,9 9,6 4,2 36,2 43,4 11,8 6,8 1,8 

25,1 29,0 22,9 16,2 6,9 19,6 38,3 23,1 12,9 6,2 

Signifikance *** *** 

Kontingenční koeficient 0,299 (***) 0,312 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 9,0 23,8 35,5 17,4 14,4 

Ovdovělý/ovdovělá 3,1 18,8 28,8 23,1 26,3 

Rozvedený/rozvedená 18,5 32,7 30,3 12,8 5,7 

Svobodný/svobodná 34,2 35,6 22,0 5,7 2,5 

Celkem 15,5 27,2 31,1 14,6 11,6 

Signifikance *** 

Kontingenční koeficient 0,373 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Výsledky analýzy postojů k nesezdanému soužití dle věku respondenta jasně 

naznačují, že spolu se zvyšujícím se věkem klesá tolerance k této formě společného 

soužití. Mezi lety 1994 a 2002 jasně došlo k liberalizaci postoje ve všech věkových 

skupinách, nejvýrazněji však u nejmladších respondentů. Do dalšího šetření dochází 

k poklesu souhlasu, a to k takovému, že souhlas v tomto roce ani v jedné věkové 

kategorii není na úrovni devadesátých let. Struktura postoje dle věku však i přes tyto 

změny zůstala zachována, pro nejmladší je tedy typický liberální postoj a pro nejstarší 

naopak konzervativní. Odlišení od devadesátých let však přináší to, že jsou méně 

zastoupeny kategorie, které naznačují zcela negativní postoj k nesezdanému soužití, 

naopak je četněji zastoupena kategorie „ani souhlas ani nesouhlas“, a to ve všech 

kategoriích věku.  
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Tab. 36 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Je v pořádku, když lidé žijí spolu, aniž by 

plánovali sňatek“ dle věku v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Celkem 

38,3 32,5 17,7 9,3 2,3 36,9 43,5 13,0 5,0 1,7 

25,4 31,6 26,3 13,9 2,9 18,1 45,3 25,2 7,4 3,9 

20,7 27,3 26,9 17,7 7,4 14,1 39,5 30,5 12,0 3,9 

5,8 19,2 20,3 32,0 22,7 7,8 22,7 24,5 28,4 16,7 

25,2 28,9 22,9 16,1 6,8 19,2 38,1 23,5 12,9 6,3 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma 0,380 (***) 0,448 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

18-29 31,6 35,2 22,1 7,8 3,3 

30-44 19,2 33,1 31,5 7,8 8,4 

45-59 10,8 24,7 38,7 17,5 8,3 

60+ 6,0 17,3 30,5 23,3 22,9 

Celkem 15,8 27,0 31,2 14,5 11,4 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,409 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Tab. 37 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Je v pořádku, když lidé žijí spolu, aniž by 

plánovali sňatek“ dle velikostní kategorie obce v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

23,7 31,5 20,7 17,0 7,1 18,2 33,5 26,3 13,8 8,2 

30,5 22,9 20,5 18,9 7,2 19,5 30,7 28,7 16,7 4,4 

22,7 29,7 29,4 14,5 3,8 22,1 38,7 21,8 11,2 6,2 

26,1 28,8 17,8 15,9 11,4 17,8 51,1 16,3 9,5 5,3 

25,5 28,3 22,7 16,4 7,1 19,5 37,1 23,4 12,8 6,1 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma 0,009 (ns) -0,109 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 18,8 25,8 28,8 14,2 12,4 

2 15,0 26,0 36,8 15,4 6,9 

3 12,0 30,3 33,1 15,8 8,8 

4 18,4 25,2 25,7 12,3 18,4 

Celkem 15,9 27,0 31,2 14,5 11,4 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,030 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1 = do 1 999 obyvatel, 2 = 2 000 – 9 999 obyvatel, 3 = 10 000 – 99 999 obyvatel, 4 

= nad 100 000 obyvatel + Praha 

Statisticky signifikantně se postoj k nesezdanému soužití diferencuje ve všech 

letech dle velikostní kategorie místa bydliště respondenta. V roce 1994 a 2012 není 
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diferenciace postoje až tolik patrná, nicméně v roce 2002 lze tolerantnější postoj 

k nesezdanému soužití jasně hledat ve vyšších velikostních kategoriích. V obcích nad 

100 000 obyvatel a Praze respondenti vyjádřili téměř 70ti procentní souhlas s daným 

výrokem. K podobným výsledkům dochází i Benešová (Benešová, 2001, s. 122), lidé 

žijící ve vesnicích mají prozatím méně pochopení pro alternativní možnosti soužití. 

Obecný pokles souhlasu do roku 2012 se výrazně projevil ve všech velikostních 

kategoriích a zvláště v těch, ve kterých byl procentuální souhlas v dřívějším šetření 

nejvyšší. Postoje dle velikostní kategorie místa bydliště se tímto vývojem do jisté míry 

vyrovnávají.  

Tab. 38 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Je v pořádku, když lidé žijí spolu, aniž by 

plánovali sňatek“ dle vzdělání v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Základní 

Bez maturity 

S maturitou 

VŠ 

Celkem 

18,5 26,9 19,2 20,8 14,6 21,1 28,4 22,6 20,7 7,3 

25,5 25,5 25,5 18,3 5,1 19,0 38,3 23,0 11,6 8,1 

27,1 32,4 19,8 13,9 6,7 19,9 40,8 27,2 9,5 2,6 

24,3 27,2 28,3 15,6 4,6 16,7 50,0 16,7 10,6 6,1 

25,2 29,0 22,7 16,3 6,8 19,5 38,1 23,4 12,8 6,1 

Signifikance ** *** 

Koeficient Gamma -0,082 (*) -0,098 (**) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Základní 19,2 21,1 27,8 16,9 15,0 

Bez maturity 12,0 27,6 31,2 16,6 12,5 

S maturitou 17,9 28,4 32,7 12,4 8,6 

VŠ 16,5 27,2 32,7 11,0 12,6 

Celkem 15,7 26,8 31,4 14,5 11,6 

Signifikance ** 

Koeficient Gamma -0,075 (**) 

Zdroj dat: ISSP 

Postoj k nesezdanému soužití se dle dosaženého vzdělání respondenta 

signifikantně odlišuje ve všech sledovaných letech. V prvním roce šetření lze nejvyšší 

procentuální souhlas zaznamenat u respondentů s maturitou, ve druhém roce šetření je 

vztah poměrně jasný, spolu se zvyšujícím se vzděláním respondenta se zvyšuje 

tendence tolerance k nesezdanému soužití. Do roku 2012 dochází k obecnému poklesu 

souhlasu s daným výrokem a kategorií s nejliberálnějším postojem je opět kategorie 

respondentů s maturitou. Šťastná a Paloncyová uvádí (Šťastná, Paloncyová, 2012, s. 

228), že v tomto případě nejsou postoje, které respondenti dle vzdělání v šetřeních 

manifestují v souladu s reálným chováním, jelikož vysokoškoláci zaujímají liberální 

postoje k novým formám partnerských svazků, ale jejich chování je ve skutečnosti více 
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tradiční, naopak respondenti s nižším vzděláním jsou na úrovni postojů tradičnější, ale 

jejich reálné chování je spojeno častěji než u vysokoškoláků s netradičními formami 

svazků. Na jiném místě autorky uvádí (Šťastná, Paloncyová, 2011, s. 26), že u 

vysokoškoláků je mnohem pravděpodobnější, že vstoupí do přímého sňatku, nežli 

tvorba nesezdaného soužití. Sobotka a Toulemon, také jako jiní další (Sobotka, 

Toulemon, 2008; Kiernan 2004) dokládají, že nesezdané soužití je typičtější pro 

ekonomicky znevýhodněné vrstvy. Pro jednotlivce s vyšším postavením je typičtější, že 

se toto soužití promění v manželství.  

Pokles procentuálního souhlasu s výrokem o nesezdaném soužití se projevil ve 

všech zkoumaných kategoriích sestavených na základě nejrůznějších charakteristik 

respondentů. Spolu s tímto vývojem se míra tolerance k této formě soužití vrací pod 

úrovně typické z devadesátých let, jediným rozdílem zde je, že čeští respondenti oproti 

devadesátým letům tuto formu méně odmítají, spíše ohledně ní cítí nerozhodnost o její 

vhodnosti. Významné diferenciace postojů k nesezdanému soužití lze nalézt zvláště dle 

věku respondenta, jeho náboženského vyznání, vzdělání a také dle rodinného stavu. 

Alespoň v současnosti nejsou patrné odlišnosti postoje k nesezdanému soužití dle 

pohlaví a ne příliš jasná je diferenciace dle velikostní kategorie místa bydliště.  

5.1.4 Je rodičovství pro české respondenty omezením vlastní svobody?  

Posílení individualistických trendů v české společnosti lze do jisté míry 

dokumentovat prostřednictvím zesílení názoru, že rodičovství přináší omezení svobody 

jedince. Tento vývoj je pravděpodobně v souladu se západními trendy. Po pádu režimu 

do České republiky začaly proudit nové životní styly spojené s budováním kariéry, 

cestováním, vzděláním, které nyní nově mohou konkurovat tradiční životní cestě do té 

doby spojené zvláště se vstupem do manželství a rodičovstvím. Je tedy pravděpodobně 

přirozené a v souladu s celoevropskými trendy, že je patrnější důraz na jedince jako 

takového. Katrňák a kol. dokonce spojují negativní vnímání dítěte ve smyslu jeho vlivu 

na vzdělanostní a profesní kariéru s nižší mírou úhrnné plodnosti (Katrňák, Lechnerová, 

Pakosta, Fučík, 2011, s. 155).  
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Tab. 39 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Mít děti znamená příliš velké omezení 

svobody rodičů“ dle návštěvnosti bohoslužeb v letech 1994 a 2012 (v %) 

 1994 2012 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

2,9 13,0 18,8 36,2 29,0 3,2 16,1 11,3 35,5 33,9 

3,6 12,5 21,4 46,4 13,1 13,3 21,7 10,0 35,8 19,2 

4,3 16,4 20,4 36,8 22,2 8,2 20,7 29,5 26,8 14,8 

6,1 18,7 17,4 34,5 23,3 10,7 24,0 24,2 22,8 18,3 

5,2 17,3 18,6 35,9 23,0 9,8 22,5 24,4 25,4 17,9 

Signifikance ns *** 

Koeficient Gamma -0,049 (ns) -0,083 (**) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1= jednou až několikrát týdně, 2 = jednou až několikrát měsíčně, 3 = jednou až 

několikrát ročně + méně často, 4 = nikdy  

Statisticky signifikantní rozdíly dle návštěvnosti bohoslužeb v případě výroku o 

rodičovství byly nalezeny pouze v roce 2012. V tomto roce je možné nejvyšší procento 

souhlasu zaznamenat v kategorii dva, která zachycuje respondenty, kteří se bohoslužeb 

účastní alespoň jednou měsíčně. Liberálním postojem jsou také typičtí respondenti, kteří 

bohoslužby nenavštěvují vůbec, anebo jen méně často. Naopak nejvíce konzervativní 

postoj lze zaznamenat u respondentů, kteří navštěvují bohoslužby nejčastěji.  

Tab. 40 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Mít děti znamená příliš velké omezení 

svobody rodičů“ dle pohlaví v letech 1994 a 2012 (v %) 

 1994 2012 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Muž 

Žena 

Celkem 

4,7 18,4 20,6 37,3 19,0 11,1 24,8 25,9 24,7 13,5 

5,8 16,3 17,5 34,0 26,4 9,0 20,1 23,0 26,4 21,5 

5,3 17,3 18,9 35,5 23,1 10,0 22,4 24,4 25,6 17,6 

Signifikance ns *** 

Kontingenční koeficient 0,095 (ns) 0,117 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Odlišnost postoje k rodičovství jako k omezení svobody se významně projevila 

pouze v roce 2012. Nicméně v prvním roce šetření bylo možné mírně vyšší souhlas 

zaznamenat u mužů. Do roku 2012 se však rozdíly v postojích dle pohlaví více 

zvýrazňují, muži se svým četnějším souhlasem liší od žen již téměř o šest procentních 

bodů. Tato analýza přináší poměrně zajímavé výsledky, jelikož i přes existenci 

rodičovské dovolené a institutu otcovské dovolené a všeobecně s trendy zapojování 

mužů do péče o dítě je stále možné říci, že žena je tou, která ve většině případů péči o 

dítě vykonává. A přesto, jak se zdá, nepovažuje rodičovství za tak velké omezení 

svobody jako muž.  
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Tab. 41 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Mít děti znamená příliš velké omezení 

svobody rodičů“ dle rodinného stavu v letech 1994 a 2012 (v %) 

 1994 2012 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 

Ovdovělý/ovdovělá 

Rozvedený/rozvedená 

Svobodný/svobodná 

Celkem 

4,5 16,7 17,8 38,5 22,6 7,9 21,5 24,7 27,3 18,6 

10,7 12,0 16,0 26,7 34,7 4,9 15,3 20,2 30,1 29,4 

3,6 22,9 14,5 21,7 37,3 12,5 17,3 27,4 21,6 21,2 

6,8 17,8 24,6 35,2 15,7 16,1 30,2 22,6 22,6 8,5 

5,3 17,0 18,8 35,8 23,1 10,0 22,4 24,1 25,8 17,6 

Signifikance *** *** 

Kontingenční 

koeficient 
0,189 (***) 0,212 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Signifikantní rozdíly mezi respondenty dle rodinného stavu byly nalezeny 

v obou letech šetření. V prvním roce šetření nejliberálnější postoj zastávají rozvedení a 

také svobodní. V dalším roce šetření (2012) se zvýrazňují rozdíly mezi jednotlivými 

kategoriemi, zvláště se vydělují svobodní respondenti, ve srovnání s ostatními 

kategoriemi, velmi liberálním postojem, jelikož téměř polovina svobodných je toho 

názoru, že rodičovství je omezením svobody. Rozvedení do jisté míry ztrácí postavení 

liberální kategorie, jelikož se jejich postoj přibližuje ženatým a vdaným. Nárůst 

souhlasu mezi lety šetření byl zaznamenán ve všech kategoriích, kromě kategorie 

nejtradičnější, tedy mezi ovdovělými, zde došlo dokonce k poklesu souhlasu o dva 

procentní body.  

Tab. 42 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Mít děti znamená příliš velké omezení 

svobody rodičů“ dle věku v letech 1994 a 2012 (v %) 

 1994 2012 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Celkem 

5,5 20,0 20,0 37,1 17,4 16,8 30,8 23,1 22,5 6,9 

5,5 17,4 19,2 34,9 23,0 12,1 19,4 27,2 23,4 17,9 

4,0 17,3 15,2 36,5 27,1 8,1 21,9 24,0 24,0 21,9 

6,4 11,6 22,0 31,8 28,3 5,1 20,1 22,7 31,4 20,7 

5,3 17,3 18,9 35,5 23,1 10,0 22,4 24,4 25,6 17,6 

Signifikance ns *** 

Koeficient Gamma 0,099 (**) 0,194 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Postoj k rodičovství jako omezení svobody se poměrně jasně diferencuje dle 

věku respondenta, ale pouze v roce 2012. Je možné zaznamenat vztah v tomto směru, že 

se zvyšujícím se věkem je možné pozorovat snižování procentuálního souhlasu s daným 

výrokem. Mezi lety 1994 a 2012 se procentuální souhlas s daným výrokem zvýšil ve 

všech kategoriích, nejvíce však v kategorii nejmladších respondentů, zde se souhlas 

téměř zdvojnásobil, tímto vývojem se kategorie nejmladších respondentů liberálním 
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názorem oddělila od ostatních. Tento vývoj je pravděpodobně důkazem toho, že 

v případě mladých lidí jsou konkurencí rodičovství jiné cíle. A zajisté také svědčí o 

hodnotové proměně nejen této věkové skupiny směrem k individualismu.  

Tab. 43 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Mít děti znamená příliš velké omezení 

svobody rodičů“ dle velikostní kategorie obce v letech 1994 a 2012 (v %) 

 1994 2012 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

3,3 13,2 19,4 41,3 22,7 11,4 24,2 22,6 22,0 19,8 

6,7 19,7 18,5 30,7 24,4 9,1 19,1 24,8 30,4 16,7 

4,3 18,5 22,2 34,5 20,5 9,5 22,0 26,3 25,7 16,4 

6,4 17,4 14,0 35,6 26,5 10,1 24,0 23,7 24,5 17,7 

5,1 17,4 18,8 35,4 23,3 10,0 22,3 24,4 25,6 17,6 

Signifikance ns ns 

Koeficient Gamma -0,012 (ns) -0,005 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1 = do 1 999 obyvatel, 2 = 2 000 – 9 999 obyvatel, 3 = 10 000 – 99 999 obyvatel, 4 

= nad 100 000 obyvatel + Praha 

Dle velikostní kategorie místa bydliště respondenta nebyly nalezeny statisticky 

signifikantní rozdíly v postoji k rodičovství jako omezení svobody. Nicméně v prvním 

roce šetření se mírně vyděluje konzervativnějším postojem nejmenší velikostní 

kategorie a ve druhém roce šetření je to druhá nejmenší velikostní kategorie. Posun 

názoru směrem k tomu, že rodičovství je omezením svobody rodičů se projevil ve všech 

sledovaných kategoriích.  

Tab. 44 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Mít děti znamená příliš velké omezení 

svobody rodičů“ dle vzdělání v letech 1994 a 2012 (v %) 

 1994 2012 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Základní 

Bez maturity 

S maturitou 

VŠ 

Celkem 

6,1 20,6 23,7 30,5 19,1 13,1 19,8 22,0 27,6 17,5 

5,0 15,3 20,1 33,9 25,7 8,9 23,3 25,7 25,0 17,1 

5,5 16,9 18,1 38,0 21,5 10,2 24,7 27,0 23,5 14,5 

4,5 19,9 14,8 35,2 25,6 8,8 18,8 17,2 30,3 24,9 

5,3 17,3 18,8 35,5 23,1 10,0 22,6 24,3 25,7 17,5 

Signifikance ns ** 

Koeficient Gamma 0,029 (ns) 0,033 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Postoj k rodičovství jako omezení svobody se dle vzdělání významně odlišoval 

v roce 2012. Nejvyšší procentuální souhlas byl zaznamenán u respondentů se středním 

vzděláním s maturitou, nicméně postoj u respondentů se vzděláním základním a bez 

maturity byl prakticky obdobný. Velmi se zde od ostatních kategorií odlišuje postoj 

respondentů vysokoškoláků, ti vyjádřili postoj k rodičovství nejnižším souhlasem ke 

zkoumanému výroku. Co je zajímavé, tak byl u této skupiny také zaznamenán nejméně 
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výrazný posun směrem k souhlasu mezi lety 1994 a 2012. V tomto momentě je opět 

možné nalézt disproporci mezi postojem a reálným chováním. Jak uvádí Katrňák a kol. 

(Katrňák, Lechnerová, Pakosta, Fučík, 2011, s. 131) vysokoškolačky jsou právě ty, 

které mají vyšší šance mít menší počet dětí, vůbec všeobecně platí, že čím vyšší 

vzdělání člověk má, tím se mu pravděpodobně narodí méně dětí. U vysokoškolaček také 

roli hraje dlouhá doba vzdělávání a později také často situace, kdy si musí vybrat mezi 

kariérou nebo rodičovstvím. Posun narození do vyššího věku pak ve výsledku může 

přinést problémy s početím a později nedobrovolnou bezdětnost (Katrňák, Lechnerová, 

Pakosta, Fučík, 2011, s. 131).  

Nejmodernější postoj k rodičovství ve smyslu západních trendů lze na základě 

této analýzy přisoudit zvláště svobodným a mladým respondentům, kteří se velmi 

odlišili od ostatních kategorií rodinného stavu a věku. V postojích se také odlišili muži 

od žen a věřící od nevěřících a vzdělaní oproti méně vzdělaným. Naopak dle velikostní 

kategorie místa bydliště nebyly nalezeny rozdíly v postojích k rodičovství jako 

k rodičovství, jež omezuje svobodu.   

