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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je zjistit, jak vzdělání ovlivňuje postoje k rodičovství, reálné chování 

a jaký byl vývoj reálného chování a postojů v kontextu vzdělání v posledních 20 letech. 

Teoretická část práce shrnuje poznatky českých sociologů, proč se česká společnost z pohledu 

rodičovství mění a jaký vliv má vzdělání jedince na postoj k rodičovství. Ekonomická změna 

společnosti, změna hodnot jedince a kombinace těchto dvou faktorů může podle českých 

vědců za změny v rodičovství, které probíhají od roku 1989. 

 První část analytické práce se zaměřuje na popis reálného vývoje porodnosti, který je doplněn 

grafy. Druhá část je orientovaná na vzdělání žen podle jejich rodinného chování. Z analýzy 

vyplynulo, že se liší rodinné chování žen podle jejich vzdělání, jak podle počtu dětí, tak 

v určité míře i podle rodinného stavu. Třetí část analytické práce je postavena na kvantitativní 

analýze dat. Tato analýza se zaměřuje na postoje různých vzdělanostních skupin. V této 

analýze jsou využita data z výzkumu ISSP Rodina (1994, 2002, 2012). Analýzy jsou 

prováděny pomocí procent, šancí, frekvenčních a kontingenčních tabulek, faktorové analýzy i 

je využita vícerozměrné regrese. Stěžejním bodem je zkoumání vývoje názoru na rodičovství 

a postojů k tradičním postojům k dětem a konzervativnímu pohledu na roli matky. 

 

Klíčová slova: rodina, postoje, vzdělání, demografické chování, Česká republika  

  



 

ABSTRACT 

 

The aims of this work are to determine how the education affects attitude to parenthood, real 

behavior and the way how affects the attitude to parenthood and real behavior in the context 

of education in last two decades. 

The theoretical part summarizes knowledge of Czech sociologists. Answers questions how 

and why the parenthood in Czech society has been changed and influenced by 

accomplishments of individuals. According to Czech scientists since 1989 the economical 

change of society, the change of personal values and combinations of this two factors are 

causing differences in parenthood.  

The first analytical part is description of real development in birthrate complemented by 

diagrams. Second analytical part takes a look on female education according to family 

behavior.The analysis explains that the different family behavior of women is divided 

according to their education, resulting to the number of children, and in some extent, to their 

marital status. The third analytical part is based on a quantitive data analysis and is focused on 

attitudes of different education groups. In this analysis were used data from the ISSP Family 

(1994, 2002, 2012). It use the percent chance frequency and contingency tables, factor 

analysis and multivariate regression. The main topic investigates the development of 

parenting and attitudes towards traditional attitudes according to children and conservative 

perspective on the role of mother. 

 

Keywords: family, attiudes, education, behavior, Czech republic 



 

 

 

 

Obsah 
I. ÚVOD................................................................................................................................... 8 

II. TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................... 10 

2.1. Ekonomická změna společnosti .................................................................................... 11 

2.1.1. Rychtaříková - zhoršení ekonomické situace ........................................................... 11 

2.1.2. Hamplová – ekonomická nejistota nevzdělaných .................................................... 12 

2.1.3. Ekonomie rodiny - Mlčoch ........................................................................................ 13 

2.2. Hodnotová změna jedince ............................................................................................. 14 

2.2.1. Rabušic - přirozená změna hodnotové orientace a individualizace jedince ........... 14 

2.3. Hodnotově – ekonomická změna .................................................................................. 15 

2.3.1. Chaloupková – změna životných podmínek............................................................. 16 

2.3.2. Možný – tradiční hodnoty mladých vs. reálný stav rodiny ..................................... 17 

2.4. Hypotézy......................................................................................................................... 19 

2.5. Metodologie.................................................................................................................... 21 

III. ANALYTICKÁ ČÁST .................................................................................................. 24 

