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Abstrakt
Předkládaná práce spojuje dvě související témata: rodinné chování a rodinnou politiku 

v České republice. Cílem mé práce bylo analyzovat promítnutí objektivních změn 

proběhlých v rodině v subjektivních názorech mladé generace a v principech rodinné 

politiky v České republice. Kořeny změn charakteru rodiny a způsobu jejího zakládání 

je možné hledat v procesu modernizace a individualizace společnosti. Ve své práci 

nejprve konkretizuji změny, kterými rodina prošla a poté se zabývám postoji a 

prioritami mladé generace při zakládání rodin. Při analýze názorů mladých lidí 

vycházím z provedených sociologických šetření, která se věnovala smýšlení mladých 

lidí o jejich budoucí rodině. Dále analyzuji priority rodinné politiky v České republice a 

způsob konstrukce jednotlivých nástrojů, které by měly vést k naplnění těchto priorit. 

Docházím k závěru, že se česká rodina přibližuje modelu tzv. západní rodiny, pro 

kterou je charakteristická variabilita rodinných forem. Právě tento moment chápu jako 

klíčový pro formulaci rodinné politiky v České republice. Ta se u nás začíná ubírat 

cestou ocenění výkonu rodin, podpory jejich funkci a snahou umožnit mladým lidem 

rozhodnout se svobodně o založení své rodiny.
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Abstract
This paper is focused on two interrelated issues: family behaviour and family policy in 

the Czech Republic. The aim of this paper is to analyse projection of objective changes 

which occurred in family in subjective opinions of young generation and in principles of 

family policy in the Czech Republic. The base of changes of family character and of the 

way of family foundation can be found in the process of society modernisation and 

individualisation. At first I describe changes, which family has passed through and then 

I deal with attitudes of young generation towards family foundation and their 

preferences during that process. My analysis of young people’s opinion is based on 

conclusions of sociological researches which were concerned with young people and 

their view of their prospective family. In the following part I interpret priorities of 

family policy in the Czech Republic and method of construction of particular 

instruments, which should lead to realization of these priorities. My conclusion is that 

Czech family is drawn near so called western family model, which is based on 

variability of family forms. I consider this particular moment as the most important for 

formulation of family policy in the Czech Republic. Family policy in our country begins 

to follow the requirement of evaluation of family effort and tries to support family 

function and to make possible for young people to decide without restraints about the 

foundation of their family.

3



1. ÚVOD
Ve své práci se zabývám oblastí rodiny a rodinného chování. Rodina bývá 

chápána jako základ společnosti. Rodina je v životě jednotlivce velmi podstatnou 

intimní skupinou, ve které probíhá socializace a celková příprava dětí na samostatný a 

plnohodnotný život. Výchova dítěte ale zdaleka není jediným úkolem rodiny, funkcí 

rodiny je celá řada. Mezi základní funkce, které rodina plní, patří funkce reprodukční, 

socializační, sociálně-ekonomická, regenerační, dále plní funkci tvorby lidského 

kapitálu ve smyslu přípravy dítěte na plnohodnotný život [Národní 2004; 3], Funkce 

rodiny se v průběhu historie mění spolu s tím jak se mění základy a východiska, na 

kterých rodina stojí.

Skutečnosti, které jsou základní a určující, bývají často vnímány jako 

samozřejmé a proto na první pohled nedoceněné. Důležitost takových skutečností si 

často můžeme uvědomit až v momentě, kdy tuto samozřejmost ztratíme. 

Bezproblémovou práci některé instituce si všimneme, až když se začnou objevovat 

problémy. Podobné je to také s rodinou. Podpora ze strany rodiny bývá chápána jako 

samozřejmá až do chvíle, kdy o ni člověk přijde.

Ačkoliv je rodina základním kamenem společnosti, přestává být její úloha 

chápána jako samozřejmá. Především hodnoty demografických ukazatelů mohou 

naznačovat, že rození a výchova dětí nemusí být vždy tak samozřejmé, jak se mohou 

jevit. V soudobé společnosti plné jak lákavých možností, tak individuální odpovědnosti 

je každé rozhodnutí velmi podrobně zvažováno. Stejně důkladně je zvažováno i 

rozhodnutí založit rodinu.

Debata o krizi rodiny nastartovaná v 60. letech vedla k tomu, že tradiční pojetí 

rodiny přestalo být jedinou myslitelnou variantou. Demografické změny, kterými začaly 

vyspělé země procházet od 60. let vedly k myšlence, že konzervativně chápaná 

rodina(manželství a dvě děti) nemusí být tak samozřejmým uspořádáním vztahů.

Způsob rozhodování o založení rodiny se za poslední dobu velmi proměnil spolu 

s tím, jak se proměnil charakter rodiny. Ve své práci se opírám o vývojové rysy, 

kterými prochází moderní západní rodina. Proměny rodiny budou pro mě východiskem 

pro poznání smýšlení mladé generace o rodině, především o založení jejich budoucí 

rodiny. Prostřednictvím názorů mladých lidí na rodinné chování se potom podívám na 

problematiku rodinné politiky a státní intervence do rodiny. Funkční rodina je pro stát 

důležitá. Životaschopnost státu se neobejde bez dětí, které jsou úspěšně socializovány a
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které budou schopny nahradit generaci jejich rodičů buď stejně nebo ještě kvalitněji. 

Také proto je funkční rodina pro stát důležitá. Soběstačnost rodiny navíc šetří státní 

prostředky, které by musely být vynaloženy do péče o ty členy společnosti, kteří 

soběstační nejsou (například děti, senioři, nemocní apod.).

2. CÍLE PRÁCE
Hlavní cíl:

Analyzovat promítnutí objektivních změn událých v rodině v subjektivních 

názorech mladé generace a v principech české rodinné politiky.

Dílčí, odvozené cíle:

> Konkretizovat změny, kterými prochází západní moderní rodina

> Konkretizovat postoje a priority při zakládání českých mladých rodin na základě 

demografických dat a závěrů z provedených sociologických šetření

> Přiblížit názory mladé generace na založení rodiny v České republice

> Analyzovat směr, kterým se ubírá česká rodinná politika

> Formulovat důsledky názorů mladých lidí na zakládání rodiny pro českou 

rodinnou politiku

3. METODICKÝ PŘÍSTUP

Má práce je analýzou současného vývojového trendu v rodině a ve vztahu státu 

k rodině. Zahrnuje tyto tři oblasti:

1) Teoretická východiska, která charakterizují proměny a vývojový trend rodiny 

v moderní společnosti

2) Názory mladých lidí na založení rodiny

3) Reflexe současné situace v rodinné politice s přihlédnutím k významu vlivů na 

rodinné chování

Ve své práci se budu opírat o tyto zdroje:

> Odborná literatura vztahující se k tématu

> Výzkumné zprávy z provedených sociologických šetření

> Materiály Ministerstva práce a sociálních věcí
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Každá ze tří oblastí mé práce se opírá o jiný druh zdrojů informací. První část 

vychází z odborné literatury, především z Giddensovy a Beckovy reflexe objektivních 

změn. Druhá část se opírá o výzkumné zprávy sociologických výzkumů o rodině. Ve 

třetí části se věnuji dokumentům Ministerstva práce a sociálních věci a jejich analýze. 

Také zde uvažuji nad významem vlivů, které působí na rodinné chování, při těchto 

úvahách se přidržuji názorů českých sociologů, kteří se tímto tématem zabývají.

4. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Rodinné chování je v současné době především individuální volbou a 

svobodným rozhodnutím. Nebylo tomu tak ale vždy. Charakter rodiny, způsob jejího 

založení a fungování prošel v posledních letech řadou změn. Tyto změny pramení 

především z tzv. modernizace společnosti. Principy modernizace a s ní související 

individualizace se v rodině odrážejí poměrně zřetelně. Nyní postupně charakterizuji 

změny, které v rodině udávají směr jejího dalšího vývoje.

Jedním z principů, který modernizaci doprovází a který výrazně ovlivňuje jak 

dění ve společnosti, tak dění v rodině je prosazování rovnosti pohlaví. Beck hovoří 

v této souvislosti o ženské individualizaci. Dnešní mladé ženy mají podle něj otevřené 

nové svobodné prostory v oblasti práva, vzdělání, sexuality, profesního postavení. Mají 

zájem, aby se ekonomicky zajistily a zapojily se do individuální profesní aktivity.

K tomuto jejich přání mají potencionálně všechny předpoklady. Problém je ale v tom, 

že ženská individualizace je dle Bečka takzvaně ambivaletní. Na jedné straně stojí přání 

ženy být ekonomicky samostatná a profesně aktivní a na druhé straně je její zájem na 

partnerství a rodičovství [Beck 2004; 171-172], Tyto dva zájmy stojí v moderní 

společnosti často proti sobě. Důvodem jejich protichůdného charakteru jsou poměry na 

trhu práce.

Trh práce má v současné společnosti velmi důležitou roli. Uspět na tomto trhu 

znamená být ekonomicky nezávislý, což je v dnešní době vysoce ceněné. Trh práce 

v moderní společnosti vyžaduje mobilitu a flexibilitu, což jsou charakteristiky, které 

jsou v rozporu s nároky na rodinný život a především s výchovou dětí.

Výchova dětí spolu s rodinným životem a profesní aktivita jsou v moderní 

společnosti chápány jako obtížně slučitelné a to především pro ženy. Jak píše Beck: „V 

míře, v níž ženy rodí a kojí děti,cítí se za ně odpovědné a vidí v nich důležitou součást
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vlastního života, zůstávají pro ně děti chtěnými „překážkami“ v profesním 

konkurenčním boji a svádějí je k vědomému rozhodnutí proti ekonomické nezávislosti a 

kariéře.“ [Beck 2004; 184] Trh práce vyžaduje nezávislá individua, která nejsou 

omezena manželskými a rodičovskými vztahy. Rozpor mezi rodinou a trhem práce 

„mohl zůstat skryt, dokud platilo, že manželství pro ženu znamená vzdát se povolání, 

odpovídat za rodinu a být v rámci manželových profesních osudů spolumobilnľ[Beck 

2004; 190-191], Beck to dovádí do důsledku a říká, že konflikt mezi trhem práce a 

rodinou, dovedený do krajnosti, vlastně vede ke společnosti bezdětných individuí [Beck 

2004; 190], Tato krajní hypotéza sama o sobě nezahrnuje jinou a velmi podstatnou věc a 

to tu, že dnešní rodina stojí na emocionálních základech a vztahy v ní nejsou založeny 

na ekonomickém vztahu náklady-zisk. Beck stejně jako Giddens poukazuje právě na to, 

že vztahy v rodině mají v dnešní době především emocionální základ.