5.1.5 Rodičovství jako životní poslání  

Čeští respondenti také vyjadřovali postoj k rodičovství prostřednictvím výroku, 

který tvrdí, že lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou prázdný život. Na základě postoje 

k tomuto výroku lze soudit, že navzdory tomu, že plodnost v době, kdy byl výrok 

prostřednictvím ISSP zkoumán, klesala či byla na kritické úrovni, posiloval kladný 

postoj k rodičovství českých respondentů. Analýza předchozího výroku tedy ukázala, že 

respondenti častěji vnímají rodičovství jako omezení své vlastní svobody, ale zde se 

ukazuje, že má pro ně stále vysokou hodnotu. Bohužel není dostupné srovnání s rokem 

2012, které by možná bylo o mnoho zajímavější, jelikož celkově jiné výzkumy týkající 

se současné hodnoty dítěte ukazují, že dítě nemá pro jedince již takovou hodnotu jako 

dříve (např. Možný, Pakosta, Přidalová, 2008). 
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Tab. 45 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou 

prázdný život“ dle návštěvnosti bohoslužeb v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

22,9 18,6 30,0 18,6 10,0 26,1 31,9 15,9 20,3 5,8 

17,2 25,9 15,5 31,0 10,3 26,3 24,6 17,5 15,8 15,8 

20,5 19,6 24,5 21,7 13,7 22,7 27,9 24,5 16,8 8,0 

21,8 23,0 22,3 23,5 9,3 23,8 27,6 25,6 16,3 6,6 

21,2 21,8 23,1 23,0 10,8 23,7 27,8 24,3 16,7 7,5 

Signifikance ns ns 

Koeficient Gamma -0,045 (ns) -0,014 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1= jednou až několikrát týdně, 2 = jednou až několikrát měsíčně, 3 = jednou až 

několikrát ročně + méně často, 4 = nikdy  

Dle frekvence návštěvnosti bohoslužeb nebyly nalezeny rozdíly v postoji 

k rodičovství. Mezi lety šetření došlo k posílení souhlasu mezi všemi kategoriemi, 

nejvíce však u respondentů, kteří navštěvují bohoslužby nejčastěji.  

Tab. 46 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou 

prázdný život“ dle pohlaví v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Muž 

Žena 

Celkem 

16,0 24,8 24,4 23,0 11,9 21,6 27,3 26,8 16,5 7,8 

24,7 18,9 22,9 22,4 11,1 25,2 28,7 22,3 17,0 6,9 

20,8 21,5 23,6 22,7 11,5 23,5 28,0 24,5 16,8 7,3 

Signifikance ** ns 

Kontingenční koeficient 0,114 (**) 0,063 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Statisticky signifikantní rozdíly v postoji k výroku „lidé, kteří nikdy neměli děti, 

vedou prázdný život“ byly mezi pohlavími nalezeny v roce 1994. U žen lze zaznamenat 

mírně vyšší procento souhlasu s tímto výrokem. Do dalšího šetření se podíl souhlasu 

zvýšil zvláště u žen a i v roce 2002 je možné zaznamenat vyšší procento souhlasu u žen 

(s vědomím, že rozdíly mezi pohlavími nejsou signifikantní). Tento postoj je 

pravděpodobně přirozený, jelikož ženy jako matky, budou častěji zřejmě akcentovat 

důležitost mateřství ve svém životě.  
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Tab. 47 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou 

prázdný život“ dle rodinného stavu v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 

Ovdovělý/ovdovělá 

Rozvedený/rozvedená 

Svobodný/svobodná 

Celkem 

21,5 23,2 24,1 22,0 9,2 26,4 30,6 21,4 15,9 5,7 

42,7 13,3 25,3 14,7 4,0 30,6 23,5 29,4 10,6 5,9 

24,7 22,2 19,8 18,5 14,8 24,8 24,8 22,8 19,8 7,9 

10,2 18,7 23,0 29,4 18,7 12,7 23,6 31,6 20,4 11,6 

20,8 21,6 23,6 22,8 11,3 23,5 28,1 24,3 16,8 7,2 

Signifikance *** *** 

Kontingenční 

koeficient 
0,229 (***) 0,193 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Rozdíly v postojích k rodičovství byly dle rodinného stavu významné v obou 

šetřeních. V prvním roce šetření je možné nejvyšší procento souhlasu zaznamenat u 

ovdovělých, naopak nejnižší u svobodných respondentů. V dalším roce šetření kromě 

kategorie ovdovělých dochází k obecnému navýšení souhlasu s tímto výrokem. 

Nicméně svobodní si stále uchovávají nejnižší souhlas s tímto výrokem a poměrně 

výrazné odlišení od ostatních kategorií rodinného stavu. Tato analýza tak opět 

potvrzuje, že svobodní respondenti již životní poslání nespojují jen s rodičovstvím, 

pravděpodobně existují životní cíle, které mají větší či stejnou váhu v jejich životě. 

V posledním roce šetření důležitost dětí pro život vyjádřili nejvíce ženatí a vdané.  

Tab. 48 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou 

prázdný život“ dle věku v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Celkem 

12,6 20,9 25,6 27,6 27,6 13,9 24,1 31,5 21,7 8,8 

20,3 20,9 21,5 23,5 13,8 25,5 26,1 22,3 19,0 7,1 

28,6 25,6 24,4 20,0 8,7 26,5 26,5 22,0 16,4 8,6 

32,4 22,4 22,4 15,3 7,6 28,2 34,5 22,9 10,2 4,2 

20,8 21,5 23,6 22,7 11,5 23,6 27,7 24,6 16,9 7,3 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma -0,184 (***) -0,175 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Odpovědi na výrok, že lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou prázdný život, se 

statisticky signifikantně odlišují dle věku v obou letech, kdy byla tato otázka zařazena 

do šetření. Spolu s narůstajícím věkem také narůstá podíl souhlasných odpovědí. Do 

dalšího roku prakticky souhlas posiluje ve všech kategoriích (jen v kategorii 40-59 let se 

snížil o jeden procentní bod, ale toto odlišení lze považovat za zanedbatelné).  
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Tab. 49 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou 

prázdný život“ dle velikostní kategorie obce v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

24,8 24,4 26,9 17,6 6,3 26,4 28,6 24,5 14,5 6,0 

26,3 16,3 21,5 21,1 14,7 23,8 20,7 26,2 18,3 11,0 

19,2 22,9 23,2 26,6 8,0 23,5 29,4 22,1 19,9 5,0 

13,2 20,9 23,6 24,4 17,8 19,4 33,6 25,4 13,8 7,8 

20,6 21,3 23,7 22,9 11,5 23,4 28,1 24,4 16,8 7,3 

Signifikance *** ** 

Koeficient Gamma 0,144 (***) 0,021 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1 = do 1 999 obyvatel, 2 = 2 000 – 9 999 obyvatel, 3 = 10 000 – 99 999 obyvatel, 4 

= nad 100 000 obyvatel + Praha 

Signifikantně se v tomto postoji odlišují i respondenti z různých velikostních 

kategorií místa bydliště. Zvláště v roce 1994 je možné zaznamenat vyšší souhlas 

v nižších velikostních kategoriích, dokonce lze tvrdit, že se vzrůstající velikostí místa 

bydliště bude respondent spíše zastávat názor, že lidé, kteří nikdy neměli děti, nevedou 

prázdný život. Do dalšího roku šetření dochází ve všech kategoriích ke zvýšení 

souhlasu. Vymizela však jasná asociace z předešlého šetření, nyní je možné nejvyšší 

souhlasy zaznamenat u respondentů z nejnižších a nejvyšších velikostních kategorií.  

Tab. 50 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří nikdy neměli děti, vedou 

prázdný život“ dle vzdělání v letech 1994 a 2002 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Základní 

Bez maturity 

S maturitou 

VŠ 

Celkem 

36,9 21,5 21,5 15,4 4,6 23,6 30,2 23,3 15,5 7,4 

27,3 23,1 22,8 19,9 6,8 27,9 27,7 24,0 15,0 5,5 

14,5 20,3 25,9 24,6 14,7 20,9 26,9 24,9 18,6 8,9 

13,8 22,4 19,0 28,2 16,7 14,3 29,3 24,1 21,8 10,5 

20,8 21,6 23,4 22,7 11,5 23,5 28,2 24,1 16,8 7,4 

Signifikance *** ns 

Koeficient Gamma 0,245 (***) 0,100 (**) 

Zdroj dat: ISSP 

Signifikantní rozdíly v postoji k rodičovství lze zaznamenat i dle vzdělání 

respondenta, ale pouze v roce 1994. Prakticky lze říci, že spolu se snižujícím se 

vzděláním se zvyšuje souhlas s daným výrokem. Mezi lety šetření došlo ke zvýšení 

souhlasu téměř ve všech vzdělanostních kategoriích. Nejvyšší zvýšení souhlasu bylo 

možné zaznamenat u respondentů s vyšším vzděláním, naopak nejnižší zvýšení u 

respondentů s nižším vzděláním. I přesto lze respondenty s vysokoškolským vzděláním 

považovat nejméně často za ty, kteří jsou toho názoru, že lidé kteří nemají děti, vedou 

prázdný život. Zajímavé výsledky přináší srovnání postoje k rodičovství jako omezení u 
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vysokoškolsky vzdělaných respondentů a postoj k výroku, který v podstatě zkoumá 

hodnotu rodičovství jako životního poslání. Je zřejmé, že vysokoškoláci navzdory 

reálnému chování nepovažují rodičovství za omezení svobody, ale již pro ně rodičovství 

nemá takovou hodnotu jako pro jiné vzdělanostní kategorie, zde by bylo možné hledat 

spojitost právě s nižší úrovní plodnosti této vzdělanostní kategorie. Dítě pro ně tedy 

není omezením svobody v takové míře jako pro ostatní vzdělanostní kategorie, ale 

rodičovství pravděpodobně konkurují jiné životní cíle, což může být důvodem jejich 

nižší intenzity plodnosti.  

Odlišnost postojů k rodičovství jako životnímu poslání byla prokázána dle 

velikostní kategorie obce, rodinného stavu, věku respondenta a také vzdělání. Jiné 

životní poslání nežli rodičovství častěji akcentují mladí a svobodní, ale také 

vysokoškoláci.  

5.1.6 Přípustnost potratu v české společnosti 

Celková informace o postojích k potratu v české společnosti z roku 1994 

pravděpodobně svědčí o liberálním postoji k tomuto prostředku ukončení těhotenství, 

který byl výše spojován s tradicí liberální potratové legislativy v tehdejším 

Československu.  

Tab. 51 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozhodne-li se těhotná žena, že nechce 

mít děti, měla by mít legální možnost ukončit těhotenství, ať ji k tomu vede cokoliv“ dle 

návštěvnosti bohoslužeb v roce 1994 (v %) 

 1994 

 RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

15,9 13,0 15,9 20,3 34,8 

27,5 13,7 19,6 23,5 15,7 

50,3 21,7 15,1 8,5 4,4 

54,7 23,0 10,5 7,0 4,8 

49,4 21,5 12,7 9,2 7,2 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma -0,299 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1= jednou až několikrát týdně, 2 = jednou až několikrát měsíčně, 3 = jednou až 

několikrát ročně + méně často, 4 = nikdy  

Na základě frekvence návštěvnosti bohoslužeb byly ne příliš překvapivě 

nalezeny signifikantní rozdíly v postojích k potratům. Respondenti, kteří navštěvují 

bohoslužby alespoň jednou týdně, vcelku logicky vyjádřili ne přílišnou podporu 

potratům, přibližně jedna třetina respondentů se vyjádřila souhlasně s daným výrokem. 

Spolu se snižující se frekvencí návštěv bohoslužeb se také liberalizuje postoj 
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k potratům. Respondenti, kteří nikdy nenavštěvují nebo jen málo navštěvují bohoslužby, 

se přibližně z osmdesáti procent shodli, že je potrat jako řešení ukončení těhotenství 

přípustný, ať už se jedná o jakýkoliv důvod.  

Tab. 52 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozhodne-li se těhotná žena, že nechce 

mít děti, měla by mít legální možnost ukončit těhotenství, ať ji k tomu vede cokoliv“ dle 

pohlaví v roce 1994 (v %) 

 1994 

 RS SS ASAN SN RN 

Muž 

Žena 

Celkem 

41,6 24,8 15,0 11,0 7,6 

55,8 18,8 10,8 8,0 6,7 

49,4 21,5 12,7 9,3 7,1 

Signifikance *** 

Kontingenční koeficient 0,142 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Signifikantní rozdíly byly nalezeny i dle pohlaví respondenta, ženy se ze 75 % 

vyjádřily, že je potrat za uvedených podmínek přípustný, muži oproti nim z 66 %. Tento 

výsledek bude pravděpodobně souviset s tím, že žen se tato situace bezprostředně týká a 

jak je zde uvedeno, významně častěji by oproti mužům volily možnost volby v případě 

potratu.  

Tab. 53 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozhodne-li se těhotná žena, že nechce 

mít děti, měla by mít legální možnost ukončit těhotenství, ať ji k tomu vede cokoliv“ dle 

rodinného stavu v roce 1994 (v %) 

 1994 

 RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 

Ovdovělý/ovdovělá 

Rozvedený/rozvedená 

Svobodný/svobodná 

Celkem 

49,1 21,1 13,4 9,1 7,4 

41,4 12,9 17,1 14,3 14,3 

67,1 14,6 8,5 7,3 2,4 

46,4 27,0 11,0 9,7 5,9 

49,4 21,3 12,7 9,4 7,1 

Signifikance ** 

Kontingenční koeficient 0,156 (**) 

Zdroj dat: ISSP 

Dle rodinného stavu se postoj k potratu rovněž diferencuje. Nejvíce liberální 

kategorií jsou rozvedení respondenti, kteří s daným výrokem souhlasili z více než 

osmdesáti procent. Ženatí a vdané a také svobodní souhlasili s tímto výrokem z více než 

sedmdesátí procent. Ovdovělí v tomto směru zaujali nejkonzervativnější postoj, 

přibližně polovina z nich souhlasila s provedením potratu. U této kategorie se také 

největší procento respondentů vyjádřilo v podobě „rozhodně nesouhlasím“.  
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Tab. 54 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozhodne-li se těhotná žena, že nechce 

mít děti, měla by mít legální možnost ukončit těhotenství, ať ji k tomu vede cokoliv“ dle věku 

v roce 1994 (v %) 

 1994 

 RS SS ASAN SN RN 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Celkem 

48,0 27,3 9,0 9,9 5,8 

56,9 18,3 14,5 6,8 3,5 

52,2 21,1 12,2 8,1 6,3 

31,9 16,3 17,5 15,6 18,8 

49,4 21,5 12,7 9,3 7,1 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,126 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Dle věku se respondenti v této otázce rovněž odlišují. Jedná se zejména o 

odlišení respondentů mladších 59 let, kteří se z více než sedmdesáti procent vyjádřili 

pro potrat. Odlišení je možné nalézt u respondentů starších šedesát let, kteří se ani ne 

z poloviny vyjádřili souhlasně k danému výroku.  

Tab. 55 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozhodne-li se těhotná žena, že nechce 

mít děti, měla by mít legální možnost ukončit těhotenství, ať ji k tomu vede cokoliv“ dle 

velikostní kategorie obce v roce 1994 (v %) 

 1994 

 RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

43,5 21,8 22,2 6,3 6,3 

55,0 22,1 7,2 8,4 7,2 

47,6 22,1 12,9 9,7 7,6 

51,4 19,5 10,1 11,7 7,4 

49,3 21,4 13,0 9,1 7,2 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma -0,017 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1 = do 1 999 obyvatel, 2 = 2 000 – 9 999 obyvatel, 3 = 10 000 – 99 999 obyvatel, 4 

= nad 100 000 obyvatel + Praha 

Dle velikostní kategorie místa bydliště respondenta lze postoj k potratu také 

považovat za statisticky odlišný. Nejvyšší procentuální souhlas s daným výrokem 

vyjádřili respondenti z kategorie dva a naopak v nejmenších velikostních kategoriích 

byl zaznamenán nejméně liberální postoj k potratu.  
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Tab. 56 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozhodne-li se těhotná žena, že nechce 

mít děti, měla by mít legální možnost ukončit těhotenství, ať ji k tomu vede cokoliv“ dle 

vzdělání v roce 1994 (v %) 

 1994 

 RS SS ASAN SN RN 

Základní 

Bez maturity 

S maturitou 

VŠ 

Celkem 

32,5 18,3 24,2 10,8 14,2 

48,8 19,8 12,9 11,1 7,5 

52,6 23,0 10,4 8,1 6,0 

53,1 22,3 11,4 8,6 4,6 

49,4 21,4 12,8 9,4 7,1 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma -0,151 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Dle vzdělání se postoj k potratu rovněž odlišuje, právo této volby uznávají 

zvláště respondenti s vyšším vzděláním. Hlavní odlišení představují respondenti se 

základním vzděláním, kteří se pro potrat vyjádřili souhlasně přibližně z poloviny. 

Z této analýzy je zřejmé, že všeobecně je česká společnost k potratu liberální, 

nicméně lze nalézt statistické odlišnosti tohoto postoje dle všech zkoumaných 

charakteristik respondentů. Což pravděpodobně ukazuje jistou kontroverznost tohoto 

tématu. K potratu mají méně liberální postoj zvláště starší 60 let, ovdovělí, věřící a také 

respondenti se základním vzděláním. Mírně se v toleranci k potratu odlišují také muži a 

ženy, ženy jsou k provedení tohoto zákroku tolerantnější oproti mužům.  

5.1.7 Měnící se role mužů a žen v české společnosti 

V celkovém pohledu mezi sledovanými lety dochází k odklonu názoru, že je 

výsadou pouze muže vydělávat peníze.   
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Tab. 57 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Muž má vydělávat peníze a žena se starat 

o domácnost a rodinu“ dle návštěvnosti bohoslužeb v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

30,6 43,1 11,1 11,1 4,2 28,2 38,0 25,4 4,2 4,2 

33,9 30,4 21,4 10,7 3,6 35,6 32,2 10,2 13,6 8,5 

21,3 30,4 21,3 21,3 5,8 16,1 28,8 22,4 22,7 9,9 

19,8 29,1 22,1 19,8 9,2 19,9 28,6 22,5 17,9 11,0 

21,7 30,5 21,1 19,2 7,5 19,9 29,4 22,1 18,5 10,2 

Signifikance ** *** 

Koeficient Gamma 0,141 (***) 0,064 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 27,9 19,7 19,7 16,4 16,4 

2 25,4 30,3 21,3 15,6 7,4 

3 20,6 31,3 25,4 16,8 5,9 

4 15,9 26,6 24,3 20,7 12,5 

Celkem 18,4 28,1 24,3 19,0 10,2 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,153 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1= jednou až několikrát týdně, 2 = jednou až několikrát měsíčně, 3 = jednou až 

několikrát ročně + méně často, 4 = nikdy  

 

V postoji k roli muže ve vztahu k vydělávání peněž se signifikantně odlišují čeští 

respondenti dle toho, s jakou frekvencí navštěvují bohoslužby. Prakticky lze tvrdit, že 

čím častěji navštěvuje respondent bohoslužby, tím pravděpodobněji vyjádří souhlas 

s daným výrokem. Respondenti, kteří často navštěvují bohoslužby, jsou tedy poměrně 

konzervativní v pohledu na role mužů a žen. Mezi lety šetření byl zaznamenán obecný 

pokles souhlasu s daným výrokem, který se dotkl téměř všech kategorií návštěvnosti 

bohoslužeb. Od roku 1994 do současnosti došlo k poměrně razantní proměně názoru 

v kategorii respondentů, kteří navštěvují bohoslužby alespoň jednou týdně (jedná se o 

pokles z 74 % souhlasu na 48 % souhlasu). V návaznosti na tento vývoj se rozdíly mezi 

kategoriemi vyrovnávají, alespoň nejsou tak výrazné jako na počátku devadesátých let.  
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Tab. 58 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Muž má vydělávat peníze a žena se starat 

o domácnost a rodinu“ dle pohlaví v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Muž 

Žena 

Celkem 

22,8 32,4 22,0 17,6 5,2 22,1 32,2 20,3 16,8 8,6 

20,4 27,9 21,0 20,5 10,1 18,0 27,4 22,8 20,5 11,3 

21,5 30,0 21,5 19,2 7,9 20,0 29,7 21,6 18,7 10,0 

Signifikance * * 

Kontingenční 

koeficient 
0,105 (*) 0,091 (*) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Muž 18,2 29,3 24,4 19,2 8,9 

Žena 18,5 26,6 25,0 18,4 11,4 

Celkem 18,4 28,0 24,7 18,8 10,2 

Signifikance ns 

Kontingenční koeficient 0,048 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Postoje k muži jako vydělávajícímu peníze v rodině se dle pohlaví signifikantně 

odlišovaly v prvních dvou šetřeních. V těchto šetřeních se muži od žen v tomto názoru 

odlišovali poměrně výrazně, u mužů se mnohem výrazněji projevuje názor, že muž by 

měl být ten, který vydělává peníze (v roce 1994 je možné mezi muži a ženami 

zaznamenat rozdíl 7 procentních bodů, v roce 2002 dokonce devět procentních bodů). 