3.1. Časové řady z Demografických příruček ..................................................................... 24 

3.2. Data ze Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 .......................................................................... 30 

3.2.1. Změna vzdělanostní struktury ................................................................................... 31 

3.2.2. Změna v rodinném chování z pohledu počtu dětí .................................................... 34 

3.2.3. Změna v rodinném chování z pohledu rodinného stavu a počtu dětí ..................... 47 

3.2.4. Shrnutí výsledků ze Sčítání lidu se zaměřením na ženy ve věku 15 – 49 let ......... 60 

4. Analýza dat z výzkumu ISSP ............................................................................................ 63 

4.1. Vývoj názorů na rodičovství ......................................................................................... 63 

4.2. Názor na rodičovství z pohledu různých vzdělanostních skupin ................................ 67 

4.3. Faktory ovlivňující postoje vůči rodičovství ................................................................ 70 

4.3.1. Tradiční pojetí role matky ......................................................................................... 72 

4.3.2. Moderní přístup k výchově dětí ................................................................................ 76 



7 

 

4.3.3. Tradiční postoj k dětem ............................................................................................. 76 

IV. ZÁVĚR ........................................................................................................................... 81 

V. SEZNAM LITERATURY ............................................................................................ 84 

VI. PŘÍLOHY ....................................................................................................................... 87 

VII. SEZNAM ZKRATEK ................................................................................................... 91 

 

  



 

 

8 

 

I. ÚVOD 

Manželství, rodičovství, bezdětnost, asistovaná reprodukce, neúplná rodina či plánování dítěte 

jsou fenomény, které začaly být kvůli svému vývoji po Sametové revoluci, stále více 

diskutované. S transformací společenského systému přichází i změny v každodenním životě 

jedinců. Jedná se především o změnu životních drah a jednou z částí životní dráhy jedince je i 

založení rodiny.  

V rámci rodičovství se jedná především o odkládání či odmítání vstupu do manželství a 

posouvání plození potomků na pozdější dobu než generace před nimi (Chaloupková, 

Šalamounová 2004), pokles porodnosti a počtu párů vstupující do manželství, růst 

rozvodovosti, dramatický nárůst počtu dětí narozených mimo manželství a odkládaní 

rodičovství do vyššího věku. Ve zkratce řečeno rodinné chování v posledním čtvrtstoletí 

v České republice doznává dramatických změn. 

V diplomové práci částečně vycházím ze své bakalářské práce s názvem Rodičovství v 21. 

století. Místo základních teorií světových sociologů se zaměřuji na české sociology, protože 

se lépe orientují v české společnosti, na kterou je celá práce zaměřena. V teoretické části 

shrnu jejich pohled na změnu přístupu jedince k rodině v české společnosti po roce 1989. 

Důraz je kladen na pojetí postojů a hodnot ve vztahu k tématu rodičovství a rovněž na teze 

vztahující se k rodičovskému chování v kontextu rozdílných vzdělanostních skupin, což je 

hlavním tématem této práce. Můj zájem, tak nesměřuje k otázce, proč lidé chtějí mít děti, 

protože jsem danou otázku již řešila ve své bakalářské práci, více mě zajímá stav české 

společnosti, jestli se vzdělanostní skupiny liší a jaký je jejich vývoj. 

Jak bylo již zmíněno v bakalářské práci, téma rodiny a rodičovství mě zajímá již od začátku 

mého studia na vysoké škole. Další významný rozdíl je, že oproti bakalářské práci, ve které 

jsem využívala jen časové řady a EVS a porovnávala roky 1991 a 1999, budu využívat data ze 

Sčítání lidu a z ISSP Rodina a především použiji i novější data z roku 2012, na kterých budu 

srovnávat vzdělanostní skupiny a pokusím se zobrazit i vývoj postojů a chování těchto 

vzdělanostních skupin v rámci vybraných let.   