Společným rysem rodin západního typuje tudíž dále odklon od jejich 

ekonomických funkcí a důraz na emocionální stránku rodinného(partnerského) 

života. Současná západní rodina je „spjatá úzkými citovými vazbami, které se ve své 

domácnosti teší značné míře soukromí a soustřeďuje se na výchovu dětí. Tento vývoj je 

provázen vzestupem citového individualismu, tj. vytvářením manželských vztahů na 

základě osobní volby, jež vychází z romantické lásky nebo sexuální 

přitažlivosti“[Giddens 1999; 158], Manželství již není ekonomickou institucí a není 

uzavíráno primárně z majetkových důvodů. Výběr partnera je osobní volbou a ne 

potřebou vyřešit majetkové poměry jako tomu bylo v dobách tradiční rodiny.

Stejně jako u partnerského soužití je důraz na emocionální stránku kladen 

také při rozhodnutí mít dítě (děti). Děti byly dříve chápány jako ekonomický přínos 

pro společné hospodaření a rozhodnutí přivést děti na svět bylo tímto faktem 

motivované. Jak píše Giddens“ Nešlo o to, že by je rodiče nemilovali, ale pečovali o ně 

více kvůli jejich přínosu pro společné hospodaření než pro ně samotné“ [Giddens 2000; 

73], Z toho je vidět, že zatímco v dobách tradiční rodiny, byl příchod dětí na svět 

motivován především pragmaticky, dnes je hodnota dítěte vyjádřena výhradně 

v emocionální rovině. Giddens a Beck se shodují v tom, že děti jsou dnes vzácnější než 

tomu bylo dříve. Oba zároveň také poukazují na spojování dětí s poměrně dost 

vysokými finančními nároky. Giddens říká, že děti mohou na rodiče klást „velké 

finanční břemeno“ [Giddens 2000; 79], Beck poukazuje na to, že děti dnes nejsou 

přirozeným osudem, ale jsou zásadně dětmi chtěnými, o kterých si ženy samy rozhodují
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kdy a kolik jich chtějí mít [Beck 2004; 182-183], Dále doplňuje, že „Rodiny tendují 

k tomu, mít pouze jedno dítě. Více dětí představuje náklady, které si lze stěží dovolit. 

Ten, kdo si nicméně myslí, že (ekonomické) náklady zabrání lidem přivádět děti na 

svět, zůstává zajatcem myšlení v kategoriích náklady-užitek“ [Beck 2004; 193], Tímto 

právě Beck poukazuje na to, že lidé při pohledu na rodinu nezvažují na prvním místě 

materiální prospěch, ale naopak v popředí stojí emocionální zájem. Kdyby na prvním 

místě stál pouze hmotný prospěch, pak by plození dětí jako finančně nevýhodný počin 

mohlo na žebříčku lidských hodnot klesnout opravdu dost hluboko. Náklady, které je 

potřeba do dítěte investovat ale samy o sobě rození dětí nezabraňují, stojí až v druhé 

řadě. Charakter hodnoty dítěte proměněný v rámci individualizačních procesů dobře 

přibližuje tento citát: „Na jedné straně se dítě staví překážkou individualizačního 

procesu. Stojí práci a peníze, je nevypočitatelné, svazuje ruce, převrací pečlivě 

vytříbené denní i životní plány vzhůru nohama. Jakmile se narodí, vytváří svoji 

„diktaturu potřeby“ a nutí rodiče pouhou silou svých hlasivek a zářivým úsměvem, aby 

se podřídili jeho přirozenému životnímu rytmu. Právě to je ale na druhé straně činí 

nenahraditelným. Stává se posledním zbývajícím, nevypověditelným a nezaměnitelným 

primárním vztahem. Partneři přicházejí a odcházejí. Dítě zůstává“ [Beck 2004; 193],

Postřehy obou autorů se dají shrnout takto: Děti jsou v dnešní společnosti 

vzácností. Ačkoliv si je dnes rodiče pořizují právě pro ně samotné a ne pro jejich 

ekonomický užitek mohou být někdy chápány jako překážka k získání ekonomické 

nezávislosti a navíc finančním břemenem. Mluvit v souvislosti s dětmi o finančním 

břemenu nebo o překážce, může vyvolat dojem, že se význam dětí ztrácí. Je tomu ale 

naopak. Rodiče chtějí dětem zajistit určitou nemalou životní úroveň a proto si před 

příchodem dítěte chtějí být jisti, že budou schopni své dítě zajistit po všech stránkách a 

nejen po té emocionální(i když ta bývá chápána jako nej důležitější) Děti jsou vzácností, 

která je pečlivě opatrovaná a hýčkaná. Emocionální hodnota dítěte funguje jako jakási 

pojistka proti úplnému uplatnění principů trhu práce do soukromé sféry. Z čistě 

ekonomického hlediska se dítě nevyplatí ale jeho vysoké nároky jsou vykoupeny 

například jeho úsměvem a radostí, tedy hodnotami, které nás emocionálně upokojují.

S možností řídit se dle vlastních osobních preferencí a s důrazným přihlédnutím 

k emocionálním stránkám věcí souvisí další trend, který je opět společný rodinám v těch 

zemích, které se vydaly na cestu modernizace a individualizace. Tímto trendem, který je 

zřejmý a nepřehlédnutelný, je nárůst variability rodinných forem. Pod pojem rodina
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se dnes zařazují rozmanité formy soužití, které v dobách tradiční rodiny nebyly 

myslitelné. Giddens označuje manželství a rodinu tzv. skořápkovými institucemi. To 

znamená, že jejich název (skořápka) je stále stejný, ale jejich obsah, jejich vnitřní 

charakter se změnil [Giddens 2004], Na podobný fakt upozorňuje také Beck, když 

poukazuje na to, že existuje rozpor mezi skutečnou realitou a pojmem, který realitu 

charakterizuje. Například pojem rodina, manželství, matka a podobně jsou stálé a 

jednotné pojmy, jejichž obsah se ale velmi rozšiřuje. To, co se pod tyto pojmy dnes dá 

zahrnout je čím dál tím víc rozmanité. Například nevlastní otec, nebo matka 

samoživitelka jsou kategorii, které za doby tradiční rodiny v podstatě neexistovaly a 

dnes spadají pod pojem matka a otec. [Beck 2004; 164] Tedy pod stejné pojmy, které se 

používaly před sto lety.

V následující části mé práce se budu věnovat názorům mladých lidí na rodinu 

v České republice. Budu se zajímat o to, jak se objektivní změny v rodinném životě 

popsané výše promítly do subjektivních názorů české mladé generace. Především do 

názorů na založení rodiny a na způsob jejího založení. Zajímá mě, zda se z provedených 

sociologických šetření dají také v České republice vystopovat některé z rysů vývoje 

západní moderní rodiny. Vycházím přitom z hypotézy, že se také v české rodině rysy 

modernizace objevují.

5. NÁZORY MLADÝCH LIDÍ NA RODINU
V této části mé práce se budu věnovat názorům mladé generace ve věku 18-30 

let na zakládání rodiny. Rodinné chování je široká oblast, o které vypovídají tyto 

události: svatba, přivedení dětí na svět, rozvody, druhé sňatky, další děti, ale také 

přerušení těhotenství, adopce dětí a jiné. Jedná se o události, které rodinu buď zakládají, 

rozšiřují a nebo jiným způsobem mění její složení. Pro účely mé práce je nezbytné 

zvážit, které konkrétní oblasti budou stěžejní. Protože v této části je mým cílem 

analyzovat moment založení první rodiny, zaměřím se na uzavření prvního sňatku a 

příchod dětí na svět. Právě tyto dvě události v podstatě zakládají rodinu.

Uzavírání sňatků

Sňatek je jednou z možných variant partnerského soužití. Alternativou pro tento 

svazek je nesezdané soužití partnerů (kohabitace). Bude mě zajímat, kterou z těchto 

dvou variant mladí lidé preferují. Zjistím, zda u nás dochází (po vzoru západní Evropy)
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k rozšiřování trendu života v nesezdaném soužití. Zajímá mě, která z forem 

partnerského soužití je dle názoru mladé generace vhodná pro založení rodiny. Poté 

zúžím svůj pohled na manželství a budu se zajímat o to, jaké podmínky pro uzavření 

manželství musí být z pohledu mladé generace splněny.

Příchod dětí na svět

Jelikož se jedná o mladé lidi, kteří budou v blízké budoucnosti vstupovat do 

rodinného života a nebo do něj nedávno vstoupili, bude mě zajímat, zda v budoucnu 

chtějí mít děti a kolik dětí by rádi měli. Stejně jako u manželství i zde se podívám na 

okolnosti, které mohou být přínosem nebo překážkou pro rozhodnutí stát se rodičem.

Přestože jsem svůj pohled zúžila, stále zůstává záběr této kapitoly široký. Proto 

musím podotknout, že mi nejde o popsání těchto dvou oblastí vyčerpávajícím 

způsobem. Mou snahou je udělat si představu o jejich současném stavu a připravit si 

východiska pro druhou část práce, kde se budu věnovat nástrojům rodinné politiky, 

které reagují na události spojené se zakládáním rodin. V následujících odstavcích 

využiji zjištění ze sociologických šetření, která zjišťovala názory mladé generace na 

rodinu. Tam, kde to bude vhodné, použiji také demografické údaje. Sociologická 

šetření, o která se opírám:

> Mladá generace 1997 (dále MG97) [Fialová a kol. 2000]

> Výzkum Rodina 2001 (dále R01) [Paloncyová 2003]

> Biografický výzkum mladé generace 2002 (dále BVMG02) [Paloncyová 2002]

5.1 Uzavírání sňatků

Vývoj sňatečnosti v České republice během posledních 40 let je dobře vidět 

v grafu 1. Až do roku 1990 se sňatečnost držela na poměrně konstantní úrovni.

V průběhu 90. let ale začala výrazně klesat až k hodnotě 48 943 sňatků v roce 2003 

oproti 81 262 sňatkům v roce 1989. Druhým trendem, který začal po roce 1989 bylo 

zvyšování průměrného věku nevěst, které se vdávaly poprvé. V roce 2005 byl 

průměrný věk nevěst při prvním sňatku 28,1 let (průměrný věk ženichů byl 30,7 let).