V roce 2012 již nebylo možné zaznamenat statisticky signifikantní odlišnosti 

v postojích mužů a žen, procentuální souhlas v obou kategoriích se velmi sblížil. Muži 

si tedy mnohem déle nežli ženy uchovávali tradičnější postoj k rolím mužů a žen v 

rodině, svědčí o tom téměř konstantní podíl souhlasících s daným výrokem, který 

v obou letech přesahoval padesát procent. U žen byl však pokles souhlasu s tímto 

výrokem zaznamenán již mezi prvními lety šetření.  
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Tab. 59 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Muž má vydělávat peníze a žena se starat 

o domácnost a rodinu“ dle rodinného stavu v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 

Ovdovělý/ovdovělá 

Rozvedený/rozvedená 

Svobodný/svobodná 

Celkem 

23,4 28,9 21,3 19,1 7,3 22,2 29,6 21,5 18,4 8,2 

35,1 35,1 13,5 13,5 2,7 23,6 34,8 16,9 15,7 9,0 

15,7 26,5 21,7 22,9 13,3 14,6 27,2 19,4 28,2 10,7 

12,8 33,7 24,3 20,2 9,1 15,1 29,5 23,2 17,2 15,1 

21,4 30,1 21,4 19,2 7,8 20,0 29,8 21,4 18,8 10,1 

Signifikance ** ** 

Kontingenční 

koeficient 
0,164 (**) 0,141 (**) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 18,9 28,1 24,7 19,3 9,1 

Ovdovělý/ovdovělá 28,8 34,4 18,1 16,3 2,5 

Rozvedený/rozvedená 17,2 28,7 24,4 16,3 13,4 

Svobodný/svobodná 14,4 25,7 26,4 20,0 13,4 

Celkem 18,5 28,2 24,4 18,8 10,0 

Signifikance *** 

Kontingenční koeficient 0,146 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

 

Tab. 60 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Muž má vydělávat peníze a žena se starat 

o domácnost a rodinu“ dle věku v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Celkem 

15,6 28,2 25,4 21,9 8,9 12,5 33,1 22,0 17,7 14,8 

19,0 30,3 21,6 19,6 9,5 22,2 26,7 23,8 18,7 8,6 

25,3 27,1 18,4 21,7 7,6 21,2 26,0 19,8 23,3 9,7 

32,2 37,4 18,4 9,2 2,9 24,3 33,7 20,5 14,6 6,9 

21,5 30,0 21,5 19,2 7,9 20,0 29,7 21,5 18,8 10,0 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma -0,174 (***) -0,107 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

18-29 15,6 25,7 25,4 21,2 12,1 

30-44 16,8 26,3 26,7 18,0 12,2 

45-59 18,8 29,1 24,0 18,1 10,1 

60+ 21,3 30,4 22,7 18,5 7,1 

Celkem 18,3 28,0 24,7 18,8 10,2 

Signifikance ns 

Koeficient Gamma -0,093 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Jak bylo patrné výše, dle rodinného stavu respondenta se postoje k rodinným 

otázkám často odlišují, nejinak tomu bylo i v případě tohoto výroku, a to ve všech 
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sledovaných letech. Nejvíce se v tomto postoji odlišují od ostatních kategorií ovdovělí, 

kteří s tímto výrokem v roce 1994 vyjádřili více než 70 procentní souhlas. Naopak 

nejvíce liberální postoj k rolím v rodině bylo možné v průběhu času zaznamenat u 

rozvedených a svobodných. Mezi lety 1994 a 2002 proběhl alespoň mírný pokles 

souhlasu ve všech kategoriích rodinného stavu, který byl však do dalšího roku šetření 

z části kompenzován nárůstem souhlasu. Jedná se o kategorie rozvedených a 

ovdovělých, postoj rozvedených je pak ve výsledku více konzervativní nežli na začátku 

sledovaného období, nicméně stále je možné tuto kategorii považovat za jednu 

z liberálnějších.  

Dle věku se čeští respondenti rovněž v názorech na role mužů a žen v rodině 

významně odlišovali ve všech sledovaných letech. Lze předpokládat, že čím je 

respondent starší, tím je pravděpodobnější jeho souhlas s daným výrokem. Tato 

struktura postoje zůstala zachována po celé sledované období, nedotknuta obecným 

poklesem souhlasu ve všech sledovaných kategoriích. V průběhu času také došlo 

k přiblížení postoje v jednotlivých kategoriích. Nejliberálnější kategorie nejmladších 

respondentů považovala muže za živitele přibližně ze 40 % a naopak nejstarší kategorie 

přibližně z 50 %.  

Dle velikostní kategorie místa bydliště respondenta nebyly v prvních dvou letech 

šetření prokázány statistické odlišnosti v postojích. V roce 2012 se respondenti 

z různých velikostních kategorií v postoji k rolím v rodině odlišují, respondenti z druhé 

největší velikostní kategorie považují muže za živitele nejméně často (přibližně z 42 %) 

a naopak respondenti z největších velikostních kategorií, nejčastěji (přibližně z 49 %). 

Nicméně mezi jednotlivými velikostními kategoriemi není možné zaznamenat výrazné 

rozdíly v postojích k rolím mužů a žen v rodině.  
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Tab. 61 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Muž má vydělávat peníze a žena se starat 

o domácnost a rodinu“ dle velikostní kategorie obce v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

23,0 30,3 25,8 13,1 7,8 21,5 32,1 21,8 18,4 6,2 

26,7 25,9 18,8 19,6 9,0 21,6 25,3 20,6 20,3 12,2 

17,6 30,9 22,1 22,9 6,5 17,7 34,0 20,1 18,5 9,7 

21,6 31,8 19,7 17,8 9,1 19,4 25,7 24,3 17,9 12,7 

21,8 29,8 21,6 18,8 8,0 20,0 29,7 21,5 18,8 10,0 

Signifikance ns ns 

Koeficient Gamma 0,035 (ns) 0,053 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 17,1 30,4 26,0 16,4 10,1 

2 14,3 32,5 23,1 22,3 7,8 

3 15,8 26,4 24,7 20,7 12,4 

4 27,6 22,3 24,8 15,3 10,0 

Celkem 18,4 28,0 24,7 18,8 10,2 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma -0,025 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1 = do 1 999 obyvatel, 2 = 2 000 – 9 999 obyvatel, 3 = 10 000 – 99 999 obyvatel, 4 

= nad 100 000 obyvatel + Praha 

Tab. 62 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Muž má vydělávat peníze a žena se starat 

o domácnost a rodinu“ dle vzdělání v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Základní 

Bez maturity 

S maturitou 

VŠ 

Celkem 

32,6 34,1 20,7 9,6 3,0 24,3 26,6 23,2 19,9 6,0 

28,4 30,2 20,8 15,5 5,0 24,8 30,0 22,4 14,8 8,0 

17,4 30,2 21,9 21,1 9,3 12,4 35,5 21,4 19,4 11,3 

10,9 25,7 22,3 28,0 13,1 14,2 21,6 14,2 29,9 20,1 

21,5 30,0 21,5 19,1 7,9 20,0 29,9 21,4 18,8 9,8 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma 0,260 (***) 0,157 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Základní 21,7 29,8 21,7 20,2 6,6 

Bez maturity 18,2 31,4 23,9 18,2 8,4 

S maturitou 18,0 27,8 26,6 16,1 11,6 

VŠ 15,2 19,8 25,7 25,7 13,6 

Celkem 18,2 28,3 24,7 18,9 9,9 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,103 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Statisticky signifikantní souvislosti mezi postojem k rolím mužů a žen v rodině a 

vzděláním respondenta byla prokázána ve všech třech letech šetření. Prakticky lze 
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tvrdit, že čím vyššího vzdělání respondent dosáhl, tím je pravděpodobnější, že jeho 

postoj bude spíše liberální, tedy jeho příklon k souhlasným odpovědím bude méně 

četný. Zajímavé rovněž je, že vyšší vzdělanostní kategorie (středoškoláci s maturitou a 

vysokoškoláci) si svůj poměrně liberální postoj uchovávají již od devadesátých let 

prakticky beze změny. Ke změně v postojích dochází u respondentů s nižším 

vzděláním, kteří v současnosti přibližně z poloviny vyjadřují názor, že muž by měl 

vydělávat peníze. Tímto vývojem se vzdělanostní kategorie názorově přibližují a 

tradiční rozdělení rolí v rodině tak ztrácí legitimitu.  

Liberalizace postojů k rolím v rodině postupuje v rámci všech zkoumaných 

kategorií utvořených na základě různých charakteristik respondentů. Nejvýraznější 

diference postojů lze zaznamenat po celé sledované období ve vztahu ke vzdělání 

respondenta a jeho rodinnému stavu. Naopak rozdíly v postojích se v čase vytrácí dle 

pohlaví a věku. Naopak dle velikostní kategorie místa bydliště se rozdíly v postojích 

objevují až v posledním roce šetření. Jako nejvíce liberální respondenty z hlediska této 

otázky lze identifikovat respondenty mladé, svobodné s vysokoškolským vzděláním a 

spíše nenavštěvující bohoslužby.  

5.1.8 Rozvod jako přijatelné řešení manželských problémů  

Z hlediska druhého demografického přechodu je vývoj rozvodovosti poměrně 

specifický, jelikož jak bylo zmíněno, intenzita rozvodovosti narůstala již před pádem 

komunismu, tedy prakticky v souladu se západními trendy. Ale jak vypadají postoje 

české populace k rozvodu? Které skupiny respondentů je možné považovat za liberální 

k ukončení manželství, a které naopak?  
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Tab. 63 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozvod je zpravidla nejlepším řešením 

situace, když pár není schopen řešit manželské problémy“ dle návštěvnosti bohoslužeb 

v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

11,8 22,1 32,4 20,6 13,2 27,8 43,1 11,1 15,3 2,8 

22,2 38,9 31,5 5,6 1,9 33,3 33,3 7,0 19,3 7,0 

31,4 25,2 18,0 19,9 5,6 24,7 35,8 19,2 13,4 6,8 

29,9 27,9 16,6 18,9 6,9 29,8 33,3 20,0 12,7 4,2 

28,8 27,1 18,8 18,6 6,7 28,3 34,7 18,6 13,4 5,1 

Signifikance *** ns 

Koeficient Gamma -0,056 (ns) -0,035 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 21,7 13,3 33,3 8,3 23,3 

2 21,2 21,2 24,6 22,9 10,2 

3 21,7 31,7 32,1 10,0 4,5 

4 22,9 34,2 26,9 10,1 5,9 

Celkem 22,4 31,7 28,6 10,9 6,4 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma -0,104 (**) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1= jednou až několikrát týdně, 2 = jednou až několikrát měsíčně, 3 = jednou až 

několikrát ročně + méně často, 4 = nikdy  

Signifikantní rozdíly v postoji k rozvodu dle frekvence návštěvnosti bohoslužeb 

je možné zaznamenat v roce 1994 a 2012. V roce 1994 je možné velmi konzervativní 

pohled na rozvod zaznamenat u respondentů navštěvujících bohoslužby alespoň jednou 

týdně, do dalšího roku však dochází k více než zdvojnásobení souhlasu v této kategorii. 

K nárůstu souhlasu však dochází i ve zbývajících kategoriích a rozdíly mezi 

kategoriemi se tak do jisté míry vyrovnávají. V posledním roce šetření dochází v první 

kategorii k opětovnému návratu souhlasu na nižší úrovně, vývoj z roku 2002 byl tedy 

jen dočasným jevem. K poklesu souhlasu pak dochází ve všech kategoriích, přičemž se 

některé vrací na úrovně z devadesátých let a v kategorii druhé (tedy u respondentů, kteří 

navštěvují bohoslužby alespoň jednou měsíčně) lze zaznamenat konzervativnější postoj 

k rozvodu nežli v devadesátých letech. I přes tento poměrně nevyvážený vývoj postoje 

k rozvodům je jasné, že respondenti věřící mají mnohem konzervativnější názory na 

rozvody nežli respondenti nevěřící.  
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Tab. 64 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozvod je zpravidla nejlepším řešením 

situace, když pár není schopen řešit manželské problémy“ dle pohlaví v letech 1994, 2002 a 

2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Muž 

Žena 

Celkem 

26,8 26,2 21,9 18,3 6,8 25,9 34,9 22,0 12,2 4,9 

30,6 27,6 16,8 18,3 6,7 29,9 35,0 15,8 14,1 5,2 

28,8 27,0 19,2 18,3 6,7 28,0 34,9 18,8 13,2 5,0 

Signifikance ns ns 

Kontingenční koeficient 0,069 (ns) 0,085 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Muž 23,5 32,8 27,7 11,0 5,1 

Žena 21,1 30,4 30,1 11,1 7,3 

Celkem 22,3 31,5 28,9 11,0 6,2 

Signifikance ns 

Kontingenční koeficient 0,061 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Mezi lety 1994 a 2012 nebyly nalezeny statisticky signifikantní odlišnosti 

v postoji k rozvodům dle pohlaví respondenta. Nicméně lze tvrdit, že v prvních dvou 

letech šetření muži častěji nesouhlasili s daným výrokem oproti ženám a v roce 2012 se 

situace obrací. Co se týče celkového vývoje, tak v roce 2002 dochází v případě obou 

pohlaví k liberalizaci názoru v podobě nárůstu souhlasu nad 60 % s daným výrokem. 

Nicméně do dalšího šetření dochází k poklesu, a to zvláště u žen, kde je nyní 

zaznamenán souhlas nižší nežli v devadesátých letech. Je tedy možné soudit, že 

v současnosti jsou ženy konzervativnější nežli muži ve smyslu směru vývoje od roku 

2002 a s vědomím, že rozdíly mezi pohlavími nebyly statisticky signifikantní.  

Dle rodinného stavu respondenta se postoje k rozvodu významně odlišují ve 

všech sledovaných letech. Velice liberální jsou ve všech šetřeních k rozvodu ne příliš 

překvapivě rozvedení, i když jejich souhlas s daným výrokem v čase klesá. Naopak 

nejvíce konzervativní v devadesátých letech byli poměrně překvapivě svobodní, jejich 

postoj však v průběhu času zaznamenal nejvýraznější proměnu směrem k liberalizaci, 

přičemž lze na konci sledovaného období soudit, že se postoj svobodných respondentů 

přibližuje liberálnímu postoji rozvedených respondentů. V současnosti lze jako nejvíce 

konzervativní skupinu respondentů označit ovdovělé respondenty, kteří souhlas 

s daným výrokem vyjádřili v roce 2012 ze 40 %.  
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Tab. 65 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozvod je zpravidla nejlepším řešením 

situace, když pár není schopen řešit manželské problémy“ dle rodinného stavu v letech 1994, 

2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 

Ovdovělý/ovdovělá 

Rozvedený/rozvedená 

Svobodný/svobodná 

Celkem 

27,5 27,7 18,9 19,0 6,9 26,3 36,3 18,6 14,4 4,5 

34,7 26,4 18,1 15,3 5,6 37,3 25,3 14,5 19,3 3,6 

55,6 21,0 9,9 8,6 4,9 38,8 31,1 19,4 6,8 3,9 

22,7 26,4 23,6 20,2 7,0 26,4 35,9 20,9 10,6 6,2 

29,0 26,9 19,2 18,3 6,7 28,1 35,0 18,9 13,2 4,7 

Signifikance *** * 

Kontingenční koeficient 0,180 (***) 0,133 (*) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 19,9 30,8 31,5 10,9 6,9 

Ovdovělý/ovdovělá 13,8 27,0 34,6 15,1 9,4 

Rozvedený/rozvedená 31,8 32,7 21,3 10,4 3,8 

Svobodný/svobodná 26,3 34,0 24,4 10,5 4,8 

Celkem 22,2 31,4 29,0 11,1 6,3 

Signifikance *** 

Kontingenční koeficient 0,153 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Tab. 66 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozvod je zpravidla nejlepším řešením 

situace, když pár není schopen řešit manželské problémy“ dle věku v letech 1994, 2002 a 2012 

(v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Celkem 

18,3 28,1 22,3 22,3 8,9 25,9 37,7 18,5 11,1 6,7 

31,5 26,8 19,1 18,5 4,1 26,8 34,2 18,2 16,0 4,8 

37,2 25,2 15,3 15,0 7,3 28,8 34,7 21,2 11,7 3,7 

31,7 28,0 18,9 14,6 6,7 30,5 33,3 16,7 14,5 5,0 

28,8 27,0 19,2 18,3 6,7 28,0 35,0 18,7 13,3 5,0 

Signifikance *** ns 

Koeficient Gamma -0,151 (***) -0,029 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

18-29 23,3 35,1 28,8 8,9 3,8 

30-44 25,9 31,5 26,1 10,6 5,8 

45-59 21,6 32,9 29,0 9,5 7,0 

60+ 18,4 27,8 31,8 14,2 7,7 

Celkem 22,2 31,5 28,9 11,0 6,3 

Signifikance ** 

Koeficient Gamma 0,109 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Dle věku byly signifikantní rozdíly v postoji k rozvodu zaznamenány v roce 

1994 a 2012. V prvním roce šetření bylo možné zaznamenat liberálnější postoj 
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prakticky spolu se vzrůstajícím věkem. Došlo tedy k poměrně paradoxní situaci stejně 

jako u rodinného stavu, kde se v devadesátých letech projevily jako nejvíce 

konzervativní svobodní respondenti. A jelikož spolu tyto dvě charakteristiky úzce 

souvisí, rodinný stav je silně spojen s věkem respondenta, lze předpokládat, že se jedná 

o jedny a ty samé respondenty (mladé a svobodné). Tuto situaci mohl pravděpodobně 

zapříčinit odkaz komunistické minulosti. Starší respondenti, kteří prožili v této době 

větší část svého dospělého života, si pravděpodobně osvojili liberální postoj 

k rozvodům, který byl tehdy obvyklý oproti například západní Evropě. Z tohoto důvodu 

mohl být jejich postoj liberálnější nežli postoj mladých a svobodných respondentů. 

Nárůst podílu souhlasu u mladých a svobodných respondentů v dalších letech lze pak 

spojovat již s trendy liberalizace proudící ze západu, nežli jako odkaz komunistické 

minulosti. V roce 2012 pak lze považovat nejmladší respondenty jako nejliberálnější 

skupinu k rozvodům.  

Tab. 67 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozvod je zpravidla nejlepším řešením 

situace, když pár není schopen řešit manželské problémy“ dle velikostní kategorie obce 

v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

25,9 23,4 23,0 24,3 3,3 32,3 33,9 20,3 10,1 3,5 

33,7 26,6 16,3 14,7 8,7 32,5 31,4 17,3 14,1 4,6 

28,6 29,2 18,4 16,9 7,0 26,6 36,3 17,9 13,8 5,4 

27,9 26,0 20,0 18,5 7,5 20,1 38,6 19,7 15,1 6,6 

29,0 26,6 19,3 18,4 6,7 28,0 35,0 18,7 13,2 5,0 

Signifikance ns ns 

Koeficient Gamma -0,004 (ns) 0,105 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 21,0 30,4 30,8 10,5 7,3 

2 23,9 29,4 34,8 9,6 2,3 

3 21,4 36,8 27,9 9,3 4,6 

4 23,1 28,2 22,1 15,2 11,4 

Celkem 22,3 31,5 28,9 11,0 6,3 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,013 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1 = do 1 999 obyvatel, 2 = 2 000 – 9 999 obyvatel, 3 = 10 000 – 99 999 obyvatel, 4 

= nad 100 000 obyvatel + Praha 

V letech 1994 a 2002 nebyly zaznamenány významné rozdíly dle velikostní 

kategorie místa bydliště v postojích k rozvodu, zvláště v roce 2002 si jsou respondenti 

z jednotlivých kategorií svým postojem velmi blízcí, schvalují možnost rozvodů 

přibližně ze šedesáti procent. V roce 2012 pak dochází k poklesu souhlasu ve všech 
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kategoriích a nejvíce konzervativní postoj k rozvodovosti lze zaznamenat v největších a 

nejmenších velikostních kategoriích, respondenti zde rozvod schvalují přibližně z 50 %.  

