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Abstrakt 

Práce „Zakládání rodiny u vysokoškolaček v souvislostech české rodinné politiky“ 

poskytuje nový úhel pohledu na problematiku zakládání rodin u žen s vysokoškolským 

vzděláním v české společnosti – zaměřuje se na strategii rodičovství při 

vysokoškolském studiu. Práce analyzuje pozitiva a negativa této volby a zjišťuje, jakou 

podporu matky vysokoškolačky v českém prostředí mají. Zároveň práce navrhuje, jaká 

opatření by mohla být zavedena v rámci rodinné politiky, aby vysokoškolačky měly 

dobré podmínky pro založení rodiny při studiu. Pro přiblížení životní strategie mateřství 

při studiu slouží analytická část, která představuje subjektivní pohledy sedmi 

respondentek, které popisují svůj život matky při vysokoškolském studiu. Klíčovým 

východiskem této práce je předpoklad, že rodičovství při vysoké škole by se v případě 

dobré podpory ze strany státu mohlo stát vhodnou životní strategií pro řadu 

vysokoškolaček.  

 

Abstract 

This master thesis “Undergraduates establishing their families in the context of the 

family policy in the Czech Republic” offers a new view upon a dilemma of college-

educated women within the Czech society in establishing their families - it is focused on 

the parenthood strategy during the university studies. The thesis provides analysis of 

both positive and negative aspects of the parenthood decision and it investigates what 

sort of support is given to the undergraduate mothers in the Czech Republic. Measures 

that could be introduced to the framework of family policy in order to create suitable 

conditions for the undergraduates establishing their families during the studies are 

proposed. Subjective views of seven respondents, describing their life as an 

undergraduate mothers, are included in the analytical part to help approach the 

undergraduate parenthood strategy development. The key underlaying basis for this 

thesis is the assumption that undergraduate parenthood could be a suitable life strategy 

for a number of women undergraduates, should the government support improve. 
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Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

 

Rodina je základní institucí podstatnou pro fungování a rozvoj každé 

společnosti. Pro zdravé fungování společnosti je nezbytné, aby mladá generace 

zakládala své rodiny včas a aby měla dostatečný počet potomků. Pokud obnova 

společnosti takto přirozeně nefunguje, vznikají problémy s obrovským a dlouhodobým 

dopadem pro celou společnost. 

V české společnosti dlouhodobě stále klesá počet narozených dětí. Mění se její 

věková struktura a starší generace dominují nad mladšími. Stárnutí české populace je 

celospolečenský veřejně politický problém. Souvisí s řadou dalších veřejně politických 

problémů, dopady některých z nich se projevují již dnes, ale nové se jistě objeví 

v budoucnu. Řešení dopadů tohoto vývoje si vyžádá značné finanční prostředky ze 

státního rozpočtu a již dnes je zřejmé, že stát na tyto výdaje nebude mít dostatek zdrojů. 

Státní politika by se tak vedle sanace dopadů stárnutí populace měla zaměřit na řešení 

příčin tohoto vývoje.  

Rodiny zakládá v určitém věku drtivá většina obyvatel. Přístup k zakládání rodin 

je však mezi jednotlivými skupinami obyvatel diverzifikován, přičemž jedním 

z klíčových ukazatelů je dosažené vzdělání osob zakládajících rodiny. Z hlediska 

faktorů obecně hodnocených českou společností jako klíčové pro založení rodiny jsou 

vysokoškolsky vzdělaní lidé skupinou s nejlepšími předpoklady pro založení velké 

rodiny. Vysokoškoláci mají v obecné rovině nejlepší vzdělání, které předpokládá 

kvalitní výchovu dětí v rodině, a dále mají obecně nejlepší materiální zabezpečení, které 
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dětem zajistí vhodné zázemí. Teoreticky by tedy skupina vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel měla mít nejlepší podmínky k založení početných rodin. Realita je ale z mnoha 

důvodů odlišná. Tlak společnosti na materiální hodnoty, vysoké požadavky trhu práce a 

nízká podpora rodinné politiky vedou k tomu, že vysokoškoláci v české společnosti jsou 

naopak skupinou s nejnižším počtem potomků.  

Ve své diplomové práci bych se ráda věnovala právě rozboru této situace 

v současné české společnosti. Chtěla bych zmapovat postoje českých vysokoškolaček 

k mateřství. Zajímá mě, jaké aspekty mají největší vliv na rozhodování vysokoškolaček 

o odkládání doby založení rodiny a rovněž o jejich rozhodnutí mít menší počet dětí. Na 

základě zjištěných poznatků bych ráda vyhodnotila, která opatření české rodinné 

politiky by mohla pomoci ke zlepšení současné situace a zmírnění obecného problému 

stárnutí populace. 

 

Teoretická východiska 

 

Teorie mateřství 

 mateřství jako instinkt 

Každá žena v sobě má rodičovský pud. Tento pud se aktivuje po porodu dítěte. Je 

všeobecně lidský a je to něco, co bylo už předem nachystáno a čekalo na projevení. 

Mateřská láska k dítěti je biologicky naprogramovaná u každé ženy. Na konkrétní 

projevy tohoto biologického instinktu mají vliv osobní zkušenosti, které dotváří postoj k 

rodičovství u každého člověka. (Matějíček, 1994) 

 mateřství jako sociální konstrukt 

Mateřství je sociální a kulturní fenomén. Neexistuje univerzálně platná mateřská 

láska. Představy o mateřství se liší v závislosti na historických a kulturních aspektech 

každé společnosti. (Gjuričová, 1999)  

 

Teorie dobrovolné bezdětnosti 

Individualismus je osvobozením a zároveň ztrátou tradičních jistot a novým 

druhem sociální vázanosti. (Beck, 2004) 
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 Děti odmítá pouze 1 % manželských a 5 % nesezdaných párů. Hlavním 

důvodem není jejich odhodlání nemít děti, ale spíše nepříznivé okolnosti pro jejich 

rodičovství, jako je např. realizace osobních aspirací, budování profesní kariéry, 

zajišťování preferované životní úrovně či pobyt v zahraničí. (Ettlerová, 2003) 

 

Cíle diplomové práce 

 

Základním cílem diplomové práce je zjistit různé přístupy vysokoškolsky 

vzdělaných žen k založení rodiny.  Práce bude zkoumat hodnoty žen, jejich vztah 

k mateřství a ke kariéře a důvody pro upřednostňování jedné z těchto oblastí. 

Dílčí cíle: 

 Prokázat, že vysokoškolsky vzdělané ženy mají méně dětí a v pozdějším věku, 

než méně vzdělané ženy. 

 Zformulovat důvody, které vysokoškolsky vzdělané ženy vedou k odkládání 

věku pro založení rodiny, přestože dobře znají rizika s tímto krokem spojená. 

 Zjistit, zda a proč je pro vysokoškolsky vzdělané ženy klíčovým hlediskem 

dobré materiální zabezpečení pro založení rodiny. 

 

Výzkumné otázky a hypotézy  

 

 Proč vysokoškolsky vzdělané ženy odkládají dobu založení rodiny do vyššího 

věku a riskují zdravotní rizika s t tím spojená? 

 Proč vysokoškolsky vzdělané ženy často upřednostňují kariéru před rodinou? 

 Proč se vysokoškolsky vzdělané ženy více nesnaží prosadit si takové pracovní 

podmínky, které by jim lépe umožnily skloubit mateřství s kariérou? 
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Děti se rodily a budou rodit i v podmínkách velmi špatných, a naopak často chybí tam, 

kde by pro ně byly zdánlivě ideální podmínky. 

         Zdeněk Pavlík
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 PAVLÍK, Zdeněk. V porodnosti jsme na jednom z posledních míst v Evropě. Demografie. 1997, č. 3.  
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Úvod 

 

Stále větší podíl mladých žen se po ukončení středoškolského studia rozhodne 

pro pokračování své studijní dráhy. Volí další studium, a to převážně na vysokých 

školách. Tím se jejich studijní dráha prodlužuje o tři, pět, někdy i více let. Vedle toho je 

pro úspěch na současném trhu práce vysokoškolsky vzdělaných osob ve většině oborů 

nezbytné získat co největší praxi. Studentky tak během studia dnes již obvykle pracují, 

aby byly po absolvování školy konkurenceschopné a získaly dobré pracovní uplatnění. 

Získáním odborné absolventské pozice v oboru však vzniká na absolventky nový tlak, 

protože u odborných pozic zaměstnavatelé požadují neustálý kontakt s profesí a další 

vzdělávání v oboru. Rychlý vývoj a časté změny ve většině oborů jsou neslučitelné 

s několikaletým výpadkem zaměstnance z práce v oboru.  

Drtivá většina vysokoškolaček se současně rozhoduje o zakládání rodiny a 

zároveň o svém studiu či započetí své pracovní dráhy. Hledají takovou strategii, která 

by jim umožnila skloubit mateřství se studiem či budováním profesní kariéry. Jednou 

z otázek, které tato práce řeší, je, zda je možné skloubit studium a péči o dítě.  

Standardní životní dráha vysokoškolsky vzdělaných žen totiž spočívá nejprve v 

absolvování studia, následuje období získávání praxe na pracovním trhu a až poté žena 

chce zakládat rodinu. V té době už je ale ve vyšším věku, snaha o založení rodiny se u 

mnoha párů komplikuje a řadě z nich se již rodinu nepodaří založit vůbec. Tento trend 

má negativní vliv na populační vývoj české společnosti. 

Jako ideální alternativa k tomuto vývoji se jeví založení rodiny v dřívějším věku, 

tedy při studiu vysoké školy. Zakládání rodiny vždy bylo přirozenou součástí života 

lidí, kterou lidé nemohli nijak ovlivnit, a proto ji brali tak, jak přicházela. Až moderní 

doba a důkladná znalost medicíny umožnily lidem zakládání rodiny ovlivňovat a 

svobodně o něm rozhodovat. Lidé si mohli říci, kolik a kdy chtějí mít dětí. Současně 

s touto pro lidstvo naprosto zásadní změnou začalo docházet také k ženské emancipaci a 

zrovnoprávňování žen v oblasti vzdělávání i na trhu práce. Díky tomu ženy současně 

dostaly možnost svobodně rozhodovat o svém životě i o budoucnosti rodiny.                   

Diplomová práce se snaží postihnout všechny aspekty, které rozhodování 

vysokoškolaček o založení rodiny ovlivňují. V úvodu této práce jsou představeny 

teoretické koncepty, z nichž práce vychází. Následující kapitola popisuje aktéry, kteří 
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do dané problematiky jakkoliv zasahují a mohou ji ovlivňovat. Další text se věnuje 

institutu rodiny a přibližuje problematiku rodičovství. Kapitola Diverzifikace strategií 

rodinného života představuje variabilní životní strategie, které mladým lidem nabízí 

možnosti současné doby. Péče o dítě je významně ovlivněna dostupností institucionální 

péče o děti předškolního věku – o současném stavu v této oblasti pojednává následující 

kapitola. Další text se věnuje postavení vysokoškolaček s dětmi na trhu práce. Autorka 

představuje českou rodinnou politiku a navrhuje opatření, která by měla být zavedena 

na podporu rodičovství vysokoškolaček. Poslední kapitola zahrnuje výzkumné šetření, 

které bylo pro účely této práce provedeno mezi sedmi respondentkami – matkami 

vysokoškolačkami – a ověřuje hypotézy, které si stanovila autorka práce. 

Cílem diplomové práce je ozřejmit situaci českých žen, které založily rodinu 

během vysokoškolského studia. Práce zkoumá také přístup vysokých škol a nastavení 

rodinné politiky, zda vůbec a v jaké míře poskytují matkám vysokoškolačkám podporu. 

Cílem práce je tak představit a posoudit objektivní hlediska, která ovlivňují rozhodování 

lidí o založení rodiny, a také důsledky volby určité strategie. Práce nabízí nový úhel 

pohledu na pořadí a kompatibilitu jednotlivých životních fází u vysokoškolaček.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Základní hypotézou diplomové práce je, zda současné nastavení rodinné politiky 

a přístup vysokých škol podporují studenty v zakládání rodiny a zda umožňují 

vysokoškolačkám propojit studium s péčí o dítě. 

V rámci základní hypotézy je možné pokládat si následující dílčí otázky: Má 

vysokoškolský vzdělávací systém spoluzodpovědnost za klesající porodnost, zvyšující 

se věk matek a rostoucí počet dobrovolně bezdětných? Pokud ano, měl by se vzdělávací 

systém zajímat o rodinnou politiku a snažit se svým působením přispět ke zlepšení 

prokreačního chování vysokoškoláků? A jaké změny musí proběhnout v nastavení a 

zacílení rodinné politiky tak, aby cílila i na potřeby matek vysokoškolaček? Je podpora 

mateřství během vysokoškolského studia cestou ke zlepšení demografického vývoje 

české společnosti? 
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1.  Teoretické koncepty 

 Problematiku zakládání rodiny u vysokoškolaček lze nahlížet z pohledu několika 

teoretických konceptů. Tyto teorie podávají vysvětlení specifik životní fáze, ve kterých 

se vysokoškolačka při zakládání rodiny nachází. Další teorie pak popisují aspekty, které 

vysokoškolačky rozhodující se pro založení rodiny musejí zvažovat, a podmínky, 

s jakými vysokoškolačky do rodičovství vstupují. 

 

1.1 Teorie přechodu k dospělosti 

 

Podle teorie E. Duvalla je vývoj životní dráhy jednotlivce v čase uspořádán v 

několika jednotlivých od sebe rozlišitelných úsecích. Jednotlivé úseky jsou mezi sebou 

propojeny přechody, tzv. tranzicemi.
2
  

Přechod k dospělosti podle této teorie nastává přijetím souboru sociálně 

definovaných rolí spjatých se sociálním statusem dospělého.
3
 Jedná se o sérii dílčích 

přechodů, které souvisejí jednak s posunem jedince od ekonomické závislosti na 

rodičích k vlastní ekonomické nezávislosti, a dále pak s přechodem od orientační 

rodiny, ve které jedinec vyrůstal, k prokreační, tedy vlastní rodině jedince.  

De Singly
4
 považuje za hlavní kritérium přechodu k dospělosti získání 

ekonomické nezávislosti na rodičích. S prodlužováním doby studia se také oddaluje 

ekonomické osamostatnění jedince. De Singly však zároveň připomíná, že ekonomická 

podpora nemusí vycházet pouze od rodin, ale také od státu. Právě finanční pomoc státu 

je klíčovým aspektem ovlivňujícím rozhodování mladých lidí o založení rodiny. Je 

třeba si uvědomit, že vhodné nastavení finanční pomoci státu je opatřením, které může 

změnit rozhodování mladých lidí o založení rodiny. 

Dnešní sociologie obecně rozlišuje pět specifických tranzic, které provázejí 

přechod k sociální dospělosti jedince. Jedná se o: 

1. Ukončení studia 

2. Vstup na pracovní trh 

                                                           
2
 MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999, s. 123. 

3
 CHALOUPKOVÁ, Jana in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 

rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 13. 
4
 CHALOUPKOVÁ, Jana in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 

rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 28. 
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3. Odstěhování se od rodičů 

4. Vstup do manželství 

5. Založení rodiny  

Za nejvýznamnější přechod v životní dráze jednotlivce je považován právě 

přechod k rodičovství, kterému se věnuje tato práce.  

V průběhu druhé poloviny 20. století došlo v zemích západní Evropy 

k prodloužení procesu vstupu do dospělosti. Jednotlivé kroky tohoto procesu se oddálily 

a zvýšila se variabilita pořadí i načasování jednotlivých tranzic.
5
 Oproti tomu 

v Československu v období socialismu zůstávala posloupnost i časování tranzic 

poměrně jednotná. Většina mladých lidí dodržovala společností nastavené a všeobecně 

přijímané pořadí tranzic. Po roce 1989 se však mladým lidem otevřely stejné možnosti, 

jaké měli již dříve mladí lidé v západní Evropě. To ovlivnilo změnu a rozvolnění 

v uspořádání tranzic a model přechodu k dospělosti se tak v následujících letech 

sjednotil s modelem v západní Evropě. 

Dnešní model přechodu k dospělosti, a tedy i přechodu k rodičovství, je 

ovlivněn především novými a téměř neomezenými možnostmi volby, které lidem 

přináší dnešní doba. To vede k výrazné diferenciaci životních drah lidí a ke změnám v 

jejich hodnotové orientaci. Změny v procesu přechodu k dospělosti jsou způsobeny také 

změnami ve významu rodiny diferenciací rodinného uspořádání.  

Zásadní vliv na změny v přechodu k dospělosti má také prodlužování doby 

studia, které je způsobeno především rostoucím počtem lidí studujících vysokou školu. 

Období studia se především u žen stále častěji překrývá s obdobím vhodným pro 

zakládání rodiny. Důsledky tohoto konfliktu a jeho možná řešení dále analyzuje tato 

práce. 

 

1.2 Teorie vynořující se dospělosti 

 

S předchozí teorií přechodu do dospělosti souvisí další teorie, teorie vynořující 

se dospělosti J. Arnetta.
6
 Ve vyspělých společnostech dochází k prodlužování období 

                                                           
5
 CHALOUPKOVÁ, Jana in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 

rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 26. 
6
 CHALOUPKOVÁ, Jana in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 

rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 14. 
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mezi dospíváním (adolescencí) a dospělostí. Jednotlivé sociálně vymezené přechody do 

dospělosti se posouvají do vyššího věku. Dokladem toho jsou změny v demografickém 

chování mladých lidí nebo v prodlužování doby studia.  

Období mezi 18. a 25. rokem věku Arnette označuje jako období vynořující se 

dospělosti (emerging adulthood). Lidé v tomto věku již nejsou závislí na rodičích a 

rozhodují se samostatně, ale na druhé straně oddalují přijetí dalších rolí spojených 

s dospělostí, jako je nástup do zaměstnání nebo založení rodiny. Podle Arnetta je člověk 

v tomto období zaměřen především na hledání sama sebe. Soustředí se na identifikaci 

svých preferencí v partnerských vztazích a také na identifikaci preferencí pro své 

studijní a profesní zaměření. Jedinec je v tomto období nestabilní a neochotný plánovat 

a přijímat dlouhodobé závazky.  

Stejnou koncepci teorie prosazuje i francouzský sociolog O. Galland, který tuto 

životní fázi označuje jako období post-adolescence. Za hlavní rys tohoto období 

považuje hledání identity a experimentování.
7
 

Na základě výše rozvedené teorie lze konstatovat, že rozšíření možností 

vysokoškolského studia pro široké vrstvy obyvatelstva mělo vliv na standardní proces 

přechodu k dospělosti. S rostoucím počtem studentů došlo k úplnému rozvolnění 

přechodů k dospělosti. Lze tedy přeneseně říci, že dostupné vysokoškolské studium 

narušilo tradiční fáze životního a rodinného cyklu. Do životního cyklu mladých lidí byla 

včleněna fáze vynořující se dospělosti (nebo také post-adolescence). Vysokoškolské 

studium tak lze ad absurdum považovat za jednoho z „narušitelů“ prokreačního chování 

mladé generace. 

 

1.3 Teorie racionální volby  

 

Teorie racionální volby popisuje situaci obtížné slučitelnosti zaměstnání a péče o 

rodinu. Autor této teorie G. Becker říká, že maximálního užitku domácnosti se dosáhne 

v případě, že každý člen domácnost se věnuje rozvoji jiného typu lidského kapitálu. 

Vyšší investice do vzdělání žen zvyšují hodnotu žen na trhu práce. Tím roste hodnota 

času žen, a pokud se takové ženy věnují péči o domácnost, znamená to vyšší náklady 

                                                           
7
 CHALOUPKOVÁ, Jana in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 

rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 27. 
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ztracených příležitostí, než pokud by se věnovaly placené práci odpovídající jejich 

vzdělání.
8
 

Teorie racionální volby pojmenovává důvod, proč se stále více vysokoškolaček 

rozhoduje pro odkládání rodiny do vyššího věku. Uvědomují si hodnotu svého vzdělání 

a potřebu ho neustále rozvíjet praxí. Zároveň vnímají vysoké ztráty na profesním poli, 

které jim přináší několikaleté období péče o děti.  

Čas a úsilí věnované absolvování vysokoškolského studia je pro ně natolik 

cenné, že ho nechtějí obětovat mateřství, při kterém jejich vzdělání ztrácí na hodnotě, 

protože není dlouhodobě rozvíjeno a udržováno praxí. Vysokoškolsky vzdělané ženy 

tak stále častěji volí takovou strategii, kdy se nejprve rozhodou vybudovat si silnou 

pozici ve své profesi tak, aby byly nepostradatelnými odbornicemi a silnými hráčkami 

na trhu práce. To jim usnadní návrat do práce po rodičovské dovolené – mohou mít 

větší jistotu, že se jim podaří vrátit se na stejnou pozici a navázat na svou kariéru tam, 

kde ji přerušily. 

 Racionální volbu by ženy vysokoškolačky nemusely používat v případě, že by 

zvolily odlišnou životní strategii, a sice mateřství při studiu vysoké školy. Právě 

podrobné analýze a hledání pozitiv a negativ této životní strategie se v dalších 

kapitolách podrobně věnuje další text. 

 

1.4 Teorie genderové spravedlnosti 

 

Teorie genderové spravedlnosti P. McDonalda upozorňuje na rozpor mezi 

systémem vzdělávání a pracovním trhem, které nabízejí poměrně velkou genderovou 

rovnost, a rodinnou politikou, která k prosazování genderové rovnosti vůbec nepřispívá.  