10



graf 1 Sňatečnost svobodných žen v letech 1961-2004
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Ze všech výše uváděných šetření vyplývá, že manželství je pro mladé lidi stále 

nejčastěji volenou variantou rodinného života. „V souborech dotázaných ve věku 20 až 

30 let nedošlo mezi roky 1996 a 2001 k významným změnám v preferencích určitého 

typu partnerského soužití. V obou letech si přibližně tři čtvrtiny dotázaných přály žít 

v manželství, byť i opakovaném, a přibližně jedna pětina by zvolila nesezdané soužití . .. 

Manželství je tedy upřednostňováno stále přibližně stejným, a to většinovým podílem 

mladých lidí.“[Paloncyová 2003; 10], Ke stejnému závěru dochází Paloncyová i ve 

zprávě z BVMG02: „V roce 2002 považovali muži i ženy stále za nejvhodnější variantu 

uspořádání svých vlastních partnerských vztahů manželství (tři čtvrtiny)“ [Paloncyová 

2002; 8],

Paloncyová ve svých závěrech prezentuje hypotézu, že dodržování klasického 

modelu rodiny je motivováno snahou, aby se děti rodily do manželství. Hypotézu o tom, 

že vstup do manželství je motivován právě příchodem potomka na svět nebo 

těhotenstvím partnerky podporuje také zjištění, že „dvě třetiny mladých lidí souhlasí 

s tím, že by lidé, kteří chtějí mít dítě, měli uzavřít sňatek“ [Paloncyová 2002; 8], Jinými 

slovy ,je možné se domnívat, že je sňatek čím dál tím více uzavírán až v době, kdy již

1 http://www.czso.ez/csu/redakce.nsf/i/snatecnost_svobodnych_zen_v_letech_1961_2004 [dne 19.5. 
2006]
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mají mladí lidé vybudované patřičné zázemí a začínají pomýšlet na děti, jejichž příchod 

je čím dál tím více plánován“ [Paloncyová 2002; 56] .Více než z důvodu tradice či 

z potřeby vymezit vztah mezi partnery právně, myslí mladí lidé na právní aspekty 

rodičovství. [Paloncyová 2002; 56], Mezi mladými lidmi tedy existuje stále touha, aby 

se jejich děti rodily do manželství, tedy do právně vymezeného prostředí. Za pravdu 

dávají této hypotéze i demografická data. Jak ukazuje graf 2, od roku 1990 sice rostl 

podíl dětí narozených mimo manželství, v současné době se takových dětí u nás rodí 

zhruba 30%, tento údaj je však v porovnání se zeměmi západní Evropy spíše nízký, 

graf 2 Podíl dětí narozených mimo manželství v letech 1950-2004
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zdroj: Český statistický úřad2

Také z výzkumu MG97 vyšlo, že mladí lidé často považují za žádoucí, aby se 

jejich děti rodily do manželství. Naprostá většina respondentů bydlících se svým 

partnerem by případné těhotenství řešila sňatkem a porodem(72%), porod bez sňatku by 

zvolilo jen 9%, tedy výrazná menšina. Z toho vyplývá, že nesezdané soužití mladých 

lidí je zatím považováno spíše za manželství na zkoušku než za trvalou alternativu 

manželství a rozhodnutí o uzavření sňatku je spojeno s čím dál tím lépe plánovaným 

těhotenstvím. [Fialová a kol. 2000]

I když je život v nesezdaném svazku pro mladé lidi stále oblíbenější a naprostá 

většina z nich tento způsob života toleruje, je v České republice kohabitace ve většině

2 http://www.czso.ez/csu/redakce.nsf/i/podil_deti_narozenych_mimo_manzelstvi_v_letech_1950_2004 
[dne 19.5. 2006]
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případů vnímána spíše jako manželství na zkoušku, jako forma soužití, která je 

legitimní a tolerovaná, ale zpravidla nebývá konečná.

Manželství je tedy nejčastějším způsobem založení rodiny. Právě z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla uvést okolnosti, které mladí lidé při vstupu do manželství 

zvažují. Při rozhodování mladých lidí o vstupu do manželství je možné rozlišit dva 

druhy faktorů: objektivní a subjektivní. Mezi ty subjektivní se řadí například volba 

partnera, osobní hodnoty jedince a jiné. Mezi ty objektivní patří bydlení, finanční 

situace a podobně [Paloncyová 2003; 17], Při analýze těchto faktorů budu v pozadí 

počítat s tím, že manželství je jedním z dvou hlavních kroků při zakládání rodiny (tím 

druhým je narození dítěte).

Tabulka 1 prezentuje výsledky z výzkumu R01. Dle tohoto šetření jsou 

nej důležitějšími atributy pro uzavření manželství možnost samostatného bydlení a 

zajištěnost dostatečného příjmu. V obou případech přikládali muži v průměru větší 

důraz oběma těmto atributům (i když u obou pohlaví jsou na shodném tedy prvním a 

druhém stupni důležitosti). Jedním z klíčových objektivních faktorů odkladu manželství 

je tedy problematická bytová situace v ČR. Bytová situace je pro mladé lidi s uzavřením 

manželství velmi úzce propojena. Dále respondenti kladli důraz na nesezdané soužití 

před sňatkem (tedy na manželství na zkoušku) a na ukončené studium. Pořadí 

důležitosti jednotlivých atributů ukazuje na racionální přístup a osobní odpovědnost při 

vstupu do manželství. Pomoc státu se ocitá v druhé polovině pomyslného žebříčku 

důležitosti jednotlivých okolností. Z toho vyplývá, že mladí lidé na pomoc státu 

nespoléhají, mnohem důležitější pro ně je, aby stáli na svých vlastních nohou a měli 

jistou určitou výši svého zajištění. [Paloncyová 2003; 12]

Poznatky získané v této oblasti ve výzkumu R01 je možné shrnout tak, že „za 

nejdůležitější objektivní podmínku pro vstup do manželství je obecně považováno 

individuální materiální zajištění, dále finanční pomoc státu a nakonec podpora původní 

rodiny“ [Paloncyová 2003; 12],
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tabulka 1 Důležité okolnosti pro uzavření sňatku

důležité okolnosti pro uzavření sňatku muž pořadí žena pořadí

mít kde samostatně bydlet* 1,39 1 1,55 1

mít zajištěný dostatečný příjem* 1,51 2 1,68 2

ověřit si s partnerem schopnost společného bydlení 1,74 3 1,88 3

mít ukončené studium 1,9 4 2,07 4

mít zkušenosti a praxi ve svém zaměstnání* 2,25 5- 2,52 9

mít již alespoň základní vybavení do domácnosti 2,28 6 2,27 7

moci počítat s pomocí státu v zajištění péče o děti 2,31 7 2,18 5

moci počítat s pomocí státu v zajištění minimální životní úrovně 2,32 8 2,29 8

vědět, že rodiče pomohou, bude-li třeba 2,4 9 2,26 6

mít svolení rodičů 3,11 10 2,96 10

*statisticky významný podíl
Zdroj: [Paloncyová 2003; 12]

K velmi podobným závěrům dochází i výzkum MG97. Na prvních třech 

příčkách u mužů figurovaly tyto faktory: ekonomická samostatnost, dostatečný finanční 

příjem, možnost samostatného bydlení. Ženy řadily mezi tři nej důležitější faktory tytéž 

jako muži, ale v jiném pořadí: možnost samostatného bydlení, ekonomická 

samostatnost, dostatečný finanční příjem. Všechny tyto tři faktory se týkají ekonomické 

situace při vstupu do manželství. Významnou roli dále hrály formální atributy 

(například plnoletost, dokončené vzdělání), ne až tak klíčový se ukázal význam dlouhé 

známosti s partnerem. Autoři se proto obávají, že mladí lidé zčásti podceňují pevný 

partnerský vztah jako základ manželství. Jedná se ale pouze o spekulaci autorů, kterou 

jak sami píší potvrdí či vyvrátí až budoucí vývoj rozvodovosti. Na druhém konci 

spektra-tedy na tom, kde jsou faktory hodnoceny jako nejméně důležité byly výpovědi 

mužů i žen shodné. Úplně nejmenší důležitost získala okolnost mít úspory kolem 100 

tisíc Kč, druhá nejméně důležitá byla podpora ze strany státu a třetí od konce se umístila 

podpora ze strany rodičů. [Fialová a kol. 2000; 77-79]

Ve výzkumu BVMG02 se také ukázal vliv otázky bydlení na uzavření 

manželství zcela zřejmý. Druhou významnou okolností se v tomto výzkumu ukázalo 

těhotenství partnerky. Po zjištění těhotenství následoval sňatek u drtivé většiny 

respondentek, celkem 90%. Zde je nutné poznamenat, že dva výzkumy uvedené výše
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nezahrnovaly těhotenství partnerky jako jednu z možných okolností, které mohou vést 

či bránit uzavření sňatku.

Výsledky ze všech tří šetření je možné shrnout tak, že při rozhodnutí o vstupu do 

manželství bylo jak v roce 1997, tak v roce 2001 i v roce 2002 nej důležitější mít 

vyřešenou bytovou situaci a být finančně zajištěn a tedy nezávislý. Je možné 

konstatovat, že mladí lidé spíše spoléhají na své schopnosti a jsou si vědomi své 

zodpovědnosti. Na tento fakt ukazuje mimo jiné i to, že pomoc ať už ze strany státu či 

ze strany rodičů nebyla zdaleka hodnocena jako podstatná. Velmi důležitým faktorem 

při rozhodnutí vstoupit do manželství je těhotenství partnerky. Drtivá většina 

respondentů, kteří spolu žijí by případné těhotenství řešila sňatkem. V dnešní době 

mladí lidé příchod dětí na svět plánují až do doby, kdy jsou dobře materiálně zajištěni. 

Zaskočí-li těhotenství pár, který spolu již žije, pak se drtivá většina rozhodne si dítě 

ponechat a jeho narození legitimizovat sňatkem. Opomineme-li právě těhotenství 

partnerky, opakuji, že za rozhodující okolnosti považují mladí lidé mít kde samostatně 

bydlet a být finančně zajištěni.