Tab. 68 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Rozvod je zpravidla nejlepším řešením 

situace, když pár není schopen řešit manželské problémy“ dle vzdělání v letech 1994, 2002 a 

2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Základní 

Bez maturity 

S maturitou 

VŠ 

Celkem 

33,3 29,5 20,2 13,2 3,9 28,5 34,4 16,8 14,5 5,9 

30,8 28,1 18,1 17,5 5,4 30,9 33,0 20,3 11,0 4,8 

25,5 25,3 18,8 22,0 8,4 29,1 35,6 16,0 16,0 3,4 

30,7 27,3 21,6 13,6 6,8 14,5 41,2 22,1 13,0 9,2 

28,8 26,9 19,2 18,4 6,7 28,1 34,9 18,5 13,4 5,1 

Signifikance ns ** 

Koeficient Gamma 0,064 (ns) 0,050 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Základní 23,3 26,5 30,8 12,3 7,1 

Bez maturity 22,9 29,2 31,9 10,2 5,8 

S maturitou 20,8 34,7 26,9 11,6 6,1 

VŠ 22,9 34,9 25,2 10,5 6,6 

Celkem 22,2 31,5 29,1 11,0 6,2 

Signifikance ns 

Koeficient Gamma -0,028 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Signifikantní rozdíly v postojích k rozvodu byly dle vzdělání respondenta 

zaznamenány pouze v roce 2002. V tomto roce lze tvrdit, že respondenti se základním a 

středním vzděláním s maturitou i bez jsou si poměrně blízcí ve svém postoji (vyjádřili 

se souhlasně s daným výrokem přibližně z 62-64 %), ale v tomto ohledu se vydělují 

vysokoškolsky vzdělaní respondenti, kteří deklarovali mnohem konzervativnější postoj 

k rozvodu, a to 56 procentním souhlasem se zkoumaným výrokem. Do roku 2012 pak 

dochází k zajímavému vývoji, jelikož u respondentů se základním vzděláním a středním 

vzděláním s maturitou i bez ní dochází k poklesu souhlasu s daným výrokem, a to 

zvláště výrazně u respondentů se základním vzděláním (přibližně o deset procentních 

bodů v jednotlivých kategoriích). Naopak u respondentů vysokoškoláků dochází 

k mírnému nárůstu souhlasu s daným výrokem, což z nich v roce 2012 učinilo 

nejliberálnější kategorii (s vědomím, že rozdíly mezi kategoriemi v tomto roce nebyly 

prokázány jako signifikantní).  

Analýza postojů k rozvodu zvláště v případě nově se vydělující kategorie 

svobodných a mladších respondentů jako liberálních ukazuje, že se v české společnosti 

po pádu komunismu šíří západní hodnotové trendy. Vysokoškoláci se vydělují oproti 
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ostatním respondentům jako poměrně konzervativní. Ale na druhou stranu 

vysokoškoláci vyjádřili nejnižší souhlas s výrokem, že špatné manželství je lepší nežli 

žádné. Z čehož by bylo možné usuzovat, že manželství pro ně nemá až tak vysokou 

hodnotu a bylo by možné tedy očekávat i poměrně liberální postoje k rozvodu, nicméně 

je možné, že konzervativním postojem k rozvodům tito respondenti vyjadřují důležitost 

jiných cest řešení manželských problémů než je rozvod. Pikálková podobně ukazuje 

(Pikálková, 2003, s 20), že ženy s vyšším vzděláním jsou ochotny partnerský či 

manželský vztah udržet za vyšší cenu než ty s nižším vzděláním, kde uvádí i vyšší 

toleranci k finančním problémům, agresivitě a alkoholismu partnera.  

5.1.9 Česká populace a postoje k mimomanželské plodnosti  

Z pohledu druhého demografického přechodu je stejně jako téma rozvodu 

specifické i téma mimomanželské plodnosti. Odborníci se v podstatě nemohou shodnout 

na tom, zda je šíření mimomanželské plodnosti důsledkem vlivu západních trendů, 

anebo je spíše důsledkem tíživé sociální situace některých skupin obyvatelstva. 

K poznání této problematiky jistě přispěje i identifikace hodnotových orientací 

týkajících se mimomanželské plodnosti v české společnosti dle jednotlivých 

charakteristik respondentů.  

Signifikantní odlišnosti dle frekvence návštěvnosti bohoslužeb je možné 

v postoji k mimomanželské plodnosti zaznamenat v letech 2002 a 2012. V těchto letech 

respondenti, kteří často navštěvují bohoslužby (alespoň jednou měsíčně) deklarují vyšší 

procenta souhlasu s daným výrokem. Tato tendence je patrně v souladu s jejich vírou. 

Mezi lety šetření však dochází k obecnému nárůstu souhlasu s tímto výrokem (u 

respondentů navštěvujících alespoň jednou týdně bohoslužby dochází k mírnému 

poklesu a u respondentů nenavštěvujících bohoslužby nikdy nebo jen méně často také).  
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Tab. 69 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít 

sňatek“ dle návštěvnosti bohoslužeb v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

23,3 37,0 13,7 17,8 8,2 57,7 22,5 4,2 11,3 4,2 

25,0 39,3 12,5 12,5 12,5 33,3 26,3 19,3 15,8 5,3 

19,8 35,6 15,8 20,1 8,8 30,9 27,7 22,0 14,9 4,5 

19,0 35,5 17,6 17,3 10,6 24,3 29,4 23,6 11,6 11,1 

19,8 35,8 16,5 17,9 9,9 28,8 28,3 21,7 12,8 8,3 

Signifikance ns *** 

Koeficient Gamma 0,047 (ns) 0,174 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 67,2 9,8 4,9 9,8 8,2 

2 48,8 28,9 9,1 7,4 5,8 

3 38,2 31,5 18,1 6,9 5,3 

4 25,2 25,9 24,9 15,3 8,6 

Celkem 32,4 27,3 21,0 11,9 7,4 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,307 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1= jednou až několikrát týdně, 2 = jednou až několikrát měsíčně, 3 = jednou až 

několikrát ročně + méně často, 4 = nikdy  

Tab. 70 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít 

sňatek“ dle pohlaví v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Muž 

Žena 

Celkem 

16,5 39,8 17,5 16,0 10,2 28,4 28,2 22,8 13,6 7,0 

22,2 31,2 17,1 19,3 10,2 28,6 27,8 21,7 12,4 9,6 

19,6 35,1 17,3 17,8 10,2 28,5 28,0 22,2 13,0 8,4 

Signifikance ** ns 

Kontingenční koeficient 0,104 (**) 0,048 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Muž 30,9 26,2 24,2 12,2 6,4 

Žena 32,6 29,0 18,5 11,5 8,3 

Celkem 31,8 27,6 21,3 11,9 7,4 

Signifikance * 

Kontingenční koeficient 0,077 (*) 

Zdroj dat: ISSP 

V letech 1994 a 2012 je možné sledovat významné rozdíly mezi postoji mužů a 

žen k výroku „lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek“. V prvním roce šetření 

se muži častěji přiklonili k souhlasné odpovědi, nicméně v roce 2012 se situace obrací, 

a u žen je možné zaznamenat přibližně o čtyři procentní body vyšší souhlas s daným 
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výrokem. Přičemž jsme mezi krajními lety šetření mohli pozorovat nárůst souhlasu 

s daným výrokem u obou pohlaví.  

Tab. 71 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít 

sňatek“ dle rodinného stavu v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 

Ovdovělý/ovdovělá 

Rozvedený/rozvedená 

Svobodný/svobodná 

Celkem 

20,7 37,9 17,2 16,8 7,4 32,2 28,9 21,7 12,2 5,1 

44,6 28,4 14,9 9,5 2,7 47,7 30,2 14,0 7,0 1,2 

21,7 32,5 15,7 18,1 12,0 23,5 24,5 25,5 12,7 13,7 

7,8 29,6 18,9 23,5 20,2 14,5 26,4 24,6 16,7 17,8 

19,6 35,1 17,3 17,8 10,2 28,5 28,1 22,1 12,9 8,4 

Signifikance *** *** 

Kontingenční 

koeficient 
0,268 (***) 0,265 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 36,6 29,5 21,1 7,6 5,2 

Ovdovělý/ovdovělá 60,4 25,8 5,7 5,7 2,5 

Rozvedený/rozvedená 18,5 33,2 19,4 20,4 8,5 

Svobodný/svobodná 17,3 21,3 27,6 19,3 14,5 

Celkem 32,1 27,7 21,0 11,7 7,5 

Signifikance *** 

Kontingenční koeficient 0,330 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

V postojích k mimomanželské plodnosti se respondenti dle rodinného stavu 

jasně odlišují ve všech letech šetření. Nejnižší procentuální souhlas lze zaznamenat 

u svobodných respondentů, kteří mezi lety šetření vyjádřili s daným výrokem přibližně 

40ti procentní souhlas. Naopak nejčastěji si myslí, že lidé, kteří chtějí mít děti, by měli 

uzavřít sňatek, ovdovělí respondenti, u nichž tento názor mezi lety také nejvýrazněji 

posiluje. Naopak pokles souhlasu lze zaznamenat mezi krajními lety šetření u 

respondentů rozvedených, kteří přibližně z padesáti procent vyjádřili s daným výrokem 

souhlas.  
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Tab. 72 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít 

sňatek“ dle věku v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Celkem 

9,5 34,1 18,1 20,9 17,5 16,1 25,8 25,8 16,7 15,7 

18,8 34,2 19,4 19,7 7,8 22,6 22,6 30,3 14,3 10,2 

23,2 36,8 14,3 17,9 7,9 27,0 35,3 21,5 10,4 5,8 

36,0 36,0 16,3 7,6 4,1 49,1 28,4 10,2 10,9 1,4 

19,6 35,1 17,3 17,8 10,2 28,3 28,1 22,1 13,1 8,3 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma -0,269 (***) -0,331 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

18-29 19,3 19,6 27,4 20,2 13,6 

30-44 21,7 25,8 27,4 15,6 9,5 

45-59 28,6 34,5 22,7 8,6 5,5 

60+ 53,5 28,7 9,8 5,1 2,9 

Celkem 31,8 27,6 21,3 11,8 7,4 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma -0,985 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Dle věku respondentů se postoj k mimomanželské plodnosti také signifikantně 

odlišuje. Ve všech letech má vztah podobu, že se zvyšujícím se věkem respondenta se 

zvyšuje rovněž tendence k souhlasu s daným výrokem. Mezi šetřenými lety pak narůstá 

souhlas s daným výrokem u respondentů starších 45 let a naopak u respondentů 

mladších dochází spíše k poklesu (zvláště u nejmladší kategorie respondentů). 

Nejmladší respondenti jsou pak toho názoru, že lidé, kteří chtějí mít děti, by měli 

uzavřít sňatek z 39 %, kdežto respondenti starší 60 let se souhlasně vyjádřili k danému 

výroku z 82 %. Mezi lety se tak zvětšily rozdíly mezi jednotlivými zkoumanými 

kategoriemi věku.  
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Tab. 73 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít 

sňatek“ dle velikostní kategorie obce v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

16,2 40,9 20,6 14,6 7,7 36,5 26,6 22,8 8,3 5,8 

27,8 29,4 12,5 17,3 12,9 29,3 29,9 19,4 13,6 7,8 

18,5 32,2 19,9 20,8 8,5 26,4 27,5 18,7 18,7 8,5 

17,0 38,1 14,0 17,7 13,2 20,5 28,4 29,9 9,5 11,7 

19,8 34,9 17,0 17,9 10,5 28,4 28,1 22,3 12,9 8,4 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma 0,175 (***) 0,142 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 34,2 28,7 16,4 11,4 9,2 

2 32,4 24,6 24,3 14,5 4,2 

3 23,5 34,1 24,3 10,6 7,6 

4 38,9 21,2 19,9 11,3 8,7 

Celkem 31,8 27,6 21,3 11,8 7,5 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,006 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1 = do 1 999 obyvatel, 2 = 2 000 – 9 999 obyvatel, 3 = 10 000 – 99 999 obyvatel, 4 

= nad 100 000 obyvatel + Praha 

Významně se postoj respondentů rovněž liší dle toho, v jaké velikostní kategorii 

je jejich místo bydliště. V letech 1994 a 2002 lze ve vyšších velikostních kategoriích 

jasně zaznamenat liberálnější postoj nežli v nižších velikostních kategoriích. 

V posledním roce šetření dochází ke zvláštní situaci, kdy se přibližuje postoj 

respondentů bydlících ve dvou krajních kategoriích (přibližně na 60 % souhlasu) a také 

se přibližuje postoj respondentů žijících v kategorii 2 a 3, a to přibližně na 57 % 

souhlasu. Všeobecně mezi lety došlo k posílení souhlasu s daným výrokem.  

Signifikantní odlišení postoje dle vzdělání respondenta lze prokázat v letech 

1994 a 2002, kdy se projevuje tendence, že se vzrůstajícím vzděláním respondenta se 

snižuje souhlas s daným výrokem, přičemž je tato tendence patrnější v roce 1994. 

Postupem času se rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi vyrovnávají. Mezi lety 1994 a 

2002 došlo u respondentů s vyšším vzděláním (vysokoškolské a střední s maturitou) 

k nárůstu souhlasu s daným výrokem a naopak u respondentů s nižším vzděláním došlo 

ke snížení souhlasu s daným výrokem, postoj se tedy dle vzdělání měnil v tomto období 

diferencovaně. Do dalšího roku šetření pak je možné zaznamenat shodný nárůst 

souhlasu s daným výrokem ve všech vzdělanostních kategoriích.  
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Tab. 74 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít 

sňatek“ dle vzdělání v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Základní 

Bez maturity 

S maturitou 

VŠ 

Celkem 

31,6 35,3 17,3 9,0 6,8 30,7 27,2 26,8 7,1 8,3 

27,2 34,2 17,0 14,6 7,0 31,5 27,6 20,0 13,2 7,6 

13,4 35,2 17,2 21,5 12,8 26,9 27,4 23,1 15,7 6,9 

13,6 36,2 18,1 20,3 11,9 18,3 33,6 20,6 14,5 13,0 

19,6 35,1 17,3 17,8 10,2 28,6 28,1 22,4 12,8 8,1 

Signifikance *** ** 

Koeficient Gamma 0,207 (***) 0,085 (**) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Základní 39,0 27,7 17,6 7,1 8,6 

Bez maturity 31,1 28,4 19,6 13,9 7,0 

S maturitou 29,5 27,8 23,6 12,1 7,0 

VŠ 30,4 24,9 25,3 11,3 8,2 

Celkem 31,7 27,6 21,5 11,9 7,4 

Signifikance ns 

Koeficient Gamma 0,064 (*) 

Zdroj dat: ISSP 

Data z demografických statistik jasně ukazují, že rodičovství a sňatek ztrácí 

dřívější provázanost, lidé méně často vstupují do manželství a děti se častěji rodí mimo 

tuto formu soužití. Ne nutná návaznost rodičovství a sňatku se potvrzuje i v postojích 

české populace, více než 50 % respondentů si myslí, že lidé, kteří by chtěli mít děti, by 

měli uzavřít sňatek. Nicméně důležitým faktem je, že navzdory tomu, že 

mimomanželská plodnost narůstá v české populaci, postoj k mimomanželské plodnosti 

je více konzervativní (mezi lety došlo k mírnému navýšení souhlasu s daným výrokem). 

Fakt, že se děti mimo manželství rodí častěji ženám s nižším vzděláním, není ve shodě 

se zde zjištěnými postoji. Ženy s nižším vzděláním deklarovali oproti ostatním 

kategoriím (zvláště v letech 1994 a 2002) spíše tradiční postoj. Tento postoj by u méně 

vzdělaných spíše svědčil o tom, že existují strukturální zábrany, které navzdory tomu, 

že respondenti chtějí vstoupit do manželství, jim v tom brání.  

5.1.10 Jsou ti, co žijí v manželství spokojenější než svobodní?  

Jedním z postojů, o kterém je spíše možné soudit, že se nevyvíjel v souladu se 

západními trendy je postoj k výroku „ženatí muži a vdané ženy jsou obecně spokojenější 

než svobodní“. Od devadesátých let postupně posiluje v české populaci postoj, že vdané 

a ženatí jsou obecně spokojenější než svobodní, ale mezi kterými skupinami tento 
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postoj posiluje? Jedná se o ty samé respondenty, pro které jsou u jiných výroků typické 

trendy liberalizace postojů?  

Tab. 75 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Ženatí muži a vdané ženy jsou obecně 

spokojenější než svobodní“ dle návštěvnosti bohoslužeb v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

19,7 31,0 26,8 14,1 8,5 25,4 18,3 43,7 7,0 5,6 

21,1 28,1 24,6 19,3 7,0 14,3 32,1 37,5 12,5 3,6 

18,7 28,7 32,4 13,7 6,5 18,0 27,2 30,7 15,1 9,0 

15,5 29,0 33,7 13,8 7,9 11,1 27,9 36,6 14,8 9,6 

17,1 29,0 32,3 14,1 7,5 14,3 27,3 35,2 14,3 8,9 

Signifikance ns ** 

Koeficient Gamma 0,049 (ns) 0,112 (**) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 27,3 16,4 32,7 9,1 14,5 

2 33,1 22,9 29,7 7,6 6,8 

3 28,0 29,4 29,6 8,9 4,2 

4 18,5 29,5 29,0 13,2 9,8 

Celkem 22,8 28,5 29,4 11,3 8,0 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma 0,158 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1= jednou až několikrát týdně, 2 = jednou až několikrát měsíčně, 3 = jednou až 

několikrát ročně + méně často, 4 = nikdy  

Signifikantní rozdíly v postoji k výroku „ženatí muži a vdané ženy jsou obecně 

spokojenější než svobodní“ dle frekvence návštěvnosti bohoslužeb byla prokázána 

v letech 2002 a 2012. Dochází zde k poměrně zajímavému výsledku, jelikož nejnižší 

procento souhlasu je v obou letech možné zaznamenat u respondentů, kteří navštěvují 

bohoslužby minimálně jednou týdně a také u těch, kteří nenavštěvují bohoslužby vůbec 

nebo jen méně často. Tento postoj je zajímavé srovnat s postojem k výroku „špatné 

manželství je lepší nežli žádné“ zde se respondenti nejčastěji chodící na bohoslužby 

vyjádřili největším procentem souhlasu. O to zajímavější se zdají být tyto výsledky, 

respondenti nejčastěji navštěvující bohoslužby tedy chovají vysokou hodnotu 

manželství, a to v souladu s jejich vírou, ale nemyslí si, že by ti, co žijí v manželství, 

byli nějak spokojenější než ti, co v něm nežijí. Dokonce je u nich možné zaznamenat 

nejnižší procento souhlasu v roce 2012, a to 44 %. Ostatní respondenti, kteří navštěvují 

bohoslužby tak, jak je uvedeno v kategorii dva a tři, si častěji oproti krajním kategoriím 

myslí, že ženatí a vdané jsou šťastnější (cca – 56-57 %).  
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Tab. 76 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Ženatí muži a vdané ženy jsou obecně 

spokojenější než svobodní“ dle pohlaví v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Muž 

Žena 

Celkem 

16,2 27,9 32,3 15,2 8,3 13,9 30,3 32,0 14,8 9,0 

17,3 29,4 32,4 13,1 7,8 14,8 24,3 38,2 14,3 8,4 

16,8 28,7 32,3 14,1 8,1 14,4 27,2 35,2 14,6 8,7 

Signifikance ns ns 

Kontingenční koeficient 0,036 (ns) 0,079 (ns) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Muž 25,7 28,7 28,3 10,7 6,6 

Žena 20,2 28,2 30,2 12,3 9,2 

Celkem 22,9 28,4 29,3 11,5 7,9 

Signifikance * 

Kontingenční koeficient 0,079 (*) 

Zdroj dat: ISSP 

Tab. 77 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Ženatí muži a vdané ženy jsou obecně 

spokojenější než svobodní“ dle rodinného stavu v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 

Ovdovělý/ovdovělá 

Rozvedený/rozvedená 

Svobodný/svobodná 

Celkem 

18,8 32,5 30,0 13,0 5,8 16,0 30,5 36,5 12,1 4,9 

30,1 27,4 28,8 6,8 6,8 25,3 31,3 28,9 10,8 3,6 

13,6 24,7 30,9 22,2 8,6 9,0 22,0 33,0 23,0 13,0 

6,0 19,7 41,6 17,2 15,5 9,0 19,1 33,0 19,9 19,1 

16,5 28,9 32,4 14,1 8,1 14,5 27,3 34,9 14,7 8,6 

Signifikance *** *** 

Kontingenční 

koeficient 
0,250 (***) 0,267 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Ženatý/vdaná 26,8 31,8 28,0 8,7 4,7 

Ovdovělý/ovdovělá 38,1 29,9 25,2 2,7 4,1 

Rozvedený/rozvedená 8,7 29,5 33,8 16,4 11,6 

Svobodný/svobodná 15,6 20,0 29,3 18,9 16,2 

Celkem 23,1 28,7 28,8 11,4 8,0 

Signifikance *** 

Kontingenční koeficient 0,289 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Dle pohlaví nebyly v letech 1994 a 2002 prokázány významné odlišnosti 

v postojích k spokojenosti lidí žijících v manželství. Rozdíly jsou statisticky 

prokazatelné až v roce 2012, kdy jsou muži častěji toho názoru, že ženatí a vdané jsou 

obecně spokojenější (54 %), ženy tento názor souhlasně podpořily ze 48 %. Mezi lety 

souhlasné vyjádření narostlo zejména u mužů.  
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Dle rodinného stavu respondentů se postoj ke zkoumanému výroku jasně 

odlišuje ve všech zkoumaných letech. Nejnižší souhlas s tímto výrokem projevili 

pochopitelně svobodní a rozvedení. Naopak ovdovělí a žijící v manželství vyjádřili 

četnější souhlas s tímto výrokem. Nárůst souhlasu s daným výrokem se odehrál mezi 

lety ve všech zkoumaných kategoriích, kromě rozvedených. V současnosti lze třetinový 

souhlas s tímto výrokem zaznamenat u svobodných, což z nich činí kategorii, která 

projevila nejméně četný souhlas se zkoumaným výrokem.  