Ženy v české společnosti mají neomezené možnosti účasti ve vzdělávacím 

systému a na pracovním trhu, ale česká rodinná politika a institucionální systém naopak 

podporují tradiční dělbu rolí v rodině a přisuzují ženám roli pečovatelky.
 9 

 

 

                                                           
8
  CHALOUPKOVÁ, Jana in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 

rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 14. 
9
 CHALOUPKOVÁ, Jana in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 

rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 15. 
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1.5 Teorie životní dráhy 

  

Ženy dnes stále častěji váhají se založením rodiny. Založení rodiny je přitom 

přirozenou a nedílnou součástí životní dráhy většiny žen. Teoretický koncept životní 

dráhy upozorňuje na provázanost událostí a stavů, kterými jedinec během svého života 

prochází. Zdůrazňuje, že individuální životní dráhy jednotlivců se vždy odehrávají 

v určitém institucionálním prostřední, které tyto dráhy značně determinuje a ovlivňuje.  

Životní dráhy jednotlivců jsou ovlivněny historickým, kulturním a 

institucionálním kontextem dané společnosti. Individuální životní dráhy jednotlivců 

jsou značně ovlivňovány také očekáváním společnosti ohledně „správného“ pořadí a 

časování životních událostí.
10

 Očekávání společnosti ohledně časování životních 

událostí značně ovlivňuje i rozhodování žen o založení rodiny. Ženy se dostávají do 

konfliktu mezi vlastními představami a představami své rodiny i širšího okolí. Je pak na 

jejich rozhodnutí, jestli se ztotožní s očekáváním okolí, nebo si zvolí vlastní cestu. 

 

1.6 Globalizační teorie 

 

M. Mills a H. P. Blossfeld představují globalizační teorii, podle které v důsledku 

globalizace došlo k nárůstu nestability pracovních drah. Mladí lidé tak čelí nestabilitě, a 

proto odkládají dlouhodobé rodinné závazky, jako je vstup do manželství nebo založení 

rodiny.
11

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 CHALOUPKOVÁ, Jana in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 

rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 13. 
11

 CHALOUPKOVÁ, Jana in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 

rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 15. 
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2. Aktéři 

 

Aktéři jsou všechny subjekty, kterých se problematika zakládání rodin u 

vysokoškolaček určitým způsobem dotýká. Každý z aktérů má určitý zájem na vývoji 

této problematiky. Zájmy jednotlivých aktérů mohou být protichůdné a střetávat se. 

Podle teorie koalic aktérů mezi sebou aktéři v rámci každé politiky vzájemně 

komunikují, vyjednávají, uzavírají kompromisy a prosazují určité společné cíle.
12

 Na 

základě vzájemného působení a střetávání jednotlivých aktérů se vyvíjí politika a 

formují jednotlivá opatření ovlivňující oblast zakládání rodin u vysokoškolaček. Vliv na 

zakládání rodin u vysokoškolaček má celá řada aktérů.  

 

Studentky a absolventky vysokých škol jsou mladé ženy, které jsou biologicky 

na vrcholu svých reprodukčních sil. Jako studentky nebo absolventky vysokých škol 

však v v předmětné životní fázi mají obvykle jiné priority než reprodukci. Věnují se 

studiu oboru, který si zvolili, a vedle toho se snaží získat cenné zkušenosti v rámci 

praxe. Po dokončení vysokoškolských studií se pak absolventky snaží získat praxi ve 

svém studijním oboru a nastartovat svou profesní kariéru. Ve stejném věku, kdy 

vysokoškolačky řeší tyto studijní a pracovní povinnosti, je však zároveň nejvyšší čas 

pro zakládání rodiny. Aktivity profesní a rodinné však v této životní etapě jdou u 

vysokoškolaček proti sobě a ženy stojí před velkou volbou, zda upřednostní rodinu na 

úkor profesního růstu, který později budou těžce dohánět, nebo se úspěšného startu své 

profesní kariéry v oboru úplně vzdají a upřednostní založení rodiny, či zda primárně 

zůstanou v kontaktu s profesí, což však většinou znamená odklad založení rodiny. 

Studentky a absolventky vysokých škol tak stojí před velkou životní volbou, ve které 

jim však stát neposkytuje žádná pomocná opatření, která by jejich situaci usnadnila. 

Vysokoškolačky spolu se svými partnery jsou klíčoví aktéři, kteří rozhodují o 

založení či nezaložení rodiny a načasování založení rodiny. Rozhodování 

vysokoškolaček z velké části závisí na nastavených podmínkách, které však ony 

většinou nemohou příliš ovlivnit.  Nastavení podmínek však mohou ovlivňovat ti aktéři, 

kteří se ve společnosti podílí na směřování a na tvorbě rodinné politiky. 

 

                                                           
12

 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Upr., dopl. a aktualiz. vyd. v českém jazyce. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2005, s. 41. 
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Rodiny jsou základní jednotkou společnosti, ve které dochází k reprodukci 

společnosti. Výchova a hodnoty předávané v orientační rodině zásadně ovlivňují postoje 

mladé generace (tedy vysokoškolaček) k významu rodiny a rodičovství. Zároveň 

rodinné zázemí a podpora orientačních rodin mladých partnerů může být zásadní 

v jejich rozhodování o založení rodiny. Vysokoškolští studenti zpravidla nejsou 

finančně samostatní a jsou tak závislí na podpoře svých orientačních rodin. Pokud se 

rozhodnou pro založení vlastní (prokreační) rodiny, jsou na pomoc svých rodičů 

odkázání jak po finanční stránce, tak mnohdy i na výpomoci s hlídáním dětí. Jak 

vyplývá i z analytické části této práce, podpora ze strany rodin je klíčová pro to, aby se 

vysokoškolačky mohly rozhodnout pro založení rodiny. 

Stát je tvůrcem veškeré veřejné politiky, tedy i rodinné politiky. Státní správa 

tak má značnou moc, jak ovlivnit podmínky života rodin s dětmi. Nastavení podmínek 

pro život rodin s dětmi ve státě významně ovlivňuje rozhodování lidí o založení rodiny. 

Stát může zavést posuzování dopadu na rodiny u každé zaváděné veřejné politiky. Může 

se zaměřit na přijímání prorodinných opatření v rámci sociální a rodinné politiky. Stát 

může hodnotit legislativní změny z pohledu dopadů na harmonizaci pracovního a 

rodinného života. „Stát a jeho instituce vytvářejí, koncipují a naplňují sociální politiku 

státu. Na realizaci této politiky se podílí moc zákonodárná, výkonná i soudní.“
13

 

Rozhodující vliv na tvorbu politiky mají ve státní správě jednotlivá ministerstva. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) jako 

příslušné ministerstvo pro vysoké školy by mělo mít zájem na zvyšování 

konkurenceschopnosti vysokých škol, k čemuž může přispět právě i prostřednictvím 

prorodinných opaření, která udrží v akademické sféře více mladých nadějných vědkyň. 

MŠMT je subjektem, který může prosazovat zavedení opatření podporujících porodnost 

vysokoškolaček prostřednictvím zapojení vysokých škol. Pro ty je MŠMT řídícím 

subjektem a v mezích, které nepatří do akademické samosprávy, ale do dikce státní 

správy, může MŠMT zavádět školám nové povinnosti v oblasti opatření podporujících 

studenty-rodiče.   

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) je aktérem, pro 

nějž je prosazování prorodinných opatření hlavním úkolem, a to ve všech oblastech 

života společnosti. Opomíjet by MPSV neměla ani skupinu vysokoškolských studentek 

                                                           
13

 ČABANOVÁ, Bohumila; MUNKOVÁ, Gabriela. in POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Upr., dopl. 

a aktualiz. vyd. v českém jazyce. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, s. 258. 
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a absolventek vysokých škol. Tato skupina obyvatelstva je stále početnější, a pokud 

chce stát podporovat porodnost, měl by se zaměřit především na tuto rostoucí skupinu 

obyvatel. Měl by zjišťovat jejich potřeby a zamýšlená opatření jim přizpůsobit. Jen tak 

budou mít opatření žádoucí efekt a pomohou mladým lidem, kteří chtějí uspět 

v podmínkách trhu vzdělávání a práce a zároveň založit rodinu. 

Ministerstvo financí může podpořit studenty-rodiče tím, že jim poskytne 

zvláštní daňové úlevy. 

 

Politické strany jsou dalšími subjekty s velkým vlivem na problematiku 

zakládání rodin. Politické strany vytvářejí volební programy, které vycházejí ze 

základní hodnotové a ideologické orientace strany. Volební programy stran představují 

také návrhy opatření v oblasti rodinné politiky. Pokud jsou politické strany u moci, 

snaží se opatření navržená ve svých volebních programech prosazovat. Každá strana má 

zcela jiný přístup k problematice rodin s dětmi. Složení politické reprezentace má 

klíčový vliv na směřování vývoje podmínek života rodin s dětmi, a tedy i rozhodování 

partnerů o založení rodiny. 

Média jako hromadné sdělovací prostředky jsou důležitým aktérem, který 

zprostředkovává informace široké veřejnosti a ovlivňuje veřejné mínění. Média mohou 

značně působit na proces přijímání prorodinných opatření. Svým působením mohou 

média proces přijímání takových opatření značně zjednodušit nebo zkomplikovat. 

Vysoké školy jsou aktéři, kteří nemohou ovlivňovat přímo rodinnou politiku. 

Mohou však na ni působit nepřímo, protože mohou ovlivňovat podmínky studentů a 

studentek vysokých škol, které mohou mít vliv na jejich rozhodování o založení rodiny. 

O zavedení některých opatření mohou jednotlivé vysoké školy rozhodovat samy v rámci 

své autonomie. Vysoké školy jako samosprávné subjekty práva jsou oprávněny 

samostatně rozhodovat o svém hospodaření, a tedy i o investicích. Vysoká škola tedy 

může přímo ovlivnit kolik, peněz do prorodinných opatření investuje. 

Opatření zásadní povahy, která by zasahovala do fungování vysokých škol tak, 

jak je upraveno v zákoně o vysokých školách, by musela být přijata legislativní změnou. 

V takovém případě by vysoké školy mohly opatření prosazovat pouze formou lobbingu 

u zástupců moci zákonodárné, protože vysoké školy samy nemají zákonodárnou 

iniciativu. 
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Vysoké školy se mohou rozhodnout pro zavádění prorodinných opatření, a to jak 

věcné, tak i finanční povahy. Prorodinná opatření, která mohou vysoké školy zavádět, 

jsou blíže rozvedena v podkapitole 10.1 této práce. 

 

Zaměstnavatelé jsou aktéři, kteří ovlivňují nastavení trhu práce. Zaměstnavatelé 

vytvářejí požadavky na zaměstnance a uchazeči o zaměstnání se těmto požadavkům 

snaží co nejlépe vyhovět, aby byli na trhu práce úspěšní. Trh práce však vytváří stále 

více konkurenční prostředí, které působí proti snahám o harmonizaci práce a rodiny.  

Požadavky zaměstnavatelů se nejvíce snaží naplňovat právě vysokoškolsky 

vzdělaní uchazeči a uchazečky. Absolventky vysokých škol mají zpravidla velké 

pracovní aspirace a usilují o úspěšnou pracovní kariéru. Tomu podřizují svůj rodinný 

život, protože vědí, že bez praxe by na trhu práce neuspěly. Zaměstnavatelé usilují o co 

největší zisk a osobní potřeby a rodinný život zaměstnankyň většinou příliš nereflektují.  

  

Obce jsou aktérem, který může zakládání rodin ovlivňovat především 

prostřednictvím regulace kapacity zařízení předškolní péče o děti. Zakládání rodin u 

občanů obce mohou ovlivnit prostřednictvím řady opaření, která mohou prosazovat v 

rámci své samostatné působnosti. Zaváděním prorodinných opatření mohou také do 

obce přivést nové rodiny s dětmi. Všechna tato opatření však mohou zavádět pouze na 

území své obce. V rámci celospolečenské diskuze o prorodinné politice však obce 

nemají výraznější vliv.  

 

Organizace občanského sektoru jsou aktéry více rolí. Zakládání rodin u 

vysokoškolaček mohou ovlivnit praktickou pomocí, především s hlídáním dětí – a to i 

na vysokých školách. Zároveň mohou působit jako lobbingové subjekty a pomáhat 

s prosazováním klíčových prorodinných opatření. Mohou působit také na rozhodování o 

rozdělování finančních prostředků státu. 
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3.  Rodina 

 

Rodina je nejzákladnější a nejdůležitější společenskou institucí, protože zastává 

pro společnost nenahraditelné funkce. Rodina je nezbytná pro reprodukci společnosti, 

socializaci jedinců a přenos kulturních vzorů z generace na generaci. 

Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, k tvorbě 

lidského kapitálu a k růstu a výchově budoucích generací. Prosperita rodin podmiňuje 

udržitelný kulturní, sociální i ekonomický rozvoj společnosti. Přesto lze podle Národní 

koncepce rodinné politiky
14

 konstatovat, že česká rodina slábne. Spolu s ní dochází k 

oslabování soudržnosti členů rodiny. Postavení žen a dětí je zranitelnější než dříve. Z 

postojů lidí i z podmínek vytvářených pro život rodin státem se vytrácí solidarita 

bezdětných s rodinami s dětmi.  

Přestože rodiny mají pro společnost nenahraditelný význam, tak současná 

společnost a stát jejich význam materiálně ani finančně nedoceňuje. Rodiny s dětmi jsou 

znevýhodněny vůči ostatnímu obyvatelstvu. Moderní společnost klade stále větší 

význam na jednotlivce a jeho role ve společnosti. Zároveň s tím se snižuje význam 

přikládaný rodině jako základnímu celku společnosti. Jak upozorňuje Národní zpráva o 

rodině, „výchova dětí je přes svůj nesporný význam pro společnost pojímána jako 

důsledek svobodného rozhodnutí rodičů a jejich preferencí, nikoli jako činnost 

prospěšná pro všechny. Rozhodnutí mít či nemít děti je považováno za soukromou věc 

rodičů, kterou společnost nikterak neovlivňuje ani neupřednostňuje“.
15

 

Nenahraditelný význam rodiny deklaruje řada mezinárodních i národních 

legislativních dokumentů a stejně tak i veřejnost v sociologických průzkumech. Přesto 

se však rodina dostává do konfliktního vztahu s hodnotami, které prosazuje výkonově 

orientovaná společnost. Péče o děti a práce v rodině jsou v celospolečenském kontextu 

vnímány jako méně důležité než práce v zaměstnání a vytváření ekonomických hodnot. 

Toto společenské vnímání dokládá oslabené postavení pečujících rodičů na trhu práce a 

nedostatečné finanční ohodnocení péče o dítě. 

 

 

                                                           
14

 Národní koncepce rodinné politiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2005, s. 3. 
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 Národní zpráva o rodině. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004, s. 11. 
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4. Rodičovství 

 

V minulosti bylo rodičovství přirozenou součástí života každého člověka. 

V moderní společnosti se však díky vynálezu antikoncepce rodičovství pro většinu lidí 

změnilo z přirozené životní fáze v akt vědomé volby.  

Možnost rozhodování o založení rodiny přinesla moderním společnostem změny 

v demografickém vývoji a také zájem vědy o rodičovství. Od sedmdesátých let 20. 

století, kdy poprvé došlo k poklesu porodnosti pod reprodukční míru, se institucí 

rodičovství začala zabývat také sociologie. Začal být zdůrazňován vliv společnosti na 

rozhodování lidí o rodičovství – vliv veřejného mínění, ekonomické a politické situace 

v zemi a nastavení životních podmínek pro rodiny s dětmi.  

Rodiče jsou ve výchově dětí značně osamoceni, protože rodičovství je dnešní 

společností považováno za věc soukromou. Zároveň výchova dětí a zabezpečení rodiny 

jsou společností vnímány jako méně přínosné a důležité v porovnání s individuálními 

výkony jednotlivců v zaměstnání. Společnost na jedné straně rodiče nedoceňuje a na 

druhé straně od rodičů očekává kvalitní péči o děti a pečlivou výchovu dětí. Naplnit tyto 

požadavky pro rodiče znamená obětovat nejen dostatek času a osobního nasazení, ale 

také finančních prostředků k materiálnímu zabezpečení kvalitní výchovy dětí. Vedle 

toho rodiče musí být osobnostně zralí a odhodlaní čelit negativním společenským 

jevům, které komplikují život rodin s dětmi.
16

 

Možnost volby o založení rodiny dnešním mladým lidem situaci neusnadňuje, 

spíše naopak. Antikoncepce ženám, respektive párům, umožnila se rozhodnout o tom, 

kdy a kolik chtějí mít dětí. Rozhodování o založení rodiny, které je dnes značně 

ovlivňováno vývojem ve všech oblastech života společnosti – ve státní správě, 

ekonomice, politice i ve všeobecném mínění. Rodiče dnes velice odpovědně zvažují 

všechny podmínky svého života a jejich vhodnost pro založení rodiny.  
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4.1  Přechod k rodičovství 

 

Přechod k rodičovství je považován za nejvýznamnější přechod v rodinném 

cyklu i v lidském životě vůbec. A. Rossiová
17

 definovala čtyři specifické vlastnosti 

přechodu k rodičovství: 

1. Je to přechod, ke kterému dochází pod silným kulturním tlakem, který je 

vyvíjen zejména na ženu. Sociální status ženy je ve všech společnostech 

pevně svázán s mateřstvím. 

2. Jde o přechod, ke kterému může dojít i mimovolně, pokud je dítě počato 

neplánovaně. 

3. Jedná se o přechod nerevokovatelný. Rozhodnutí o početí dítěte se, na rozdíl 

od většiny ostatních rozhodnutí v životě nedá vzít zpět. 

4. Přechod k rodičovství je přechod zlomový. Ostatní životní přechody mají 

většinou přípravnou fázi a jsou pozvolné. Oproti tomu přechod k rodičovství 

je náhlý – dítě, které tu dosud nebylo, zde jednoho dne je. Těhotenství 

připraví ženu na mateřství fyziologicky, ale ne sociálně. Těhotenství je pro 

matku obdobím představ o dítěti a po porodu matka často zažívá šok a 

v období vyrovnání se s mateřstvím bývá psychicky nestabilní. 

 

4.2 Dobrovolná bezdětnost 

 

Antikoncepce přinesla po 2. světové válce nový fenomén: dobrovolnou 

bezdětnost. Dnes již je dobrovolná bezdětnost legitimizována a je společností přijímána 

jako alternativní životní strategie.
18

 Pro dobrovolnou bezdětnost se dnes stále častěji 

rozhodují právě vysokoškolsky vzdělané ženy, které se chtějí věnovat své profesní 

kariéře a vědí, že mateřství by jejich profesní postup značně zbrzdilo.  
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 ROSSI, Alice in MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, s. 149 – 

151. 
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5. Diverzifikace strategií rodinného života 

 

Lze říci, že dnes již neexistuje jediná a univerzálně platná strategie pro to, kdy je 

vhodné založit rodinu. V minulosti měli lidé obvykle velmi podobné životní dráhy – 

krátké období vzdělávání, časný nástup do práce, sňatek v mladém věku a brzké 

založení rodiny. Dnes mají lidé obrovskou škálu možností, jak si uspořádat život. 

Rozšíření životních možností a rostoucí individualizace životních drah jedinců přinesly 

diverzifikaci představ o ideálním životním uspořádání. Tento trend značně ovlivňuje 

také rozhodování mladých lidí o založení rodiny a dochází také ke značnému 

rozlišování představ o ideálním věku pro rodičovství.   

Nejvýznamnější změnou v demografickém chování po roce 1989 v české 

společnosti byl pokles počtu narozených dětí. V. Kuchařová a M. Tuček
19

 vidí 

vysvětlení ve změně sociálně ekonomických podmínek života mladé generace po roce 

1989. Zásadní vliv mělo otevření vzdělanostních příležitostí. Klíčové byly na jedné 

straně nové možnosti na trhu práce, na druhé straně také vznik nezaměstnanosti a s ní 

spojená nejistota zaměstnání a finančního zabezpečení. Ke změně rodinného chování 

mladé generace po roce 1989 jistě přispěla také možnost cestování, otevření prostoru 

pro vyšší spotřebu a také nový fenomén nedostatku a finanční nedostupnosti bydlení. 

Plodnost v České republice je trvale pod hranicí prosté reprodukce. K zajištění 

obnovy populace je třeba dosáhnout úhrnné plodnosti 2,1 dítěte na ženu. Tento 

dlouhodobě trvající nepříznivý stav vede ke stále většímu prohlubování stárnutí 

populace, které je obrovským problémem pro další vývoj celé společnosti. R. Klufová a 

Z. Poláková
20

 vnímají pokles porodnosti v české společnosti jako důsledek nižší 

plodnosti mladých žen. Odkládání narození dítěte do vyššího věku vede k nižší úhrnné 

plodnosti žen.
 
 

Názory na otázku ideálního věku pro založení rodiny se liší jak mezi odborníky, 

tak i mezi laickou veřejností. Mateřství v každém věku má určitá pozitiva a negativa. 