5.2 Příchod dětí na svět

Po roce 1989 je možné v oblasti porodnosti vystopovat tyto trendy: „Snižování 

počtu živě narozených dětí a průměrného počtu živě narozených dětí připadajících na 

jednu ženy až pod hranici prosté reprodukce; snižování plodnosti ve věku 20 až 24 let a 

růst průměrného věku při porodu; růst podílu nemanželských dětí“ [Paloncyová 2003; 

36], „V průběhu roku 2005 se v ČR živě narodilo 102,2 tis dětí, což bylo o 4,5 tis. více 

než v roce předchozím a nejvíce od roku 1995(včetně), kdy počet živě narozených 

poprvé klesl pod sto tisíc. Avšak i přes zvýšený počet narozených dětí zůstává úroveň 

plodnosti v České republice velmi nízká: na jednu ženu v reprodukčním věku stále 

připadá průměrně méně než 1,3 dítěte“.3

Jedním z ukazatelů, který nám přibližuje do jaké míry si mladí lidé přejí mít děti 

je „tzv. ideální počet dětí“ [Paloncyová 2003; 14], „Nejedná se o počet skutečně 

plánovaných dětí, ale z definice vyplývá, že jde spíše o hypotézu o počtu dětí, které by 

respondent chtěl mít bez ohledu na konkrétní podmínky. Tento ukazatel měří ochotu 

respondenta stát se rodičem. Vliv na tuto ochotu má většinou zkušenost z původní

3 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby03230606.doc [dne 19.5. 2006]
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rodiny, postoj vrstevníků a obecně uznávané hodnoty v dané společnosti“[Paloncyová 

2003; 14],

Nyní bych nastínila jak se v průběhu 90. let vyvíjel názor mladé generace na 

ideální počet děti. „V průběhu 2. poloviny 90. let se snížilo zastoupení mladých lidí, 

kteří pokládají za nejlepší početnou rodinu (3 a více dětí) a naopak se zvýšil podíl těch, 

kteří by volili rodinu jedináčka.[...] Za převažující ideální model rodiny je však stále 

pokládán, a to i mladou generací, model rodiny se dvěma dětmi (R01:65%).[.. JPřesto, 

že se průměrný ideální počet dětí v představách mladých lidí snižuje (R01:1,9%), 

poměrně značný podíl respondentů ve věku 25 až 29 let si stále přeje mít alespoň tři děti 

(Ro 1:17%). [... ] je na místě domnívat se, že v nejbližších letech bude skutečně docházet 

alespoň k částečné realizaci odkládaných porodů a tato realizace se zdá být chtěná a 

přirozená.“ [Paloncyová 2003;str,14],

Představy o dětech byly zjišťovány také v průzkumu Mladá generace 1997.

V tomto průzkumu byly zjišťovány dva údaje, které se týkají plánování dětí -  ideální 

počet dětí a plánovaný počet dětí. Zde ve výzkumu také vyšlo, že mladí lidé považují za 

ideální mít dvě děti. Konkrétně to jako ideální považuje 76,4 mužů a 72,5% žen.

[Fialová a kol. 2000; 90]

Na otázku o ideálním počtu dětí odpověděla drtivá většina respondentů (625 

z 632 mužů a 660 z 662 žen), ale na dotaz na plánovaný počet dětí odpovědělo 

respondentů velmi málo. Úhrny plánujících, tedy těch, kteří plánují buď žádné, jedno, 

dvě, tři nebo čtyři a více dětí, byly 355 mužů a 466 žen. Představu o plánovaném počtu 

dětí mělo tedy 70% žen a 55% mužů. To, že zde respondenti poměrně často neměli 

představu o tom, kolik dětí plánují je důsledkem jejich věku -  mnoho z nich ještě 

studovalo a tak byla tato otázka pro ně v podstatě nezajímavá. Z dat o plánovaných 

dětech se ukázalo, že chtěná bezdětnost není nijak častá -  právě naopak, bez dětí si přál 

být každý třicátý muž a každá šedesátá žena. Stejně jako u ideálního počtu dětí, plánuje 

drtivá většina respondentů, kteří mají jasno o plánovaných dětech, dvě děti. Při 

konfrontaci ideálního a plánovaného počtu dětí se z úhrnu respondentů, kteří odpověděli 

na obě otázky, 91% odpovědí shodovalo. Důvodem proč lidé plánovali mít pouze jedno 

dítě byly nejčastěji finance, pak osobní důvody, lepší podmínky pro výchovu. [Fialová a 

kol. 2000; 91-93]

Jak v roce 1997, tak v roce 2001 byla pro respondenty ideální rodina se dvěmi 

dětmi. Vypadá to, že vůle mladých lidí mít děti tu je, ale je otázka do jaké míry bude
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tato jejich vůle skutečně uskutečněná. Odklad narození prvního dítěte do vyššího věku 

může mít za následek to, že porodit více dětí pak žena nestihne, i když by si to přála.

5.3 Jakou hodnotu má rodina v životě mladé generace

Proč se mluví o tom, že hodnoty mladé generace jsou odlišné od těch, které měla 

dnešní generace rodičů dospělých dětí -  tedy těch, kteří svou rodinu zakládali za 

socialismu? Důvodem je právě to, že dnešní společenské poměry jsou od těch před 

třiceti lety velmi odlišné. Právě transformace naší společnosti, která probíhá od roku 

1989 hraje v proměně hodnot jednu z hlavních rolí.

Před rokem 1989 hrála rodina a rodinné sociální sítě klíčovou roli v životě 

jednotlivce. Jak píše Rabušic: „Socialismus svými hluboce zabudovanými mechanismy 

vedl k tomu, že rodina a její sociální kapitál (konexe) se stala pro život jedince naprosto 

klíčovou“ [Rabušic 2001; 214], Nebo Možný: „Socialismus u nás začal tím, že rodinu 

vyvlastnil, jak to měl v programu, a skončil tím, že ho rodina kolonisovala. [... ] 

Revoluční nadšení pro volnou lásku bylo vystřídáno socialistickým puritánstvím a 

osvobozená domácnost ústupem celé populace k závislosti na samozásobitelství a na 

bariérových směnách služeb a statků: socialismus přinesl všude nikoli život ve velké 

kolektivitě, nýbrž návrat ke stavu blízkému společnosti opevněných domácností“

[Možný 2002; 200], Rodina byla pro život jednotlivce za socialismu institucí, která mu 

mohla pomoci uspokojovat jak své emotivní tak materiální potřeby, které by bez 

pomoci široké a pevné rodiny a na ni navazujících sociálních sítí neměl šanci (nebo 

velmi nízkou) sám uspokojit.

Za minulého režimu bylo zájmem komunistů, aby mladé ženy rodily dostatek 

zdravých a silných dětí. Státním záměrem bylo převzít většinu z funkcí, které náležely 

rodině a omezit okruh jejího působení na biologicko-reprodukční funkci. Státní opatření 

byla tedy vedena tímto cílem. [Národní 2004] Stát se snažil jednak o to, aby ženy rodily 

dostatek dětí a jednak o to, aby ženy pracovaly. Proto se režim snažil situaci 

zaměstnaných žen a možný konflikt role pracující a pečující matky řešit výstavbou 

školek a jeslí. V zájmu režimu bylo, aby alespoň zčásti převzal výchovu nad novými 

jednici a to mu umožňovalo právě zřizování mnoha předškolních zařízení. Navíc byli 

mladí lidé motivováni k brzkému a hojnému plození dětí také populační politikou.

Jedním z jejich opatření byly novomanželské půjčky. Tyto půjčky poskytoval stát 

párům do třiceti let a navíc se za každé narozené dítě odečítala určitá suma z dluhu.
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[Rabušic 2001; 225] Také díky tomu se za socialismu opravdu rodilo hodně dětí a věk 

žen při narození prvního a dalších dětí byl také o mnoho nižší než nyní. Vysoká 

porodnost mladých žen ale nebyla vyvolána pouze státní intervencí. Jak píše Rabušic za 

socialismu byla v naší zemi nuda „a tak, jediným autentickým činem, který mladí mohli 

vykonat bylo uzavřít sňatek a přivést na svět dvě tři děti. Což také činili“ [Rabušic 

2001; 215], Omezené možnosti seberealizace mohly být další motivací k vysoké 

porodnosti. Rodina a děti mohly totiž mnoha lidem kompenzovat nedostatečné ocenění 

v jiných oblastech života.

Shrneme -li poznatky uvedené výše, byla hodnota rodiny pro jednotlivce za 

socialismu opravdu vysoká. Dá se říci, že rodina byla hodnotou jednak ve významu 

citovém, ale možná především ve významu dobrého zabezpečení a vzájemné pomoci. 

Jedinec jako takový byl závislý na režimu, ale rodina jako širší sociální síť se snažila od 

státu osamostatnit, přestože stát se snažil o pravý opak -  stát vstupoval do intimního 

prostředí rodiny a chtěl ovlivňovat velmi osobní rozhodnutí jednotlivců.

Po roce 1989 u nás došlo k propadu porodnosti. Jestliže bylo pro období 

socialistického systému u nás pro demografický vývoj charakteristické adjektivum 

vysoký: vysoká sňatečnost, potratovost, porodnost, vysoká plodnost na počátku 

reprodukčního období, vysoká rozvodovost, úmrtnost, pro demografické ukazatele od 

počátku 90. let je možné adjektivum vysoký nahradit výrazem snižování -  snižování 

sňatečnosti, plodnosti, potratovosti, úmrtnosti. [Rabušic 2001; 214-215]

Dnes žijeme v demokratické zemi, kde již stát nediktuje mladým lidem kolik 

dětí a kdy mají přivést na svět. Rozhodnutí o založení rodiny je v takovémto uspořádání 

stejně svobodné jako všechna ostatní individuální rozhodnutí. Transformace naší 

společnosti přinesla zásadní proměny společenských charakteristik. Tyto změny se po 

revoluci projevovaly snad ve všech oblastech života -  tedy i v rodině. Naše česká 

rodina se začala více přizpůsobovat modelu rodin z ostatních demokratických západních 

evropských zemí. Trendy nastolené ve vývoji rodiny v západní Evropě se začaly 

postupně objevovat také v České republice. Mezi tyto trendy je možné zařadit všechny 

demografické změny, které se u nás odehrály v 90. letech -  tedy snižování sňatečnosti, 

porodnosti a odkládání založení rodiny a porodu prvního dítěte do vyššího věku.