Tab. 78 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Ženatí muži a vdané ženy jsou obecně 

spokojenější než svobodní“ dle věku v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

18-29 

30-44 

45-59 

60+ 

Celkem 

9,4 24,8 38,3 15,9 11,5 8,0 18,9 36,4 20,6 16,1 

15,3 28,6 33,9 15,0 7,1 16,5 22,9 38,1 14,2 8,4 

21,0 31,0 29,5 10,7 7,7 12,8 34,1 31,4 15,2 6,4 

28,0 33,3 21,4 13,7 3,6 20,6 33,6 33,2 9,0 3,6 

16,8 28,7 32,3 14,1 8,1 14,4 27,5 34,7 14,8 8,6 

Signifikance *** *** 

Koeficient Gamma -0,217 (***) -0,246 (***) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

18-29 16,7 20,3 28,9 19,6 14,5 

30-44 18,4 28,8 30,9 13,4 8,6 

45-59 19,7 31,9 32,2 8,5 7,7 

60+ 34,7 30,4 24,7 6,9 3,3 

Celkem 22,9 28,4 29,2 11,5 8,0 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma -0,252 (***) 

Zdroj dat: ISSP 

Signifikantní rozdíly ve zkoumaném postoji se realizují i z hlediska věkové 

kategorie. Ve všech zkoumaných letech se projevuje tendence, že se vzrůstajícím věkem 

respondenta také roste souhlas s daným výrokem. Mezi lety 1994 a 2002 nejdříve 

dochází k poklesu souhlasu s daným výrokem ve všech sledovaných kategoriích, 

nicméně tento pokles je kompenzován nárůstem souhlasu v šetření 2012. Tento vývoj 

přinesl to, že lze zaznamenat vyšší souhlasy s tímto výrokem ve všech zkoumaných 

kategoriích oproti devadesátým letům. Tedy i přesto, že lidé vstupují do manželství 

s nižší frekvencí, tak si uchovávají názor, že žijící v manželství jsou obecně 

spokojenější. Má tedy pro ně manželství i nadále určitou hodnotu.  
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Tab. 79 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Ženatí muži a vdané ženy jsou obecně 

spokojenější než svobodní“ dle velikostní kategorie obce v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

1 

2 

3 

4 

Celkem 

16,9 32,2 29,8 14,9 6,2 17,9 28,0 37,5 10,4 6,2 

20,0 26,8 31,2 11,6 10,4 15,0 23,9 38,9 12,9 9,3 

15,8 26,6 35,1 15,2 7,3 12,8 30,2 30,2 19,8 7,0 

15,2 27,7 32,8 14,8 9,4 11,7 25,8 34,8 14,4 13,3 

16,9 28,2 32,5 14,2 8,3 14,4 27,2 35,1 14,6 8,7 

Signifikance ns *** 

Koeficient Gamma 0,052 (ns) 0,097 (**) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

1 22,5 26,5 29,3 13,6 8,2 

2 23,9 29,5 32,6 9,4 4,6 

3 16,9 33,1 29,2 11,3 9,6 

4 29,9 23,5 25,6 11,7 9,3 

Celkem 22,9 28,4 29,2 11,5 8,0 

Signifikance *** 

Koeficient Gamma -0,018 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Poznámky: 1 = do 1 999 obyvatel, 2 = 2 000 – 9 999 obyvatel, 3 = 10 000 – 99 999 obyvatel, 4 

= nad 100 000 obyvatel + Praha 

Signifikantní rozdíly dle velikostní kategorie místa bydliště lze zaznamenat 

v případě postoje ke spokojenosti lidí žijících v manželství zaznamenat v letech 2002 a 

2012. V prvním zmiňovaném roce jsou nejnižší podíly souhlasu patrné ve velikostní 

kategorii dva a největší velikostní kategorii 4. V roce 2012 se situace obrací, v těchto 

dvou kategoriích je možné zaznamenat nejvyšší procentuální souhlasy. Mezi těmito 

dvěma lety také došlo ke zvýšení souhlasných odpovědí ve všech sledovaných 

kategoriích a rozdíly mezi velikostními kategoriemi se zmenšily.  
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Tab. 80 - Vyjádření českých respondentů k výroku „Ženatí muži a vdané ženy jsou obecně 

spokojenější než svobodní“ dle vzdělání v letech 1994, 2002 a 2012 (v %) 

 1994 2002 

 RS SS ASAN SN RN RS SS ASAN SN RN 

Základní 

Bez maturity 

S maturitou 

VŠ 

Celkem 

19,0 31,0 31,0 14,3 4,8 17,6 28,7 35,2 12,3 6,1 

20,7 29,8 29,2 12,8 7,6 14,4 28,7 35,1 14,9 6,9 

13,7 28,9 34,2 14,8 8,4 14,3 25,4 32,5 15,8 12,0 

16,8 25,4 32,9 14,5 10,4 9,7 25,4 38,8 14,9 11,2 

16,8 28,9 32,2 14,1 8,1 14,5 27,4 34,8 14,6 8,7 

Signifikance ns ns 

Koeficient Gamma 0,089 (*) 0,102 (**) 

 

 2012 

 RS SS ASAN SN RN 

Základní 28,3 21,7 32,0 12,3 5,7 

Bez maturity 20,6 33,1 27,7 9,7 8,9 

S maturitou 23,2 27,1 28,2 14,1 7,3 

VŠ 23,3 25,7 32,0 9,5 9,5 

Celkem 23,0 28,3 29,2 11,6 8,0 

Signifikance * 

Koeficient Gamma 0,026 (ns) 

Zdroj dat: ISSP 

Signifikantní rozdíly dle vzdělání respondenta v postojích ke zkoumanému 

výroku lze zaznamenat pouze v roce 2012. Nejvyšší podíly souhlasu lze tak zaznamenat 

u respondentů s vysokoškolským vzděláním a také u respondentů se základním 

vzděláním. Z hlediska postoje k tomuto výroku se přiblížili respondenti se středním 

vzděláním s maturitou a bez ní.   

Že jsou v manželství lidé spokojenější si v současnosti obecně myslí spíše 

vysokoškoláci, starší respondenti, žijící v manželství a také ovdovělí, respondenti žijící 

v největších a nejmenších sídlech a také respondenti, kteří často navštěvují bohoslužby. 

Tato analýza tedy přinesla v lecčems zajímavé výsledky. I v kategoriích respondentů, 

kteří jsou v jiných souvislostech považovány za liberální, je možné zaznamenat 

v průběhu času posílení názoru, že ženatí a vdané jsou obecně spokojenější než 

svobodní.  

5.1.11 Závěrečné shrnutí analýzy 

Na základě výsledků této analýzy je zřejmé, že v české populaci se šíří nové 

liberalismem typičtější hodnoty týkající se rodičovství nebo společného soužití, 

nicméně v některých ohledech si česká populace uchovává specifika některých postojů, 

které se projevují v tradičnější orientaci. Hypotézu č. 2 formulovanou v úvodu práce 

nelze v úplnosti potvrdit, jelikož jak bylo zmíněno, právě postoje k manželství a 
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nesezdanému soužití se místo očekávaného posílení liberalismu v této oblasti mezi lety 

2002 a 2012 proměnily jiným směrem. Právě v tomto období došlo k jistému oživení 

tradičnější orientace v podobě větší nerozhodnosti vůči akceptovatelnosti nesezdaného 

soužití a rozvodu. Období 2002 až 2012 bylo tedy obdobím přelomovým, ale ne vždy 

přineslo větší liberalizaci postojů. Nejen celkové výsledky analýzy, ale i výsledky 

analýzy dle jednotlivých charakteristik respondentů ukazují, že ne vždy je možné hledat 

jasný odraz postoje v reálném chování určité skupiny obyvatel. Třetí hypotézu 

formulovanou v rámci této práce lze prakticky potvrdit. Analýza ukazuje, že nové 

hodnoty liberalismu či individualismu se prakticky ve všech případech vyskytují u 

mladých a svobodných respondentů. V souladu se západními trendy se také liberální 

postoje objevují i u vysokoškoláků, i když bylo upozorněno, že ne vždy jejich postoji 

odpovídá i reálné chování. V některých případech se také vyskytují liberálnější postoje 

u obyvatel větších měst, ale není to pravidlem, také ženy leckdy zaujali liberálnější 

postoj nežli muži. Co je však důležité z hlediska této analýzy, pokud probíhala 

liberalizace či oživení některých tradičnějších hodnot, probíhalo tak napříč zkoumanými 

kategoriemi respondentů, proměna postojů tedy byla obecná, jen se v některých 

skupinách projevila s větší intenzitou.  

HYPOTÉZA 2: Postoje k manželství, nesezdanému soužití, rodičovství a dalším se 

stávají více liberálními a individualistickými v průběhu času. Hlavní proměnu lze 

zaznamenat mezi lety 2002 a 2012.  

HYPOTÉZA 3: Nové hodnoty jsou typické pro mladé respondenty, svobodné, s vyšším 

vzděláním, žijící ve městech a také pro ty, kteří nenavštěvují bohoslužby, tedy nevěřící. 

Vydělení těchto kategorií respondentů v čase posiluje.  
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6 ČESKÁ REPUBLIKA A POSTKOMUNISTICKÉ ZEMĚ – 

PŘEDCHÁZELA PROMĚNA DEMOGRAFICKÉHO CHOVÁNÍ 

PROMĚNĚ HODNOTOVÉHO SYSTÉMU? 

6.1 Manželství jako zastaralá instituce a intenzita sňatečnosti 

Obr. 14 - Souhlasné vyjádření respondentů z vybraných postkomunistických zemí s výrokem 

„manželství je zastaralá instituce“ v letech 1991, 1999 a 2008 (v %) 
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Zdroj dat: European Values Study 

V současnosti lze jako nejliberálněji smýšlející o instituci manželství považovat 

obyvatele Bulharska, Slovinska a také České republiky. Postavení České republiky je 

v tomto ohledu do jisté míry specifické, jelikož na počátku devadesátých let česká 

populace patřila k zemím, jako je Polsko či Slovensko, ve kterých byla instituce 

manželství hodnocena jako zastaralá instituce nejméně často. V průběhu času došlo 

však k zmiňované liberalizaci tohoto postoje, která dostává obyvatele české populace do 

role nejčastěji smýšlejících o instituci manželství jako o zastaralé. Postoje Slovinců a 

Bulharů byly v tomto ohledu liberální již na počátku devadesátých let. Naopak jako 

zemi s nejtradičnějším postojem k manželství lze považovat Slovensko, ve kterém došlo 

ve srovnání s ostatními zeměmi regionu k nejmenšímu posunu směrem k liberalizaci 

postoje. S výjimkou již komentovaných, do jisté míry extrémních případů, lze 

zaznamenat skupinu zemí (Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko a Rumunsko), 
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kde je možné v současnosti vysledovat obdobný postoj k instituci manželství (souhlasné 

vyjádření přibližně na úrovní 17-18 % souhlasu). Celkově lze také vývoj postoje 

k manželství v rámci celého regionu charakterizovat jako stále se liberalizující, téměř ve 

všech zemích narůstá procento souhlasných odpovědí. Výjimkou je Slovinsko a Litva, 

kde mezi lety 1999 a 2008 došlo k mírnému snížení souhlasu s daným výrokem.  

Obr. 15 - Počty uzavřených sňatků a podíl respondentů souhlasících s výrokem, že manželství 

je zastaralá instituce v České republice  
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Zdroj dat: EUROSTAT, EVS 

Poznámky: r = -0,73 

Výsledky souvislosti mezi souhlasem s výrokem o zastaralosti manželství a 

počtem sňatků v České republice replikují výsledky uvedené Rabušicem a 

Chromkovou-Manea. Z grafu č. 15 je zřejmé, že mezi lety 1991 a 1999 se postoj 

k instituci manželství nijak výrazně neproměnil, ale počet sňatků v české populaci 

prudce klesal. Ve druhém období se však výrazně měnil postoj českých obyvatel 

k instituci manželství, ale počet sňatků již stagnoval. Při předpokladu, že postoj je 

nezávislá proměnná, tak orientační hodnota Pearsonova korelačního koeficientu značí, 

že se zvyšujícím se podílem respondentů souhlasících s výrokem o zastaralosti 

manželství se také snižují počty sňatků. Nicméně jak upozorňují Rabušic a Chromková-

Manea je možné, že postoj mohl být závisle proměnnou a tehdy by platilo, že 

s obecným poklesem sňatečnosti (se změnou chování) došlo k tomu, že v populaci 

převládlo klima, že manželství je zastaralou institucí. Tedy se podle autorů článku zdá, 
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že změna chování mohla předcházet změně postoje (Rabušic, Chromková-Manea, 2012, 

s. 32).  

Obr. 16 - Počty uzavřených sňatků a podíl respondentů souhlasících s výrokem, že manželství 

je zastaralá instituce ve Slovinsku 
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Zdroj dat: EUROSTAT, EVS 

Poznámky: r = -0,68 

V případě Slovinska se na první pohled z grafu zdá, že se počty sňatků změnily 

jen minimálně, a to navzdory tomu, že se zvláště v období 1991 a 1999 značně proměnil 

postoj k instituci manželství. Již výše v části věnované srovnání vývoje postoje 

k manželství v rámci postkomunistických zemí bylo nastíněno, že slovinská populace je 

z tohoto hlediska velice liberální. Vysvětlení tohoto poměrně paradoxního vývoje je 

možné hledat ve vývoji počtu sňatků slovinské populace v osmdesátých letech. Ve 

Slovinsku změna reprodukčního chování začala poměrně výrazně již v osmdesátých 

letech oproti většině ostatních postkomunistických zemí, kde byly hlavní projevy 

transformace situovány na počátek devadesátých let. V grafu jsou tak zaznamenány 

hodnoty počtu sňatků, které již odráží jistou stabilitu sňatkového chování slovinské 

populace. Lze se tedy jen domnívat, jaké byly postoje této populace v osmdesátých 

letech a zda mohly být stimulem poklesu sňatečnosti v tomto období. Lze ovšem soudit, 

že z hlediska posunu hodnot i brzkého začátku transformace sňatkového chování je 

Slovinsko dále v průběhu transformace nežli ostatní zkoumané země 

postkomunistického regionu.  
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Obr. 17 - Počty uzavřených sňatků a podíl respondentů souhlasících s výrokem, že manželství 

je zastaralá instituce na Slovensku 
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Zdroj dat: EVS, EUROSTAT 

Poznámky: r = -0,98 

Souvislosti vývoje procenta souhlasných odpovědí s výrokem o zastaralosti 

manželství a počtem sňatků na Slovensku se též věnovali Rabušic a Chromková-Manea. 

V prvním období 1991 až 1999 mírně narostl souhlas s daným výrokem z obdobných 

hodnot jako v České republice. Hodnotová proměna nebyla tak výrazná, aby mohla být 

jedinou příčinou hlubokého poklesu sňatků na Slovensku. Ve druhém období dochází 

ke stabilizaci hodnot obou zkoumaných proměnných, procenta souhlasných odpovědí i 

počtu sňatků. Orientační hodnota Pearsonova korelačního koeficientu, při úvaze, že 

postoj je nezávislou proměnnou, značí stejně jako v České republice, že se zvyšujícím 

se podílem souhlasících s výrokem o zastaralosti manželství se snižují počty sňatků. 

Z grafu je však zřejmé, jak již bylo zmíněno výše, že hodnotová proměna nebyla tak 

výrazná, aby mohla být jedinou příčinou poklesu.  
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Obr. 18 - Počty uzavřených sňatků a podíl respondentů souhlasících s výrokem, že manželství 

je zastaralá instituce v Rumunsku 
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Zdroj dat: EVS, EUROSTAT 

Poznámky: r = -0,66 

V Rumunsku stejně jako v jiných postkomunistických zemích dochází 

v devadesátých letech k poměrně výraznému poklesu sňatků. V tomto období se postoj 

k manželství jako zastaralé instituci změnil jen mírně, je tedy velmi pravděpodobné, že 

ve hře musely být jiné faktory, nežli hodnotové. Důležitost hodnotových faktorů 

vystupuje do popředí mezi šetřeními 1999 a 2008, kdy se souhlas s výrokem o 

zastaralosti manželství v Rumunsku zvýšil z 12,5 % na 19,4 %. O to zajímavější je, že 

spolu s tím, jak manželství ztrácelo ve společnosti hodnotu, mírně narůstal počet sňatků. 

Bližší pohled na data o počtech sňatků po roce 2008 však ukazuje, že v dalších letech 

docházelo k dalšímu poklesu počtu sňatků, a to až na hranici sto tisíc sňatků ročně. Je 

tak možné usuzovat, že dočasný vzestup počtu sňatků okolo roku 2008 mohl být 

kompenzací neuzavřených sňatků z devadesátých let. V dalších letech lze tedy 

uvažovat, že v rumunské populaci klesá hodnota manželství a spolu s tím i počet 

uzavřených sňatků.  
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Obr. 19 - Počty uzavřených sňatků a podíl respondentů souhlasících s výrokem, že manželství 

je zastaralá instituce v Polsku 
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Zdroj dat: EVS, EUROSTAT 

Poznámky: r = 0,32 

V polské populaci je první sledované období obdobné jako v ostatních 

zkoumaných zemích, tj. postoj se mění pozvolna, ale pokles počtu sňatků je poměrně 

výrazný. Ve druhém období však v Polsku dochází k zajímavé situaci, souhlas 

s postojem o zastaralosti manželství se téměř zdvojnásobil a spolu s tím docházelo 

k nárůstu počtu sňatků. I hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu, které je možno 

orientačně použít, značí, že se zvyšujícím se podílem souhlasících s výrokem o 

zastaralosti manželství se zvyšoval počet sňatků. Při podrobnějším zaměření na období 

1999 až 2008 je opravdu možné zjistit, že prakticky po celé toto období počet sňatků 

v polské společnosti narůstal, a to zřejmě současně s tím, jak manželství ztrácelo 

hodnotu. V tomto případě se jako možné vysvětlení může nabízet katolická tradice dané 

země, která může působit ve směru stálého uzavírání sňatků, i přesto, že se některé 

postoje mohou proměňovat.  
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Obr. 20 - Počty uzavřených sňatků a podíl respondentů souhlasících s výrokem, že manželství 

je zastaralá instituce v Litvě 
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Zdroj dat: EVS, EUROSTAT 

Poznámky: r = -1,00 

Asociace mezi počtem sňatků a postojem k instituci manželství v letech 1990 až 

1999 v Litvě ukazuje, že litevská populace je jednou z mála, kde se na počátku 

devadesátých let měnilo sňatkové chování pravděpodobně zvláště v reakci na postoj 

k instituci manželství. V tomto období se podíl souhlasu s výrokem o zastaralosti 

manželství více než zdvojnásobil a spolu s tím docházelo k razantnímu poklesu počtu 

sňatků. V dalším období je možné nalézt opět poměrně jasnou asociaci mezi postojem a 

chováním. Souhlas s daným výrokem mírně klesal, zatímco narůstaly i počty sňatků. 