Otázku nejvhodnějšího věku pro založení rodiny lze nahlížet z hlediska biologického, 

psychologického, náboženského nebo třeba ekonomického a z každého hlediska se bude 
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 KUCHAŘOVÁ, Věra; TUČEK, Milan. Sociálně ekonomické souvislosti rodinného chování mladé 

generace v České republice. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1999, s. 41. 
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 KLUFOVÁ, Renata; POLÁKOVÁ, Zuzana. Demografické metody a analýzy: demografie české a 

slovenské populace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, s. 180. 
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nejvhodnější věk pro založení rodiny lišit. Ve výsledku je v dnešní době pro založení 

rodiny rozhodující především hodnotová orientace partnerů, určující jejich priority, a 

tedy i pro ně nejvhodnější věk pro založení rodiny.  

 

5.1 Představy o ideálním věku pro založení rodiny 

 

„Dimenze věku hraje významnou roli při uvažování o různých životních 

událostech a při výkonu sociálních rolí v průběhu života. V každé společnosti existují 

určité představy o tom, v jakém věku má dojít k určité životní události či co je a není 

přijatelné pro osoby v určitém věku, tj. v jakém časovém rozmezí mohou být vykonávány 

určité sociální role (do kdy je člověk považován za příliš mladého a od kdy je naopak 

vnímán jako příliš starý).“
21

 

Výzkumy veřejného mínění ukazují, že společnost považuje za minimální 

spodní hranici pro vstup do rodičovství dospělost (u žen 18 – 20 let, u mužů 19 - 22 let) 

a za horní hranici reprodukce považují věk 40 – 43 let u žen a 45 – 50 let u mužů. Za 

ideální věk pro vstup do rodičovství je v České republice považován věk u žen 24,7 

roku a u mužů 28,2 roku.
22

 Tyto výsledky lze porovnat s výsledky z ostatních 

evropských stát v grafu 1 níže. Zajímavé je, že společnost v České republice považuje 

za vhodný poměrně velký věkový rozdíl mezi partnery (téměř 4 roky). Ve většině 

ostatních evropských států lidé chápou ideální věk pro založení rodiny stejně u žen i u 

mužů. 

Tyto výsledky dokazují, že společnost upřednostňuje u žen nižší věk při 

zakládání rodiny. Pokud však žena studuje na vysoké škole, je ve věku 24,7 let často 

ještě studentkou. Přeneseně tak lze tento výsledek výzkumu veřejného mínění vnímat 

jako základní argument pro podporu žen v mateřství při studiu. 
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rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 33. 
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Graf 1: Představy o ideálním věku pro založení rodiny v evropském srovnání 

 

Zdroj: CHALOUPKOVÁ, Jana. Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání. In: 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., s. 121. 

 

Graf 2 ukazuje, jak se představy o ideálním věku pro založení rodiny liší podle 

věku a vzdělání respondentů. Pro starší generace respondentů je ideální věk pro založení 

rodiny celkově až o 2 roky nižší, než je tomu u mladší generace. U respondentů všech 

generací se zřetelně projevuje různý názor podle jejich vzdělání, když vysokoškolsky 

vzdělaní respondenti ve všech věkových skupinách stanovují ideální věk pro založení 

rodiny vždy do vyššího věku než stejně staří respondenti s nižším dosaženým 

vzděláním. Z toho lze dovodit, že respondenti při určení ideálního věku rodičovství 

vždy vycházejí ve své životní dráhy a počítají se stejnou délkou studia, jako měli oni. 

Vysokoškolsky vzdělaní respondenti tak pravděpodobně při odpovědi podvědomě 

počítají s vysokoškolským studiem, tedy s prodlouženou studijní etapou životní dráhy. 

Proto ideální věk pro založení rodiny stanovují výše – do věku po absolvování 

vysokoškolského studia. 
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Graf 2: Ideální věk ženy při narození prvního dítěte podle vzdělání a kohorty 

respondentů 

 

Zdroj: CHALOUPKOVÁ, Jana. Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání. In: 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., s. 124. 

 

5.2 Trend odkládání rodičovství do pozdějšího věku 

 

Mladí lidé dnes zakládají rodiny průměrně o několik let později než v období 

socialismu. Existují dva hlavní názory vědců na příčiny této změny. Podle prvního 

názoru je odklad rodičovství do pozdějšího věku důsledkem změn hodnot ve společnosti 

a rozšíření možností, které se otevřely mladým lidem. Druhý názor považuje za hlavní 

příčiny odkladu rodičovství ekonomické vlivy, špatnou bytovou situaci a rostoucí 

požadavky pracovního trhu.
23

 Domnívám se, že pravdu mají obě skupiny vědců, protože 

vliv na odsun rodičovství mají všechny výše zmíněné faktory. Odsun zakládání rodiny 

do vyššího věku tak musí být posuzován jako komplexní veřejně politický problém, 

který je ovlivňován řadou oblastí života společnosti a jehož důsledky následně řadu 

oblastí života společnosti také zpětně ovlivňují.  
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 MITCHELL, Eva in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 
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Odkládání rodičovství do pozdějšího věku je klíčovým faktorem, který 

v posledních desetiletích ovlivňuje změny v porodnosti ve vyspělých zemích. 

Rozhodným demografickým ukazatelem pro zkoumání vývoje populace se stalo 

hodnocení porodnosti při odloženém rodičovství. Dokud se při odloženém rodičovství 

zachovávala míra porodnosti, společnost se obnovovala. Je-li počet dětí v důsledku 

odkládání rodičovství žen doplněn o několik let později v důsledku pozdějšího 

rodičovství žen, společnost se obnovuje. Pokud se však v důsledku pozdějšího 

rodičovství „doplní“ pouze část z předpokládaného počtu dětí, porodnost ve společnosti 

klesá. Míra poklesu porodnosti tedy do značné míry závisí na tom, do jaké míry se 

porodnost při odloženém rodičovství doplní.
24

 Ve skutečnosti však odložení rodičovství 

přináší snížení porodnosti. Ženy odkládající rodičovství, které by i chtěly mít více dětí, 

takový počet dětí mít nestihnou z biologických důvodů. Odkládání rodičovství do 

pozdějšího věku tak rozhodně je jedním z důvodů, které způsobují klesající porodnost. 

Čísla v grafu 3 dokazují strmě stoupající věk matek v zemích Evropské unie. 

V České republice za pouhých 10 let stoupl průměrný věk matek o téměř 2,5 roku. To je 

podle mého názoru alarmující vzrůst. Pokud bude průměrný věk matek dále růst 

stejným tempem, problémy způsobené pozdějším rodičovstvím se budou významně 

prohlubovat. 
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 FREJKA, Tomáš; SOBOTKA, Tomáš. Fertility in Europe: Diverse, delayed and below replacement. 

DEMOGRAPHIC RESEARCH. 2008, roč. 19, č. 3, s. 30. 
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Graf 3: Průměrný věk matek v evropském srovnání 2000 - 2010 

Zdroj: Průměrný věk matek při narození dítě - Mezinárodní srovnání. In: Český statistický úřad 

[online]. [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/F0003691A6/$File/1413121116.pdf 

 

Je otázkou, zda se pro ženy něco změní s odkladem rodičovství, zda jim 

odložení rodičovství zajistí později lepší zvládnutí rodičovských rolí a zda klady tohoto 

rozhodnutí opravdu převažují nad zápory. Rozbor těchto otázek však není obsahem této 

práce. Práce se naopak snaží ukázat, že existují oblasti života, kde podpora rodičovství 

dosud chybí. Pokud by v těchto oblastech byla přijata prorodinná opatření, mohlo by to 
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přispět k dřívějšímu zakládání rodin a tím pádem k eliminaci negativních důsledků 

pozdního rodičovství. 

 

5.2.1  Důvody pro odklad rodičovství 

 

Ženy odkládající rodičovství vidí hlavní výhodu své strategie v přínosu určitých, 

především sociálních, výhod. Hlavní strategií žen, které odkládají rodičovství do 

vyššího věku, je především dosažení stabilního profesního postavení, díky kterému mají 

vyšší jistotu návratu na kvalifikované pracovní místo, odpovídající jejich 

vybudovanému postavení, po skončení rodičovské dovolené. Zároveň pokud ženy 

chtějí, mohou si v případě svého výsadního profesního postavení udržet práci i během 

rodičovské dovolené. Zaměstnavatelé jim spíše vyjdou vstříc a dítě pro ně není díky 

dobré kvalifikaci pro pracovní uplatnění takovým handicapem jako pro ostatní matky 

ucházející se o zaměstnání. 

Dalším důvodem žen k odkládání rodičovství je získání finanční nezávislosti 

před založením rodiny. Pokud toho dosáhnou, mají možnost v průběhu rodičovské 

dovolené zachovat dostatečný životní standard a nestávají se finančně závislé na 

partnerovi. 

K odkládání rodičovství může ženy vést také motivace k uspokojení vlastních 

profesních ambicí před založením rodiny. Ženy vědí, že po založení rodiny půjde na 

delší dobu jejich kariéra pravděpodobně stranou. To souvisí i s rostoucím vzděláním 

žen, které mají o to větší motivaci své vysoké vzdělání využít a v praxi rozvíjet a 

obohacovat o zkušenosti. Motivací žen je zajisté i sebeuspokojení plynoucí z úspěšné 

profesní kariéry, díky kterým žena ráda věnuje svůj další čas dítěti, protože není 

frustrovaná z neuspokojení vlastních ambicí a nedosažení vysněných cílů. 

Ženy mohou odkládat založení rodiny také ve snaze o zajištění podmínek pro 

výchovu dítěte, jako zabezpečení vhodného bydlení nebo vytvoření finanční rezervy pro 

dobu rodičovské dovolené. 

 

5.2.2 Negativa pozdějšího rodičovství 

 

Pozdější rodičovství je spojeno s řadou fyzických i psychických problémů. 

Zdůrazňována jsou především zdravotní rizika těhotenství ve vyšším věku a biologická 
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omezení starších rodičů. Také větší věkový rozdíl mezi rodiči a dětmi přináší řadu 

sociálních a psychologických problémů.  

Zvyšující se věk při založení rodiny má také širší společenské dopady – je 

spojen s celkovým poklesem intenzity porodnosti. Roste podíl rodin s jedním dítětem a 

roste také počet trvale bezdětných.
25

 

 

5.3 Mladší věk zakládání rodiny jako záruka větší porodnosti? 

 

J. Rychtaříková
26

 uvádí, že čím dříve má žena první dítě, tím více má času na 

další mateřství a může tak stihnout mít více dětí. V České republice se věk prvního 

mateřství odvíjí především od vzdělání žen. Ženy s nižším vzděláním mají nižší 

průměrný věk při narození prvního dítěte a zároveň vysokou úroveň plodnosti. Naopak 

vysokoškolsky vzdělané ženy obvykle zakládají rodiny v pozdějším věku a mají 

celkově nižší počet dětí. 

Mladí lidé jsou navíc vystaveni protirodinným tlakům ve společnosti, a to 

zejména prostřednictvím médií, která vesměs podporují hodnoty individualismu, 

konzumu a výkonu, a tím vytvářejí společenské klima nepříznivé vůči rodině. Život v 

manželství je často i v mediálním diskursu prezentován jako nemoderní forma života 

bránící rozvoji individuality.
27

 

Již při zakládání rodiny mladí lidé čelí řadě socioekonomických překážek. 

K nejčastějším překážkám patří zejména finanční nedostupnost bydlení a obtížné 

vybudování stabilní pozice na pracovním trhu. Tyto skutečnosti ovlivňují u mladých lidí 

rozhodnutí o založení rodiny a přispívají k prohlubování trendu odkladu rodičovství do 

vyššího věku. Nejvýznamnější překážky, které v české společnosti stojí mladým lidem 

v cestě k založení rodiny, jsou popsány v následující podkapitole. 
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5.3.1 Překážky v založení rodiny v mladém věku 

 

 Partneři, kteří chtějí založit rodinu v mladém věku, musejí v dnešní době čelit 

řadě překážek. Většina překážek je ekonomického charakteru, ale rozhodování rodin 

negativně ovlivňuje také přístup společnosti, která namísto zvýhodňování rodin 

podporuje především jedince úspěšné na trhu práce. 

 Mladí lidé o svůj úspěch obvykle teprve bojují. Ti, kteří se namísto dosahování 

vlastních cílů rozhodnou upřednostnit založení rodiny a výchovu dětí, nejsou 

společností nijak oceňováni. Níže jsou rozvedeny hlavní překážky, které musí 

překonávat ti, co se rozhodnou založit rodinu v mladém věku.  

 

Ekonomická závislost mladých lidí na rodičích 

Druhým klíčovým argumentem, který stojí proti časnému zakládání rodin u 

vysokoškolaček, je finanční hledisko. Mladí lidé jsou většinou ekonomicky závislí na 

rodičích. U lidí studujících vysokou školu se finanční osamostatnění obvykle ještě o 

několik let odkládá. Podle P. Šalamounové
28

 je ekonomická situace dnešních mladých 

rodin podobná jako v období socialismu, kdy mladé rodiny také neměly dostatečné 

finanční zabezpečení. Rozdíl však je v tom, že zde byl stát, který jim garantoval pomoc 

ve výrazně větším rozsahu, než jakou garantuje rodinám dnes. 

 

Nutnost pracovní praxe pro získání dobrého zaměstnání 

V České republice je podle výzkumů relativně vysoký rozdíl v procentu 

nezaměstnanosti mezi absolventy a lidmi s praxí.
29

 To je silný argument proti časnému 

zakládání rodin u vysokoškolaček.  

Právě vědomí nutnosti získání praxe v oboru pro možnost pozdějšího profesního 

uplatnění je jedním z hlavních důvodů, proč většina vysokoškolaček založení rodiny 

odkládá do vyššího věku. 
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Nedostupnost vlastního bydlení 

Trh s nemovitostmi je dnes již v podstatě neregulovaný a ceny nemovitostí tak 

tvoří nabídka a poptávka. Zejména ve velkých městech jsou ceny nemovitostí vysoké. 

Vysokoškolští studenti a absolventi obvykle nemají dostatečné finanční prostředky na 

koupi nemovitostí a zároveň nemají příjmy v takové výši, aby mohli získat na bydlení 

hypotéku. Vysokoškolští studenti obvykle žijí po dobu studia ve městech, kde sídlí 

vysoké školy. Většinou se jedná o velká města, kde jsou ceny bytů velice vysoké a tedy 

pro vysokoškolské studenty obvykle nedostupné. Většina vysokoškoláků žije u rodičů, 

nebo pokud studují v jiném městě, tak na kolejích nebo ve spolubydlení s dalšími 

vysokoškoláky. 

Finanční nedostupnost vlastního bydlení je důležitým bodem, který oddaluje u 

mladých lidí odchod od rodičů. V České republice žije u rodičů ve věku 18 – 25 let tři 

čtvrtiny mladých žen a téměř 9 z 10 mladých mužů. Ale i ve starším věku zůstává 

značná část mladých lidí bydlet u rodičů. Ve věkové skupině 25 – 29 let s rodiči stále 

žije zhruba třetina žen a polovina mužů.
30

 Zároveň zcela chybí startovací byty pro 

mladé, které rodinná politika v dnešní době vůbec nepodporuje.  

 

5.4 Mateřství při studiu 

 

Společnost obecně vnímá status studenta jako obtížně slučitelný s rodičovstvím. 

Normativní sociální očekávání o organizaci životní dráhy předpokládají, že nejprve 

dojde k ukončení studia a získání zaměstnání a až následně k založení rodiny.
31

 

Možnosti vysokoškolského studia se však neustále rozšiřují a stejně tak roste i nabídka 

dalších studijních aktivit, jako jsou zahraniční pobyty, stáže, praxe a další. Řada 

studentů chce nabízené možnosti studia plně využít a obvykle proto prodlužují či 

přerušují studium. Zároveň přibývá studentů, kteří po ukončení jednoho 

vysokoškolského studia začínají studovat ještě další vysokoškolský obor. Rostou tak 

počty studentů, kteří studují i o několik let déle, než je standardní doba studia. Studenti 

ve věku 25 – 29 let tak dnes již nejsou výjimkou. 
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Vzdělání žen je jedním z významných diferenciačních faktorů rodinného 

chování žen. Ekonomické teorie předpokládají, že pro ženy s vyšším vzděláním je 

manželství méně atraktivní, a proto odkládají založení rodiny do vyššího věku. Řada 

studií však prokazuje, že odklad rodičovství do vyššího věku není spojen se samotným 

vyšším vzděláním, ale s delší délkou studia.
32

 

Problém by měl být nahlížen také z hlediska potřeb mladých žen, které jsou 

často ve složité situaci a stojí před obtížnou volbou. Musejí se v podstatě rozhodnout, 

zda upřednostní mateřství a částečně ztratí svou profesní pozici, kterou budovaly 

minimálně 18 let dlouhým studiem a tvrdou prací. Nebo zda je pro ně podstatnější 

pokračovat v budování své profesní kariéry, do které vložily spoustu úsilí, ale na úkor 

toho, že budou ochuzeny o svou nejpřirozenější roli, a sice mateřství.  

Současné nastavení společenských podmínek, které vysokoškolačkám 

neumožňuje propojit studium či práci s mateřstvím, je pro stát ekonomicky velice 

nevýhodné. Veřejné prostředky vložené do vzdělávání těchto žen jsou vynaloženy 

„zbytečně“, pokud se vysokoškolačka rozhodne založit rodinu a upřednostní tuto dráhu 

na úkor rozvoje profesní kariéry. Žena s dětmi již na trhu práce nachází uplatnění 

mnohem složitěji a často nakonec pracuje na pozici nižší, než jaká by odpovídala její 

kvalifikaci. Tento stav představuje plýtvání vzdělaností a nevyužívání odborného 

potenciálu obyvatel. 

Český právní řád neobsahuje žádnou úpravu zaměřující se na rodiče malých dětí, 

kteří jsou studenty nebo čerstvými absolventy vysokých škol. Tím se lidem prodlužuje 

období přípravy na povolání o zhruba 5 let a obvykle se u studentek kryje s biologicky 

nejvhodnějším obdobím pro početí. Studenti vysokých škol však zároveň mají velice 

složité podmínky pro výkon výdělečné činnosti. Některé studijní obory vůbec 

neumožňují stíhat současně studium a pracovní povinnosti. Časová náročnost jiných 

oborů propojit studium s praxí umožňuje, ale i tak mají studenti situaci obtížnou. Často 

pracují na několik hodin týdně nebo na zkrácený úvazek a takováto ekonomická aktivita 

rozhodně není dostačující pro uživení rodiny. Někteří studenti pracují i na plný pracovní 

úvazek, ale to je pak většinou na úkor studia, kterému nemají čas se dostatečně věnovat. 

Studenti-rodiče pak často musí studium prodlužovat či přerušovat, případně studium 

předčasně ukončí, aniž by je úspěšně absolvovali. 

                                                           
32

 CHALOUPKOVÁ, Jana in HAMPLOVÁ, Dana; MITCHELL, Eva; VÍTEČKOVÁ, Miluše. Proměny 

rodinných a profesních startů. 1. vyd. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, s. 50. 



43 

 

Jak je vidět z grafu 4, studentek ve vysokoškolském studiu v České republice 

stále přibývá. V roce 2000 byl počet studujících žen a mužů na vysokých školách ještě 

vyrovnaný, ale v roce 2010 již ženy studentky o třetinu převyšovaly počet studujících 

mužů. Tato data poukazují na jasný trend zvyšujícího se počtu vysokoškolaček. 

Domnívám se, že vysoké školy by na tento vývoj měly reagovat a začít více vnímat 

odlišné podmínky a etapy života studentek.  
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Graf 4: Poměr žen a mužů v terciálním vzdělání v zemích EU 

 

Zdroj: Studující ženy na 100 mužů v terciálním vzdělání: Mezinárodní srovnání. In: Český statistický 

úřad [online]. [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/F0003691F5/$File/1413123315.pdf 
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 Graf 5 dokládá, že stále stoupá počet studentů, kteří studují do pozdějšího věku. 

Mezi roky 2000 a 2010 se zvýšil počet studentek starších 30 let z 0,8 % na 5,8 % všech 

studujících. Důvody pro to můžou být různé. Jednou z možností je skutečnost, že tito 

lidé se studiem začali později a také proto studují do vyššího věku. Druhou možností je, 

že lidé začali studovat hned po střední škole a studují déle, protože využívají různé 

možnosti, které jim studium nabízí, jako studium v zahraničí, stáže a další. Třetí 

možností je, že tito lidé úspěšně dokončili jedno studium a místo nástupu na pracovní 

trh začali studovat další obor. 

 Ať už je důvod studentů pro to, proč ještě ve věku nad 30 let studují, jakýkoliv, 

zásadní je rostoucí tendence tohoto trendu. Navíc větší procento studujících starších 30 

let tvoří ženy. Žena ve věku nad 30 let už má opravdu nejvyšší čas pro založení rodiny. 

Tento vývoj lze považovat za další argument, proč je nutné více podporovat mateřství 

při studiu a poskytovat matkám vysokoškolačkám dostatečnou podporu, aby mohly 

studovat a pečovat dítě zároveň. 
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Graf 5: Podíl studujících starších 30 let 

 

Zdroj: Podíl studujících starších 30 let: Mezinárodní srovnání. In: Český statistický úřad [online]. 

[cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/F0003691F5/$File/1413123315.pdf 
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6. Finanční podpora rodin  

 

Finanční pomoc státu dnes do jisté míry nahrazuje funkce, které dříve tradičně 

plnila rodina. Míra závislosti českých rodin na finanční podpoře státu je vysoká. Ve 

společnosti stále přetrvává očekávání, že je povinností státu se o rodinu postarat, a to 

zejména v období péče o malé děti. Rodiny od státu nejvíce očekávají právě finanční 

podporu, a proto je podle Národní koncepce podpory rodin s dětmi
33

 zvýšení dávek 

spojených s mateřstvím a rodičovstvím pro české rodiny s dětmi v současnosti 

nejpreferovanějším opatřením v oblasti rodinné politiky. 