Jakou hodnotu má pro mladé lidi rodina? Mají mladí lidé vůbec ještě touhu, 

zájem a praktickou snahu zakládat své vlastní rodiny a vychovávat děti?Odpověď na 

tyto otázky budu hledat v následujících odstavcích. Opět budu vycházet z vybraných 

sociologických šetření, které zkoumaly rodinu po revoluci.
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Tabulka 2 zachycuje „postavení rodiny v hodnotových orientacích mladých lidí“ 

[Paloncyová 2003; 6], Je vidět, že jak muži tak ženy považují za nej důležitější mít 

spolehlivého partnera. Na druhém místě také shodně uvádějí, že je důležité žít ve 

spokojeném manželství. Pořadí dalších hodnot od třetího do sedmého místa se již mezi 

oběma pohlavími liší. „Muži si na rozdíl od žen dále nejvíce přáli mít úspěch 

v zaměstnání a být materiálně zajištěni, u žen byla před úspěch v zaměstnání kladena 

možnost mít a vychovávat děti. Tím jsou do značné míry potvrzeny rodinné stereotypy 

dělby rolí: ženy jsou v rodině více emocionálně vázány a muži se cítí být stále hlavními 

živiteli rodiny. [ ...]Z porovnání situace v letech 1997 a 2001vyplývá, že rodina si svoji 

hodnotu u mladých lidí přinejmenším udržela.“ [Paloncyová 2003; str.6], Z uvedeného 

je patrné, že mladí lidé mají o rodinu zájem, že rodina je v jejich životě jeden 

z klíčových záležitostí a s největší pravděpodobností se jedná pouze o odklad jejího 

založení do pozdějšího věku. „Určité oslabení rodiny v životních orientacích z hlediska 

výše vzdělání je možné pozorovat u žen s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním, 

které ve svém životě zdůrazňují spokojené manželství a rodičovství méně než např. 

ženy vyučené. Rodina však pravděpodobně stále patří mezi hodnoty, o jejichž naplnění 

mladí lidé usilují a budou usilovat.“ [Paloncyová 2003; str.6].

tabulka 2 Hodnota rodiny

muž pořadí žena pořadí

mít spolehlivého partnera 4,1 1 4,3 1

žít ve spokojeném manželství 3,74 2 4,03 2

mít majetek a peníze 3,61 3 3,48 4

být úspěšný v zaměstnání 3,6 4 3,41 6

mít a vychovávat děti 3,54 5 3,96 3

věnovat se svým koníčkům a zájmům 3,49 6 3,32 7

mít kvalitní vzdělání 3,35 7 3,43 5

být uznávaný lidmi ve svém okolí 3,08 8 3,27 8

podílet se na veřejně prospěšné činnosti 2,04 9 2,49 9

Zdroj: [Paloncyová 2003; 6]

Již tedy víme jakou hodnotu má rodina mezi jinými životními cíli u mladé 

generace. Máme také představu o tom, kolik by mladí lidé chtěli mít dětí. Z
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předcházejících stran vyplývá, že rodina si drží své postavení mezi hodnotovými 

orientacemi mladých lidí, že mladí lidé zakládat rodinu chtějí, ač v pozdějším věku. Do 

rodiny by pak mladí lidé chtěli většinou přivést dvě děti. Tyto dvě děti by se dle mladé 

generace měli většinou narodit spíše do manželství. Důležitými okolnostmi při 

rozhodování o vstupu do manželství je vyřešená bytová situace a dostatečný vlastní 

příjem, který zaručuje finanční nezávislost. Obecným rysem je, že příchod dětí na svět 

a zakládání rodiny mladí lidé pečlivě plánují a k zakládání rodiny přistupují velmi 

zodpovědně.

6. RODINNÁ POLITIKA A MOŽNÉ VLIVY NA RODINNÉ

CHOVÁNÍ

6.1 Vlivy na rodinné chování

Přes ochotu mladých lidí zakládat rodinu, která byla deklarovaná ve výše 

uvedených šetřeních, má Česká republika jednu z nejnižších porodností v Evropě. To 

vede české demografy a sociology k hledáni příčin tohoto stavu. Odhalení konkrétních 

příčin, které vedou jedince k určitému chování je velmi obtížné. Hlavním příčinou je to, 

že lidské chování je motivováno velmi individuálně. Co se týče rodinného chování 

existuje celá řada potencionálních příčin, které do tohoto procesu zasahují a jejichž 

konkrétní vliv se odhaluje jen obtížně.

Faktory, které mohou alespoň teoreticky ovlivňovat rodinné chování, lze třídit 

několika způsoby. Například na objektivní-subjektivní, kulturní-strukturální 

(socioekonomické), zásadní-okrajové, přímé-nepřímé atp. Já se přidržím Rabušicova 

rozdělení na faktory kulturní a socioekonomické. Kulturním elementem se rozumí 

„normy, které ovlivňují chování především mladých lidí z hlediska uzavírání sňatků a 

zakládání rodin“ [Rabušic 2001; 113], Socioekonomickým prvkem je chápáno to, ,jak 

jsou děti finančně nákladné, jak nákladné jsou výdaje na životní styl, který může 

s plozením dětí „soupeřit“, a jaká je, řečeno široce, celková úroveň sociálních jistot“ 

[Rabušic 2001; 113],

Za konkrétní socioekonomické faktory lze považovat například ekonomickou 

prosperitu, riziko nezaměstnanosti, riziko chudoby, problémy slučitelnosti profese a 

rodiny a podobně. Naopak kulturními faktory lze chápat naladění společnosti pro
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rodinu, emocionální funkci rodiny a rodičovství, osobní hodnoty lidí, které do jisté míry 

vycházejí ze sdílené kultury dané společnosti.

Přitom platí, že žádný faktor nepůsobí sám. Naše chování ovlivňuje vždy více 

okolností najednou. Poměr jednotlivých faktorů při našem rozhodování je velmi 

individuální a dopředu téměř neodhadnutelný. Ačkoli je možné některé faktory 

považovat za objektivní, tedy za nezávislé na jedinci, jejich váhu při konkrétním 

rozhodnutí určuje vždy jedinec. I objektivní a vnější příčiny jsou posuzovány osobními 

a tedy subjektivními měřítky jedince. Pro někoho může být například riziko 

nezaměstnanosti dostatečným důvodem proti založení rodiny, pro jiného je to naopak 

faktor okrajový, který při jeho rozhodování nemá téměř vliv. Je známo, že například 

chudoba bývá vnímána velmi subjektivně. Hranice chudoby je sice objektivně 

stanovitelná, ale její vypovídací hodnota je pro různé lidi různá.

Subjektivními faktory může být třeba volba vhodného životního partnera 

partnera, osobní hodnoty a životní preference a podobně. Mezi objektivní faktory je 

možné zařadit bytovou situaci, finanční zajištěnost, materiální zajištění a podobně. 

[Paloncyová 2003]

Mezi českými sociology a demografy se různí názory na důležitost faktorů, které 

zasahují do rozhodování mladých lidí pořídit si rodinu. Každý z názorových proudů 

jinak interpretuje demografický vývoj, kterým česká společnost po roce 1989 prochází. 

Liší se úhlem pohledu na demografické charakteristiky a jejich možné příčiny. Do 

svých analýz zahrnují faktory stejné, ale přiřazují jim různou významnost při 

rozhodování mladého člověka mít rodinu. Představitelem prvního názorového směruje 

Rabušic, představitelkou druhého potom Rychtaříková.

Rabušic zastává názor, „že současné populační trendy jsou -  jako i v jiných 

oblastech života země -  posunem ke standardům typickým pro moderní demokratické 

společnosti, že česká rodina není v krizi a že, obecněji řečeno, sledovaný vývoj je nejen 

logickou, ale z jistého úhlu pohledu i zdravou součástí celkového vývoje této 

společnosti“[ Rabušic 1996; 173],

Podle tohoto chápání se Česká republika po roce 1989 začala opět přibližovat ke 

standardům zemí západní Evropy. Charakter současného rodinného chování odpovídá 

vzorcům, které se začaly v západních zemích objevovat již koncem 60.let 20. století 

spolu s procesem individualizace, tyto vzorce jsou již dnes pro demokratické země
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typické. Rozvoj trendů započatých v západních zemích v 60. letech byl v české 

republice záhy zastaven normalizací v 70. letech minulého století. Komunistický režim 

začal mimo jiné také určovala kolik dětí se má rodit a neváhala k tomu využít všechny 

dostupné prostředky. Po roce 1989 se rodinné chování začalo ubírat tzv. západním 

směrem. Tento jeho směr je zcela přirozenou součástí všech změn, které sebou přinesl 

přechod k demokratickému uspořádání v ČR. Výše uvedené prvky patrné ve vývoji 

moderní rodiny se začaly objevovat také v naší české rodině. Současný vývoj je dle 

Rabušice přirozeným a logickým vyústěním proměny společnosti započatým 

listopadem 1989 [Rabušic 1997; 117],

Dle jeho názoru se tedy česká společnost přibližuje modelu západoervropskému 

a nízké ukazatele sňatečnosti a potažmo porodnosti jsou důsledkem tohoto vývoje. 

Rabušic se ztotožňuje s názorem, že Česká republika prochází procesem tzv. druhé 

demografické tranzice. „Jejím hlavním rysem je podle van de Kaa pokles porodnosti 

z úrovně těsně nad hladinou prosté reprodukce (tedy přibližně hodnoty 2,1 ukazatele 

úhrnné plodnosti) na úroveň mnohem nižší“[van de Kaa; cit. dle Rabušic 1996; 173], 

„Koncept druhé demografické tranzice spojuje změny v rodinném a reprodukčním 

chování s hlubší kulturní proměnou v lůně postmoderní společnosti -  posuny směrem 

k pluralizaci, k individualizaci hodnot, životních stylů a identit...“ [Sirovátka 2003; 38],