Práce je rozdělena do čtyř základních částí. V teoretické části popíši teorie, které jsou 

zaměřené na interpretaci změny rodičovství z pohledu vzdělání. V samostatných kapitolách 

okomentuji hypotézy a vymezím metodologii práce a představím ve vztahu k analýze. V třetí 
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části se budu věnovat reálným datům českého porodnictví opět v kontextu vzdělání. Ve čtvrté 

části se budu zabývat analýzou postojů různých vzdělanostních skupin k rodině.  

V celé práci se zaměřuji na rodičovství a rodinné chování a pohled na něj v rámci 

vzdělanostní skupiny a jeho vývojem za posledních 20 letech, protože se především statistická 

data zaměřují na matky, je i práce zaměřená více na tuto vybranou roli ženy.    

Ve vztahu k rodičovství jsem se rozhodla zaměřit na aspekt vzdělání, protože je to jeden z 

faktorů ovlivňující status jedince, který je určující pro nerovnosti v dnešní společnosti. 

Vzdělání, nejen člověka duchovně i vzdělanostně obohacuje, dává mu přehled a buduje jeho 

intelekt, ale i rozšiřuje uplatnění na trhu práce a zvyšuje jeho životní úroveň. S rostoucím 

vzděláním roste příjem jedince a v dnešní době je návratnost investice do vzdělání velmi 

výhodná v porovnání s ušlými zisky jedince z doby studia (Večerník 2003).  

Večerník píše: „Socialistický stát potlačoval ekonomické výhody a sociální status vzdělaných 

lidí.“ V době komunismu nebylo vyšší vzdělání spojené s ekonomickou návratností, ale spíše 

s kulturním kapitálem především pro vzdělané rodiny patřící ke „kulturní elitě“. Nicméně po 

roce 1989 se situace změnila. Společnost začala být více nerovná, jak díky statusovému a 

příjmovému vzestupu vzdělanějších jedinců, tak poklesu podpory nižších vrstev, převážně 

dělnických profesí. Pro vzdělanější vrstvy vzrostla nabídka na trhu práce. Už po dvou letech 

reforem bylo vysokoškolské vzdělání velmi pozitivním faktorem vysvětlující příjem takto 

vzdělaného jedince (Večerník 2003, s. 415). 

Další funkcí vzdělání je, že je součástí kulturního a sociálního kapitálu. Kulturní kapitál 

určuje hodnotovou orientaci člověka. Bourdieu zdůrazňuje ještě význam „skrytého poselství“ 

vzdělání a typu absolvované školy, které formují sociální kapitál. Kulturní a sociální kapitál 

ovlivňují hodnoty a postoje, které si lidé studiem i po studiu osvojují. Díky vzdělání, tak 

vzniká rozdílná hodnotová orientace různě vzdělaných jedinců. (Bourdieu 1986) 

Vzdělanější lidé si také více cení svobodného, nezávislého života. Pokud bereme vzdělání 

jako určující měřítko výdělečného potenciálu, uplatnění na trhu práce i kulturní a potažmo 

sociální kapitál, mělo by mít vliv na hodnoty jedince, ale i jeho reálné chování. Navíc je 

vzdělání velmi jednoduše měřitelné. Logicky lze také předpokládat možnou souvislost mezi 

délkou školní docházky a reálným rodinným chováním, čím déle jedinec studuje, tím je 

vzdělanější, ale i později začíná řídit svůj osobní život i si pořizuje dítě.  
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

Instituce rodiny představuje ve vědních oborech velmi důležité téma. Ve světové i v české 

sociologii je rodičovství či rodina poměrně frekventované téma. Teoretické část práce vychází 

především ze sociologického pohledu na rodinu a rodičovství, se zaměřením na vzdělání. 