Litevská populace zdá se být tedy příkladem země, kde postoj k manželství měl také 

odraz v reálném chování populace.  
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Obr. 21 - Počty uzavřených sňatků a podíl respondentů souhlasících s výrokem, že manželství 

je zastaralá instituce v Lotyšsku 
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Zdroj dat: EVS, EUROSTAT 

Poznámky: r = -0,88 

Lotyšská populace pravděpodobně reagovala podobně jako ta litevská. 

V devadesátých letech se podíl souhlasících s tím, že manželství je zastaralá instituce 

téměř zdvojnásobuje a spolu s tím dochází k poklesu počtu sňatků. Rozdíl mezi 

litevskou a lotyšskou populace lze nalézt ve druhém zkoumaném období, lze zde 

zaznamenat shodný nárůst počtu sňatků, s tím rozdílem, že liberalizace postoje 

k manželství v lotyšské populaci i nadále mírným tempem pokračovala.  

V Maďarsku dochází v průběhu celého období ve srovnání s ostatními zeměmi 

k pozvolnému nárůstu souhlasu s výrokem, že manželství je zastaralá instituce. Tento 

nárůst je také provázen patřičným poklesem počtu sňatků po celé období, nicméně 

v prvním období byl posun v postoji pravděpodobně nedostatečný k tomu, aby mohl stát 

za tak výrazným poklesem sňatků v devadesátých letech. Tato situace je společná velké 

části zkoumaných postkomunistických zemí. Při podrobnějším zaměření na vývoj počtu 

sňatků v Maďarsku je možné konstatovat, že na rozdíl od ostatních zemí, zde po celé 

sledované období nedošlo k nárůstu počtu sňatků. Po celé období je možné zaznamenat 

nepřetržitý pokles, který přibližně od roku 2000 zpomaluje. Hodnota Pearsonova 

korelačního koeficientu při její orientační vypovídací schopnosti ukazuje jasnou 
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souvislost počtu sňatků a podílu souhlasících s daným výrokem, spolu s narůstajícím 

počtem souhlasících s daným výrokem klesá také počet sňatků.  

Obr. 22 - Počty uzavřených sňatků a podíl respondentů souhlasících s výrokem, že manželství 

je zastaralá instituce v Maďarsku 

11,4
17,1

20

66

45 40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Souhlas s výrokem (%)

Počet sňatků (v tis.)

s
o

u
h

la
s
 s

 v
ý
ro

k
e
m

 (
%

)

p
o

č
e
t 
s
ň

a
tk

ů
 (

v
 t

is
.)

 
Zdroj dat: EVS, EUROSTAT 

Poznámky: r = -0,99 

V Estonsku podobně jako v Maďarsku došlo k postupnému nárůstu procenta 

souhlasících s výrokem o zastaralosti manželství. Mírný nárůst procenta souhlasících 

s daným výrokem pravděpodobně jako v jiných zemích nemohl být jediným 

determinantem hlubokého poklesu počtu sňatků v devadesátých letech. Ve druhém 

období je nárůst podílu souhlasících doprovázen prakticky stagnací počtu sňatků 

v Estonsku.   

V Bulharsku celé sledované období bylo typické poměrně výraznou proměnou 

postoje k manželství. Navýšení procenta souhlasících s tím, že manželství je zastaralou 

institucí bylo doprovázeno poklesem počtu sňatků a stejně tomu bylo v období druhém. 

Nicméně v tomto období byl nárůst souhlasných odpovědí výraznější a naopak pokles 

počtu sňatků méně razantní. Každopádně se zdá, že v bulharské společnosti byl vývoj 

postoje v souladu s demografickým chováním populace.  
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Obr. 23 - Počty uzavřených sňatků a podíl respondentů souhlasících s výrokem, že manželství 

je zastaralá instituce v Estonsku 
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Zdroj dat: EVS, EUROSTAT 

Poznámky: r = -0,90 

 

Obr. 24 - Počty uzavřených sňatků a podíl respondentů souhlasících s výrokem, že manželství 

je zastaralá instituce v Bulharsku 
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Zdroj dat: EVS, EUROSTAT 

Poznámky: r = -0,91 
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Obr. 25 - Vývoj hrubé míry sňatečnosti ve vybraných postkomunistických zemích v letech 

1980 až 2012 

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

Bulharsko Česká republika

Estonsko Lotyšsko

Litva Maďarsko

Polsko Rumunsko

Slovinsko Slovensko

P
rů

m
ě
r

n
a
 j
e
d

n
u

 ž
e
n

u

 
Zdroj dat: EUROSTAT 

Pro úplnost této analýzy byl zařazen rovněž vývoj ukazatele hrubá míra 

sňatečnosti, který umožní porovnat úrovně sňatečnosti mezi jednotlivými zeměmi. 

Celkový vývoj ukazatele v tomto regionu je typický hlubokým a strmým poklesem 

v devadesátých letech, který byl ve většině zemí provázen krátkodobým zvýšením 

intenzity sňatečnosti po roce 2000, které je však brzy vystřídáno dalším poklesem 

hodnot tohoto ukazatele. Nicméně existují i výjimky od tohoto vývoje, například ve 

Slovinsku, Bulharsku a Maďarsku pozorujeme pokles hodnot hrubé míry sňatečnosti 

prakticky po celé sledované období, které bylo jen mírně oživeno zvýšením hodnot 

tohoto ukazatele, v těchto zemích je pak možné zaznamenat nejnižší intenzitu 

sňatečnosti v rámci zkoumaného regionu. Dále vývoj tohoto ukazatele potvrzuje 

specifické postavení Slovinska. V rámci této analýzy lze považovat Slovinsko za zemi, 

která je nejdále v transformaci reprodukčního chování. Dokazují to vysoké hodnoty 

souhlasu s výrokem, že manželství je zastaralá instituce, které ilustrují šíření západních 

vzorců ve slovinské společnosti. Vývoj počtu sňatků i ukazatele hrubá míra sňatečnosti 

dokumentuje, že Slovinsko je zemí s nejnižší úrovní sňatečnosti, a to po celé sledované 

období. Tento vývoj je zapříčiněn tím, že pokles sňatečnosti začal ve Slovinsku dříve 

nežli v jiných zemích. Naopak nejvyšší hodnoty hrubé míry sňatečnosti lze zaznamenat 

v Litvě, Lotyšsku a Polsku, jak na začátku, tak na konci sledovaného období. Je zřejmé, 
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že tedy svou roli sehrávaly i počáteční hodnoty transformovaných ukazatelů, země, ve 

kterých byla vyšší úroveň sňatečnosti, si uchovávají postavení vyšších hodnot hrubé 

míry sňatečnosti. Je tomu tak i v případě ostatních úrovní ukazatelů. Shrnout tedy lze, 

že i po transformaci si většina zemí zachovala postavení v rámci postkomunistického 

regionu. Česká republika je z hlediska úrovně tohoto ukazatele někde na hodnotách 

průměru pro region postkomunistických zemí.  

Celkově analýza souvislosti mezi reálným chováním a postojem mezi souhlasem 

s výrokem, že instituce manželství je zastaralá a počtem sňatků v dané zemi ukazuje 

některé shodné trendy v regionu postkomunistických zemí. V České republice, 

Slovensku, Rumunsku, Polsku, Maďarsku a Estonsku došlo v první části sledovaného 

období, tedy v devadesátých letech, k razantnímu poklesu počtu sňatků, který byl 

doprovázen jen mírným zvýšením souhlasu s tím, že manželství je zastaralá instituce. 

Bylo by tedy v tomto obecném pohledu možné uvažovat o tom, že proměna 

demografického chování mohla předcházet proměně postoje, a že na počátku 

devadesátých let ve většině postkomunistických zemí na snížení úrovně sňatečnosti 

působily faktory sociálně-ekonomické povahy spojené s transformací tehdejších 

systémů. V těchto zemích pak v druhém období nabývají na síle faktory hodnotové 

povahy, zvyšuje se podíl souhlasících s daným výrokem, a to různým tempem, v České 

republice, Rumunsku a Polsku došlo téměř ke zdvojnásobení souhlasu. Nicméně spolu 

s tím, jak instituce manželství ztrácí svou hodnotu, tak paradoxně narůstají nebo 

stagnují počty sňatků ve všech zmiňovaných zemích, České republice, Slovensku, 

Rumunsku, Polsku, Maďarsku a Estonsku. Pro tento jev je možným relevantním 

vysvětlením uzavírání sňatků dříve odložených (z doby propadu sňatečnosti), které nyní 

lidé uzavřou ve vyšším věku navzdory nepříznivějšímu postoji k instituci manželství. 

Zajímavé je, že klasický vztah mezi postojem a chováním byl prokázán v Litvě a 

Lotyšsku, zde bylo možné zaznamenat, že v devadesátých letech spolu s proměnou 

postoje se také v očekávatelném směru proměňovalo i sňatkové chování obyvatel, 

v tomto ohledu se tyto země v rámci tohoto regionu jeví jako výjimečné. Druhé období 

je v případě Lotyšska již obdobné jako v ostatních zemích regionu, dochází k nárůstu 

podílu souhlasných odpovědí s výrokem o zastaralosti manželství, který je paradoxně 

doprovázen nárůstem počtu sňatků. Litevská situace je však i v tomto období 

výjimečná, dochází totiž opět ke klasické situaci, postoj k instituci manželství se vyvíjí 

v trendech oživujících hodnotu manželství (mírně klesá souhlas se zkoumaným 

výrokem) a v souladu s tím narůstá i počet sňatků, tento jev v jiné ze zkoumaných zemí 
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nebyl zaznamenán. Jako zcela výjimečné se v této analýze vydělilo Slovinsko, jelikož 

transformace reprodukčního chování zde začala zjevně mnohem dříve, nežli v ostatních 

zemích, tudíž situace od devadesátých let dále zachycuje spíše stabilizovaný počet 

sňatků s náznakem mírného poklesu, který je nárůstem souhlasu s tím, že instituce 

manželství je zastaralá doprovázen pouze do roku 1999, poté prakticky stagnuje i 

souhlas s tímto výrokem ve slovinské populaci.  

6.2 Hodnota dítěte a plodnost 

Obr. 26 - Souhlasné vyjádření respondentů ve věku 18-44 let z vybraných postkomunistických 

zemí s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, nebo to není 

nutné?“ v letech 1990, 1999 a 2008 (v %) 
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Zdroj dat: EVS 

Vývoj ve většině postkomunistických zemí lze obecně charakterizovat tím, že 

dítě ztrácí pro respondenty hodnotu. Nejnižší procentuální hodnotu v posledním šetření 

dítěti přisoudili respondenti ze Slovinska. Nižší procentuální souhlasy s daným výrokem 

bylo možné zaznamenat také v Polsku, na Slovensku nebo v Litvě a České republice. 

Naopak nejvyšší hodnotu dítěti přisoudili respondenti z Rumunska, Maďarska nebo 

Lotyšska. V rámci obecného vývoje poklesu hodnoty dítěte lze zaznamenat také 

specifické vývoje. V České republice, Slovensku a Rumunsku lze vysledovat mezi lety 

1990 a 1999 pokles procentuálního souhlasu s daným výrokem, nicméně v dalším roce 

šetření se souhlasu opět navyšuje, v případě Rumunska na úrovně postoje z počátku 

devadesátých let. I přes nějaké odchylky od obecného vývoje lze tedy konstatovat, že i 
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v případě tohoto výroku probíhají jistě trendy liberalizace typické pro západní 

společnosti.  

Obr. 27 - Souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“ v podsouboru respondentů 18-44 let v České republice v letech 1990, 

1999 a 2008 
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Zdroj dat: EVS, INED 

V České republice výsledky souvislosti mezi postojem k hodnotě dítěte a 

reálným chováním v podobě úhrnné plodnosti jasně ukazují, že postoj české populace 

byl v souladu se soudobým demografickým chováním. V době, kdy klesaly hodnoty 

úhrnné plodnosti, se také snižovala hodnota dítěte (v prvním období, 1990 – 1999). Do 

roku 2008 však docházelo ke znovuposílení hodnoty dítěte v podobě souhlasu s daným 

výrokem a také rostly hodnoty úhrnné plodnosti, i když se nepřiblížily hodnotám 

běžným na konci osmdesátých let, případně bezprostředně po transformaci. Rabušic 

s Chromkovou-Maneou tedy poznamenávají (Rabušic, Chromková-Manea, 2012, s. 43), 

že v případě této asociace byl postoj nezávisle proměnnou.  
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Obr. 28 - Souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“ v podsouboru respondentů 18-44 let na Slovensku v letech 1990, 1999 a 

2008 
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Zdroj dat: EVS, INED 

Křivky úhrnné plodnosti a vývoje souhlasu s daným výrokem mají na Slovensku 

obdobný průběh jako v České republice. V prvním období lze jasně konstatovat, že 

spolu s postojem se také proměňovalo chování obyvatel, oba ukazatele v tomto případě 

klesají. Data z druhé části sledovaného období však již ukazují, že vzhledem k tomu, že 

se zvýšila hodnota dítěte pro slovenské respondenty odpovídající odraz v reálném 

chování (tedy v hodnotách úhrnné plodnosti) hledat nemůžeme. Rabušic s Chromkovou 

tedy poznamenávají, že v případě slovenské populace mohl být postoj nezávislou 

proměnnou pouze v prvním sledovaném období (Rabušic, Chromková-Manea, 2012, s. 

43).  

V Bulharsku lze první část období charakterizovat stejně jako v české a 

slovenské populaci jako období, kdy se postoj i chování měnily ve stejném směru. 

V Bulharsku poměrně razantně poklesla hodnota dítěte mezi lety 1990 a 1999, což bylo 

následováno odpovídajícím hlubokým propadem hodnot úhrnné plodnosti do roku 

1999. Postoj bulharských respondentů je tedy možné považovat za nezávisle 

proměnnou. Nicméně v dalším období dochází ještě k mírnému snížení hodnoty dítěte u 

bulharských respondentů, ale hodnoty úhrnné plodnosti narůstají. Je tedy nutné 

pravděpodobně hledat determinanty zvýšení plodnosti v jiné oblasti nežli v hodnotách a 
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postojích mladých respondentů. Bylo by možné uvažovat o roli odložených narozených. 

Většina autorů se shoduje na tom (např. Sobotka, 2003b), že pokles plodnosti 

v devadesátých letech byl spojen s odkládáním rodičovství na pozdější dobu, tento jev 

postupně předpokládá, že dojde k větší či menší kompenzaci propadu úhrnné plodnosti 

z doby odkládání narození. V případě bulharské společnosti by se tak mohlo jednat o 

zvýšení plodnosti v důsledku tohoto jevu.  

Obr. 29 - Souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“ v podsouboru respondentů 18-44 let v Bulharsku v letech 1990, 1999 a 

2008 
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Zdroj dat: EVS, INED 

Podobný jev jako v Bulharsku je možné zaznamenat také v Estonsku. První 

období je typické prudkým snížením hodnoty dítěte i úhrnné plodnosti, nicméně 

v dalším období snížení hodnoty dítěte mírně pokračuje, nicméně navzdory tomu došlo 

k poměrně výraznému navýšení hodnot úhrnné plodnosti, alespoň v kontextu hodnot 

úhrnných plodností v postkomunistických zemích. Postoj tedy v tomto případě nebyl 

v souladu s reálným chováním estonského obyvatelstva.  
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Obr. 30 - Souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“ v podsouboru respondentů 18-44 let v Estonsku v letech 1990, 1999 a 

2008 
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Zdroj dat: EVS, INED 

 

Obr. 31 - Souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“ v podsouboru respondentů 18-44 let v Maďarsku v letech 1990, 1999 a 

2008 
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Zdroj dat: EVS, INED 
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Další informaci o specifickém vývoji zkoumané asociace ukazuje vývoj 

v maďarské populaci. V prvním období, ve kterém ve většině ostatních zkoumaných 

postkomunistických zemí byl postoj v souladu s chováním, je možné zaznamenat 

disproporci mezi těmito dvěma zkoumanými charakteristikami. V tomto období dochází 

i v Maďarsku jako i jinde k poklesu hodnot úhrnné plodnosti, nicméně hodnota dítěte se 

snížila jen minimálně. Stále více než 90 % respondentů vyjádřilo názor, že žena 

potřebuje dítě, aby se naplnilo její poslání. Je tedy zřejmé, že tradiční klima přetrvávalo, 

až do konce devadesátých let. Do roku 2008 lze v Maďarsku zaznamenat již větší 

snížení souhlasu s daným výrokem, které je nyní poměrně paradoxně provázeno 

mírným nárůstem hodnot úhrnné plodnosti. V současnosti lze v Maďarsku zaznamenat 

vůbec nejvyšší procento odpovědí v podobě potřebuje dítě ve srovnání s ostatními 

zeměmi zařazenými do analýzy.  

Obr. 32 - Souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“ v podsouboru respondentů 18-44 let v Lotyšsku v letech 1990, 1999 a 

2008 
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Zdroj dat: EVS, INED 

V Lotyšsku je první období charakteristické rovněž poklesem hodnoty dítěte i 

poklesem hodnot úhrnné plodnosti, postoj lze tedy považovat za nezávisle proměnnou. 

I když pokles hodnoty dítěte nebyl tak výrazný jako v jiných zemích. Mezi lety 1999 a 

2008 pokles hodnoty dítěte pokračuje prakticky stejným tempem, kdežto úhrnná 

plodnost narůstá. Lze tedy pozorovat paradoxní jev, pozorovatelný i v jiných zemích.  
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Obr. 33 - Souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“ v podsouboru respondentů 18-44 let v Litvě v letech 1990, 1999 a 2008 
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Zdroj dat: EVS, INED 

V litevské populaci se hodnota dítěte mezi prvními lety šetření snížila poměrně 

razantně, podobně tomu bylo u úhrnné plodnosti. Současně s úhrnnou plodností se tedy 

měnil i postoj k dítěti. V dalším období hodnota dítěte nadále klesala, ale hodnota 

úhrnné plodnosti zůstala prakticky konstantní, tedy se snížení souhlasu s daným 

výrokem projevilo jen velmi málo, prakticky působilo jako udržení hodnot úhrnné 

plodnosti známých z konce devadesátých let.  

V Polsku lze mezi lety 1990 a 1999 zaznamenat výrazné snížení hodnot úhrnné 

plodnosti, nicméně změna postoje již nebyla tak výrazná, došlo ke snížení souhlasu 

z 68 % na 60 %. V obecném pohledu však probíhala změna demografického chování 

v souvislosti se změnou postoje. V případě polské populace je však rovněž nutné zmínit, 

že hodnota dítěte byla ve srovnání s ostatními zkoumanými zeměmi již na počátku 

sledovaného období poměrně nízká. V dalším období dochází k dalšímu poklesu 

hodnoty dítěte, která je doprovázena podobně jako v případě Litvy, mírným nárůstem či 

spíše stabilizací hodnot úhrnné plodnosti. Pokles hodnoty dítěte se tedy neodrazil 

v dalším poklesu úrovně plodnosti.  
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Obr. 34 - Souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“ v podsouboru respondentů 18-44 let v Polsku v letech 1990, 1999 a 

2008 
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Zdroj dat: EVS, INED 

 

Obr.  35 - Souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“ v podsouboru respondentů 18-44 let v Rumunsku v letech 1990, 1999 a 

2008 
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Zdroj dat: EVS, INED 
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V Rumunsku se hodnota dítěte v rámci celého období proměňovala jen velmi 

málo, což značí přetrvávání tradičního hodnotového systému ve vztahu k rodičovství. 