Rychtaříková s Rabušicovou interpretací demografických změn nesouhlasí a 

přináší své vlastní vysvětlení. Domnívá se, že „změny, ke kterým došlo v posledních 

několika málo letech, svědčí svým charakterem spíše o krizovém chování 

obyvatelstva“[Rychtaříková 1997; 267], Podle Rychtaříkové neodpovídají „trendy 

ukazatelů teorii druhého demografického přechodu, vzhledem k rychlosti poklesu 

úhrnné plodnosti, stále nízkému věku při narození prvního dítěte a dramatickému 

nárůstu bezdětnosti“ [Rychtaříková 1997; 268], Dle slov Rychtaříkové se charakter 

demografického chování mladých lidí v české republice nepřibližuje k západnímu 

modelu rodinného chování, ale naopak Česká republika se odlišuje a vytváří něco 

východoevropsky specifického [Rychtaříková 1997; 268], Rychtaříková zdůrazňuje vliv 

ekonomických faktorů (konkrétně ukazatele inflace, nezaměstnanosti, reálných mzdy, 

hodnoty rodinných přídavků, problémy s byty) a pocitu nejistoty, který je podle ní 

spojený s pesimistickým očekáváním budoucího [Kuchařová 1999; 6],

Kučera, který se sám nepřiklání ani k jednomu z výše probraných autorů, 

v souvislosti s jejich názorovým střetem zmiňuje okolnost, kterou podle něj
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Rychtaříková opomíjí. Podle něj Rychtaříková „přeceňuje vliv sociálních podmínek na 

pokles úrovně sňatečnosti a porodnosti“ [Kučera 1997; 269], Poukazuje na to, že 

„rozhodování o způsobu života, o manželství a o rodičovství není totiž jen odrazem 

vnějších sociálních podmínek. Kdyby se lidé rozhodovali jen racionálně, z hlediska 

výhod či nevýhod manželství a narození dvou dětí, vymíraly by vyspělé země již dlouhá 

desetiletí“ [Kučera 1997; 269],

Přes různé nazírání na příčiny rodinného chování u nás po roce 1989 zůstává 

neoddiskutovatelným faktem to, že demokratická společnost nabízí nové a lákavé 

možnosti, které byly lidem žijícím za socialismu odepírány. Dnešní mladí lidé mají 

mnohem větší výběr ze širokého spektra možností a rodina je dnes jednou z několika 

dalších variant jak naplnit svůj život. Nové individuální svobody a volby jsou ale 

v postmoderní společnosti zároveň doplněny novými nejistotami a riziky. Jeden druh 

nejistot vychází z rodinných vztahů [Sirovátka 2003; 39], Tyto vztahy jsou dnes totiž 

křehké a nestabilní a to právě proto, že jejich základ je v emocionální sféře a rozhodnutí

o setrvání v těchto vztazích je pouze individuální volbou každého jedince. V souvislosti 

s pluralitou rodinných forem souvisí i křehkost vztahů, které jsou založeny na emočním 

základu. Vztah založený na emocích je jistě křehčí než ten, který je založen na 

ekonomickém paktu. Manželství může být v tomto smyslu chápáno jako stabilizátor 

křehkých osobních vztahů. Jak píše Giddens, manželství dnes není ekonomickou 

institucí, ale může jako rituální závazek pomoci stabilizovat jinak křehké vztahy 

[Giddens 2000], Manželství není nutností, ale osobní volbou, která je výrazem osobní 

svobody každého jednotlivce.

Druhou oblastí, ze které pramení nové nejistoty a rizika je oblast trhu práce. Lidé 

si dnes velmi váží jistoty zaměstnání. Pocit nejistoty z trhu práce pramení z toho, že 

člověk nemá nikým zaručeno, že sežene dobrou práci, která mu zaručí ekonomickou 

nezávislost. Může sice zvýšit pravděpodobnost své úspěšnosti na trhu práce, ale tato 

pravděpodobnost není nikdy tak vysoká, aby se mohla považovat za jistotu. Potenciální 

riziko je v pracovní sféře všudypřítomné, jedná se o riziko ztráty zaměstnání a následný 

možný propad až do záchranné sociální sítě státu.

Debatou nad vlivy na rodinné chování se dostávám k tématu rodinné politiky a 

jejího možného dopadu na život rodin.
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6.2 O co jde v rodinné politice

Rodinná politika je aktivita státu, která vychází z předem deklarovaného 

významu a hodnoty rodiny a která definuje priority při její podpoře. Výrazem těchto 

priorit jsou odlišnosti v konstrukci jednotlivých nástrojů (například finanční zvýhodnění 

legitimně uzavřených svazků apod.).4

Rodinná politika může být formulována explicitně nebo implicitně. „Explicitní 

koncept znamená, že země vytyčily zákonnou formu institucionální formulace rodinné 

politiky. Implicitní politiky nedisponují podobnou charakteristikou, ačkoliv země 

s implicitní rodinnou politikou mohou mít rovněž velmi rozvinuté politiky související 

s rodinou. Tyto politiky mají různě definované cíle a nejsou určeny výhradně rodinám. 

Jsou to koncepty s problematikou žen a dětí, gender rolí, chudoby, zaměstnání apod. 

Rozdíl mezi explicitní a implicitní politikou je tudíž založen na existenci či neexistenci 

politického programu a zaměření jeho opatření na rodinu“ [Matějková 2004; 9],

V České republice je rodinná politika momentálně ve stavu přechodu od 

implicitní k explicitní formulaci. Organizačně spadá oblast rodiny a potažmo i rodinné 

politiky pod Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV). Právě MPSV 

vypracovalo Národní zprávu o rodině a Národní koncepci rodinné politiky, oba tyto 

dokumenty byly vládou vzaty na vědomí. V současné době se připravuje Akční plán, 

který by měl konkrétní cíle a navrhnutá opatření v Národní koncepci rodinné politiky 

uvést do praxe a podle něj by se měla explicitní rodinná politika v České republice začít 

uplatňovat.

Definici rodinné politiky si vypůjčím z Národní zprávy o rodině, kterou 

vypracovalo MPSV České republiky. Rodinnou politiku lze chápat ,jako soubor 

činností a opatření sátu (respektive orgánů veřejné moci), která vědomě směřují 

k uznání a podpoře výkonu rodinných funkcí ve společnosti včetně finanční i 

nefinanční kompenzace nákladů na ně vynaložených, a to při současném vymezení 

sociálních forem, na něž se tato opatření vztahují. Tato opatření nelze ohraničovat 

pouze dimensí populační nebo sociální politiky. Populační politika se totiž vztahuje 

pouze k reprodukční funkci, zatímco sociálněpolitická opatření nejsou primárně 

zaměřena na institucionální podporu rodin, ale na podporu konkrétních rodin a jejich 

členů ve stavu sociální nouze. Rodinnou politiku lze proto chápat jako komplexní

4 převzato z přednášek kurzu Rodinná politika, vyučovaného na FSV, UK
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systém podpory rodin nesměřující k upřednostnění jedné z jejich funkcí (např. 

populační), ale k posílení schopnosti rodin plnit všechny své přirozené funkce a dále je 

rozvíjet“ [Národní 2004; 5],

Rodinná politika by se neměla zaměňovat s politikou populační, či 

s pronatalitními opatřeními (taková opatření, která cíleně vedou ke zvýšení porodnosti). 

Tyto výrazy jsou v české republice spojovány s obdobím socialismu, speciálně pak 

s babyboomem, který se odehrál v 70. letech. Principy demokracie nejsou slučitelné 

s tím, aby lidé dělali něco proti své vůli. Propopulační opatření mohou být stimulem 

k tomu, aby mladí lidé realizovali takové rodinné plány, které původně realizovat 

nechtěli. Opatření ke zvýšení porodnosti mohou tedy vést k nátlaku na lidi, aby se 

chovali tak jak stát (vláda) žádá a to nemá s demokracií nic společného. Není žádoucí, 

aby vláda stanovovala v demokratické společnosti kolik by mladý člověk měl vychovat 

dětí a už vůbec by vlády neměly mladé lidi k tomuto rozhodnutí jakýmkoliv způsobem 

nutit nebo stimulovat. Odborná literatura ukazuje, že populační opatření opravdu nejsou 

tou správnou cestou. Pomineme-li ideovou nevhodnost populačních opatření, ukazuje se 

ještě jeden argument proti jejich používání. Opatření na zvyšování porodnosti mají vždy 

jen krátkodobý účinek. Narození většího počtu dětí v krátkém časovém úseku vyvolává 

pouze demografickou vlnu, která není žádoucí. Populační opatření tedy z praktického i 

ideového pohledu vyvolávají více škody než užitku.

6.3 Rodinná politika na půdě Evropské unie

Význam a směr konkrétních rodinných politik jednotlivých států se v podstatě odvíjí 

od typu sociálního státu, který je v konkrétním státě uplatňován. Současným trendem 

v Evropě je ale smazávání dříve ostrých hranic mezi jednotlivými typy státu. Rodinné 

politiky na jedné straně vycházejí z určitých ideových východisek, mezi nimiž lze najít 

společné či opačné prvky. Naproti tomu ale podoby konkrétních rodinný politik napříč 

Evropou jsou velmi rozmanité, a proto není možné najít mezi nimi několik typů, které 

by se daly konkrétně charakterizovat. Každý stát realizuje tu svou v podstatě 

specifickou rodinnou politiku. Na úrovni EU je snaha tato opatření rodinných politik 

harmonizovat. Existují určité oblasti, které jsou pro rodinné politiky v Evropě 

společným jmenovatelem, tedy společné oblasti, jejichž řešení je předmětem rodinné 

politiky v evropských zemích. Oblasti jsou společné, konkrétní řešení však odlišné stát
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od státu. Zde jsou témata, která jsou řešena evropskými rodinnými politikami a která je 

tím pádem možné najít také ve formulaci naší české rodinné politiky:

> analýza demografické situace zaměřující se na nízkou porodnost, vysokou 

rozvodovost, pluralizaci rodinných forem a s tím související změny 

životního cyklu, stárnutí populace, migraci pracovní síly, potažmo rodin,

> rovné postavení mužů a žen, a to nejen ve veřejné sféře (trh práce apod.), ale

i v rodině, neboť dělba rolí v rodině má vliv na postavení ženy mimo tuto 

instituci,

> sladění profesních a rodinných aspirací,

> chudoba rodin a dětí,

> situace mladých dospělých (bytová, na trhu práce apod.),

> transformace systému sociálního zabezpečení a jeho zohledňování různých 

forem rodiny. [Matějková 2004; 5]

6.4 Postoj českého státu k rodinné politice, koncepce RP
Nyní vyjdu z Národní koncepce rodinné politiky (dále NKRP), kterou připravilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Národní koncepce rodinné politiky je dokument, 

který mapuje současný stav rodiny a definuje opatření, která se snaží rodinu 

podporovat. Upozorňuje na problematické oblasti, kterým by bylo dobré se věnovat. 

Formuluje jak obecné tak konkrétní cíle současné české rodinné politiky. Pro dosažení 

stanovených cílů doporučuje podniknout konkrétní opatření.

Základní cíl české rodinné politiky je formulován takto:„Vytvořit všestranně 

příznivější společenské klíma a podmínky pro rodinu, umožňující lidem realizovat 

vlastní životní strategie v naplňování partnerských a rodičovských plánů. 