„Proč nechtějí děti? Totiž, někteří chtějí a moc chtějí – a někteří nechtějí vůbec, anebo jen 

málo. Tak nanejvýš jedno. A kdyby to šlo, tak jen tři čtvrtě nebo spíš půlku, anebo jen občas, 

tak na neděli anebo na víkend. Ale to bohužel nestačí ...“ (Z. Matějček 2004) 

Čeští sociologové se shodují, že po pádu komunistického režimu po roce 1989 došlo 

k přeměně reprodukčního chování české společnosti. Mladá generace se začala vyvíjet 

v jiných podmínkách než generace před nimi. Tato generace ve větší míře odkládá či odmítá 

vstup do manželství. I když děti si tato generace přeje stejně jako ta předchozí, posouvá se 

věk rodičů při narození potomků. (Rabušic 2001; Chaloupková, Šalamounová 2001; 

Hamplová, Chaloupková 2007; Hašková 2009, Možný 2006) 

Vědci specializující se na vývoj rodičovství v České republice v novém tisíciletí vychází 

z dalších výzkumů a zároveň se na bouřlivou dobu 90. let dívají z větší časové vzdálenosti. 

Žádný z výzkumníků se nesnaží problém uchopit nějakou „velkou“ teorií, ale spíše popisují, 

jak demografické (reálné) rodinné chování mladých Čechů, tak názory a postoje české 

společnosti, které mezi sebou i porovnávají z důvodu opakovaných výzkumů a snaží se najít 

možný vývoj naší společnosti a vyvrátit či potvrdit možný pokles velikosti naší populace či 

její vymření. 

Mezi sociology ani demografy, kteří se problematikou nejvíce zabývají, neexistuje ucelený 

pohled, z jakého důvodu se společně nastupující generace takto vyvíjí. Z tezí popsaných 

v úvodu a teoretické části jsou zformulovány hypotézy a ty jsou posléze v analytické části 

ověřeny na jednotném vzorku.  
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2.1. Ekonomická změna společnosti 

2.1.1. Rychtaříková - zhoršení ekonomické situace 

První pohled na změnu v rodinném chování v České republice nabízí demografka Jitka 

Rychtaříková (1997), která vidí přeměnu rodičovského chování mladé generace ve 

strukturálních změnách. Podle Rychtaříkové (tamtéž) se podmínky pro založení rodiny 

mladými lidmi v 90. letech výrazně zhoršily, jsou to podle ní právě ekonomické změny a 

nejistota na trhu práce, které můžou za to, že mladí lidé nevstupují do manželství a neplodí 

děti. Prudký pokles porodnosti a sňatečnosti nejvíce přičítá růstu životních výdajů, nákladů na 

potomky, finanční nedostupnosti bydlení a malou podporu mladých rodin ze strany státu 

(Rychtařková 1997). Rychtaříková čerpá z teorie racionální volby (Chaloupková, Mitechell, 

Vítečková 2010). 

Autor teorie racionální volby G. Becker (1993) vychází z předpokladu, že lidé zakládají 

rodinu kvůli „produkci“dětí. Dříve se děti rodily ve větší míře než dnes a rodiče kladli důraz 

spíše na kvantitu, v dnešní moderní společnost kladou rodiče větší důraz na kvalitu svých 

potomků (Kubincová 2011). Podle Beckera (1993) se model racionální volby zakládá na 

předpokladu obtížném propojení dvou životních cest a to té pracovní a rodinné. Becker (1993) 

předpokládá, že cokoliv, co jedinec dělá, tedy i vstup do manželství či založením rodiny, 

vychází ze snahy jedince maximalizovat svůj užitek. Teorie lidského kapitálu je založena 

na vyšších investicích žen do znalostí a dovedností potřebných na trhu práce, z tohoto důvodu 

roste hodnota času žen, proto založení rodiny sebou nese vyšší náklady (Chaloupková, 

Mitchell, Vítečková 2010).  