Rodinné dávky jsou pro rodiny klíčovým zdrojem příjmů především v období 

raného věku dítěte, kdy jeden z rodičů musí o dítě pečovat celodenně. Proto je většina 

rodinných dávek v českém systému spojena s narozením a prvními roky života dítěte, 

kdy obvykle rodina žije jen z příjmu jednoho z partnerů.  

Prostřednictvím dávek stát rodiny oceňuje a snaží se jimi zmírnit rozdíly v 

životní úrovni bezdětných domácností a domácností rodin s dětmi. Zároveň finanční 

podpora rodinám alespoň částečně kompenzuje čas a prostředky, které rodiče 

vynakládají na výchovu příští generace.  

Česká rodinná politika se na základě preferencí občanů stále soustředí především 

na finanční podporu rodin. Většina států v Evropské unii se však dnes již namísto 

finanční podpory zaměřuje více na podporu harmonizace pracovního a rodinného 

života, která rodinám umožní snížit vlastní závislost na finanční podpoře státu a zvýší 

jejich samostatnost. 

Cílem finanční podpory rodin s dětmi není pokrýt náklady domácností spojené 

s péčí o děti a s jejich výchovou. Podmínky pro získání podpory mají podle T. Sirovátky 

symbolický význam – „jsou signálem o tom, jaký má vztah společnost, respektive 

instituce, které ji reprezentují, k rodině“.
 34

 Česká republika by se měla připojit 

k ostatním zemím Evropské unie a koncipovat podporu rodin spíše jako podporu 

v jejich samostatnosti, než v kompenzaci absence na pracovním trhu. Cílem rodinné 

politiky by mělo být takové nastavení podmínek, aby se rodiče mohli více zapojit na 

trhu práce, kde nebudou diskriminováni, ale budou vnímáni jako plnohodnotní 
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pracovníci a jejich rodičovská role nebude překážkou, ale výhodou. To rodinám přinese 

dostatečné finanční zabezpečení a samostatnost. 

 

6.1 Přímá finanční podpora 

 

 Stát rodinám s malými dětmi poskytuje přímou finanční podporu ve formě 

porodného, peněžité pomoci v těhotenství a mateřství a ve formě rodičovského 

příspěvku. 

 

6.1.1 Porodné 

 

Porodné je jednorázová dávka přispívající rodinám na náklady související s 

narozením prvního dítěte. Nárok na ni však mají jen rodiny s nízkými příjmy (pokud její 

příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí nepřesáhl 2,4násobek životního minima). 

Porodné je vypláceno ve výši 13 000 Kč v případě narození jednoho dítěte a 19 500 Kč 

v případě narození vícerčat.  

Porodné náleží matce dítěte. Pokud matka zemřela, má na porodné nárok otec 

dítěte. Nárok na porodné má také osoba, která dítě mladší jednoho roku převzala do 

trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud splňuje stejné podmínky, jaké jsou kladeny 

na rodiče dítěte.
35

 

Současné nastavení porodného považuji za zcela nevhodné. Porodné by nemělo 

být testovanou dávkou. Stát by měl podporovat všechny rodiče stejně. Současné 

nastavení české rodinné politiky se však výrazně zaměřuje pouze na podporu 

nízkopříjmových rodin, které využívají řadu výhod, na něž většina rodin s běžnými 

příjmy nedosáhne. Toto nastavení je zcela protirodinné, a pokud chce stát vyjádřit 

rodinám podporu a ocenění, měl by změnit nastavení rodinných dávek včetně 

porodného.  

Domnívám se, že nárok na porodné by v každém případě měly mít také matky 

vysokoškolačky, které mají z důvodu studia vždy omezenější možnosti výdělku než 

rodina s pracujícími partnery. 

Druhým možným spravedlivým postupem je úplné zrušení porodného. 

                                                           
35

 Porodné. In: Portál veřejné správy: Informace pro občany České republiky [online]. [cit. 2014-01-02]. 

Dostupné z: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/183/187/4461.html 



49 

 

6.1.2 Peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství 

 

Peněžitá pomoc v těhotenství a mateřství (dále „PPM“) se hradí z nemocenského 

pojištění. Nárok na ni má každá žena, která byla pojištěna ke dni nástupu na PPM a 

zároveň se v posledních dvou letech na nemocenském pojištění účastnila aspoň 270 dní. 

Do doby účasti na nemocenském pojištění pro nárok na PPM se započítává také doba 

studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole považovaná za soustavnou přípravu 

na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo 

úspěšně ukončeno. 

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství si žena může určit sama, a to v rozmezí 

8 - 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.  Dávka se vyplácí po dobu 28 týdnů 

v případě narození jednoho dítěte a po dobu 37 týdnů v případě narození dvou a více 

dětí. Pečuje-li o novorozeně ze závažného důvodu jiná osoba než jeho matka, má tato 

osoba nárok na PPM po dobu 22 týdnů u jednoho dítěte a po dobu 31 týdnů u dvou a 

více dětí. 

Peněžitou pomoc v mateřství může pobírat i otec dítěte. Otec může podporu 

začít pobírat nejdříve po uplynutí šestinedělí. Dohodu o péči musí otec s matkou dítěte 

uzavřít písemně. Nejkratší dobu, po kterou může otec o dítě pečovat, je 7 po sobě 

jdoucích dní. 

 Výše peněžité pomoci v mateřství se určuje z průměrného platu zaměstnance za 

posledních 12 měsíců a vypočítává se jako 70 % redukovaného denního vyměřovacího 

základu za kalendářní den. 

Za zásadní nedostatek současného nastavení peněžité pomoci v těhotenství a 

mateřství považuji skutečnost, že pomoc nemohou čerpat všechny matky. Nárok na 

PPM nemají ani matky vysokoškolačky. Studium na vysoké škole se do kritéria doby 

nemocenského pojištění započítává až ve chvíli, kdy bylo úspěšně ukončeno. Pokud ale 

vysokoškolačka dítě porodí během studia, nemá na PPM vůbec nárok. Domnívám se, že 

soustavná příprava na budoucí povolání, jak je definováno studium, by mělo být 

postaveno naroveň zaměstnání. Peněžitá pomoc v mateřství by pro matky 

vysokoškolačky byla výraznou pomocí, která by jim pomohla řešit jejich finanční 

situaci. PPM se vypočítává z předchozího platu, takže u vysokoškolaček, které 

nepracovaly, by nebylo z čeho ji vypočítat. Částka by ale mohla být určena pevnou 

částkou, která by odpovídala například výši průměrné PPM. 
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6.1.3 Rodičovský příspěvek 

 

Během rodičovské dovolené vzniká matce či otci dítěte nárok na rodičovský 

příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory. Na rodičovský příspěvek má nárok 

rodič, který po celý kalendářní měsíc pečuje osobně a celodenně o nejmladší dítě 

v rodině. Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší 

dítě zaniká. Výše příspěvku je stejná i pro rodiče vícerčat. Nárok na rodičovský 

příspěvek má také rodič, který nemá po narození dítěte nárok na peněžitou pomoc 

v mateřství. V takovém případě je rodiči rovnou poskytován rodičovský příspěvek, a to 

automaticky v nejdelší, tedy čtyřleté, variantě čerpání. 

Rodičovský příspěvek může pečující rodič čerpat do celkové částky 220 000 Kč 

a maximálně do 4 let věku dítěte. Zároveň od roku 2012 však platí omezení, že 

rodičovský příspěvek může být vyplacen maximálně do výše 70 % předchozího výdělku 

před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (rozhodující pro to je 

vyměřovací základ). Pokud tedy měl pečující rodič příliš nízký vyměřovací základ, 

bude mu rodičovský příspěvek vyplácen v nižší částce a celkovou maximální částku 

220 000 Kč tak nevyčerpá. Měsíční výše rodičovského příspěvku se odvíjí od 

vyměřovacího základu pečujícího rodiče, maximální měsíční rodičovský příspěvek činí 

11 500 Kč. 

Současná pravidla pro čerpání rodičovského příspěvku platí od roku 2012 a jsou 

mnohem flexibilnější, než ta do konce roku 2011, kdy si pečující rodič závazně vybíral 

ze tří variant čerpání rodičovského příspěvku (dvouleté, tříleté nebo čtyřleté). Od roku 

2012 je možné si dobu čerpání volit pružněji – volbu délky pobírání příspěvku lze měnit 

každé tři měsíce a délku čerpání jde stanovit s přesností na měsíc. Horní hranice čerpání 

zůstává na čtyřech letech, spodní závisí na čerpání příspěvku. 

Pečující rodič pobírající rodičovský příspěvek musí splnit podmínku osobní 

celodenní péče o dítě. Tato podmínka je splněna i v případě, kdy dítě mladší dvou let 

navštěvuje jesle v maximálním rozsahu 46 hodin měsíčně.  

Pečující rodič může při pobírání rodičovského příspěvku být také výdělečně 

činný. Příjem rodiče se při posuzování nároku na rodičovský příspěvek nezjišťuje. 

Rodič také může pobírat podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci. Rodič 

rovněž může při pobírání rodičovského příspěvku studovat. Podmínkou pro zachování 

nároku na příspěvek je, že zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou po dobu, kdy je 

výdělečně činný nebo studuje. 
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Současné nastavení rodičovské dovolené zvyšuje flexibilitu rozhodnutí rodičů, 

ale je přínosné pouze pro některé skupiny rodičů. Ne každá žena si totiž může zvolit 

délku pobírání rodičovského příspěvku. Pokud nemá žena dostatečný příjem nebo 

nebyla účastna nemocenského pojištění, o právo volby přichází. Stejně jsou na tom 

vysokoškolačky, které nemají možnost zvolit si nejvyšší variantu rodičovského 

příspěvku, pokud předtím nepracovaly.  

Za dobrou považuji změnu fungující od roku 2012, kdy je možné měnit 

nastavení rodičovské dovolené flexibilně i v jejím průběhu. Pečující rodič zvolil délku 

pobírání rodičovského příspěvku, ale mohlo dojít k nečekanému vývoji a rodič již 

neměl možnost nastavení délky pobírání příspěvku změnit. Dnešní nastavení je tak 

přívětivější pro rodiče, ale domnívám se, že by měla být rušena ještě zbývající omezení 

pro volbu délky pobírání příspěvku.  

 

6.1.4 Nepřímá finanční podpora rodin s dětmi 

 

Daňová opatření rodinné politiky jsou vázána na pracující osobu, čímž podporují 

vlastní ekonomickou aktivitu rodinných příslušníků a ponechávají více finančních 

prostředků přímo v rodinném rozpočtu. Daňová podpora tak podporuje soběstačnost 

rodiny a její co možná nejmenší závislost na sociálních dávkách. V současné době je 

daňová podpora rodin realizována pouze u daní z příjmů fyzických osob. Rodiny 

s dětmi v současnosti nejsou osvobozeny od placení žádné daně, ale mohou využít 

daňových odpočtů, o které si sníží základ daně. V českém daňovém systému dnes 

existují dva druhy daňových odpočtů, které fungují jako nepřímá finanční podpora rodin 

s dětmi. 

Rodiny mohou využít odpočet na vyživované dítě, který umožňuje snížit základ 

daně v roce 2014 o nezdanitelnou část 13 404 Kč ročně za každé vyživované dítě žijící 

v domácnosti s poplatníkem. Druhou formou nepřímé finanční podpory rodin je 

nezdanitelná částka 24 840 Kč ročně jako odpočet na manželku (manžela) žijící s 

poplatníkem v domácnosti.  
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7. Institucionální péče o děti předškolního věku 

 

Mezi veřejná zařízení institucionální péče o děti předškolního věku patří 

mateřské školy a v minimálním množství stále ještě jesle. Systém předškolní péče o děti 

byl v Čechách vytvořen již v roce 1869 školským zákonem. Pro děti od 3 do 6 let byly 

určeny mateřské školy a pro děti mladší tří let byly určeny jesle podléhající 

zdravotnickým pravidlům. V období první republiky předškolní zařízení navštěvovalo 

asi 20 % dětí. K obrovskému nárůstu došlo po roce 1948 v souvislosti s růstem 

zaměstnanosti žen. V období komunismu byl propagován kolektivistický přístup 

k výchově dětí a zařízení předškolní péče tak byla velmi podporována. V roce 1989 již 

školky navštěvovalo 96 % všech dětí.
36

  

Po roce 1989 se začala snižovat porodnost, která byla důsledkem ukončení 

populační politiky socialistického státu a také důsledkem nových nejistot způsobených 

transformací ekonomiky. Zároveň byla po roce 1989 prodlužována rodičovská 

dovolená, a proto se mnoho žen rozhodlo zůstat s dětmi delší dobu doma. Počty dětí 

v zařízeních předškolní péče se tak snižovaly a docházelo k jejich postupnému rušení či 

slučování.  

Na konci 90. let ale začal tzv. baby boom v důsledku vlny porodů matek ze 

silných populačních ročníků 70. let. V té chvíli nastal problém s nedostatkem zařízení 

péče o děti. Tento deficit míst pro děti trvá dodnes, zejména ve velkých městech a jejich 

blízkém okolí. Rodiče, kteří nezískají místo v zařízení péče o děti, jsou nuceni zůstat 

s dítětem na rodičovské dovolené déle, než by si přáli. To negativně ovlivňuje finanční 

situaci většiny rodin, které potřebují dva příjmy. Možnosti návratu pečujícího rodiče do 

zaměstnání se zhoršují a zároveň roste tlak na pracujícího rodiče, který musí rodinu 

uživit. 

Rodiče, kteří nezískají pro své dítě místo v mateřské škole, hledají různé 

strategie, jak hlídání dětí zajistit. Pokouší se například dítě umístit do školky ve velké 

vzdálenosti od místa bydliště, kam pak děti dovážejí. Na nedostatek nabídky státních 

školek reagují také stále vznikající soukromé mateřské školky či služby soukromého 

hlídání dětí. Tyto varianty zajištění péče o děti jsou však pro většinu rodin finančně 

nedostupné. Náklady na soukromou péči o děti jsou totiž téměř stejně vysoké jako 
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průměrný plat ženy. Tato strategie se tedy rodinám nijak nevyplácí a výhodnější je, 

pokud pečující rodič zůstane s dítětem déle doma a pobírá rodičovský příspěvek. Tato 

strategie však znamená pro pečujícího rodiče zhoršení jeho pozice na trhu práce a 

snížení jeho šancí na získání adekvátního zaměstnání. To ještě více prohlubuje špatnou 

finanční situaci rodin s dětmi.  

Evropská rada na svém zasedání v Barceloně v březnu 2002 vytyčila tzv. 

barcelonské cíle, když vyzvala členské státy, že by „měly odstranit překážky účasti žen 

na trhu práce a s přihlédnutím k poptávce po zařízeních péče o děti a struktuře nabídky 

těchto služeb na vnitrostátní úrovni usilovat o to, aby do roku 2010 byly schopny 

poskytovat péči pro nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní 

docházky a pro nejméně 33 % dětí mladších tří let“. Barcelonské cíle představují 

součást evropské strategie pro růst a zaměstnanost a mají pomoci ke zvýšení míry 

zaměstnanosti mladých rodičů, především žen.
37

 Lze konstatovat, že Česká republika 

v roce 2013 naplňuje barcelonské cíle pouze u dětí starších 3 let, ale požadavek 33 % 

dětí do 3 let věku v zařízeních institucionální péče Česká republika absolutně 

nenaplňuje. 

 

7.1 Jesle 

 

Do roku 1989 byly jesle velice využívanou formou institucionální péče o děti do 

3 let věku, dnes jsou již v podstatě nedostupné. Po roce 1989 došlo k obrovskému 

propadu kapacity míst v jeslích a zároveň ke zdražení poplatků za jesle. To bylo 

způsobeno především zařazením jeslí do gesce Ministerstva zdravotnictví. Jesle tak byly 

vytrženy ze školské soustavy finančně podporované státem. V dnešní době tak 

vzdělávací soustava začíná až pro děti od 3 let věku a pro mladší děti stát v podstatě 

nezajišťuje žádnou formu péče.  

Péče o děti do 3 let věku je v České republice specifická, protože společnost 

vnímá dlouhodobé setrvání žen s dítětem jako nezbytné pro správný psychický vývoj 

dítěte. Také to bylo dalším důvodem pro hromadné rušení jeslí po roce 1989 - česká 

společnost je vnímala jako socialistický přežitek kolektivní péče o dítě.  

                                                           
37

 Provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku: Zpráva Komise 

Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. In: 

EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0638:FIN:CS:HTML 



54 

 

V roce 2005 bylo v České republice pouze 54 jeslí pro maximálně 1671 dětí a 

jejich počet stále klesá.
38

 Do jeslí je tak v České republice umístněno pouze 0,5 % všech 

dětí do 3 let věku a školky navštěvuje 25 % všech dvouletých dětí, celkově tak je 

v zařízeních péče o děti umístěno pouze 9 % dětí do 3 let věku (ačkoliv podle 

Barcelonských cílů by zařízení institucionální péče o děti mělo navštěvovat celkem 33 

% dětí do 3 let věku). Nedávné průzkumy ale ukazují, že celá čtvrtina rodičů dětí 

mladších 3 let by opět měla zájem jesle využívat.
39

  

První roky života jsou přitom pro vývoj dítěte zásadní. V tomto věku se začíná 

socializovat a utváří se jeho osobnost. Dobrá péče v zařízeních pro nejmenší děti by 

mohla všem dětem zajistit kvalitní vstup do života a eliminovat návyky, které si řada 

dětí přináší z rodin s nekvalitní výchovou. Zároveň by rodičům umožnila lepší 

harmonizaci pracovního a rodinného života. Jak upozorňuje H. Tomešová Bartáková
40

, 

tak „služby formální péče o děti do 3 let identifikují někteří autoři jako nejefektivnější 

nástroj ovlivňující ženskou zaměstnanost i rozhodování o založení rodiny".  

Je nezbytné, aby stát vytvořil novou koncepci institucionální péče o děti do 3 let 

věku. Domnívám se, že upadající institut jeslí by se již nepodařilo obnovit, protože má 

řadu odpůrců mezi odborníky různých oborů. Namísto jeslí by však měla být vytvořena 

zcela nová instituce, která by byla v gesci Ministerstva školství a stala by se prvním 

stupněm předškolní výchovy dětí. Toto zařízení by mělo vycházet z moderních 

výchovných přístupů a mělo by být v souladu s potřebami rodičů. Jednalo by se o 

výchovnou a vzdělávací instituci, potlačen by byl zdravotnický rozměr, který byl tolik 

prosazován jeslemi. Provoz zařízení by byl dotován ze státního rozpočtu a rodiče by 

platili pouze poplatky ve stejné výši jako v mateřských školách.  
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7.2 Mateřské školy 

 

Mateřské školy jsou v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Finanční 

poplatky za pobyt dítěte jsou regulovány, a proto jsou veřejné mateřské školy pro rodiče 

nejdostupnější formou péče o děti.  

Velkým problémem dnešní doby je však nedostatečná kapacita mateřských škol, 

zejména ve větších městech a nových sídelních oblastech. Zájem rodičů o umístění dětí 

mnohonásobně převyšuje kapacitu školek. To je způsobeno silnou generací dětí, které 

v uplynulých letech přišly na svět populačně silným ročníkům rodičů. Nejhorší situace 

již odezněla – část dětí se již přesunula do základních škol a zároveň obce již stačily 

zareagovat a vybudovat nové mateřské školy. Situace však rozhodně stále ještě není 

uspokojivá. Do mateřských škol se dostane většina čtyřletých dětí, ale neuspějí zdaleka 

všechny tříleté děti a děti mladší tří let je možné do školek umístit jen zcela výjimečně. 

Kritéria výběru dětí do mateřských škol má každá mateřská škola upravena 

samostatně. Hlavním kritériem výběru je věk dítěte a jeho trvalé bydliště. Jako 

doplňková kritéria pro výběr dětí obvykle slouží například přítomnost staršího 

sourozence ve školce. Práce či studium matky nejsou pro přijímání dětí hodnotícím 

kritériem. Z pohledu dítěte by takové kritérium mohlo být diskriminační, nicméně 

rodiče by jim takové kritérium mohlo velmi pomoci ve sladění pracovního a rodinného 

života. Jedním z kritérií výběru by mohlo být i studium či práce matky – naopak děti 

matek, které jsou například na rodičovské dovolené s mladším dítětem, by 

upřednostňovány nebyly.  

Systém rozhodování o přijímání dětí do mateřských škol považuji za velice 

špatně nastavený. Zřizování mateřských škol patří do samostatné působnosti obcí. 

Naopak přijímání dětí do školek je přenesenou působností obce a rozhodnutí o přijetí 

dítěte je tedy rozhodnutím státní správy.  K tomu se vyjadřuje M. Sylla ve svém 

právním posudku. Upozorňuje na rozpor, kdy obec je zřizovatelem mateřské školy, ale 

nerozhoduje o přijímání dětí. Obec tak nemůže ovlivnit kritéria, podle kterých jsou děti 

do školek přijímány. Zájmem obce je přednostně do školek umístit vlastní malé občany, 

nicméně školka má povinnost přijímat i děti bez trvalého pobytu v obci, pokud jsou 

v posledním roce před nástupem do školy, a obec nemá možnost nijak tuto skutečnost 
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ovlivnit
41

. To potvrzuje i Doporučení veřejného ochránce práv
42

, který říká, že 

zřizovatel nemá právo nijak zasahovat do rozhodování ředitele školy o přijímání dětí. 