Respektovat přitom diferencované zájmy a potřeby různých rodinných typů a 

členů rodiny“ [Národní 2005; 9],

Dle NKRP jsou v podstatě dvě obecné teze, ke kterým by se měla rodinná 

politika v České republice ubírat. Jednak reagovat na nepříliš prorodinou atmosféru 

v naší společnosti, kdy rodina není chápána jako symbol společenského úspěchu. Cesta 

by měla vést k proměně této atmosféry, která by rodinu vynesla na výsluní pozornosti a 

péče. Druhým směrem, kterým by bylo dle NKRP dobré se ubírat, je vytvoření 

příznivějších podmínek pro rodinu, především pro tu s nezaopatřenými dětmi. Tato teze 

by měla zahrnovat vyrovnání nákladů ušlých příležitostí rodin s dětmi ve srovnání
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s bezdětnými rodinami a jednotlivci. Je ale potřeba zdůraznit, že rodiny die NKRP sice 

potřebují podporu a pomoc, ale v žádném případě by tato podpora neměla mít charakter 

nátlaku nebo manipulace [Národní 2005; 4], Z těchto tezí vyplývají další odvozené cíle:

1) Posilovat ekonomickou a sociální suverenitu rodin a jejích členů na trhu 

práce prostřednictvím daňového systému a systému sociálního zabezpečení 

[Národní 2005; 9],

2) Koncipovat rodinnou politiku tak, aby rodiny mohly mít tolik dětí kolik si 

přejí, a v době, kterou si zvolí [Národní 2005; 9],

3) Minimalizovat handicapy dětí vyrůstajících v ekonomicky a sociálně 

oslabených neúplných rodinách tak, aby se jejich životní šance minimálně 

odlišovaly od vrstevníků z ekonomicky a sociálně silných rodin [Národní 

2005; 9],

4) Vytvářet rodičům vhodné podmínky pro skloubení nároků trhu práce

s nároky péče o nezaopatřené děti a nesoběstačné členy [Národní 2005; 9],

5) Posilovat vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její funkčnost a 

stabilitu především u dnešní mladé generace a následujících generací, mimo 

jiné podporou výchovy k partnerství, manželství a rodičovství [Národní 

2005; 9],

Výše uvedené dílčí cíle jsou v podstatě odrazem oblastí, kterým dle NKRP není buď 

dostatečně věnována pozornost, nebojsou vnímány jako problémové a nebo jako 

nedostatečně oceněné.

6.5 Způsoby realizace rodinné politiky v České republice

Podpora rodiny může být uskutečňována finančními transfery, daňová opatření, 

nebo prostřednictvím služeb pro rodinu. Také právní úprava záležitostí, která se 

k rodině vztahují má velký význam.

Cílem finanční podpory rodiny ,je zmírňovat prostřednictvím finanční podpory 

rozdíly v životní úrovni rodin s nezaopatřenými dětmi a rodin nebo jednotlivců 

bezdětných a motivovat a podněcovat rodiny k ekonomické aktivitě a soběstačnosti. 

Finanční podpora státu by měla mít oceňující charakter a měla by spoluvytvářet 

prorodinnou atmosféru, v níž by jednotliví členové rodin mohli realizovat svá rodinná i 

profesní přání a zájmy a uspokojovat své potřeby a která by přispívala k fungování
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rodiny jako celku. Finanční podpora by se zdaleka neměla týkat jen nízkopříjmových 

rodín“ [Národní 2005; 21],

Základní dávky, které provázejí založení rodiny jsou rodičovský příspěvek, 

peněžitá pomoc v mateřství, porodné. V průběhu života dítěte je pak vyplácena 

testovaná dávka přídavek na dítě. Dále existují další dávky směrem k sociálně slabším 

rodinám, které se netýkají většinové populace. Mezi tyto dávky patří: sociální příplatek, 

dávky sociální péče pro rodiny s dětmi, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Daňová opatření směrem k podpoře rodiny jsou další možnou pomocí pro 

rodiny. Místo toho, aby rodina peníze státu nejdříve odevzdala a pak je formou některé 

z dávek dostala zase zpátky, zůstávají tyto prostředky rovnou v rodině. Výhodou je 

ulehčení administrativě. Nevýhodou takovýchto opatření je, že oproti konkrétní finanční 

injekci, kterou rodina dostane, je daňová úleva méně patrná, méně viditelná. Peníze, 

které nám zůstanou v kapse nemusí působit stejně jako peníze, které dostaneme navíc. 

Domnívám se, že je logičtější prostředky v rodinném rozpočtu ponechat, než je nejprve 

vybrat a poté přerozdělit a určitou sumu opět vrátit do rodiny. Na druhé straně ale u 

některých problémovějších rodin jsou peníze určené na podporu dítěte spíše použity na 

tento účel, než peníze, které formou daňové úlevy v rodinném rozpočtu zůstanou.

Co se týče služeb na podporu rodiny existují dva typy: 1) ty, které mají sociální 

povahu a pomáhají rodině jako celku nebo jejím členů, kteří se nacházejí v sociální 

situaci, kterou nemohou zvládnout vlastními silami = sociální služby pro rodinu 2) 

služby na podporu fungující rodiny -  patří sem služby na podporu rodiny v péči o děti, 

podpora funkce soudržnosti, služby pomoci s vedením domácnosti

„Existence kvalitních dostupných služeb pro rodinu hraje naprosto zásadní úlohu 

v souvislosti s posilováním ekonomické soběstačnosti rodin“ [Národní 2005; 

28]Především služby zaměřené na podporu fungující rodiny hrají důležitou roli při 

skloubení rodičovské a profesní role. V souvislosti s tímto bývá poukazováno na 

nedostatek zařízení zaměřených na péči o děti do tří let věku (tedy jesle).

6.5.1 Úloha rodinné politiky při skloubení rodičovské a profesní role v ČR

V České republice převládá model, kdy oba rodiče pracují na plné úvazky a 

rodina je přes změnu v hodnotách stále rozdělena na mužské a ženské role -  muž jako 

živitel rodiny a žena jako pečovatelka o domácnost a děti. Ženy tedy spíše přerušují 

svou kariéru a potýkají se s obtíženi na trhu práce v souvislosti s rodičovstvím.
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Převládající model hlavního pracovního poměru obou rodičů již napovídá, že „V ČR 

není oproti jiným evropským zemím téměř využívána práce na částečný úvazek, což je 

mezi jinými dáno i její ekonomickou neatraktivitou. Nedostatečně jsou využívány 

formy práce z domova, pružná pracovní doba a další prostředky napomáhající větší 

slučitelnosti profesních a rodinných rolí. [... ] Zákonná práva, např. právo neomezeně si 

přivydělávat při pobírání rodičovského příspěvku, bývají v praxi obtížně využitelná.“ 

[Národní 2005; 30], Předpokladem pro možné sloučení rodičovské a profesní role jsou 

dále také služby péče o velmi malé děti a předškolní děti. Jako problematická je 

vnímána „praktická neexistence finančně a teritoriálně dostupných služeb péče o děti do 

tří let věku dítěte“ [Národní 2005; 30], Jako uspokojivá je vnímána situace nabídky 

mateřských školek, školních družin a klubů, které velkou měrou přispívají k úspěšnému 

skloubeni úlohy rodiče a profese. Možným zlepšením by zde mohlo být větší 

přizpůsobení se požadavkům rodičů -  především zvýšit flexibilitu otevíracích hodin, 

nebo přijímaní dětí do zařízení. [Národní 2005; 30]

Konkrétní požadavek rodinné politiky je zde zřejmý: „Umožnit rodičům sloučit 

jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat ani na své rodičovství 

a ani na svou profesní realizaci“ [Národní 2005; 30], Při vytváření takových opatření by 

měly být vyváženě zohledňovány zájmy jak rodičů, tak dětí. V případě zájmu rodiče by 

mu mělo být umožněno udržet si kontakt s profesí v době, kdy pečuje o malé dítě. Tak 

by si rodič udržel svou profesní kvalifikaci. Lepší předpoklady pro sloučení profesní a 

rodičovské role by měly mít za následek také větší ekonomickou soběstačnost rodin. 

Napomáhat skloubení zmíněných dvou rolí mohou následující opatření rodinné 

politiky5:

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je určena zaměstnankyním v souvislosti s porodem dítěte. 

Standardní doba jejího trvání je 28 týdnů. Zpravidla na mateřskou dovolenou nastupuje 

žena 6 týdnů před porodem. Celková délka jejího trvání nesmí být kratší než 14 týdnů. 

Doba během které zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou je chápána jako důležitá 

osobní překážka a je po tuto dobu omluvena z nepřítomnosti v práci. Zaměstnankyně 

nemá nárok na náhradu mzdy, ale přísluší jí dávky nemocenského pojištění.) Po 

návratu z mateřské dovolené je zaměstnavatel povinen ženu zařadit na její původní

5 charakteristika jednotlivých nástrojů dle informací dostupných na www.mpsv.cz
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pracovní místo, nebo pokud bylo zrušeno, musí jí nabídnou jiné odpovídající pracovní 

smlouvě.

Rodičovská dovolená

Institut rodičovské dovolené je pracovně právní ochranou zaměstnanců, kteří 

pečují o dítě do tří let věku. Na rodičovskou může nastoupit buď matka po skončení 

mateřské dovolené a nebo otec po narození dítěte. Tato pracovněprávní ochrana nemusí 

být čerpána v celku. Rodič může její čerpání přerušit a posléze o něj znovu požádat. 

Matka či otec musejí být po skončení čerpání rodičovské dovolené zařazeni na takové 

pracovní místo, které odpovídá jejich smlouvě. Zaměstnanci opět nemají po dobu 

čerpání rodičovské dovolené nárok na náhradu mzdy, ale mají možnost čerpat tzv. 

rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory.

6.5.2 Nástroje finanční podpory pro rodiny s dětmi6 

Peněžitá pomoc v mateřství

Tato dávka nemocenského pojištění připadá ženě, která nastoupila na mateřskou 

dovolenou. Příspěvek je poskytován ženě maximálně po dobu 28 týdnů. Výše této 

dávky činí 69% z denního vyměřovacího základu z předchozího platu. Podmínkou pro 

vyplacení této dávky je, že žena byla během dvou let před porodem pojištěna 

nemocensky po dobu alespoň 270 dní.

Rodičovský příspěvek

Tato dávka státní sociální podpory se váže k institutu rodičovské dovolené.

Tato dávka není testovaná. Má na ni nárok každý rodič, který řádně pečuje o své dítě do 

čtyř let věku (do sedmi let při dlouhodobém zdravotním postižení). V současné době 

činí rodičovský příspěvek 1,54 násobek životního minima pečujícího rodiče. Nárok na 

tento příspěvek nezaniká, když dítě do tří let věku navštěvuje zařízení pro předškolní 

děti maximálně na pět dní v měsíci. U dítěte nad tři roky je možné, aby dítě 

navštěvovalo školku v rozsahu nejvýše čtyři hodiny denně, aniž by rodič o příspěvek 

přišel. Rodič si může k pobírání tohoto příspěvku libovolně přivydělat, podmínkou 

ovšem je, že musí zajistit péči o své dítě a to péči buď osobně nebo jinou zletilou 

osobou. Příspěvek může čerpat buď žena nebo muž -  záleží na dohodě rodičů.