V tomto ohledu se tedy potvrzuje tradiční orientace rumunského obyvatelstva, kterou 

ukazuje Rotariu (Rotariu, 2006), nicméně, jak bylo uvedeno výše, postoje k instituci 

manželství se v rumunské populaci proměnily, nelze tedy přetrvávající tradiční orientaci 

zobecňovat ve vztahu k postojům nejrůznějšího druhu. I přesto, že byla zaznamenána 

tradiční orientace ve vztahu k rodičovství, došlo k dramatickým poklesům hodnot 

úhrnné plodnosti, které se udržují i do dalšího období, tedy do roku 2008. V rumunské 

populaci se tedy zdá, že není relevantní vést paralelu mezi postojem a reálným 

chováním obyvatel. Důvody poklesu plodnosti byly tedy pravděpodobně jinde, i když 

lze mírný pokles hodnoty dítěte mezi lety 1991 a 1999 zaznamenat.  

Obr. 36 - Souhlas s výrokem „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby se naplnilo její poslání, 

nebo to není nutné?“ v podsouboru respondentů 18-44 let ve Slovinsku v letech 1990, 1999 a 

2008 
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Zdroj dat: EVS, INED 

Slovinsko i v případě asociace mezi hodnotou dítěte a úhrnnou plodností 

potvrzuje svou specifičnost v rámci této analýzy. Hodnoty úhrnné plodnosti i procento 

souhlasných odpovědí se zkoumaným výrokem v roce 1990 ukazují, že Slovinsko je 

opět o „krok napřed“ před ostatními postkomunistickými zeměmi. Přestože se jedná o 

rozdílné úrovně plodnosti i souhlasů je možné soudit, že lze i v této populaci 

zaznamenat v prvním období obdobný vývoj jako jinde ve zkoumaném regionu. Tedy 
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pokles hodnoty dítěte se odráží i v poklesu úhrnné plodnosti. V dalším období již 

souhlas se zkoumaným výrokem stagnuje, a to na velmi nízkých úrovních (ani ne jedna 

třetina respondentů souhlasících s daným výrokem) a tento stav je doprovázen nárůstem 

hodnot úhrnné plodnosti. Objevuje se tedy vztah zaznamenaný i v jiných zemích tohoto 

regionu.  

Rabušic a Chromková-Manea v případě České republiky a Slovenska ukazují 

(Rabušic, Chromková-Manea, 2012), že v roce 1990 vyšší podíly respondentů 

souhlasících se zkoumaným výrokem dokládají přetrvávající vliv tehdejšího 

komunistického demografického režimu, který podporoval k zakládání rodin. Propad 

hodnot úhrnné plodnosti i pokles hodnoty dítěte pak spojují s celkovou modernizací 

obou zemí a tento vývoj považují za indikátor prudkého nástupu druhého 

demografického přechodu v těchto zemích. V dalším roce pak dochází k oživení 

hodnoty dítěte a v souladu s tím i hodnot úhrnné plodnosti, postoje, které Rabušic 

s Chromkovou-Maneou pozorovali v těchto zemích, byly v souladu s demografickým 

chováním v obou zemích (v České republice ve větší míře). Nicméně rozšíření této 

analýzy na další postkomunistické země ukazuje, že Česká republika a Slovensko 

nejsou vůbec nejčastějším případem vývoje těchto charakteristik v tomto regionu. 

Model, který předkládají Rabušic a Chromková-Manea tak nelze generalizovat na 

zbytek regionu, využitelná je pouze jeho část. Kromě Rumunska je všem sledovaným 

zemím společné to, že v prvním období dochází k současnému poklesu hodnoty dítěte a 

i hodnot úhrnné plodnosti. Je tedy zřejmé, že se hodnotová proměna podílela na 

propadu plodnosti v devadesátých letech, nicméně zřejmě ne v bezprostředním počátku 

tohoto období, jelikož v roce 1990 byl postoj k hodnotě dítěte ve většině zemí spíše 

tradiční. V tomto případě je možné pozorování, které přináší Rabušic a Chromková-

Manea rozšířit na celý region postkomunistických zemí. Rumunsko by bylo možné 

zahrnout do tohoto vzorce také, ale snížení hodnoty dítěte bylo opravdu nízké, proto ho 

ponecháme stranou. Odlišení mezi zeměmi regionu pak přináší bližší pohled na období 

1999 až 2008, zde byly asociace diferencované. Právě zde se ukazuje, že Česká 

republika a Slovensko jsou jedinými zeměmi, ve kterých měl postoj a chování tak 

jasnou očekávatelnou návaznost. V těchto populacích mezi lety 1999 a 2008 došlo ke 

zvýšení hodnoty dítěte, které bylo zvláště v České republice doprovázeno také 

odpovídajícím zvýšením hodnot úhrnné plodnosti. Tato reakce byla však v rámci tohoto 

regionu poměrně výjimečná. Nejčastější souvislostí mezi dvěma sledovanými 

proměnnými bylo mezi lety 1999 a 2008 zaznamenané snížení hodnoty dítěte 
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nastoupené již v devadesátých letech, ale toto snížení nebylo doprovázeno dalším 

snížením plodnosti, ale naopak jejím navýšením. Vzniká tak paradoxní situace, při které 

klesá hodnota dítěte v populaci, ale přesto se rodí více dětí. Tato situace je typická pro 

Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko a také do jisté míry Slovinsko (s vědomím 

jeho specifik). Výše v textu byla vyslovena hypotéza, že tato situace může souviset 

s tím, že v devadesátých letech byl propad plodnosti umocněn tím, že velká část 

narozených byla odložena na pozdější dobu, tudíž mohlo v této době (v době zvýšení 

úhrnné plodnosti navzdory klesající hodnotě dítěte) docházet ke kompenzaci hodnot 

úhrnné plodnosti z devadesátých let. Vysvětlením může být také to, že okolo roku 1999 

byly hodnoty úhrnné plodnosti v těchto zemích na kritických úrovních a jejich další 

snižování, které by bylo v souladu s deklarovaným postojem v šetřeních, by znamenalo 

převládnutí jednodětného modelu či bezdětnosti a samozřejmě by přineslo nedozírné 

následky do budoucnosti v podobě demografického stárnutí a dalších. V kontextu 

prozatím dosažených minimálních hodnot úhrnné plodnosti, které byly hodnoceny jako 

kritické, tedy ve zjednodušeném pohledu úroveň plodnosti nemá již kam klesat. Zvýšení 

tedy bylo reakcí na poměrně dlouho přetrvávající velmi nízké, kritické, hodnoty úhrnné 

plodnosti.  

Obr. 37 - Vývoj úhrnné plodnosti ve vybraných postkomunistických zemích mezi lety 1980 až 
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Zdroj dat: INED 
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Pro doplnění analýzy provedené dle Rabušice a Chromkové-Manei je uveden i 

vývoj úhrnné plodnosti ve zkoumaném regionu. Na první pohled je zřejmé, že 

trajektorie vývoje úhrnné plodnosti byly v tomto regionu s většími či menšími 

odchylkami prakticky stejné. Bližší zaměření na tuto situaci ukazuje poměrně značnou 

heterogenitu úrovní plodnosti z osmdesátých let, tedy pomyslných startovních hodnot 

transformace, poté poměrně jasné sblížení intenzity plodnosti na velmi nízkých 

úrovních okolo hranice 1,3 dítěte na jednu ženu a také současný vývoj, který znovu 

naznačuje další rozrůzňování trajektorií plodnosti v postkomunistických zemích. Česká 

republika na počátku i na konci sledovaného období patří k průměru mezi hodnotami 

úhrnné plodnosti v tomto regionu, jejím specifikem však je, že oproti některým ostatním 

zemím byla plodnost delší dobu na velmi nízké úrovni lehce přesahující hodnotu 1,1 

dítěte na jednu ženu. Na první pohled se dále vymykají dvě země se specifickým 

vývojem. Jedná se o Slovinsko, které své jedinečné postavení v rámci tohoto regionu 

prokázalo v obou dvou typech analýzy provedených výše. Ve Slovinsku pokles úrovní 

plodnosti začíná již na počátku osmdesátých let, ne-li dříve, a pokles byl tak více 

pozvolný a pravděpodobně jeho výsledkem jsou dnes jedny z nejvyšších hodnot úhrnné 

plodnosti v postkomunistickém regionu. Slovinsko, vzhledem k tomu, že transformace 

probíhá již přibližně o deset let déle, oproti zbytku regionu, by mohlo ukazovat budoucí 

cestu pro úrovně plodnosti v daném regionu. Druhým specifickým případem je 

Estonsko, které v současnosti jako jediná země, přesáhla hodnotu úhrnné plodnosti 1,6 

dítěte na jednu ženu. Celkově tato analýza ukazuje, že navzdory tomu, že podíl 

jednotlivých příčin (faktory hodnotové proměny a sociálně-ekonomické faktory) byl 

v jednotlivých zemích různý (viz například odlišení Litva, Lotyšsko versus zbytek 

regionu), pokles plodnosti byl razantní, dlouhodobý a téměř všechny země dosáhly 

kritických hodnot, a v některých dokonce stávající vývoj naznačuje přetrvávání těchto 

hodnot.  

Celkově analýza prokázala, že výsledky, ke kterým dochází Rabušic a 

Chromková-Manea na základě zkoumání České republiky a Slovenska, nelze 

generalizovat na větší počet postkomunistických zemí. V mnoha aspektech se projevuje, 

že Česká republika Slovensko jsou poměrně specifickými zástupci tohoto regionu, 

zvláště v případě asociací hodnoty dítěte a úhrnné plodnosti. A ve výsledku se 

postkomunistický region jeví jako poměrně heterogenní. V obou typech analýz bylo 

prokázáno, že hodnotový systém postkomunistických zemí na počátku devadesátých let 

vykazoval spíše tradiční rysy, tedy hodnotová proměna jistě nebyla jediným 
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determinantem proměny demografického chování. Svědčí o tom i fakt, že pokles 

plodnosti i sňatečnosti lze považovat až na některé drobnější odchylky za obecný, 

nicméně hodnotová proměna se již tak obecně nejeví. Připomenout je možné příklad 

hodnoty dítěte a liberálně smýšlejícího Slovinska a v jistém ohledu stále tradiční 

Rumunsko. Nicméně v dalších letech se ve většině zemí hodnotová proměna projevuje, 

nicméně ne vždy je možné nalézt odpovídající asociaci v reálném demografickém 

chování. V některých zjištěných disproporcích mezi postoji a chováním jistě sehrávala 

roli ekonomická situace v době transformace, případně v některých zemích i 

přetrvávající ekonomické problémy, které mohly působit jako jakási brzda šíření 

nových hodnot. Nicméně tento předpoklad by vyžadoval ještě dalšího testování.  

 

HYPOTÉZA 4: Výsledky, kterých dosáhly Rabušic a Chromková-Manea lze zobecnit 

na větší počet postkomunistických zemí.  
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7 ČESKÁ REPUBLIKA – POSTAVENÍ V RÁMCI 

POSTKOMUNISTICKÝCH ZEMÍ A CELÉ EVROPY 

V této části práce je blíže zkoumáno postavení České republiky v rámci Evropy, 

ale také v rámci regionu postkomunistických zemí. K tomuto účelu bylo užito shlukové 

analýzy, pomocí níž bylo získáno šest shluků a jedna země vydělující se samostatně, 

jedná se o Ázerbájdžán (interpretace bude zaměřena výhradně na země, které utvořily 

shluky). Při interpretaci bylo zohledněno řešení s větším počtem shluků z důvodu 

identifikace drobnějších odlišností mezi shluky.  

První shluk tvoří šest zemí (Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, 

Slovinsko a Španělsko) jedná se tedy převážně o země západní Evropy, nicméně 

k těmto zemím v rámci této analýzy patří také Slovinsko a Španělsko, tedy zástupci 

zemí, kde druhý demografický přechod začal později. V těchto zemích je v rámci 

evropského kontextu vyšší úroveň plodnosti (přibližně 1,7 dítěte na jednu ženu), vyšší 

podíl narozených mimo manželství (více než 40 %), průměrný věk při narození dítěte 

přesahuje 30 let a intenzita sňatečnosti je ve srovnání s ostatními zeměmi nejnižší, 

intenzita rozvodovosti patří k evropskému průměru. Z demografických charakteristik 

tohoto shluku je zřejmé, že řada ukazatelů je již na pokročilé úrovni – vysoký průměrný 

věk matky při narození dítěte, ale také vyšší plodnost, která je v Evropě typická pro 

země, kde druhý demografický přechod začal nejdříve. V rámci ostatních zemí země 

tohoto shluku přikládají střední důležitost úplné rodině pro štěstí dítěte, rodičovství jako 

poslání ženy respondenti z těchto zemí spíše nehodnotí tímto způsobem, dávají tedy 

pravděpodobně důraz na jiné životní cíle. V této skupině zemí lze zaznamenat nejvyšší 

procento respondentů souhlasících s tím, že manželství je zastaralá instituce, což také 

dokládá nejnižší intenzita sňatečnosti v tomto shluku. Ke svobodnému mateřství se 

respondenti z těchto zemí staví velmi tolerantně, což prakticky odpovídá vyššímu 

podílu narozených mimo manželství v těchto zemích. Dále respondenti z těchto zemí 

deklarují jednu z nejvyšších tolerancí nesezdanému soužití a souhlas s tím, že 

předškolní dítě pracující matky pravděpodobně strádá, je spíše nižší, ve srovnání 

s ostatními zeměmi. Podíl respondentů postmaterialistů je vyšší, přesahuje 15 %. Tento 

shluk zahrnuje země, ve kterých proměna probíhá již desetiletí (západní země Evropy), 

čemuž také odpovídají pokročilé úrovně demografických ukazatelů, ale také liberální 

postoje k novým fenoménům jako je mimomanželská plodnost či nesezdané soužití, 

vyšší je i podíl postmaterialistů. Nicméně do tohoto shluku, který lze z hlediska teorie 
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druhého demografického přechodu hodnotit jako pokročilý, se zařadilo Španělsko, 

jihoevropská země, kde se druhý demografický přechod objevuje o něco později, nežli 

v severní a západní Evropě, a také Slovinsko, postkomunistická země. Slovinsko tak 

specifickou pozici, která byla prokázána v předchozí analýze, kdy bylo možné tuto zemi 

hodnotit jako nejvíce pokročilou z hlediska druhého demografického přechodu, 

obhajuje i v rámci srovnání s jinými evropskými zeměmi. Z těchto výsledků je zřejmé, 

že hranice modelů druhého demografického přechodu, severozápadní, jižní a 

postkomunistický model, přestávají platit a dochází z geografického hlediska ke 

směšování jednotlivých typů.  

Druhý shluk však kopíruje geografické rozdělení Evropy, tvoří ho čtyři 

severoevropské země, Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko. V těchto zemích je možné 

zaznamenat nejvyšší hodnoty úhrnné plodnosti, prakticky blížící se záchovné úrovni. 

Procento narozených mimo manželství je také nejvyšší v rámci zkoumaných zemí, 

dosahuje téměř 50 %. Průměrný věk matky přesahuje 30 let, intenzita sňatečnosti je 

průměrná ve srovnání s ostatními zeměmi, stejně jako intenzita rozvodovosti. Postoje 

této skupiny jsou velmi liberální prakticky ve všech ohledech, nejnižší procento 

respondentů v rámci Evropy se zde domnívá, že úplná rodina je potřebná pro štěstí 

dítěte, nejnižší procento si také myslí, že mateřství je posláním ženy, nicméně spíše 

nižší podíl respondentů je toho názoru, že instituce manželství je zastaralá. Svobodnému 

mateřství je přisuzována průměrná tolerance, k nesezdanému soužití jsou však 

obyvatele severských zemí nejtolerantnější ze všech zkoumaných zemí. To, že by dítě 

pracující matky mohlo strádat si myslí jen minimum respondentů, v této otázce se 

severské země rapidně odlišují od ostatních zemí Evropy. Výjimečnost a pokročilost 

tohoto regionu z hlediska druhého demografického přechodu také dokresluje nejvyšší 

podíl postmaterialisticky orientovaných respondentů.  
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Obr. 38 - Výsledky shlukové analýzy v evropských zemích na základě demografických 

charakteristik a charakteristik hodnotových systémů jednotlivých zemích v roce 2008 

 

Zdroj dat: EUROSTAT, European Values Study 

Poznámky: použita Wardova metoda, data byla transformována na z-skóry, výpočet vycházel 

ze čtvercové euklidovské vzdálenosti 

Třetí shluk utvořila směs jihoevropských a středoevropských zemí, Itálie, 

Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Švýcarsko. V tomto regionu je úhrnná 

plodnost nižší, nicméně srovnatelná s některými ostatními shluky, podíl narozených 
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mimo manželství je spíše nižší (přesahuje 20 %), průměrný věk matek při narození 

dítěte je však vyšší, přesahuje hranici 30 let, intenzita sňatečnosti a rozvodovosti je 

spíše nižší. Z hlediska demografických charakteristik je tento shluk v některých 

ohledech poměrně specifický, zvláště nižším podílem narozených mimo manželství, 

některé ostatní charakteristiky jsou však srovnatelné se zeměmi, kde je druhý 

demografický přechod nejpokročilejší (severní Evropa). Důležitost přikládaná úplné 

rodině pro štěstí dítěte je v tomto shluku průměrná, podobně je tomu v případě 

hodnocení rodičovství jako poslání ženy, zde lze však považovat tyto země za spíše 

liberální. V těchto zemích si ve srovnání s ostatními shluky vyšší podíl respondentů 

myslí, že manželství je zastaralá instituce, nicméně je zde deklarována nejnižší 

tolerance vůči svobodnému mateřství, což plně koresponduje s nižším podílem 

narozených mimo manželství v tomto shluku. Nesezdanému soužití respondenti 

z tohoto shluku vyjadřují vyšší toleranci ve srovnání s ostatními zeměmi. Podporu 

tradičnímu rodinnému modelu respondenti v zemích obsažených v tomto shluku 

vyjádřili vyšším procentem souhlasných odpovědí v případě výroku, že předškolní dítě 

pracující matky strádá. Toto vyjádření respondentů odpovídá typu rodinné politiky, 

který je například v Rakousku či Německu (v Německu alespoň donedávna byl) 

uplatňován, jedná se o koncepci založené na ochraně rodiny jako instituce, kdežto 

například ve Skandinávských zemích, kde byl deklarován nejnižší souhlas s tímto 

výrokem, je možné hledat systém založený na koncepci individualistické, tedy ochrany 

jednotlivých členů rodiny (např. Kocourková, 2002). První zmíněný model podporuje 

spíše tradiční roli matky ve vztahu k matce v domácnosti, plně se věnující dítěti. Podíl 

postmaterialisticky orientovaných respondentů je v tomto shluku ve srovnání 

s ostatními zeměmi, zvláště těmi postkomunistickými, spíše vyšší. Je tedy zřejmé, že 

hodnotové orientace zemí zahrnutých do tohoto shluku jsou spíše liberální, ale stejně 

jako v případě demografických charakteristik lze zaznamenat určitá specifika, zde 

spojená s nižší tolerancí mimomanželské plodnosti a vyšší podporou tradičního 

rodinného modelu.  

Ve zbývajících třech shlucích se objevují již jen postkomunistické země, z nichž 

jen jediná, Slovinsko, se připojila k zemím, kde se druhý demografický přechod objevil 

dříve. Na základě této analýzy lze tedy považovat postkomunistické země stále jako 

specifické v rámci Evropy, nicméně jako vnitřně heterogenní, jelikož v jejich rámci je 

možné najít minimálně tři odlišné skupiny zemí. Nicméně je možné, že Slovinsko 

ukazuje budoucí vývoj v tomto regionu svým připojením i k zemím s pokročilejší 
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transformací rodinného chování, jelikož jak bylo již výše zmíněno, ve Slovinsku začala 

transformace dříve nežli ve zbytku postkomunistických zemí. Hlavní otázkou tedy je, 

jaká specifika způsobují rozdíly mezi zeměmi, které je možné označit jako 

postkomunistické? Společná je těmto zemím nízká úroveň plodnosti pohybující se 

okolo hranice 1,4 dítěte na jednu ženu, tedy nejnižší úroveň v rámci sledovaných shluků 

(srovnatelná úroveň je typická jen pro třetí shluk).  