 

Nedostatek mateřských škol a současné nastavení kritérií pro přijímání dětí jsou 

pro studující matky značnou překážkou. Jak již bylo zmíněno výše, mateřské školy jsou 

finančně nejdostupnější variantou péče o děti předškolního věku. Rodiče však mají 

šanci umístit dítě do školky nejdříve po dosažení tří let věku. To je pro matky, které 

studují, nebo se chtějí ke studiu po přerušení co nejdříve vrátit, příliš dlouhá doba na to, 

aby se mohly opětovně a kvalitně zapojit zpátky do probíhajícího studia. I z hlediska 

zájmů studujících a pracujících matek je proto nezbytné vytvořit nový koncepční systém 

péče pro děti do 3 let věku podporovaný státem. 

 

7.3 Politický přístup k institucionální péči o děti předškolního věku 

 

Současná politická koncepce předškolního vzdělávání se podle Z. Uhde
43

 

zaměřuje na podporu komerčních zařízení péče o děti a zcela opomíjí nutnost podpory 

veřejných zařízení péče – tedy jeslí a mateřských škol. Stát tak nastavuje trend 

privatizace péče o předškolní děti, který však vede k prohlubování společenských 

nerovností mezi různými příjmovými skupinami obyvatel, jež se navíc budou 

reprodukovat i na další generace. Situace v nedostupné předškolní péči o děti se může 

dostat až do bodu, kdy si kvalitní péči budou moci pro své děti dovolit pouze movití 

rodiče. To však vytváří bludný kruh, protože právě rodiče s nižšími příjmy si nemohou 

dovolit finančně nákladná zařízení péče o děti a zároveň právě tyto rodiny potřebují 

institucionální péči pro své děti nejvíce, aby se rodiče mohli brzo vrátit do práce a 

rodinu živit. 

Současně podpora soukromé placené péče namísto podpory veřejných 

mateřských škol zcela opomíjí životní podmínky osamělých matek. Jak upozorňuje H. 

Hašková
44

, matek, které vychovávají dítě bez partnera, v české společnosti stále 
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přibývá, a to jak v důsledku rostoucího počtu dětí narozených mimo manželství, tak i 

v důsledku zvyšující se rozvodovosti. Matky samoživitelky patří mezi skupiny nejvíce 

ohrožené chudobou a právě proto mají zájem o se co nejdříve vrátit na trh práce. 

Zároveň si tyto ženy rozhodně nemohou dovolit soukromou péči o děti. 

Na základě výše rozvedených skutečností je zcela zřejmé, že je nezbytné 

vytvořit novou a komplexní koncepci řešení veřejné institucionální péče o děti do 6 let 

věku, která by umožnila naplnit barcelonské cíle, které Česká republika dodnes 

absolutně nesplňuje. 
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8. Vysokoškolačky s dětmi na trhu práce 

 

Pracovní uplatnění žen na trhu práce je výrazně ovlivňováno a omezováno 

mateřstvím. Ženy z důvodu mateřské a rodičovské dovolené na několik let přerušují 

svou profesní kariéru, což je výrazně znevýhodňuje vůči mužům. 

Uplatnění na trhu práce nejčastěji řeší právě vysokoškolačky, které přípravě na 

budoucí povolání věnovaly nejvíce času a energie. Záleží jim na dobrém pracovním 

uplatnění a chtějí si budovat profesní kariéru ve svém oboru. Uvědomují si, že 

několikaletý výpadek z pracovního procesu po dobu péče o dítě pro ně znamená 

významné zhoršení postavení na trhu práce oproti bezdětným kolegům. Řada 

vysokoškolsky vzdělaných žen upřednostní budování úspěšné profesní kariéry a 

rozhodne se pro odložení rodičovství nebo dokonce pro dobrovolnou bezdětnost.  

Právě situace žen na trhu práce významně ovlivňuje negativní demografický 

vývoj české populace. Jaké jsou podmínky žen na trhu práce, podrobněji přibližují 

následující podkapitoly.  

 

8.1  Přístupy k zaměstnanosti žen 

 

Ve veřejné diskuzi k zaměstnanosti žen s dětmi byly od 2. poloviny 20. století 

prosazovány tři postoje, které dodnes vyčerpávají možná východiska k posuzování této 

problematiky
45

: 

1. Konzervativní přístup stojí na zásadě, že ženy vůbec nemají pracovat mimo 

domácnost – tedy být zaměstnány. Živiteli rodiny jsou muži. 

2. Neokonzervativní přístup připouští práci žen, ale pouze těch bezdětných. Ve chvíli, 

kdy se žena stane matkou, zaměstnání opouští a věnuje se dětem. Do práce se žena 

vrací až ve chvíli, kdy jsou děti odrostlé a nepotřebují už tolik její péči. 

3. Egalitární přístup je proti dlouhodobému setrvání žen s dětmi doma. Upozorňuje 

na devalvaci kvalifikace žen v případě dlouhé fáze péče o děti. To je problém 

především pro více kvalifikované ženy v dynamicky se vyvíjejících oborech, které 

v důsledku výpadku z profese jsou po návratu odsouzeny k méně kvalifikované 

práci. Jedinou možností pro tyto ženy je, aby si i v průběhu životní fáze péče o děti 
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udržely s profesí kontakt, protože to jim umožní si kvalifikaci udržet. Přesto však 

tyto ženy nemohou dohnat zpoždění několika let, které věnovaly výchově svých 

dětí a v průběhu kterých muži ve stejném oboru nabrali množství nových 

zkušeností, které jsou pro ně konkurenční výhodou oproti ženám-matkám se 

stejnou kvalifikací. Podle egalitárního přístupu je takový handicap neslučitelný 

s požadavkem na rovné životní šance, které každému zajišťují sociální práva. 

Sociální práva totiž zaručují jedinci, že ho společnost ochrání před handicapem, 

který jedinci nezaslouženě upírá nárok na stejné šance, jako mají ostatní. 

 

V České republice, ale i v dalších evropských státech převládá ve společnosti 

představa o tom, jak by měla vypadat pracovní kariéra ženy: žena by před narozením 

dětí měla pracovat na plný úvazek, s dětmi být doma až do jejich školní docházky, 

během školní docházky pracovat na částečný úvazek a po jejich odchodu z domova by 

opět měla začít pracovat na plný úvazek.
46

 Tento model se zdá být příznivý z hlediska 

vývoje dítěte, rozhodně ale není příznivý pro jeho matku z hlediska jejího dalšího 

uplatnění na trhu práce. Konkurenční prostředí na trhu práce a rychlý vývoj ve všech 

oborech neumožňují takto dlouhou pauzu, pokud se žena chce vrátit zpět tam, kde 

pracovala před založením rodiny. Tento model dlouhého setrvání ženy doma je dnes pro 

většinu rodin neuplatnitelný také z hlediska nutnosti dvou příjmů pro domácnost. 

 

8.2 Současná situace českých vysokoškolaček na trhu práce 

 

Zvyšování požadavků na pracovní výkony na českém pracovním trhu, snižující 

se jistota zaměstnání a rodinná politika podporující ženy s dětmi v dlouhém setrvání 

mimo pracovní trh. To jsou vlivy, kvůli kterým ženy přicházejí o svou kvalifikaci a 

pracovní zkušenosti a znevýhodňují tak ženy na trhu práce ve srovnání s muži. Ženy 

jsou těmito vlivy tlačeny do výběru mezi prací a rodinou. 

S vyšším dosaženým vzděláním u žen statisticky významně roste význam 

pracovní oblasti a klesá orientace na domácnost, rodinu a také na volný čas. Tato vazba 
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je zřetelně významnější u žen.
47

 Pro ženy s vysokou kvalifikací je zároveň významná 

především „nefinanční“ stránka práce, tedy seberealizace a uspokojení z práce. 

Prodloužením délky pobírání rodičovského příspěvku na 3 roky se však 

prodloužila absence žen na trhu práce a ženy s malými dětmi se staly skupinou nejvíce 

ohroženou dlouhodobou nezaměstnaností. Po roce 2000 začala být pravidla pro pobírání 

rodičovského příspěvku uvolňována. To mělo napomoci matkám k snazšímu návratu na 

trh práce. Ačkoliv legislativa teoreticky situaci usnadnila, praxe je dosud jiná. Rodiče 

stále bojují s nedostatkem míst v zařízeních péče o děti a matky s dětmi, které je první 

překážkou pro návrat žen na trh práce. Další překážku ženám klade samotný trh práce, 

který v České republice dosud není dostatečně příznivý pro kombinaci pracovního a 

rodinného života. Nabídka zkrácených pracovních úvazků je proti ostatním zemím 

západní Evropy velice nízká (v ČR pracuje na zkrácené úvazky 8 % zaměstnaných, 

oproti tomu v Nizozemí pracuje na zkrácené úvazky 75 % pracujících). 

Na českém trhu práce je stále mateřství pro ženy značným handicapem. 

V západoevropských státech si již uvědomili, že muži i ženy účastnící se trhu práce jsou 

většinou také rodiči. A proto je sociálně i ekonomicky neudržitelé dělit lidi na ty, kteří 

pracují, a na jiné, kteří rodí a vychovávají děti. Česká rodinná politika je však dosud 

postavena na přístupu dvou oddělených světů.
48

 Tento pohled na mateřskou roli na 

českém pracovním trhu ovlivňuje nejen pozici žen s dětmi, ale i pozici dosud 

bezdětných žen, které jsou pro své potenciální budoucí mateřství považovány za méně 

perspektivní pracovní sílu.  

Neúčast matek s dětmi na trhu práce je pro stát značně finančně nevýhodná a 

znamená značné finanční ztráty. Stát přichází o finance, které by ženy platily jako daně 

z příjmů. Vedle toho jim musí poskytovat finanční podporu ve formě dávek a příspěvků 

státní sociální podpory. Především však stát přichází o kvalifikaci žen, do níž stát 

investoval značné finanční prostředky poskytnutím bezplatného vzdělání. O využití a 

zhodnocení vzdělání žen stát přichází z důvodu absence žen na pracovním trhu. 

K řešení neúčasti žen na pracovním trhu by značně mohlo přispět rozšíření nabídky 

zkrácených úvazků, o kterých je podrobněji pojednáno v následující podkapitole. 
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8.3 Zkrácené pracovní úvazky na českém trhu práce 

 

Vedle neuspokojivé situace v oblasti rodinné politiky má na nízkou porodnost 

vysokoškolaček vliv zejména pracovní trh. Rodiče malých dětí mají velmi málo 

možností k účasti na trhu práce. Po narození dítěte a během jeho předškolního věku 

pracuje v České republice na plný úvazek 50 – 60 % žen, v období školní docházky pak 

v průměru přes 70 % žen.
49

  

V Evropě je nejčastější strategie vysokoškolaček taková, že při mateřství 

přecházejí z plného na zkrácený pracovní úvazek.
50

 České vysokoškolačky by chtěly 

v období péče o děti předškolního věku volit stejnou strategii jako ženy v ostatních 

zemích Evropy, tedy pracovat na částečný úvazek. Existuje zde však nesoulad mezi 

preferencí žen a reálnými podmínkami na trhu práce.  

V České republice je velmi málo využíváno pracovníků na zkrácený úvazek 

(méně než 30 hodin týdně). V roce 2002 pracovalo na zkrácený úvazek pouze 8 % 

všech zaměstnaných žen (a 2 % všech zaměstnaných mužů). Zastoupení žen v 

zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek je tedy podstatně menší než v EU, kde je 

průměr lidí pracujících na zkrácené úvazky 33 %. V některých zemích jsou však počty 

zaměstnaných na částečné úvazky vysoko nad evropským průměrem – například 

v Nizozemí na zkrácené úvazky pracuje 75 % všech zaměstnanců.   

Vedle zkrácených pracovních úvazků existují další možnosti flexibilního 

zaměstnání, které představují velkou úlevu pro zaměstnané rodiče a umožňují jim sladit 

péči o dítě se zaměstnáním. V České republice je hodně rozšířená pružná pracovní doba. 

Další z možností vhodných pro rodiče malých dětí je tzv. práce z domu, tedy práce 

vykonávaná mimo objekt zaměstnavatele.  
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9. Česká rodinná politika 

 

V české společnosti stojí rodina na okraji zájmu. „Má-li být žádoucí změna v 

postavení a životních podmínkách rodin možná, musí dojít k celkové proměně této 

společenské atmosféry, ke kulturní změně, která vynese rodinu na výsluní pozornosti a 

péče.“
51

 

 

9.1 Vývoj rodinné politiky v České republice  

 

Do roku 1948 se veřejná politika oblasti podpory rodiny v postatě nevěnovala, 

protože to nebylo potřeba. Populační vývoj byl příznivý a rodiny tradičního modelu 

zajišťovaly péči o své členy.  

Po roce 1948 však stát začal do dříve soukromé sféry rodiny značně zasahovat. 

Komunistický režim propagoval model dvoupříjmové rodiny, tedy zaměstnání obou 

manželů. V oblasti péče o děti pak prosazoval kolektivní výchovu. Totalitní stát na sebe 

postupně přejímal tradiční funkce rodiny (výchovnou, socializační atd.) a funkci rodiny 

se snažil omezit pouze na reprodukční funkci. Jak shrnuje Národní zpráva o rodině, tak 

„cílem totalitní rodinné politiky nebylo rodinu podpořit, ale ovládnout a využít“.
52

 

Demografický vývoj obyvatelstva se ale začal zhoršovat, a tak se v 70. letech 

přistoupilo k přijímání významných propopulačních opatření, jejichž cílem bylo zajistit 

populační růst a zpomalit proces stárnutí populace. Rodinám byla poskytována široká 

podpora ve formě finančních dávek a významně byla podporována také zařízení péče o 

děti. Motivem těchto opatření nebyla čistě pomoc rodinám, ale především zájem na 

zvýšení zaměstnanosti žen a v důsledku toho také zvýšení ekonomické produktivity 

státu. Na konci 80. let rodinná politika přestala prosazovat pronatalitní cíle. 

Rozhodování o rodině začalo být vnímáno jako individuální rozhodování lidí, do 

kterého by stát neměl zasahovat.  

Celospolečenská změna nastartovaná díky politickému převratu v roce 1989 

vedla ke změnám ve všech oblastech politiky nastavených předchozím režimem. V roce 

1990 vznikla první explicitně formulovaná koncepce rodinné politiky, v níž byla 
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rodinná politika poprvé definována jako samostatná oblast, nikoliv jako součást politiky 

sociální.
53

 

Za posledních 25 let byl vývoj rodinné politiky velice nestabilní, a to především 

z důvodu nemožnosti politické shody na základní orientaci rodinné politiky. Mnoho 

přijatých opatření bylo nekoncepčních a krátkodobě platných, což jen zvyšovalo 

nejistotu rodin s dětmi a přinášelo časté změny do jejich života. Časté změny podmínek 

vedly k nejistotě, ve které je pro mladé lidi těžší rozhodnout se pro založení rodiny. 

 V první polovině 90. let došlo především ke změně chápání role státu v rodinné 

politice. Byl zdůrazňován předpoklad svobodného rozhodování partnerů o založení 

rodiny a o počtu dětí. Stát již svou podporou neměl vytvářet pouto závislosti rodiny na 

státu, ale naopak posilovat soběstačnost a nezávislost rodiny.
54

 Ve druhé polovině 90. 

let začalo být reflektováno, že ekonomické transformace má významné negativní 

dopady na rodiny s dětmi. Podle J. Kocourkové
55

 si politická reprezentace v té době 

začala uvědomovat omezené možnosti ekonomického růstu společnosti a také začala 

reflektovat stárnutí a ubývání české populace. Zároveň s tím byla v odborných kruzích 

iniciována potřeba vytvoření rodinné politiky. 

Zatímco na konci 90. let se diskutovalo o vytvoření koncepce rodinné politiky, 

po roce 2000 se začalo více uvažovat o přímé podpoře porodnosti. V roce 2001 došlo 

k navýšení porodného, zlepšení podmínek při pobírání mateřských a rodičovských 

příspěvků  a v přístupu k rodičovské dovolené byly zrovnoprávněni otcové s matkami.
56

 

 Další vláda zvolená v roce 2002 se začala rodinné politice věnovat 

systematičtěji. V programovém prohlášení věnovala tato vláda rodinné politice 

samostatnou kapitolu. V rámci plnění programového prohlášení byla v roce 2003 

rodinná politika zajištěna také institucionálně, když na Ministerstvu práce a sociálních 
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věcí vznikl nový Odbor rodinné politiky a sociální práce a v rámci něj samostatné 

Oddělení rodinné politiky.  

Hned v roce 2004 vydal nový Odbor rodinné politiky a sociální práce 

Ministerstva práce a sociálních věcí dokument Národní zpráva o rodině, který podrobně 

popsal situaci rodin v České republice a všechny nástroje sloužící k jejich podpoře. 

Cílem této zprávy bylo zachytit současný stav života rodin (v roce 2004) včetně jeho 

nedostatků tak, aby bylo možno následně přikročit k přípravě koncepce státní rodinné 

politiky, která by přinesla řešení zjištěných nedostatků.  

O rok později, tedy v roce 2005, byla vytvořena Národní koncepce rodinné 

politiky, která je prvním dokumentem výslovně formujícím rodinnou politiku v České 

republice. Koncepce obsahuje pronatalitní aspekt. 

Období zvýšeného zájmu o rodinnou politiku skončilo po volbách v roce 2006. 

V roce 2007 došlo k aktualizaci rodinné politiky v souladu s programovým prohlášením 

nové pravicové vlády. Byla představena jako Národní koncepce podpory rodin s dětmi. 

V roce 2008 schválila vláda Prorodinný balíček, soubor prorodinných opatření, 

jejichž cílem je pomoci rodinám v harmonizaci pracovního a rodinného života. 

Prorodinný balíček zřizuje například institut evidovaného poskytovatele vzájemné 

rodičovské výpomoci, kdy jeden rodič na rodičovské dovolené pečuje najednou až o 

čtyři děti do 7 let věku (včetně vlastních dětí). Tento rodič o děti pečuje ve vlastní 

domácnosti a za každé cizí dítě, o které se stará, může požadovat úplatu ve výši až 

5 000 korun měsíčně. Pečující rodič tím neztrácí nárok na rodičovský příspěvek. Za 

stejných podmínek může o děti pečovat také osoba na živnostenský list, která sama není 

na rodičovské dovolené.
57

 

 

9.2 Současná česká rodinná politika 

 

Česká republika stále nemá, na rozdíl od většiny zemí Evropské unie, jasně 

koncipovanou rodinnou politiku. Stát rodiny podporuje řadou jednotlivých opatření, 

které ale netvoří komplexní celek, jenž by vycházel z předem definované koncepce. 

Proto lze hovořit spíše o jednotlivých prorodinných opatřeních než o rodinné politice. 
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Chybějící koncepce však snižuje efektivitu a provázanost jednotlivých prorodinných 

opatření, hrozí dokonce jejich vzájemná kontraproduktivita.  

Současná opatření přijímaná v rámci české rodinné politiky se navíc zaměřují 

především na oblast finanční podpory rodin a nástroje nefinanční povahy zůstávají stát 

stranou, což dokazuje nekoncepčnost rodinné politiky. 

Důsledkem současného nastavení české rodinné politiky je vysoká míra chudoby 

rodin s dětmi. Obecná míra chudoby je sice v České republice relativně nízká ve 

srovnání s ostatními státy Evropské unie, ale u rodin s dětmi je míra chudoby nad 

evropským průměrem. Nejvíce se míra chudoby projevuje v mladých rodinách, 

v neúplných rodinách a v rodinách s více dětmi. Podle T. Sirovátky
58

 tyto důsledky 

vyplývají z důrazu na testování příjmů jako základní strategie pro poskytování 

sociálních dávek. Pro životní úroveň rodin je vhodnější univerzální poskytování 

sociálních dávek, což by jednotně podporovalo všechny rodiny s dětmi.  

 

9.3 Ideální nastavení české rodinné politiky 

 

Komplexní rodinná politika by měla rodinu podporovat ve všech jejích funkcích. 

Základním východiskem rodinné politiky by měl být přístup, že péče o děti a jejich 

výchova jsou významné pro úspěšný rozvoj společnosti a nejedná se jen o soukromou 

záležitost rodičů. Stát a celá společnost by pomoc rodinám s dětmi měly vnímat jako 

významnou sociální investici pro budoucí rozvoj celé společnosti, ne jen jako finanční 

zátěž pro státní rozpočet.
59

  

Česká rodinná politika by se měla zaměřovat na ochranu rodiny a vytvoření 

prostředí pro svobodné rozhodování rodin. Rodinná politika by měla také posilovat 

soběstačnost rodin kompenzací některých nákladů. „Přínos rodiny vůči společnosti 

spočívá právě v autonomním výkonu přirozených funkcí rodiny v normálním rodinném 

prostředí. Jakákoli forma podpory by proto neměla vytvářet pouto závislosti rodiny na 

státu, ale naopak posilovat soběstačnost a nezávislost rodiny.“
60
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9.4 Populační politika 

 

Rozlišení mezi populační a rodinnou politikou je nejasné, a to zejména z důvodu 

jejich proměnlivého obsahu. Existence obou politik však má své opodstatnění. Každá 

z nich má jiné cíle, které se ale vzájemně doplňují. Zatímco rodinná politika se 

zaměřuje na současnost, populační politika se zaměřuje na budoucnost. Populační 

politika se zaměřuje pouze na reprodukční funkci rodiny a jejím úkolem je vytvářet 

vhodné podmínky pro odpovědné reprodukční chování, tedy takové podmínky, které 

partnerům umožní mít plánovaný počet dětí.
 