6 charakteristika jednotlivých nástrojů dle informací dostupných na www.mpsv.cz
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Přídavek na dítě

V České republice spadá tato dávka do sféry sociální podpory. Jedná se o dávku 

testovanou. Při jejím poskytování se testuje příjem rodiny v předchozím kalendářním 

roce. V současné době je přídavek na dítě poskytován ve třech výších dle násobku 

životního minima. Na výši tohoto přídavku nemá pořadí dítěte žádný vliv. Výše 

poskytovaných financí je však také odvozena od věku dítěte (čím starší tím vyšší 

dávka). Hranicí pro přiznání tohoto příspěvku je 3,0 násobek životního minima. Jsou-li 

příjmy rodiny vyšší než 3,0 násobek životního minima nemá dítě na přídavek nárok.

Tato dávka je chápána jako dlouhodobá finanční podpora na pokrytí potřeb dítěte 

v rodině s dětmi. Nyní probíhá diskuze o tom, zda má být tato dávka univerzální nebo 

testovaná. Dle koncepce RP by bylo žádoucí, aby přídavek na dítě byl dávkou 

univerzální a byl by tak výrazem ocenění péče rodiny o dítě. V současné době pobírá 

přídavek na dítě 80% rodin.

Porodné

Porodné je další dávkou, která spadá pod sociální podporu. V současné době je 

otázka porodného hojně diskutovaná našimi čelními politiky. Dávka není testovaná. Její 

výše se nyní mění. Porodné je chápáno jako jednorázová dávka, která pomáhá při 

příchodu dítěte na svět zajistit jeho základní potřeby na světě. Porodné může být 

chápáno jako možný stimul ke zvýšení porodnosti, tedy jako konkrétní propopulační 

opatření. Bylo by ale bláhové se domnívat se, že v dnešní rodině, kde úloha dítěte je 

vyjádřena především v emocionální rodině by mohl finanční příspěvek k narozenému 

dítěti mít nějaký zásadní vliv na demografické ukazatele. Příchod dítěte na svět je jistě 

mimořádnou událostí a je vhodné tuto událost reflektovat i ve státním ohodnocení, není 

ale vhodné této dávky zneužívat k motivaci rodin rodit více dětí.

Další finanční dávky

Další skupina dávek, které se týkají rodiny, mají za cíl především zlepšit situaci 

sociálně slabších rodin, předcházet tomu, aby děti vyrůstaly v chudobě a snažit se 

alespoň trochu vyrovnávat příležitosti dětí z lépe a hůře situovaných rodin.Ze systému 

sociální podpory jsou vypláceny tyto dávky: sociální příplatek, příspěvek na bydlení, 

příspěvek na školní pomůcky a několik dalších dávek, které se vztahují k pěstounské 

péči. Ještě existují dávky sociální péče, které mají za cíl poskytnout možnost uspokojit
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specifické potřeby rodin s nezaopatřenými dětmi. Jsou spojeny se sociální potřebností a 

patří mezi ně tyto: příspěvek na výživu dítěte, Peněžité a věcné dávky rodičům 

nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem(tato dávka je určena 

k pokrytí mimořádných výdajů sociálně potřebných rodin) a několik dalších dávek 

směřujících k uspokojení speciálních potřeb rodin s nezaopatřenými dětmi, zdroj

6.5.3 Nástroje daňové podpory rodin s dětmi7

Rodiny s dětmi jsou kromě přímých finančních transferů podporovány také 

nepřímo prostřednictvím těchto daňových opatření:

Společné zdanění manželů

Toto opatření se týká manželského páru, který vyživuje minimálně jedno dítě. 

Tento institut je výhodný především v situaci kdy se od sebe příjmy manželů výrazně 

odlišují a výpočtem daně z jejich společného základu se může výrazně snížit výše jejich 

společné daňové povinnosti.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti

Zahrnuje tzv. slevu na dani a daňový bonus.

Odpočet na manžela či manželku

7. DŮSLEDKY SITUACE ČESKÉ RODINY A NÁZORŮ 

MLADÉ GENERACE NA NI PRO ČESKOU 

RODINNOU POLITIKU

Současným trendem ve vývoji rodiny je rozšiřování její variability. Ačkoliv 

sociologické výzkumy hovoří spíše o konzervativním modelu rodiny (soužití 

v manželství se dvěmi dětmi), který u nás mladí lidé sice odsouvají do pozdějšího věku, 

ale veskrze by k němu chtěli v životě dojít, dá se předpokládat, že nastolený vývoj se 

bude vyvíjet směrem k rozšiřování plurality rodinných forem. Domnívám se, že rodinná 

politika by proto měla v demokratických společnostech jít cestou rozšiřování možností

7 charakteristika jednotlivých nástrojů dle informací dostupných na www.mpsv.cz
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volby pro lidi, kteří rodinu zakládají a kteří o rodinu pečují. Jedna forma rodinného 

soužití by neměla být zvýhodňována před jinými. Rozhodnutí založit rodinu je osobní 

volbou každého jednotlivce a stát do tohoto rozhodnutí nemá právo zasahovat.

V současné době je problém shodnout se, který typ rodiny bude předmětem 

sociální politiky a za jakých okolností. Z toho pramení také potíž definovat rodinu pro 

účely rodinné politiky. Rodinná politika se snaží podporovat instituci, která je tak 

variabilní, že může být problém ji uchopit tak, aby se na někoho nezapomnělo a některá 

forma soužití nebyla, byť nechtěně, znevýhodněna. I toto může být důvodem pro 

současný trend, kterým je akcent na rodičovství a na podporu směrem k dítěti. 

Výchozím bodem pro definování rodiny pro účely rodinné politiky se stává rodičovství 

a konkrétní podpora je více směřována směrem k samotnému dítěti a ne k rodině jako 

takové.

Cesta podpory svobodné volby se v tomto světle jeví jako nej schůdnější.

V rodině by měly být podporovány především děti, jejich zdravý rozvoj a jejich dobrá 

socializace. Právě dobře fungující rodina (ať už má jakékoliv složení) je základem pro 

úspěšnou socializaci dítěte.

Domnívám se, že česká republika již vykročila cestou podpory osobního 

rozhodnutí konkrétních jedinců. Je to vidět například na rodičovské dovolené a 

rodičovském příspěvku. Tento institut musel zareagovat na změny odehrávající se 

v rodině. Umožňuje volbu toho, kdo bude institutu využívat, umožňuje přivýdělek 

současně při pobírání příspěvku a podobně. Vždy je možné si představit ještě lepší 

podmínky, ale změnu rodičovské dovolené je možné chápat jako signál k ubírání se 

cestou navyšování možných individuálních rozhodnutí.

8. ZÁVĚR
Česká rodina se mění a přibližuje se modelu tzv. západní rodiny. Po roce 1989 

došlo k rychlému nastartování změn jak v rodině, tak samozřejmě v jiných oblastech. 

Tyto změny přinesly mimo jiné pluralizaci životních stylů, otevřely se nové možnosti, 

které ale přinášejí také nová rizika a nejistoty.

Ze sociologických šetření vyplývá, že si rodina drží své postavení mezi 

hodnotovými orientacemi mladých lidí. Mladá generace zakládat rodinu chce, i když 

v pozdějším věku. Význam rodiny a především pak dětí je vyjadřován především 

v emocionální rovině
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Ačkoliv se objevují úvahy o nepříznivém demografickém vývoji, jedná se o jev, 

který není možné zvrátit. Není žádoucí zavádět jakási krátkodobá populační opatření, 

která by mladé lidi stimulovala směrem k rození více děti. Rodinná politika má za cíl 

především ocenit výkon rodiny a podporovat ji při výkonu všech jejích funkcí a umožnit 

mladým lidem svobodně se rozhodnout o své rodině. Rodinná politika nesmí do rodiny 

zasahovat způsobem, který by mohl být chápán jako nátlak. Stát by měl ctít intimní 

instituci, kterou rodina bezpochyby je a ne do ní zasahovat neoprávněně.

ČR se přibližuje jak rodinnému modelu západních zemí, tak evropským 

charakteristikám rodinné politiky. Přestože jsou rodinné politiky velmi rozmanité 

(stejně jako rodinné formy) spojují je témata, kterými se zabývají. Do popředí zájmu se 

tak v ČR dostávají taková opatření, která vedou směrem k ocenění výkonu rodinu a 

směrem k podpoře vlastních rozhodnutí mladých lidí o své rodině.
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Projekt bakalářské práce

Předpokládaný název:

Názory mladých lidí na rodinu a jejich důsledky pro českou rodinnou

politiku

Ve své práci se budu snažit zjistit do jaké míry koresponduje česká rodinná 

politika s názory mladých lidí na rodinu. Má práce bude mít tři oblasti. První oblastí 

budou názory mladých lidí na rodinu, druhou současná rodinná politika v České 

republice, třetí pak bude syntéza dvou předešlých.

V první části mé práce budu tedy zjišťovat názory mladých lidí na rodinu. Bude 

mě například zajímat jejich pohled na založení rodiny, na faktory, které s rozhodnutím 

mít rodinu souvisí nebo na překážky, které jim při zakládání rodiny stojí v cestě. V této 

části se budu opírat o provedená sociologická šetření na toto téma.

Ve druhé části zaměřím pozornost na rodinnou politiku v České republice. 

Nejprve se zaměřím na priority české rodinné politiky. Poté se budu zabývat 

konkrétními kroky, které jsou podniknuty směrem k naplňování těchto priorit. Jinými 

slovy budu analyzovat konkrétní, v současné době používané nástroje rodinné politiky. 

Zde vyjdu například z dokumentů Ministerstva práce a sociálních věcí a také 

z materiálů publikovaných ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí.

Ve třetí části dám poznatky z první a druhé části dohromady a zjistím do jaké 

míry spolu korespondují, popřípadě do jaké míry si odporují. Cílem mé práce tedy bude 

formulování důsledků názorů mladých lidí pro rodinnou politiku a konstatování do jaké 

míry odpovídají současná opatření na podporu rodiny požadavkům a potřebám mladých 

lidí při zakládání rodiny.
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