Jak bylo řečeno v úvodu, ekonomická změna vyzdvihla jedince s vyšším vzděláním, tito lidé 

mají obecně lepší životní podmínky než před revolucí. Lze tedy předpokládat, že ekonomická 

změna bude mít negativní vliv na rodičovské chování jedinců s nižším vzděláním a měla by 

mít pozitivní vliv na vzdělanější jedince. Nicméně z teorie lidského kapitálu vyplývá, že díky 

těmto změnám a možnosti vyššího platu vzdělanější žen rostou vzdělanější vrstvy žen a to 

dále ovlivňuje jejich reprodukční rozhodování o pořízení si potomka. Protože vzdělanější 

ženy mají vyšší plat, tak porovnání užitku z dítěte a opuštění práce s tím související snížení 

příjmu má podle mého názoru negativní vliv na pořízení si dítěte. Rychtaříková (Hamplová, 

2003, s. 45) dodává, že je pro vysokoškolačky náročnější kombinovat profesi s výchovou 

potomka, proto vzdělanější ženy odkládají pořízení si potomků do vyššího věku a zároveň si 

pořizují méně dětí. Další vliv je délka studia a pro některé potřebný čas na budování kariéry, 
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který zkracuje věkový interval pro narození dětí, oddaluje narození prvního dítěte a zvyšuje 

riziko nenarození dalších dětí.  

2.1.2. Hamplová – ekonomická nejistota nevzdělaných 

Podle socioložky Dany Hamplové se mnoho vědců i novinářů shoduje na tom, že rostoucí 

mimomanželská plodnost je součástí modernizace a westernizace české společnosti. Podle 

těchto pojetí se dítě sice rodí mimo manželství, ale do úplné rodiny, ve které vystupuje matka 

i otec a plní funkce stejně jako tradiční rodina založena na manželství (Hamplová, 

Chaloupková, 2007, s. 7).  

Tento liberální styl výchovy by se dal předpokládat u vzdělanějších jedinců, ale neodpovídají 

tomu statistiky, které jasně ukazují, že většina neprovdaných matek jsou méně vzdělané ženy 

z chudších částí České republiky. Rozdíly jsou přitom markantní, 7 z 10 rodících matek se 

základním vzdělání nejsou vdané, naopak ženy s vysokoškolským diplomem jsou při porodu 

v 8 z 10 případů vdané (Hamplová, Chaloupková, 2007, s. 8). 

Češi se podle vzdělání staví různým způsobem k formám soužití. Největší podporu 

konzervativního chování nalézá autorka u vysokoškoláků, což může být překvapivé, ale 

statistiky jednoznačně tuto tezi podporují, jelikož lidé s vyšším vzděláním rodí děti mimo 

manželství v méně častých případech. Ale v otázkách obecného postoje k moderním typům 

rodinného chování jsou nejvíce otevření a novější data tento trend ještě více posilují. V jedné 

z kapitol autorka také vysvětluje, proč se matky rozhodnou porodit dítě mimo manželství, 

z výzkumu vyplývá, že se nejčastěji jedná o neochotu partnera spíše u žen s nižším 

vzděláním, liberální hodnoty se vyskytují spíše u více vzdělaných žen. U žen s nižším 

vzděláním se jedná ještě o jedno pragmatické vysvětlení a to o vyšší finanční podporu státu 

(Hamplová, Chaloupková, 2007).   

Hamplová (2007, s 149 - 153) popisuje, že preference konzervativního způsobu výchovy dětí 

se neliší podle vzdělání ženy, nicméně se tak nejčastěji chovají vzdělanější ženy, což je 

překvapivé. Ale je to nejspíše způsobeno tím, že vzdělanější ženy dosahují vyššího statusu a 

tedy i vyššího platu, proto jsou jako potenciální manželky pro muže z hlediska lidského 

kapitálu nejvíce lukrativnější, tudíž mají největší úspěšnost být vdanou matkou. Avšak 

vzdělanější ženy jsou také nejvíce otevřené modernímu způsobu života. Liberální pohled na 

moderní život je nejspíše způsoben u vzdělanějších žen, jak byl zmíněno v úvodu práce, 

tolerancí a podporou svobody a nezávislosti. 
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2.1.3. Ekonomie rodiny - Mlčoch 