Naopak úkolem rodinné politiky je vytvořit 

komplexní systém podpory rodin, který rodinám umožní samostatně se rozhodovat a 

plnit své přirozené funkce.  

Je třeba si uvědomit, že rozhodování rodin o jejich reprodukčním chování je 

ovlivňováno celou řadou opatření, která stát zavádí v různých oblastech života 

společnosti. V podstatě každé opatření totiž rodiny s dětmi určitým způsobem ovlivňuje. 

Řada opatření má na rodiny negativní dopad, ale protože tato opatření nejsou přijímána 

s primárním cílem působit na rodiny, nejsou předem zjišťovány dopady na rodiny a 

jejich životní podmínky. Dopad za životní podmínky rodin totiž není jednou z povinně 

zkoumaných oblastí v rámci hodnocení dopadů regulace RIA. 

Úvahy o přijetí propopulačních opatření by podle V. Kuchařové a M. Tučka
61

 

měly směřovat obecně k „zamezení úpadku populace státu a oslabování národa“. 

Upozorňují, že „do úvah o kvantitativním vývoji budoucí české populace je třeba 

zakomponovat i otázky kvalitativní“. Při úvahách o zavádění populačních opatření by 

tak měly být zvažovány také stav a možnosti rozvoje systému zdravotnictví či 

vzdělávací soustavy. Populační opatření musí být hodnocena také v očekávaných 

důsledcích pro jednotlivé společenské vrstvy. Je potřeba zvažovat, jaké skupiny 

populační opatření „osloví“, a mít na paměti také budoucí „kvalitu populace“. 
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10. Prorodinná opatření na podporu zakládání rodiny u 

vysokoškolaček 

 

Česká rodinná politika současnou situaci mladých párů zakládajících rodiny 

nijak nereflektuje a chybí opatření, které by byla zacílena přímo na podporu této 

skupiny. Rovněž není zavedena žádná regulace, která by vysokoškolákům usnadnila 

propojení jejich odborného profesního života s životem rodinným.   

Existuje řada možných opatření, která by studentům vysokých škol mohla 

pomoci v zakládání rodin a v propojení jejich studijního a pracovního života. 

Implementace opatření pro podporu rodinného života vysokoškoláků je žádoucí 

z pohledu státu i vysokých škol.  

Podporou slaďování studijního a rodinného života může stát významně podpořit 

žádoucí reprodukční chování mladé generace, v níž stále stoupá počet vysokoškoláků. 

Vysokým školám zase taková regulace pomůže omezit nežádoucího studijní strategie 

studentů-rodičů, kteří často studium přerušují, prodlužují nebo jej z důvodu rodičovství 

ukončí bez úspěšného absolvování. Všechny tyto strategie totiž zvyšují náklady státu na 

jejich studium. Povinné zavedení prorodinných opatření na vysokých školách by mohlo 

negativní důsledky rodičovství při studiu omezit a podpořit studenty-rodiče 

k úspěšnému dokončení studia. 

Dalším pozitivním dopadem této regulace by byla také podpora studentů v jejich 

akademické práci. Škola by nepřicházela o nadějné studenty a absolventy jen z důvodu 

nutnosti jejich volby mezi vědeckou kariérou a rodinou. Zavedení prorodinných 

opatření by škole umožnilo udržet a rozvíjet nadějné mladé vědce, kteří napomůžou 

k dalšímu rozvoji vysoké školy a k růstu vzdělanosti ve společnosti.  

Zavedení níže rozvedených opatření by studentům vysokých škol umožnilo 

vyhnout se rostoucímu tlaku trhu práce, kdyby propojili období studia s obdobím 

zakládání rodiny. 
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10.1 Návrhy na zavedení konkrétních opatření na podporu 

rodičovství vysokoškolaček 

 

Studenti-rodiče se potýkají s problémy při skloubení péče o dítě se studiem. 

Vysoké školy nebývají prostředím přátelským k rodině – s dětmi se na akademické půdě 

zkrátka nepočítá. Chybí zde hlídací koutky, místa pro hraní dětí, místa pro přebalování a 

často i bezbariérový přístup. Studenti, kteří mají malé děti, si tak musí po dobu trvání 

každé své studijní povinnosti zajišťovat hlídání, a pokud ho neseženou, jsou se svým 

dítětem na úkor účasti na výuce. Pro studenty rodiče je rovněž mnohem obtížnější 

zvládat v řádných termínech plnění svých studijních povinností. Mají velice ztížené 

podmínky pro studium, protože hlídání malého dítěte není činností slučitelnou 

s přípravou na zkoušky, psaní prací či s výzkumem. Studenti - rodiče proto studium 

obvykle prodlužují, přerušují a v některých případech nakonec bohužel studium ani 

nedokončí. Výdaje státu na jejich vzdělání se tak stávají zcela zbytečnými. 

Cílem navrhovaných prorodinných opatření je primárně zvýšení porodnosti 

studentek a absolventek vysokých škol. Dalším cílem je umožnit studentům-rodičům a 

zaměstnancům- rodičům takové nastavení studijních či pracovních podmínek, které jim 

umožní propojit jejich pracovní a rodinné povinnosti. Třetím cílem zaváděných opatření 

je vytvořit na vysokých školách prostředí přátelské rodině. 

 

10.1.1 Finanční podpora studentů-rodičů 

 

Finance jsou pro velkou část mladých lidí rozhodujícím faktorem, který určuje, 

zda založí rodinu, nebo ne. Spousta mladých párů děti mít chce, ale právě z důvodu 

studia nemají dostatek finančních prostředků pro zabezpečení vlastní rodiny. Proto 

většina vysokoškoláků založení rodiny o několik let odkládá a čeká na dobu, kdy budou 

finančně zajištěni.  

Studenům vysokých škol, kteří chtějí založit rodinu, by významně pomohla 

finanční podpora. Tuto podporu by rodičům mohl poskytovat buď stát ve formě 

speciální sociální dávky, nebo vysoká škola formou speciálního stipendia. Právě 

speciální stipendium pro studenty, kteří chtějí být rodiči, nebo speciální sociální dávka 

pro absolventy, kteří sice studium již dokončili, ale nestihli dosud vydělat dostatek 
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financí na zabezpečení potřeb pro dítě, by umožnily řešit mladým lidem jejich složitou 

situaci při zakládání rodiny. 

Vysokoškolští studenti- rodiče by také mohli mít nárok na stipendium na úhradu 

nákladů za hlídání dětí. Jednalo by se o účelově vázaný příspěvek, který by byl vázán na 

zajištění hlídacích služeb pro dítě. Toto řešení je alternativou k vybudování vlastní 

mateřské školy nebo hracího koutku vysokou školou. 

 

10.1.2 Možnost přechodu z denního na kombinované studium v případě 

rodičovství  

 

Usnadnění průchodnosti mezi denním a kombinovaným studiem je prostředkem, 

který by studentům-rodičům umožnil zlepšit podmínky pro úspěšné dokončení studia. 

Toto opatření by nepomáhalo jen rodičům, bylo by zároveň řešením pro studenty v 

různých obtížných životních situacích. 

 

10.1.3 Vybudování zázemí pro pohyb studentů s dítětem po budovách vysoké 

školy 

 

Základním vhodným a dnes již obecně žádoucím opatřením je bezbariérová 

vybavenost budov vysokých škol. Toto opatření necílí pouze na rodiče s malými dětmi, 

ale je důležité i pro zdravotně postižené či starší osoby, pro které je běžný pohyb po 

budově obtížný. Toto opatření přímo neřeší situaci studentů-rodičů, ale alespoň jim 

usnadní pohyb po budově. Povinnost bezbariérového vstupu do všech budov vysokých 

škol by dnes již měla být standardním požadavkem kvality služeb. Vybudování 

možnosti bezbariérového pohybu po budovách však v řadě případů může vyžadovat 

značné finanční prostředky. 

Místnosti pro přebalování a kojení v budovách vysokých škol jsou opařením, 

jejichž zavedením dá vysoká škola jasně najevo podporu rodičovství svých studentů a 

zaměstnanců. Vyjadřuje respekt vysoké školy ke specifickým intimním potřebám 

malých dětí a umožňuje zachovat rodičům soukromí pro důstojné zajišťování potřeb 

jejich dětí. Takové opatření není nijak významně finančně nákladné. 

Hrací koutky v učebnách jsou levnější alternativou opatření oproti vybudování 

mateřské školy v budově vysoké školy. Hrací koutek je menší velikosti, nemusí zde být 
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hygienické zázemí a především zde není odborný personál, který děti hlídá. Hlídání tak 

zůstává na rodiči, ale alespoň mu usnadňuje účast na výuce. Dítě si může v koutku hrát, 

zatímco jeho rodič-student poslouchá přednášenou látku. Rizikem tohoto opatření je 

rušení přednášejícího při výuce. 

 

10.1.4 Univerzitní mateřské školy a hlídací koutky 

 

Mateřská škola je variantou, která umožňuje rodičům z řad studentů a 

zaměstnanců plnit své povinnosti, zatímco jejich děti budou hlídány odborným 

personálem. Jde o významné opatření napomáhající ke slaďování pracovního a 

rodinného života, které usnadňuje situaci rodičů podobně jako firemní školky zaváděné 

v řadě společností pro děti zaměstnanců. 

Dnes již existuje několik vysokých škol, které mateřskou školu nebo hlídací 

koutek provozují. Reagují tím na nedostatek volných míst ve veřejných mateřských 

školách. Univerzitní mateřská škola je řešením také pro zahraniční vědecké pracovníky 

a pracovnice, když pro umístění dítěte do veřejné školky bývá nutná podmínka trvalého 

pobytu rodiče v České republice. 

Řada vysokých škol se snaží tuto situaci svým studentům a zaměstnancům 

ulehčit a zakládají vlastní mateřské školy či hlídací dětské koutky, často za pomoci 

dotace z Evropského sociálního fondu. Rodiče tak ve školkách neplatí školné, ale hradí 

pouze stravné. Hlavním problémem je otázka udržitelnosti školek a hlídacích koutků po 

skončení období, na které je poskytnuta dotace. Zařízení budou muset být 

transformována tak, aby mohla využívat státní dotace, ale na provoz bude muset 

přispívat také vysoká škola.  

Mateřské školy v současné době fungují na pěti českých vysokých školách a 

dětské koutky provozuje dalších šest českých vysokých škol, vlastní mateřskou školku 

má také Akademie věd ČR. 

 

Akademie věd ČR provozuje školku od roku 2011 a je určena pro 20 dětí ve 

věku od 2 od 7 let. Do školky však mohou chodit pouze děti zaměstnanců Akademie 

věd ČR – je tak využitelná pouze pro absolventy vysokých škol, nikoliv pro studenty. 

Školka je otevřena celoročně od 7.30 do 17 hod. Měsíční poplatek (při využití 
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celodenního programu 5 dní v týdnu, včetně stravného) činí 10000 Kč, celodenní 

program na jeden den stojí 500 Kč a celodenní stravné 78 Kč.
62

 

 

České vysoké učení technické (ČVUT) provozuje mateřskou školu Lvíčata
63

 

s kapacitou 58 dětí rozdělených do tří tříd. Provozní doba mateřské školy je celoročně 

od 7.00 do 17.30 hodin. Výše školného je vyhlašována na každý rok a je uvedena ve 

Smlouvě o poskytování předškolního vzdělávání a péče o dítě za úplatu, kterou rodiče 

se školkou uzavírají vždy na dobu jednoho školního roku. Školné je stanoveno ve výši 

2000 Kč na měsíc a stravné je stanoveno zálohově 950 Kč za měsíc včetně dovozného. 

Školné za dítě může být rodičům odpuštěno, pokud rodiče zajistí školce příjem ve 

formě daru - ředitelka rodičům promine platbu školného ve výši jedné čtvrtiny hodnoty 

daru, maximálně však do výše ročního školného.  Do mateřské školy jsou přijímány děti 

a vnoučata zaměstnanců a děti studentů ČVUT od 3 let věku (nebo které dovrší 3 roky v 

daném školním roce). Pokud rodič nebo prarodič tuto příslušnost ztratí v průběhu 

školního roku, může dítě školní rok v mateřské škole dokončit. Pokud student přeruší 

studium, rozhoduje o možnosti setrvání dítěte v dalším školním roce ředitelka a přihlíží 

při tom k sociálním nebo zdravotním důvodům, které vedly k přerušení studia. 

 

Mendelova univerzita v Brně provozuje od roku 2013 Univerzitní mateřskou 

školu Hrášek
64

. Kapacita mateřské školy je 40 dětí rozdělených do dvou tříd. Mateřská 

škola je v provozu celoročně od 6:45 do 16:30 hodin. Do školky jsou přijímány děti od 

3 let věku. Školné v případě celodenního pobytu je stanoveno na 2500 Kč měsíčně a 

celodenní stravné je 39 Kč. Do univerzitní školky jsou přednostně přijímány děti, 

jejichž rodiče studují na Mendelově univerzitě, nebo děti, jejichž rodiče či prarodiče na 

univerzitě pracují. 

 

Univerzita Palackého v Olomouci
65

 zahájila provoz své mateřské školy v roce 

2012. Organizačně je mateřská škola rozdělena do 2 tříd s kapacitou 50 dětí ve věku od 

3 do 6 let Je určena pro děti zaměstnanců, Ph.D. studentů UP a veřejnosti. Školka je 
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v provozu celoročně od 6.30 do 16.30 hodin. Školné je stanoveno ve výši 1200 Kč na 

měsíc a stravné ve výši 34 Kč za den. 

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně provozuje univerzitní mateřskou školu 

Qočna
66

, která má dvě třídy s maximální kapacitou 24 dětí. Součástí zařízení je i hlídací 

koutek Koala pro krátkodobé hlídání dětí mladších 3 let. Školka je v provozu celoročně 

od 7:00 do 17:00 hodin. Školkovné je stanoveno ve výši 850 Kč měsíčně. 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze otevřela svou univerzitní školku
67

 v září 

2013, ta je však určena pouze pro děti zaměstnanců VŠE, kteří mají na VŠE alespoň 

poloviční úvazek a kteří jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo jsou 

maximálně 2 roky od ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené. Školka je 

jednotřídní, má kapacitu 18 dětí a provozní doba je denně od 7 do 17 hodin.  

 

Jak již bylo zmíněno výše, na dalších šest vysokých škol v České republice 

provozuje dětské hlídací koutky, které jsou podrobněji představeny níže. 

 

Česká zemědělská univerzita provozuje od roku 2012 dětský koutek Poníček
68

, 

který nabízí bezplatné hlídání dětí ve věku 3 – 6 let, po dobu až 8 hodin, a to denně 

v čase od 7 do 17 hodin. Tento hlídací koutek je však určen pouze pro zaměstnance 

univerzity, kteří pečují o dítě a pracují na ČZU nebo se aktuálně do zaměstnání na ČZU 

vracejí. Rodič si místo v dětském koutku rezervuje vždy nejpozději den předem, 

maximální kapacita je 20 dětí. Studenti ČZU a další osoby mimo zaměstnance ČZU 

nemohou hlídací koutek v současnosti využívat, protože takto byla stanovena pravidla 

pro získání dotace na projekt, uvolnění kritérií lze očekávat po ukončení období 

realizace projektu, tedy od 2. pololetí roku 2014.  

 

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) provozuje již od 

roku 2005 Dětský koutek
69

, který je určen dětem, jejichž rodiče jsou studenty nebo 

zaměstnanci FSS MU, ale využívat ho mohou i rodiče z ostatních fakult, pokud se 

                                                           
66

 Qočna: Univerzitní mateřská škola. [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: http://qocna.utb.cz/ 
67

 Univerzitní školka na VŠE v Praze. [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: 

http://skolka.vse.cz/univerzitni-skolka/zakladni-informace/ 
68

 Poníček: Dětský koutek CŽU. [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: http://www.ponicek.czu.cz/ 
69

 Dětský koutek FSS. [online]. [cit. 2013-12-16]. Dostupné z: http://detko.fss.freexit.eu/homepage/about 

http://qocna.utb.cz/koala-minijeslicky/


73 

 

pohybují na FSS nebo v jejím okolí. Dětský koutek je k dispozici denně od 10 do 18 

hodin, pro studující v kombinované formě studia také v sobotu. Hlídání dětí je 

zajišťováno dobrovolníky z řad rodičů, studujících nebo osob, které si rodiče sami 

přivedou. Zodpovědnost za děti v koutku nesou stále jejich rodiče, zákonní zástupci či 

jimi pověřené osoby. Pokud dítě vyžaduje speciální péči (přebalit, podat léky apod.), 

musí ji obstarat přímo rodiče. Dobrovolníci také nejsou zodpovědní za stravu dětí. 

Doporučená délka pobytu dítěte v hlídacím koutku je 90 minut (tedy délka trvání jedné 

přednášky, cvičení či konzultace).  

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy provozuje dětský koutek
70

 od roku 2012 

a mohou ho využívat rodiče-studenti i akademici. V rámci projektu bylo také 

vybudování zázemí pro svépomocné hlídání dětí
71

: dětský koutek, který slouží pro 

přebalování, krmení, kojení, krátkodobý pobyt dětí předškolního věku s doprovodem či 

k parkování kočárků, který je svými parametry uzpůsoben pro přebalování, krmení a 

kojení dětí. Do 31. 8. 2012 FF UK poskytovala pro své zaměstnance také bezplatné 

hlídání dětí, a to v té formě, že každý rodič si zajistil hlídání u dodavatele, který mu 

nejvíce vyhovoval, a zpětně mu byly proplaceny vynaložené náklady. Tento projekt 

však již skončil. 

 

Technická univerzita v Liberci otevřela svůj hlídací koutek
72

 v roce 2010. Je 

určen pro rodiče, kteří pracují nebo studují na univerzitě a poskytuje krátkodobou péči o 

předškolní děti bez omezení věku. Provoz hlídacího koutku částečně hradí univerzita, 

rodiče se finančně spolupodílejí částkou 30 Kč za hodinu. Hlídání dětí vykonávají 

rodiče sami nebo s pomocí jimi vybrané chůvy z řad studentů přírodovědné, humanitní 

a pedagogické fakulty. Rezervaci hlídání provádějí rodiče nejpozději den předem 

elektronicky.  

 

Vysoká škola chemicko-technologická je poslední vysokou školou, která také 

zajišťuje hlídání dětí je. Provozuje Dětský koutek Zkumavka
73

 je určena pouze pro děti 
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zaměstnanců, a to ve věku od 2 do 6 let věku. Otevírací doba dětského koutku je denně 

od 7:45 do 17 hodin. 

 

10.1.5 Flexibilní studijní režim pro studenty-rodiče 

 

Flexibilní studijní režim, tedy možnost pro studenty-rodiče, aby si studium 

uspořádali podle svých potřeb, bez ohledu na studijní plány a rozdělení kurzů do 

semestrů a ročníků, je opatřením, které by studentům s dětmi mohlo významně 

napomoci k úspěšnému absolvování studia. To je zásadní pro budoucnost školy, která 

by díky takovémuto opatření nemusela přicházet o nadějné akademiky, kteří vědeckou 

dráhu opustí pouze z důvodu neslučitelnosti své práce s péčí o rodinu. 
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11. Výzkumné šetření 

  

V této části je popsán výzkum, který byl proveden pro účely této práce mezi 

sedmi vysokoškolačkami, které se staly matkami při studiu. Autorka pomocí výzkumu 

ověřovala hypotézy, s nimiž vstupovala do psaní diplomové práce. 

 

Cíl výzkumu 

 

Cílem výzkumu provedeného pro účely této diplomové práce bylo zjistit, jak 

rodičovství při studiu vnímají samy hlavní aktérky – vysokoškolačky s dětmi. 

Respondentky byly tázány na vztah, jaký u nich hraje studium a rodičovství. Bylo 

zjišťováno, jaké volí strategie kombinace studia a rodičovství a jak se jim slaďování 

obou oblastí daří.  

Cílem výzkumu byla také reflexe stávajícího nastavení české politiky 

respondentkami. Jaká opatření oceňují a jaké změny v nastavení rodinné politiky by 

uvítaly. Dotazy směřovaly také na názor respondentek na postavení vysokých škol 

v problematice a na jejich možnosti podpory vysokoškoláků-rodičů. Výzkum dále 

zjišťoval, jak na studenty-rodiče nahlížejí vysoké školy - zda se jim školy snaží vyjít 

vstříc, nebo zda vnímají jejich rodičovství spíše jako překážku v řádném studiu. Cílem 

diplomové práce je totiž mimo jiné poukázat na skutečnost, že i vysoké školy jsou 

v problematice zakládání rodin vysokoškolačkami významnými aktéry, kteří mohou 

situaci významně ovlivnit, a měly by se do zavádění prorodinných opatření vedle státu 

také zapojit – může to totiž přinést řadu pozitiv i samotným školám.  