Tab. 81 - Průměry zkoumaných charakteristik pro jednotlivé skupiny zemí získané shlukovou 

analýzou 

 1 2 3 4 5 6 7 

Úhrnná plodnost 1,7 1,9 1,4 1,5 1,4 1,4 1,9 

Procento narozených mimo manželství 42,4 49,2 24,8 45,8 25,2 22,6 12,1 

Průměrný věk matek při narození dítěte 30,2 30,3 30,2 28,3 27,8 26,8 26,1 

Hrubá míra sňatečnosti 4,1 5,9 4,5 4,6 6,0 7,7 9,1 

Hrubá míra rozvodovosti 2,2 2,4 2,0 2,5 1,7 4,4 0,9 

Souhlas s výrokem „Když někdo říká, že dítě 

potřebuje domov s oběma rodiči, aby vyrůstalo 

šťastně, souhlasil(a) byste s ním, nebo 

nesouhlasil(a)?“ 

78,4 57,2 83,0 91,8 87,9 95,1 77,7 

Souhlas s „Myslíte si, že žena musí mít děti, aby 

se splnilo její poslání, nebo to není nutné?“ 
36,0 27,6 52,9 76,7 66,3 86,0 93,8 

Souhlas s výrokem „Manželství je zastaralá 

instituce“ 
31,7 17,3 25,1 21,6 16,6 20,5 14,6 

Souhlas s výrokem „Chce-li žena dítě, ale chce 

jej vychovávat sama a žít bez muže, schvalujete 

to, nebo ne?“ 

62,0 51,1 40,7 51,9 53,2 50,3 11,0 

Souhlas s výrokem „Je v pořádku, když dva lidé 

žijí spolu, aniž by byli sezdáni“ 
85,9 90,7 74,4 67,0 52,3 54,8 6,7 

Souhlas s výrokem „Předškolní děti asi trpí, 

jestliže je jejich matka zaměstnaná“ 
43,0 17,3 65,0 53,1 54,4 61,1 84,9 

Podíl respondentů s postmaterialistickou 

orientací 
15,5 19,0 14,8 6,6 6,5 3,5 19,0 

Zdroj dat: EVS 

Poznámky: ve sloupcích jsou uvedena čísla shluku, ze kterých zemí je shluk utvořen, je 

specifikováno v textu, ve sloupci sedm jsou uvedeny údaje týkající se Ázerbájdžánu  

Čtvrtý shluk je tvořen pěti postkomunistickými zeměmi, a to Bulharskem, 

Českou republikou, Estonskem, Lotyšskem a Maďarskem. Tento shluk je typický vyšší 

úrovní mimomanželské plodnosti, která je srovnatelná se severní a západní Evropou 

(přesahuje 40 %). Průměrný věk matek při narození prvního dítěte je v rámci všech 

postkomunistických zemí nejvyšší, přesahuje 28 let, nejvíce se tedy přibližuje severní a 

západní Evropě. Hrubá míra sňatečnosti a rozvodovosti se v tomto shluku také 

přibližuje spíše severozápadní Evropě. Z hlediska demografických charakteristik lze 

tento shluk charakterizovat jako pokročilý, přibližující se zemím, kde druhý 

demografický přechod začal nejdříve, odlišuje je však již zmiňovaná nízká úroveň 
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plodnosti. Odlišnosti od severozápadní Evropy do jisté míry způsobuje vyšší důležitost 

přikládaná úplné rodině pro štěstí dítěte v tomto shluku, ale také vyšší procento 

souhlasu s tím, že žena potřebuje dítě, aby se naplnilo její poslání. Naopak poměrně 

vyšší procentuální souhlas je možné zaznamenat u výroku, že manželství je zastaralá 

instituce a také u tolerance mimomanželské plodnosti, která se pohybuje okolo 50 %. 

Toleranci nesezdanému soužití země tohoto shluku přisuzují nejvyšší v rámci všech 

postkomunistických zemí. Přiblížení zemí tohoto shluku a severozápadní Evropy 

ilustruje také nižší procento souhlasu s výrokem, že předškolní dítě pracující matky 

strádá. Podíl postmaterialistů je však ve srovnání s prvními třemi shluky nízký, mírně 

přesahuje šesti procentní hranici. Tento shluk je tedy, co do demografických 

charakteristik i mnohých charakteristik hodnotového systému nejblíže severozápadnímu 

modelu, pokud tedy pomineme specifický případ Slovinska, které se naprosto vydělilo 

mimo postkomunistické země.  

Pátý shluk tvoří Arménie, Chorvatsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a 

Srbsko. Pro země tohoto shluku je typická nízká míra mimomanželské plodnosti, 

alespoň v celoevropském kontextu, přesahuje 25 %, tímto se země tohoto shluku 

přibližují zemím střední Evropy a jižním zemím, které utvořily třetí shluk. Průměrný 

věk matky při narození dítěte přesahuje 27 let a intenzita sňatečnosti je ve srovnání 

s ostatními zeměmi spíše vyšší a úhrnná rozvodovost naopak nejnižší v rámci celé 

Evropy. Již demografické charakteristiky ukazují nižší toleranci k jiným formám 

soužití, jako jsou neúplné rodiny, nesezdané soužití, osamělé matky. Tento fakt 

podporuje i vyšší souhlas s výrokem, že dítě potřebuje oba rodiče, aby vyrůstalo šťastně 

(v evropském kontextu však ne nijak výjimečná úroveň souhlasu) a také nižší 

procentuální souhlasu s výrokem, že je v pořádku, když spolu dva lidé žijí, aniž by byli 

sezdáni. Severozápadním zemím Evropy se nejvíce z postkomunistických zemí země 

obsažené v tomto shluku přiblížily v případě výroku, který se týká rodičovství jako 

poslání ženy, zde tito respondenti nedeklarovali tak výraznou důležitost. Nicméně 

respondenti z těchto zemí si méně často myslí, že manželství je zastaralou institucí, což 

potvrzuje i vyšší úroveň sňatečnosti v této oblasti. V rámci postkomunistických zemí 

přikládají průměrnou toleranci mimomanželské plodnosti, a to navzdory nízkým 

podílům narozených mimo manželství (v případě třetího shluku bylo možné zaznamenat 

nízké podíly souhlasu s tímto výrokem a také nízkou úroveň mimomanželské 

plodnosti). Jako průměrné v evropském kontextu lze hodnotit také procento souhlasu 

s výrokem, že předškolní dítě pracující matky strádá. Podíl postmaterialistů je stejně 
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jako v předchozím shluku nízký, přesáhl mírně šestiprocentní hranici. V případě tohoto 

shluku není již příliš jasné, zda se tyto země budou vyvíjet cestou, kterou nastoluje 

severozápadní Evropa. Některé charakteristiky demografického režimu vykazují prvky 

předtransformačního modelu (nižší rozvodovost, vyšší sňatečnost). V případě 

hodnotových orientací je však možné ve většině případů zaznamenat některé prvky 

liberalismu, nicméně méně pokročilé než v případě zemí z předešlého shluku.  

Šestý shluk tvoří Bělorusko, Moldavsko, Rusko a Ukrajina, tedy země 

geograficky ryze východoevropské. Úroveň plodnosti, jak již bylo zmíněno, je v této 

skupině zemí srovnatelná s ostatními postkomunistickými zeměmi a se zeměmi 

tvořícími třetí shluk. Úroveň mimomanželské plodnosti je však velmi nízká, nejnižší 

v evropském kontextu, nejnižší je také průměrný věk žen při narození dítěte. Naopak je 

možné v těchto zemích zaznamenat nejvyšší intenzitu sňatečnosti, která je však 

provázena vyšší intenzitou rozvodovosti. Demografické charakteristiky tedy příliš 

nevykazují výrazný posun směrem k severozápadnímu modelu druhého 

demografického přechodu, spíše vykazují prvky předtransformačního reprodukčního 

modelu, který byl typický nižším věkem při narození dítěte, vyšší intenzitou sňatečnosti 

a nižším procentem narozených mimo manželství. Nicméně úroveň plodnosti v těchto 

zemích poklesla a proměnily se i výše zmiňované charakteristiky, jen ne takovým 

tempem jako v ostatních postkomunistických zemích. Vyšší úroveň rozvodovosti může 

být pozůstatkem komunistického zřízení, který byl, jak bylo zmiňováno, k těmto jevům 

poměrně tolerantní. Navzdory vyšší úrovni rozvodovosti obyvatele těchto zemí 

deklarovali nejvyšší důležitost úplné rodiny pro štěstí dítěte a také velmi vysokou 

hodnotu připisovali rodičovství jako poslání ženy. Manželství navzdory tomu, že je 

v těchto zemích zaznamenávána vyšší intenzita sňatečnosti, jako zastaralou instituci 

hodnotilo více než 20 % respondentů, tedy podíl srovnatelný například se třetím 

shlukem. Dále respondenti tohoto shluku deklarovali průměrnou toleranci 

mimomanželské plodnosti a spíše nižší toleranci nesezdanému soužití. Dále se ve 

srovnání s ostatními zeměmi více respondentů vyslovilo, že předškolní dítě pracující 

matky pravděpodobně strádá. Celou situaci dokresluje nízký podíl postmaterialisticky 

orientovaných respondentů, který je nízký i ve srovnání s ostatními postkomunistickými 

zeměmi. Tento shluk je tedy v rámci Evropy poměrně specifický, nejvíce jsou zde 

patrné prvky předtransformačního demografického režimu i předtransformačního 

hodnotového modelu. Lze říci, že na cestě druhého demografického přechodu jsou tyto 

země nejméně daleko. Jistou roli může v této otázce sehrávat také to, že v těchto zemích 
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mohla mít transformace hlubší dopad, v teoretické části práce bylo upozorňováno, že 

některé východoevropské země se mnohem hůře vyrovnávaly s transformací 

ekonomického sytému.  

Hypotézu stanovenou v úvodu práce lze na základě výsledků této části práce 

v podstatě potvrdit. Postkomunistické země se opravdu přibližují severozápadnímu 

modelu průběhu transformace, a to jak průběhem demografických ukazatelů, tak 

hodnotovými orientacemi. Nicméně toto přiblížení probíhá diferencovaně. Existují 

země, které jsou blíže tomuto modelu a také země, které se mu ještě velmi vzdalují, 

nicméně je možné soudit, že průběh změn probíhá stejným směrem. První zmiňovanou 

skupinu zemí tvoří země čtvrtého shluku, kam se zařadila i Česká republika, které 

vykazují nejvíce společných charakteristik se severozápadní Evropou. Na druhém konci 

škály pak stojí ryze východoevropské země, ve kterých není přiblížení tak patrné a do 

jisté míry si zachovávají prvky předtransformačního hodnotového modelu. Diferenčním 

faktorem v míře přiblížení severozápadnímu modelu by mohla být úspěšnost 

ekonomické transformace v devadesátých letech či ekonomická situace vůbec. Jak bylo 

výše zmíněno, Slovinsko a Česká republika, patří mezi země, kde měla transformace 

poměrně hladký průběh a zároveň patří mezi země, které jsou velmi blízké 

severozápadní Evropě, alespoň z hlediska této analýzy. K dalšímu zkoumání by tedy 

mohla být předložena hypotéza, že existují postkomunistické země, ve kterých měla na 

změně demografického chování větší podíl hodnotová proměna a jejich demografické 

charakteristiky, jsou tedy pokročilejší a na druhé straně existují země 

postkomunistického regionu, ve kterých měla na změně demografického chování větší 

podíl ekonomická transformace, a jejich demografické charakteristiky nejsou tak 

pokročilé, spíše vykazují prvky krizového chování.  

  

HYPOTÉZA 5: Postkomunistické země se demografickým chováním a prvky 

hodnotového systému přibližují zemím severozápadní Evropy, ve svém rámci jsou však 

skupinou heterogenní.  

 



Helena Polesná, Proměny rodinného chování v České republice od 90. let 20. století 

162 

8 ZÁVĚR 

Teoretické příspěvky k druhému demografickému přechodu 

v postkomunistických zemích naznačují, že již není možné oddělovat zkoumání 

hodnotových proměn a důsledků ekonomické transformace. Pravděpodobně existují 

země, ve kterých měla na změně rodinného chování větší podíl hodnotová proměna a 

v jiných ekonomická transformace. V tomto ohledu je tedy aktuálním tématem 

zkoumání těchto mechanismů a zjištění, o jaké země se jedná, a jaké faktory mohly být 

příčinou tohoto vývoje, že v některých zemích byl větší vliv hodnotové proměny a 

v některých naopak ekonomické transformace. V rámci zkoumání příčin změny 

v postkomunistických zemích je tedy nutné pracovat s druhým demografickým 

přechodem do jisté míry odlišným způsobem než v severozápadní Evropě. Plné ověření 

teorie znemožňuje to, že teorie a její nástroje byly vystavěny v jiném kulturním okruhu, 

ale také specifika, které postkomunistická transformace měla. Prostřednictvím teorie 

druhého demografického přechodu bylo v této práci poukazováno na odlišnosti mezi 

Českou republikou a severozápadními zeměmi. Cílem této práce tak nebylo ověřit teorii 

druhého demografického přechodu jako celek, ale spíše ji užít jako rámec pro zkoumání 

této široké problematiky a poukázat tímto způsobem na odlišnosti České republiky a 

postkomunistických zemích od ostatních částí Evropy a případně nalezené odlišnosti 

popsat, zdůvodnit, tedy určit faktory, které hrály roli v odlišných trajektoriích rodinného 

chování v České republice, potažmo postkomunistických zemích.  

V části věnované vývoji reprodukčního chování bylo prokázáno, že v obecném 

pojetí se změny nastíněné v teorii druhého demografického přechodu v České republice 

odehrály, Sobotka a kol. (Sobotka, Zeman, Kantorová, 2003) dokonce považují druhý 

demografický přechod jako vhodný vysvětlující rámec pro transformaci v České 

republice. Nicméně výsledky podrobné analýzy podmínek v České republice i 

zprostředkované srovnání s nizozemskou populací ukazují, že aplikace teorie druhého 

demografického přechodu v českých podmínkách není bezproblémová. Některé změny 

spojené s druhým demografickým přechodem se objevují ještě před pádem režimu, 

transformace měla po roce 1990 mnohem rychlejší průběh a úrovně transformovaných 

ukazatelů byly revolučnější. V souvislosti s některými jevy (mimomanželská plodnost, 

nesezdané soužití) je výzkumníky zdůrazňován nepříznivý vliv ekonomických bariér 

v souvislosti s jejich výskytem, což může aplikaci druhého demografického přechodu 
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rovněž znesnadnit, jelikož šíření změn v severozápadní Evropě bylo alespoň na jejich 

počátku zasazeno do poměrně příznivé ekonomické situace. Teorie druhého 

demografického přechodu tak v této části práce umožnila identifikovat shodné a odlišné 

trendy vývoje reprodukčního chování v České republice a severozápadních zemí 

Evropy.  

Analýza postojů české populace dokazuje ve většině případů zřetelnou proměnu 

postojů u většiny výroků týkajících se rodinného chování, lze také soudit, že tato 

proměna probíhá za účasti obdobných nositelů jako v severozápadní Evropě. Nicméně 

v případě některých postojů, jejichž vývoj bylo možné plně zachytit v čase, jsou někdy 

pozorovány rozporuplné trendy, v některých ohledech lze zaznamenat trendy 

liberalizace, jejichž projevy jsou zasazeny zvláště mezi lety 2002 a 2012, nicméně 

v některých případech je do tohoto období situováno jisté oživování tradičnějších 

hodnot ve vztahu k nesezdanému soužití či rozvodu. Zajímavým zjištěním také je, že i 

v této analýze se ukázalo, že postoj obyvatel nemá vždy očekávatelný odraz na poli 

reálného chování obyvatel, mnohokrát bylo možné zaznamenat disproporci mezi 

reálným chováním a postoji obyvatel. I když nebyly zaznamenány vždy jasné trendy 

liberalizace hodnot, je možné soudit, že v české společnosti se formují nové hodnoty 

spjaté s rodičovstvím nebo formami společného života, které jsou doprovázeny i 

nárůstem postmaterialisticky orientovaných respondentů. Srovnání České republiky a 

ostatních evropských a postkomunistických zemí ukázalo, že hodnotový systém české 

populace není zatím ještě tak liberální jako například v mnohých případech ten 

severozápadní, ale v rámci postkomunistických zemí má Česká republika pokročilejší 

postavení, jak z hlediska úrovní reprodukčního chování, tak z hlediska liberalizace 

postojů. Je zřejmé, že tendence, které zasáhly hodnoty a postoje českých obyvatel po 

roce 1990 působí i na skupiny obyvatel, které jsou obecně považovány za velice 

konzervativní. Důkazem může být v mnoha případech se liberalizující postoj 

respondentů často navštěvujících bohoslužby, tedy věřících. Výjimkou nejsou ani 

postoje ovdovělých. Jako liberální respondenti byli pak nejčastěji identifikováni mladí, 

svobodní a respondenti navštěvující méně často bohoslužby. Za liberální lze v mnoha 

případech považovat také postoje vysokoškoláků a respondentů žijících ve větších 

městech (nicméně není to pravidlem).  U žen byla také leckdy zaznamenána liberálnější 

stanoviska nežli u mužů.  
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Analýzy provedené po vzoru Rabušice a Chromkové-Manei ukazují, že jejich 

zjištění nelze plně generalizovat na větší počet postkomunistických zemí, nicméně 

téměř všechny výsledky analýzy naznačují, že na počátku devadesátých let nebyla 

hodnotová proměna ve vztahu k plodnosti ani sňatečnosti tak silná, aby mohla stát sama 

za tak hlubokým poklesem obou zmiňovaných. Je tedy možné uvažovat o tom, že 

hodnotová proměna následovala až za změnou demografického chování. V dalších 

letech lze pak prakticky ve všech zemích nalézt prvky hodnotové proměny, kterou 

Rabušic a Chromková-Manea v případě České republiky a Slovenska spojují s projevy 

druhého demografického přechodu (Rabušic, Chromková-Manea, 2012). 

Postkomunistické země se také jeví v této analýze jako poměrně heterogenní region, a 

to například z důvodu, že lze nalézt v různých zemích různé reakce v demografickém 

chování na snížení či zvýšení hodnoty dítěte nebo reakce na snížení či zvýšení 

atraktivity manželství v populaci, ne vždy bylo možné hledat očekávatelné asociace 

mezi těmito charakteristikami.  

Shlukovou analýzou bylo prokázáno, že se tradiční hranice mezi západní a 

východní Evropou v současnosti pomalu vytrácí, hlavním příkladem může být 

Slovinsko, které se zkoumanými demografickými ukazateli a charakteristikami 

hodnotového systému jasně zařadilo k zemím, kde je druhý demografický přechod 

pokročilý. Dále byla i zde potvrzena, výzkumníky často zmiňovaná heterogenita 

postkomunistických zemí jako regionu. Přibližování severozápadnímu hodnotovému 

modelu probíhá v těchto zemích diferencovaně, byla nalezena skupina 

postkomunistických zemí, jejíž součástí je i Česká republika, charakteristiky této 

skupiny naznačují rychlejší přibližování severozápadnímu modelu.  

Česká republika se tedy mnohými charakteristikami demografického chování i 

postojů obyvatel přibližuje situaci v severozápadní Evropě, nicméně pravděpodobně 

odlišné historické dědictví v podobě komunismu či zhoršená ekonomická situace 

počátků transformace způsobuje některé odlišnosti v průběhu demografických ukazatelů 

i charakteru některých postojů k rodině. Na základě analýzy je zřejmé, že na počátku 

devadesátých let hodnotová proměna nemohla být jediným determinantem 

bezprecedentní změny charakteristik demografického chování, tento fakt tedy svědčí 

pro nezanedbatelnou roli ekonomické transformace. Lze tedy v případě faktorů změny 

české populace uvažovat podíl obou faktorů, s tím, že hodnotová proměna získává na 

síle mezi lety 2002 a 2012. Pokročilé postavení České republiky bylo prokázáno na poli 
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srovnání charakteristik rodinného chování s ostatními postkomunistickými zeměmi, 

ukáže čas, zda se Česká republika stejně jako Slovinsko vymaní z této skupiny a sblíží 

se ještě více se severozápadní Evropou, nebo spolu s ostatními postkomunistickými 

zeměmi utvoří homogennější skupinu se svými specifiky a konvergence Západu a 

Východu se v oblasti rodinného chování nikdy nestane realitou.   
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