 

Výběrový soubor 

 

Respondentky do výběrového souboru nebyly vybírány náhodně. Jelikož téma 

zakládání rodiny je soukromá věc každého člověka, provedla jsem výběr respondentek 

mezi svými známými a kamarády. Díky bližšímu osobnímu vztahu s respondentkami 
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jsem se dozvěděla množství důvěrných informací, které jsou podstatné pro relevantnost 

výsledků výzkumu.  

Všechny respondentky výzkumu musely splňovat toto kritérium: studium vysoké 

školy, během něhož se respondentce narodilo dítě. Výzkumný soubor zahrnoval celkem 

sedm respondentek, všechny ve věku 25 -30 let. 

 

Typ výzkumu 

 

Šetření mezi respondentkami bylo provedeno kvalitativním výzkumem, a to 

pomocí výzkumného designu případové studie, kdy se provádí podrobný popis a rozbor 

několika málo případů. Předpokládá se, že díky důkladnému prozkoumání několika 

případů porozumíme i všem ostatním obdobným případům.
74

 

 

Použité metody 

 

Data do výzkumu byla od respondentek získána prostřednictvím rozhovoru 

pomocí návodu
75

. Rozhovory byly vedeny s pomocí stanového seznamu otázek (viz. 

Příloha č. 1), které bylo nutné během rozhovoru probrat. Výhodou této metody je 

neformálnost takového rozhovoru, kdy tazatel může otázky libovolně formulovat a 

pokládat je v libovolném pořadí. 

 

Procedury sběru dat 

 

Rozhovory byly uskutečňovány s každou respondentkou samostatně. Místa 

konání rozhovoru se lišila a vždy vycházela z přání respondentky. Ve všech případech 
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se však výzkumné rozhovory uskutečnily v prostředí nekuřáckých kaváren s dětskými 

koutky. 

Rozhovory autorka zaznamenávala na diktafon a následně je zformulovala do 

jednotlivých výpovědí. 

Pro zachování anonymity respondentek jsou v textu práce uváděna pouze jejich 

křestní jména. 

 

Výpovědi respondentů 

 

Níže jsou shrnuty výpovědi všech sedmi respondentek dotazovaných v rámci 

výzkumu podle otázek, které tvoří přílohu č. 1 této práce. 

 

MARTINA 

 

Martině je 25 let, je vdaná a má dvouleté dítě. Vystudovala již dva bakalářské 

obory – na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na České zemědělské 

univerzitě. Zároveň má před dokončením magisterského studia na Fakultě sociálních 

věd Univerzity Karlovy. 

Martina ke studiu na vysoké škole nastoupila hned po maturitě. S přítelem se 

rozhodli, že chtějí mít dítě, když dokončila první bakalářské studium. Podařilo se jí 

ihned otěhotnět a vzali se. Martina jako těhotná nastoupila do magisterského studia a 

úspěšně v něm postupovala. Jen se rozhodla si dvouleté studium rozložit do tří let.  

Skutečnost, že studuje, její rozhodnutí o založení rodiny nijak neovlivnilo – pro 

dítě se rozhodla bez ohledu na skutečnost, že má před sebou ještě několik let studia. 

„Nijak moc jsme to nepromýšleli a studium jsem u toho vůbec nezvažovala. Naopak 

s námi na ČZU pořád studoval i jeden dvouletý chlapeček (pozn. autorky: syn jedné ze 

studentek), tak jsem viděla, že to jde, a i to mě nakoplo k rozhodnutí o dítěti.“ 

Jak ale sama přiznává, toto rozhodnutí bylo určitě ovlivněno dobrým zázemím, 

které měla v rodině. Partner je o několik let starší a již vydělává, takže nemají ani 

problém s financemi. Bydlení mají od rodičů a zároveň z obou rodin cítila podporu. 

Uvědomuje si, že kdyby takto příznivé podmínky pro založení rodiny neměla, asi by se 
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rozhodla jinak. Pokud by věděla, že nemají s partnerem kde bydlet a nemají zajištěn 

příjem díky partnerovu zaměstnání, založení rodiny by asi odložila. 

Martina konstatuje, že její mateřství ovlivnilo její přístup ke studiu – nevěnuje se 

studiu tak naplno, jak by mohla bez dítěte. Zároveň ale všechny povinnosti plní a ve 

studiu tak úspěšně postupuje. 

K přístupu studovaných vysokých škol k mateřství podotýká, že se jako matka 

při studiu nesetkala s žádnými překážkami. Oceňuje přístup vyučujících k jejímu 

mateřství – všichni byli buď neutrální, nebo pozitivní, ale nikdy se nesetkala s negativní 

reakcí. Přiznává, že jí z důvodu mateřství většinou vycházeli vstříc, když potřebovala. 

„Někdy to pro mě byla i dobrá výmluva, které jsem občas využívala.“ 

Praxi v oborech, které studuje, zatím Martina nemá. Pokud najde vhodnou 

pracovní nabídku, pokusí se praxi získat. Uvědomuje si však, že vývoj v oborech jde 

dnes hodně dopředu, a pokud bude ještě několik let doma s dětmi a nebude se práci v 

oboru věnovat, pravděpodobně se jí po letech nepodaří práci v oboru najít. 

Jaké má Martina představy o své budoucnosti? V současnosti se s partnerem 

snaží o další dítě a zároveň s tím by chtěla i dále studovat, a to další magisterský obor, 

k čemuž podotýká: „Proč toho nevyužít, když ještě nějakou dobu budu doma a můžu dál 

studovat?“ 

O své pracovní budoucnosti má Martina také jasnou představu. Ze začátku si 

bude hledat práci na částečný úvazek, při níž bude mít dost času na děti. Nelpí na tom, 

aby pracovala v některém z oborů, které studuje. Prioritou je pro ni kritérium, jak práce 

půjde skloubit s rodinou. Aktuálně s manželem zvažují společné podnikání, ve které 

vidí možnou cestu pro své budoucí pracovní uplatnění. 

Martina se domnívá, že až se jednou bude ucházet o práci, mohlo by pro ni 

z pohledu zaměstnavatele být pozitivum, že už děti má. „Když se o místo budeme ve 30 

letech ucházet dvě, tak mi z pohledu zaměstnavatele přijde lepší, když uvidí mě, že už 

mám osmileté dítě, než druhá uchazečka, která ještě dítě nemá a pravděpodobně ho 

bude brzy mít. Takže myslím, že by to pro mě jednou mohla být výhoda.“ 

V mateřství při studiu vidí Martina cestu, jak se vyhnout situaci, kterou řeší 

většina dnešních párů, když se rozhodují mezi prací a rodinou. Problém vidí v tom, že 

lidé jsou dnes finančně zajištěni pozdě pro založení rodiny. Mladí lidé nemají peníze, 

takže neustále pracují a založení rodiny stále odkládají. 

Za nejúčelnější formu pomoci pro studující rodiče považuje Martina finanční 

pomoc, třeba formou speciálních stipendií. Domnívá se, že rodinu je možné založit i 
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v situaci, kdy studují oba rodiče – v péči o dítě se rodiče mohou střídat a zároveň 

mohou i oba chodit na brigády.  

Z oblasti materiální pomoci jí přijdou nejlepší školky na vysokých školách. Jiná 

opatření podle jejího názoru nejsou potřeba. Přiznává, že se svým dítětem do školy 

někdy chodila, ale vždycky si nějak poradila – „přebalit se dá na chodbě, kojit se dá 

všude, třeba i v menze“. 

Mateřství při studiu považuje Martina za nejlepší strategii. Kdyby se dnes 

rozhodovala znova, rozhodla bych se stejně. „Hlavně bych se rozhodla ještě dřív, tak, 

abych stihla během pětiletého magisterského studia mít dvě děti. To jediné mě mrzí – že 

jsem nestihla ty děti dvě.“ 

 

ANNA 

 

 Anně je 26 let a má dvě děti ve věku 3 roky a 3 měsíce. Je vdaná, ona i manžel 

jsou věřící a svatbu měli ještě před početím prvního dítěte. Anna je čerstvou 

absolventkou studia medicíny na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. První dítě měla 

ve třetím ročníku studia a druhé dítě porodila 2 měsíce po státních závěrečných 

zkouškách. Manžel Anny je stejně starý a rovněž studoval vysokou školu – České 

vysoké učení technické.  

Anna s manželem tak jsou ukázkou studentské rodiny, která během studia 

plánovaně založila rodinu. Skutečnost, že oba studují, pro ně nebyla překážkou – „dítě 

jsme oba chtěli“. Rozhodující pro ně byla podpora rodiny. Bydlí v bytě od rodičů, takže 

náklady na bydlení nemají. Při studiu oba brigádně pracovali, zároveň byli podporováni 

ze strany rodičů. Peníze na pokrytí nákladů vždy měli. Anna s manželem se totiž na 

založení rodiny pečlivě připravili a dopředu si promysleli takovou strategii, která pro ně 

bude finančně nejvýhodnější. Anna při studiu pracovala na živnostenský list jako 

lektorka dětských tanečních kroužků v mateřských školách. Protože věděla, že bude 

chtít otěhotnět, platila si nemocenské pojištění v nejvyšší možné výši. Díky tomu pak 

měla vysoký peněžitý příspěvek v těhotenství a mateřství. „To mi poradila švagrová, 

která je taky OSVČ. Když jsem dostávala mateřskou, hodně jsme z ní ušetřili a peníze 

jsme používali na provoz v dalších měsících, kdy jsem byla na rodičovské.“ V horší 

situaci je teď s druhým dítětem, kdy již tak vysoký příspěvek v mateřství nemá. Zároveň 

ale mezitím začal pracovat manžel, což rodinný rozpočet zlepšuje. 
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Studium Anna plnila podle studijního plánu, zkoušky neopakovala. Naopak 

v mateřství viděla i výhodu pro učení. „Já jsem díky dítěti neměla čas tolik na to učení 

myslet a stresovat se tím. Ostatní spolužáci se na zkoušku mysleli půl roku dopředu, pak 

se měsíc učili. Na to já jsem neměla čas.“ Přiznává, že díky péči o dítě byla ve studiu 

efektivnější a také psychicky víc v pohodě. „Neuměla jsem vždycky všechno perfektně, 

ale zkoušku jsem vždy udělala, a to i v případech, kdy jsem si myslela, že nemám šanci.“  

Anna zdůrazňuje, že studovat řádně s dítětem mohla právě díky tomu, že 

studoval i její manžel a v péči o dítě se tak střídali podle rozvrhů, i když přiznává, že to 

bylo náročné. Když bylo třeba, hlídali také prarodiče. Vše bylo možné zvládnout jen 

díky dobrému plánování. „Chce to dobrý time managment. Naučila jsem se díky tomu 

efektivně využívat veškerý volný čas.“   

 Anna díky dobře zajištěnému hlídání nikdy ve škole jako matka nevystupovala. 

Do školy s dítětem nechodila. Přiznává, že při jejím typu studia by to ani nebyl možné – 

měli několikahodinové laboratoře či praxe, a to na různých místech Prahy, takže by ani 

nemohla využívat služby péče o děti v budově školy. Proto říká, že ona by žádná 

prorodinná opatření ze strany školy nevyužívala. 

 Od vyučujících také žádné úlevy nežádala, musela vše splnit stejně jako ostatní 

studenti. Při přípravě na zkoušky si zajistila pomoc v rodině. V době, kdy se učila na 

státnice, předala již téměř tříleté dítě na dva týdny prarodičům a měla tak možnost se 

připravit.  

 Výhodou Anny je, že medicína je obor, ve kterém se od studentů neočekává 

žádná praxe během studia. „O nic jsem tak nepřišla, moji spolužáci většinou taky při 

škole nikde nepracovali. Já jsem i s dítětem aspoň chodila učit tanečky do školek.“ 

Nevznikl jí tak v této oblasti žádný handicap oproti jejím spolužákům. 

Anna konstatuje, že v době, kdy s manželem oba studovali, byla situace lepší 

než nyní, kdy již manžel pracuje. Během studia se manžel hodně zapojoval do péče o 

dítě a často ho hlídal. Díky tomu si s dítětem utvořil velice blízký vztah, za což je Anna 

velmi šťastná. Nyní, když manžel pracuje, má na děti mnohem méně času. Anna vnímá, 

že to manžela velmi mrzí, že by s dětmi chtěl trávit více času. Zároveň pro Annu 

zaměstnání manžela znamená větší zátěž – na vše je teď sama, nemůže se v hlídání 

vystřídat. 

Anna je nyní na mateřské dovolené s mladším dítětem. S manželem v budoucnu 

chtějí ještě další děti. Přes to všechno je však Anna rozhodnutá se v budoucnu věnovat 

práci ve svém oboru. Chce si udělat atestace na praktického lékaře. Domnívá se, že 
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přípravu na atestace by měla zvládnout i s malými dětmi. Musí pracovat u jiného 

praktického lékaře a obvyklá praxe je, že tito lékaři v přípravě jsou s praktickým 

lékařem v ordinaci třeba jen dopoledne. Následně se Anna chce věnovat paliativní péči 

– tedy pracovat jako lékař v domě pro seniory, kde kromě lékařského uplatnění vidí také 

duchovní rozměr této práce se starými lidmi.  

 Za nejpodstatnější podporu od rodičů považuje finanční výpomoc. I když ona 

s manželem s financemi vycházeli, přiznává, že bez podpory rodiny by se neobešla. 

Anně vadí především nastavení mateřské - vysokoškolačky, které dosud studium 

neukončily a zároveň v posledních dvou letech nepracovaly, nemají na peněžitý 

příspěvek v mateřství nárok. Nechápe, proč matka, která několik let studuje, by měla 

být znevýhodňována oproti matkám, které několik let pracují - studium vnímá na stejné 

úrovni společenské prospěšnosti jako zaměstnání. Změnila by současné nastavení, kdy 

doba studia se započítává do doby 270 dní nemocenského pojištění, jen pokud bylo 

studium úspěšně ukončeno. Tímto nastavením jsou z nároku na peněžitý příspěvek 

v mateřství vyloučeny všechny vysokoškolačky, které mají dítě před dokončením 

studia. Anna je přesvědčena, že pokud by vysokoškolačky měly nárok na peněžitý 

příspěvek v mateřství, velice by to jejich finanční situaci zlepšilo. Tvrdí, že z mateřské 

dovolené se dá hodně peněz našetřit a díky tomu pak přilepšovat rozpočet v dalších 

měsících při pobírání rodičovského příspěvku.  

 Strategii rodičovství během vysoké školy Anna podporuje. Je ráda, že děti stihla 

mít již během studia. Uvědomuje si však, že pro to měla dobré podmínky, které zdaleka 

všechny vysokoškolačky nemají. 

 

BARBORA 

 

 Barboře je 26 let, je vdaná a má dvě děti ve věku 3 a 1 rok. Má vystudované 

magisterské studium na Filozofické fakultě UK, obor pedagogika.  

 S manželem děti chtěli a studium ve svém rozhodování nezohledňovala. Manžel 

je o několik let starší a již pracuje, takže finanční stránky rodičovství se nebáli.  

 Barbora přiznává, že mateřství ovlivnilo její studium, že dělala vše nutné pro 

splnění povinností, ale neměla čas věnovat se ničemu navíc. Oceňuje, že vyučující jí 

vždy vycházeli vstříc a její mateřství přijímali pozitivně. 

 Manžel Barbory pracuje, a proto hlídání dětí bylo na ní. Zároveň však doplňuje: 

„od 17 let žiju bez rodičů a tak jsem zvyklá se o sebe postarat sama“.  
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 Barbora s manželem chtějí další dítě, a proto svou pracovní kariéru zatím neřeší. 

Uvědomuje si, jaká je situace na trhu práce, a je přesvědčena, že její mateřství pro ni při 

ucházení se o zaměstnání bude vždy nevýhodou. Myslí si, že zaměstnavatel vždy 

upřednostní bezdětnou ženu, i když k tomu nemá vůbec žádný důvod. „Zaměstnavatelé 

se bojí hlavně nemocnosti dětí. To je ale hloupost – vždyť rodiče se můžou během 

nemoci u dítěte vystřídat.“ Výhodu vidí ve svém oboru studia, pedagogice, který přináší 

možnosti práce na částečný úvazek – v mateřské škole, v družině či v zájmových 

kroužcích. 

 Vysokoškolačkám s dětmi by podle Barbory nejvíce pomohla finanční podpora a 

za dobré považuje také mateřské školy v budovách vysokých škol. Filozofická fakulta 

UK hlídací koutek má, ale pouze na centrální budově. Barbora však studovala v budově 

v Celetné ulici, vzdálené asi 10 minut. „I když je to kousek, už jsem tam nemohla dítě 

nechat. Stát se může cokoliv. Navíc oni i vyžadovali, aby rodič byl po dobu hlídání 

v budově. Takže pro mě tenhle koutek nebyl využitelný.“ 

 Barbora se snažila starší dítě, které porodila během studia, do školy nenosit. Do 

hlídání zapojovala všechny známé, kamarády. „Hlídaly jsme si navzájem 

s kamarádkami, co taky studovaly a měly děti. V hlídání jsme se různě střídaly.“ Pokud 

hlídání nenašla a nebyla její účast ve škole nezbytná, výuku vypustila. 

 Barbora je ráda, že zvolila strategii mateřství při studiu. Obě tyto oblasti života 

je jí dařilo skloubit. Vysokoškolské studium nevnímá jako překážku pro založení 

rodiny. 

 

LUCIE 

 

 Lucii je 28 let, má jedno dítě staré 8 měsíců a je vdaná. Vystudovala bakalářské 

studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a magisterské studium na 

Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. 

 Pro založení rodiny se Lucie s manželem rozhodli bez ohledu na skutečnost, že 

v té době ještě oba studovali vysokou školu. Výhodou byla skutečnost, že Lucie 

magisterské studium v Brně již studovala v kombinované formě. Nemusela díky tomu 

tolik řešit hlídání dítěte, protože školu měla méně často.  Manžel Lucie stále studuje 

vysokou školu, díky které má flexibilní režim a hodně se zapojuje do hlídání. 

 Do školy Lucie s dítětem nejezdila, bylo to nereálné i z důvodu dlouhého 

dojíždění. „Jela jsem s dítětem do školy jen jednou, musela jsem jet autem a bylo to pro 
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mě organizačně opravdu náročné.“ Tvrdí, že kombinované studium je pro spojení 

s rodinou ideální. Studium je intenzivní v pár dnech během semestru a navíc často 

probíhá o víkendu, takže se dá snadno sehnat hlídání. 

 Finančně Lucie s manželem vycházejí díky pomoci rodičů, od kterých mají byt. 

Zároveň oba, ač studenti, také částečně pracují. S penězi tedy vycházejí, i když situace 

není ideální. Lucie zdůrazňuje, že hlavní forma podpory studujícím rodičům by měla 

být určitě finanční. Za dobrý nástroj podpory považuje také školky v budovách 

vysokých škol.  

 Mateřství při studiu Lucie vnímá pozitivně. Přesto se domnívá, že z pohledu 

zaměstnavatele tato strategie není vítána. „Jednou má člověk dítě, tak už je ve škatulce 

nechtěný. Nikdo to nevnímá tak, že díky tomu, že už dítě má, roste šance, že člověk 

může pracovat kontinuálně dlouhou dobu, na rozdíl od bezdětné ženy, která může 

kdykoliv otěhotnět. „Když bude mít zaměstnavatel na výběr třicetiletou s dítětem a 

třicetiletou bez dítěte, vybere si vždycky tu bezdětnou.“  

 Představy o své budoucí profesní kariéře ještě Lucie nemá zcela vyjasněné. Její 

dítě je malé a pak budou chtít ještě další dítě, takže pro Lucii vstup na trh práce zatím 

není aktuální. Věří, že v oboru pedagogiky práci sežene snáze, než je tomu v ostatních 

odvětvích pracovního trhu. Lucie může pracovat na široké škále pozic a poptávka po 

těchto pozicích není velká, takže věří, že si práci najde.  

 

HANA 

 

 Hana je stará 27 let, je vdaná a má jedno dítě ve věku 2,5 roku. Vystudovala 

magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika.  

 Pro založení rodiny se Hana rozhodla po přesvědčování od manžela, který je o 

několik let starší a dítě již chtěl. Hana otěhotněla na začátku magisterského studia a 

tomu přizpůsobila také svou strategii ve studiu. Během těhotenství splnila co nejvíce 

studijních povinností a také povinné praxe. Po narození dítěte jí tak zbývalo splnit již 

jen několik jednodušších zkoušek, diplomová práce a státnice.  

 Mateřství nijak neovlivnilo Hanino studium, všechny povinnosti splnila podle 

studijního plánu, včetně závěrečných zkoušek. „Dokud je miminko malé, jde učení 

zvládat v pohodě. Stačí si dítě vzít k sobě a ono je spokojené – u toho jde třeba číst 

knížku. Horší to je, když začne chodit, to už se nedá stihnout do školy udělat nic, člověk 

musí být pořád ve střehu.“  
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Při studiu Hana své mateřství nepoužívala jako omluvu, o těhotenství nikomu 

neříkala – „jedna vyučující si mého těhotenství všimla dokonce až v 9. měsíci“. 

S dítětem Hana do školy nechodila, využívala hlídání prarodičů, kteří již jsou v důchodu 

a jsou tak časově flexibilní. Velice by uvítala, pokud by na v budově vysoké školy 

existovala mateřská škola, ve které by dítě mohla nechat po dobu plnění studijní 

povinnosti. Ač má dobré možnosti hlídání od prarodičů, školka by jí pomohla 

především úsporou času. Podle Hany je zabezpečení hlídání velice časově náročné – 

„musím dítě vždy nejprve z domu odvézt k babičce, pak dojet do školy, po skončení 

výuky si zase dítě vyzvednout,  pak teprve můžu jet domů, což zabírá hrozně moc času.“ 

 Finanční situaci Hana s manželem nemuseli při zakládání rodiny zvažovat, 

protože manžel již v té době pracoval. Také Hana nyní pracuje, a to na částečný úvazek, 

a čeká, až její dítě přijmou do školky. Poté si bude chtít najít práci, aby získala praxi ve 

svém oboru. Druhé dítě v tuto chvíli neplánuje – „doteď jsem se starala o dítě, teď chci 

chvíli myslet zase na sebe“. Získání praxe považuje za nezbytné, aby se mohla ve svém 

studijním oboru udržet.  

 Mateřství při studiu považuje Hana za dobrou strategii pro založení rodiny. 

Nejhorší možnou strategií je podle Hany ta, kdy žena dostuduje vysokou školu a pak 

hned těhotní, aniž by si předtím získala praxi v oboru. Zhruba ve 30 letech se pak 

uchází o první zaměstnání – zcela bez zkušeností, poznatky ze školy dávno zapomenuty 

a navíc s dítětem. V takovém případě má žena mizivou šanci, že sežene práci 

odpovídající její kvalifikaci. 

    

ZUZANA 

 

 Zuzaně je 26 let, má dítě ve věku 1 rok a žije s otcem dítěte. V roce 2013 

dokončila magisterské studium na České zemědělské univerzitě, kde nyní pokračuje 

v doktorandském studiu. 

 V době, kdy se rozhodli pro založení rodiny, Zuzana i její partner studovali 

vysokou školu. Zároveň však partner pracoval, a tak měli nějaké příjmy zajištěné. 

Finanční otázka pro ně tak při založení rodiny nebyla rozhodující. 

 Zuzana dítě porodila na začátku posledního ročníku magisterského studia. Přesto 

zvládla splnit všechny zbývající zkoušky, napsat diplomovou práci a v řádném termínu 

také udělat státnice. „S novorozencem šlo studovat dobře, dítě pořád spalo. V hlídání 

jsme se střídali s partnerem, který také studuje na České zemědělské univerzitě. Do 
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školy jsme jezdili společně a dítě si předávali podle toho, kdo zrovna neměl výuku.“ 

Zuzana má zkušenosti i s přítomností dítěte ve výuce a přiznává, že to nikdy nebyl 

žádný problém. Nesetkala se s negativním přístupem učitelů ani s dalšími jinými 

překážkami. „Naopak u nás měli z miminka všichni radost. Jsme malý obor, je nás 12 a 

já jediná jsem holka. Spolužáci miminko s nadšením přijali.“ 

 Po ukončení magisterského studia se rozhodla pokračovat v doktorském studiu. 

Tím si nejen zvyšuje kvalifikaci, ale také získává praxi v oboru. „Dělám výzkum 

v laboratoři, takovou praxi bych během studia ani jinde než na škole nesehnala. 

V našem oboru se neočekává, že by měl student během studia získat praxi v oboru.“ 

Pokračování ve studiu je součástí její strategie pro budoucí profesní uplatnění. „Chtěla 

bych zůstat na univerzitě a učit. Myslím si, že to je ideální práce, která je časově 

flexibilní a dá se dobře sloučit s péčí o děti.“ Na České zemědělské univerzitě navíc 

funguje dětský koutek Poníček. Ten dosud nevyužívala, protože její dítě byl příliš malé. 

V budoucnu by ho však při práci na univerzitě ráda využívala. Domnívá se, že po práci 

v akademické sféře nejsou ženy z důvodu mateřství diskriminovány, jako je tomu 

v soukromém sektoru. 

 Kombinaci vysokoškolského studia a mateřství považuje za dobrou. Člověk je 

podle Zuzany při studiu vysoké školy flexibilní a péče o dítě se tak dá zajistit. Zároveň 

si uvědomuje, že její velkou výhodou je partner, který se díky studiu mohl do péče o 

dítě hodně zapojit, protože měl flexibilní režim. Zuzana zdůrazňuje, že mateřství při 

studiu má podle ní jednu velkou výhodu pro matku: „Díky studiu se matka udrží 

mentálně a nezakrní. Je to dobrý protipól vyvažující klasické diskuze matek na 

rodičovské dovolené o plenkách, kočárkách a podobně.“ Díky studiu musí matka 

pracovat, myslet, plnit povinnosti, dodržovat termíny a tím si lépe udrží návyky 

potřebné pro pracovní trh. 

  

VENDULA 

 

 Vendule je 26 let, má dvě děti ve věku 3 a 2 roky a je vdaná. Před narozením 

prvního dítěte studovala Fakultu humanitních věd Univerzity Karlovy, kde měla téměř 

hotové bakalářské studium. Po narození dítěte se jí už studium nepodařilo dokončit. Je 

tak představitelem té skupiny matek, které se studium s mateřstvím skloubit nepodařilo.  

 Vendula s manželem se rozhodli pro založení rodiny a Vendulino studium u 

toho nezvažovali jako překážku. Vendula byla v té době ve 3. ročníku bakalářského 
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studia, měla rozpracovanou bakalářskou práci a chyběla jí pouze jedna velmi těžká 

zkouška z anglického jazyka a závěrečné státní zkoušky. Na zkoušku z angličtiny bylo 

nutné přeložit 100 stran odborného textu. Vendula se snažila tento úkol stihnout během 

těhotenství, což se jí ale nepodařilo. Chtěla překlad dokončit i po narození dítěte, ale 

neměla dostatečně silnou vůli. „S narozením dítěte se mi zcela změnily priority, 

dokončení studia už pro mě absolutně nebylo důležité.“ Vendula si studium přerušila a 

přerušení několikrát prodloužila. Čím déle měla studium přerušené, tím více věděla, že 

už ho nechce dokončit. „Moje máma ale trvala na tom, abych studium dodělala, a 

pořád mě do toho přemlouvala a tlačila. To u mě ale vyvolalo opačný efekt – ještě více 

jsem se zatvrdila a definitivně se rozhodla, že studium nedokončím.“ Nakonec studium 

ukončila, bez vědomí rodičů, kterým skutečnost oznámila až dodatečně. 

 Vendula má velice dobré materiální zázemí, protože její partner vydělává hodně 

peněz. Finanční stránku rodičovství tak vůbec nemuseli řešit. Na rodičovství se ale 

dobře připravili a zvolili takovou strategii, aby získali co nejvyšší částku. „Mateřskou 

dovolenou jsem neměla, tak na rodičovskou dovolenou nastoupil nejdřív partner, který 

si díky svým příjmům mohl zvolit dvouletou variantu čerpání rodičovského příspěvku, a 

pak jsme se na rodičovské vystřídali. Já tak díky tomu mohla mít nejkratší variantu, na 

kterou bych jinak sama nedosáhla.“ 

 Zkušenost se studiem při mateřství Vendula v podstatě nemá. Ve chvíli, kdy se 

stala matkou, před sebou měla nejnáročnější zkoušku studia (z angličtiny), kterou ve 

spojení se svou novou rolí matky nebyla schopna zvládnout. Tvrdí, že pokud by 

zkoušku měla hotovou a čekala by ji jen bakalářská práce a státnice, školu by dokončila. 

„Příprava na zkoušku z angličtiny však byla opravdu velmi náročná a já v sobě nenašla 

dostatek energie, abych ji zvládla. Nebyla jsem asi dostatečně motivovaná, protože 

studium pro mě ve chvíli narození dítěte přestalo být důležité.“  

Svou budoucí profesní dráhu zatím Vendula vůbec neřeší. Finančně rodinu 

dostatečně zajistí Vendulin manžel a Vendula vidí svou budoucnost v péči o rodinu. 

Nyní mají dvě děti, ale chtěli by mít celkem 4 děti. V dalších letech tak pro Vendulu 

nástup na trh práce nebude předmětný. Vendula přiznává, že ohledně svého profesního 

uplatnění nemá v tuto chvíli absolutně žádné ambice. Neřeší, co jednou bude dělat, není 

to pro ni důležité. „Uvidím, co budu dělat, až děti vyrostou. Třeba si otevřu vlastní 

květinářství“, dodává Vendula.  

V kombinaci studia a mateřství vidí Vendula dobrou strategii. Podporuje totiž 

mateřství v dřívějším věku. „Pak záleží hlavně na matce, na její vůli a motivaci, jestli se 
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jí podaří studium dokončit. Reálné to je, ale musí hlavně chtít.“ Stát by podle Venduly 

měl mateřství při studiu více podpořit hlavně finančně a také by jí přišlo vhodné rozšířit 

nabídku hlídacích center v budovách vysokých škol. 

 

Výsledky výzkumu 

 

 K vyhodnocování výzkumu autorka zvolila realistický přístup, kdy výpověď 

respondenta je považována za pravdivý popis reality. Analýza výpovědí byla provedena 

pomocí techniky otevřeného tematického kódování, které v datech odhaluje určitá 

témata.
76

 S ohledem na zaměření této diplomové práce se autorka soustředila na analýzu 

odpovědí vztahujících se k tematice rozhodování o založení rodiny, sladění studia a 

péče o dítě, přístup vysokých škol ke studujícím matkám a možné návrhy na opatření 

sociální politiky. 

V otázce rozhodování o založení rodiny se všechny respondentky shodly, že 

skutečnost, že studují vysokou školu, pro ně nebyla překážkou. Založení rodiny pro ně 

bylo prioritou a v dané chvíli se nezabývaly otázkou, zda se jim podaří mateřství se 

studiem skloubit. To bylo pro autorku velice překvapující, protože ženy studující 

vysokou školu musejí být velmi cílevědomé, zároveň v okamžiku, kdy se staly 

matkami, již za sebou měly mnoho odvedené práce a úsilí, které studiu věnovaly. Přesto 

všechny tyto aspekty pro ně v porovnání s dítětem přestaly být prioritou, podle které se 

rozhodovaly.  

 

Všechny respondentky se také shodly v názoru, že mateřství rozhodně ovlivnilo 

jejich přístup ke studiu. Péče o dítě se pro všechny z nich stala absolutní prioritou. 

Respondentky připouštějí, že se studiu nevěnovaly tak poctivě, jak by mohly bez dítěte. 

Studijní přípravu omezily na přípravu nutnou k úspěšnému splnění předmětu. Zároveň 

připouští, že alternativa, kdy by dítě neměly, není zárukou větší přípravy na studium – 

spíše by čas věnovaly jiným zájmovým aktivitám nebo zaměstnání jako většina 

ostatních studentů. Všechny respondentky zároveň upozorňují, že ač s dítětem, všechny 

studijní povinnosti vždy zvládly v termínu, který si předsevzaly.  Stejně tak i státní 
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závěrečné zkoušky, tedy nejtěžší zkoušku studia, všechny respondentky splnily 

napoprvé, některé dokonce s výbornými výsledky a s pochvalami.  

 

Hlídání dětí si respondentky zajišťují různě. Ty respondentky, jejichž partneři 

pracují, využívají především pomoci prarodičů, některé se spoléhají i na hlídání od 

kamarádů a známých. Snadnější situaci v této oblasti mají respondentky, jejichž partneři 

také studují, díky čemuž jsou flexibilní a mohou se v hlídání dítěte střídat. Žádná 

z respondentek nemá možnost využívat služeb hlídacího centra v budově vysoké školy. 

Jednomyslně však potvrzují, že pokud by možnost hlídání v budově měly, určitě by ji 

využívaly, protože je to pro ně organizačně nejjednodušší varianta, jak hlídání zajistit. 

 

Respondentky se vyjadřovaly také k přístupu vysokých škol a vyučujících k nim a 

k jejich mateřství. Přístup vyučujících hodnotily všechny respondentky kladně. Žádná 

se nesetkala s negativní reakcí vyučujícího – buď se chovali neutrálně, nebo přímo 

pozitivně. Někteří vyučující umožňovali respondentkám z důvodu jejich mateřství 

určité úlevy, což některé respondentky využívaly, ale jiné se rozhodly žádných výhod 

nevyužívat. 

 

Ohledně přístupu vysokých škol nebyly respondentky jednotné. Část 

respondentek tvrdila, že není nic, co by podle nich měly vysoké školy měnit. Druhá část 

respondentek naopak říká, že školy by měly splňovat určité minimální standardy, jako 

bezbariérový přístup do všech prostor. Jednomyslně respondentky podporují hlídací 

koutky či mateřské školy v budovách škol. Souhlasně tvrdí, že kdyby měly tu možnost, 

určitě by je využívaly. Rozcházejí se jen v názoru na to, zda by jejich zřizování v 

budovách škol mělo být povinné, či nikoliv. 

 

Různé strategie mají respondentky ohledně zabezpečení finančních prostředků. 

Některé respondentky mají partnery, kteří rodinu dostatečně zabezpečí, a ony čerpají 

pouze rodičovský příspěvek. Jiné respondentky, především ty, kde vysokou školu 

studuje i partner, mají situaci těžší a snaží se přivydělat si na různých brigádách. Část 

respondentek se na mateřství připravila i po finanční stránce, když si s předstihem 

zjistily pro ně finančně nejvýhodnější nastavení a tomu následně přizpůsobily svou 

strategii v zakládání rodiny.  
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Všechny respondentky jednohlasně zdůrazňují, že finančně situaci zvládají pouze 

díky podpoře rodiny. Většině z nich rodiče poskytují nebo určitým způsobem zajišťují 

bydlení, což pro ně znamená značnou finanční úsporu. Podpora rodiny pro ně 

představuje také jistotu, že se mají na koho obrátit, pokud by potřebovaly. To je další 

rozhodující aspekt, který pozitivně ovlivnil jejich rozhodnutí o založení rodiny. 

 

Co se týče otázek týkajících se strategie do budoucnosti, zde se respondentky 

v odpovědích rozcházejí. To je pochopitelné, neboť každá z respondentek se nachází 

v jiné životní situaci a má jiné plány. Všechny respondentky se však shodují v tom, že 

svou budoucí profesní kariéru budou přizpůsobovat potřebám dítěte. 

 

Na problematiku mateřství při studiu jako výhody či nevýhody na trhu práce 

nemají respondentky jednotný názor. Některé se domnívají, že skutečnost, že již děti 

mají, by pro ně mohla být výhodou – zaměstnavatel by věděl, že už neodejdou na 

mateřskou dovolenou. Druhá část respondentek tvrdí pravý opak – říkají, že mateřství je 

na trhu práce vždy nevýhodou a zaměstnavatel pokaždé upřednostní bezdětnou ženu, 

ačkoliv je u ní riziko, že kdykoliv může otěhotnět a odejít. 

 

Respondentky mají jednotný názor také o přístupu rodinné politiky k matkám 

vysokoškolačkám. Shodují se, že stát jim neposkytuje dostatečnou podporu. Za 

nejklíčovější považují zvýšení finanční podpory pro studující matky.  
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Závěr 

 

Ženy dnes mají zcela stejná práva jako muži. Ženy běžně studují vysokou školu 

a budují si pracovní kariéru. Vedle toho však stále mají oproti mužům jednu 

nenahraditelnou roli – mateřskou. A na tuto základní úlohu žen by se v moderní 

společnosti nemělo zapomínat. Naopak – stát má dnes takové finanční prostředky a 

takové možnosti, že ženám může vytvořit ty nejlepší podmínky pro založení rodiny, 

jaké kdy za celý vývoj společnosti měly. Aby k tomu mohlo dojít, musí se změnit 

přístup společnosti k mateřství a společnost musí být celkově více prorodinně 

nastavena.  

Před zpracováním této diplomové práce jsem zastávala názor, že 

vysokoškolačky jsou skupinou s ideálním potenciálem pro založení rodiny – jsou 

v biologicky nejvhodnějším věku pro založení rodiny, jedná se o vysoce vzdělanou 

skupinu obyvatel, která by svůj rozhled mohla přenášet na další generaci, a v neposlední 

řadě je studium vysoké školy obdobím, kdy je člověk velice flexibilní a skloubení studia 

s výchovou dítěte je snadnější než skloubení výchovy se zaměstnáním. Ze svého okolí 

zároveň vím, že řada vysokoškoláků by rodinu založit chtěla, nicméně pro to nemají 

vhodné podmínky. Tento můj předpoklad potvrdila diplomová práce – všechny 

respondentky ve výzkumném šetření zdůraznily, že dítě mohly mít jen díky podpoře 

svých rodin, protože podpora ze strany státu není dostatečná. 

Základní hypotézou diplomové práce vyslovenou v úvodu bylo, zda současné 

nastavení rodinné politiky a přístup vysokých škol podporují studenty vysokých škol v 

zakládání rodin a zda umožňují vysokoškolačkám propojit studium s péčí o dítě. 

Ukázalo se, že rodinná politika není vhodně nastavena a vysokoškolačkám zakládajícím 

rodinu příliš nepomáhá. Vysoké školy jako instituce také vysokoškolačkám jejich 

situaci nijak neusnadňují, pozitivní přístup lze zaznamenat pouze u jednotlivých 

vysokoškolských pedagogů. 

V kapitole 10 byla navrhnuta opatření, která by mohla pomoci situaci 

vysokoškolaček s dětmi řešit. Opatřením, které by vysokoškolačkám mohlo pomoci 

nejvíce, je rozhodně finanční podpora. Je třeba změnit nastavení mateřské dovolené tak, 

aby na ni měly nárok také matky, které dítě porodí během studia, a aby tak nebyly 

diskriminovány vůči absolventkám, které již studium ukončily. Zároveň by vysoké 

školy mohly matkám vysokoškolačkám poskytovat speciální stipendium, které by jim 
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usnadnilo s dítětem dostudovat a v akademické dráze třeba i dále pokračovat. Za 

významné opatření považuji také univerzitní mateřské školy, které by byly vhodným 

prorodinným opatřením nejen pro studenty, ale také pro zaměstnance vysoké školy 

s dětmi. Školky by mohly využívat třeba i externí rodiče, jejichž platby by školkám 

mohly pomoci s úhradou provozních nákladů. 

Podpora studentek a absolventek vysokoškolského studia v zakládání rodiny je 

ve veřejném zájmu, protože demografické ukazatele hovoří jasně. Má-li Česká 

republika do budoucna zlepšit či minimálně zachovat současnou úroveň porodnosti, 

musí specifické postavení a priority studentek a absolventek vysokých škol začít 

reflektovat. Vysokoškolačky tvoří stále větší podíl populačních ročníků mladé generace, 

která je v současnosti z biologického hlediska v reprodukčně ideálním věku.  

Stát ani vysoké školy tento úhel pohledu zakládání rodin vůbec nevnímají. Stát 

se zaměřuje na řešení důsledků současných trendů v zakládání rodiny, namísto hledání a 

nápravy příčin současného stavu. Nezájem vysokých škol je pochopitelný - jejich 

hlavním úkolem je vzdělávat, nikoliv podporovat zakládání rodin. Domnívám se však, 

že stát jako tvůrce rodinné politiky by měl přesvědčit vysoké školy k většímu 

uvědomění vlastního vlivu na řešení situace a k zapojení do podpory vysokoškoláků 

v zakládání rodin.  

Současné nastavení rodinné politiky je reaktivní veřejnou politikou, která se 

zabývá až řešením následků ohrožení veřejného zájmu. Podpora zakládání rodin u 

vysokoškolaček by naopak měla být aktivní veřejnou politikou, tedy takovou politikou, 

která předpovídá negativní sociální vývoj a aktivně činí opatření, která by měla zamezit 

ohrožení v uspokojování veřejných zájmů.
 
 

Stát by měl usilovat o vytváření všeobecně příznivých podmínek pro rodinu a 

přinést téma rodiny do centra trvalé pozornosti politické i správní reprezentace země. 

Rodinná politika by měla být koncipována tak, aby rodiny mohly mít tolik dětí, kolik si 

přejí, a v době, kterou si zvolí. Protože „vývoj reprodukčních strategií utváří společnost 

a utváří i její budoucí šance“.
77
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Seznam otázek rozhovoru 

1. Kolik máte dětí a v jakém věku? 

2. V jakém ročníku studia jste? 

3. Mělo vaše studium vliv na rozhodování o založení rodiny? 

4. Jak studium ovlivnilo vaše mateřství? 

5. S jakými překážkami se coby matka studentka potýkáte? 

6. Jaký k vám měli na škole přístup v souvislosti s vaším mateřstvím? 

7. Poskytla vám vysoká škola nějakou podporu, vycházeli vám vyučující vstříc? 

8. Jaká je vaše další strategie ohledně studia a rodiny? 

9. Jaká je vaše další strategie ohledně pracovní kariéry? Chcete hledat práci 

v oboru? 

10. Máte nebo snažíte se získat praxi ve vašem studijním oboru? 

11. Přijde vám strategie kombinace mateřství a vysokoškolského studia dobrá, nebo 

byste dnes zvolila jinou strategii? 

12. Co si myslíte, že by školy mohly pro studenty rodiče udělat? Jakou formu 

pomoci od školy byste uvítala? 

13. Jak jste řešily svou finanční situaci?  

14. Jaké vidíte možnost podpory studujících rodičů ze strany vysokých škol a státu? 

15. Vidíte v mateřství při studiu cestu v řešení problematické harmonizace 

pracovního a rodinného života, se kterým se většina dnešních rodin potýká? 

16. Z pohledu zaměstnavatele vnímáte mateřství při studiu jako pozitivum nebo 

negativum? 

 