Jiný pohled podává Mlčoch (2013), který vychází z neoklasické ekonomické teorie. Tato 

podkapitola vychází z práce L. Mlčocha s příznačným názvem „Ekonomie rodiny 

v proměnnách času, institucí a hodnot“ (2013), částečně navazuje na Možného (2006), či 

Rabušice (2011), především na teorii Beckera (1993). V knize se Mlčoch pokusil o integraci 

rodiny do ekonomické teorie, podle něj je rodina „externalitou ekonomického systému“ 

(Mlčoch 2013:9) tedy, že rozhodnutí o velikosti rodiny je podle něj zahrnuto do 

spotřebitelského košíku a dítě jako takové se stalo „produktem“.  Podle Mlčocha (2013, s. 9) 

se dá na rodinu dívat jako na „firmu“, která má reprodukční a produkční funkci, zakladatelský 

plán, struktura vlastnických a rozhodovacích práv včetně určené hierarchie. Dále Mlčoch 

(201, s. 14) hovoří o rodině jako ekonomické organizaci typu „společnost s ručením 

omezením“, protože dříve bylo základem rodiny manželství, v dnešní době stále více párů 

neuzavírá sňatek a jedná se spíše o partnerství, které zahrnuje třeba i homosexuální svazky. 

V České republice existuje možnost založit firmu s.r.o. jen s jedním zakladatelem, to samé se 

děje v rodinách, které tvoří i samoživitele a samozřejmě do tohoto „typu“ lze zařadit i 

„singles“ (Mlčoch, 2013, s. 14).  

Podle Mlčocha (2013, s. 22) se nerodí v naší kultuře dostatek dětí z důvodu „nároků na 

zaměstnanou generaci“, pro které společnost žádá, aby byla pružnější a reagovala na potřeby 

trhu práce, např. měnila svou profesi, bydliště, i místo zaměstnání, či cestovala po světě, není 

tedy výjimkou, že čím dál více členů rodin žije v jiném městě, státě, či kontinentu. Největší 

tlak je vyvíjen na manažerská a lépe placená místa, Mlčoch (2013, s. 23) uvádí, tzv. 

Baumolovo nemoc a koncept „nákladů příležitostí“, tento koncept říká, že dobře placení 

manažeři z důvodu vysokého pracovního přetížení přestávají mít čas na rodinu – manželku a 

děti. Mlčoch popisuje Baumolovo nemoc takto: „Rozdíl mezi pohádkově placenou prací 

manažera a neplacenou prací v rodině narostl, a co více, pekuniární motivace proměnila 

vztahy mezi otcem a jeho rodinou tak, že čas věnovaný rodině začal poměřovat s ušlým 

ziskem.“, protože čas těchto vrcholových manažerů stojí peníze a oni čas neměli, začali své 

rodiny „uplácet“ svými penězi a z toho důvodu se podle Mlčocha (2013, s. 22) zvedl plat 

těchto manažerů o řád třídy. Proto byla tato teorie zařazena do změny ekonomické situace. 

Tzv. „mutaci“ Baumolovy nemoci aplikuje autor na růst vysokoškolsky vzdělaných mladých 

žen, které mají vliv na rozšíření černého trhu práce žen v domácnosti. Tyto manažerky, 

právničky či lékařky porovnávají cenu „chůvy“ versus jejich plat. (Mlčoch, 2013, 23 – 46) 
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Autor nezapomíná zdůraznit „nové technologie“, jak antikoncepci, tak asistovanou 

reprodukci, které dávají možnost ženám větší volby, kdy mít dítě a ženy si můžou „alokovat 

čas“ mezi kariéru a mateřstvím, což umožňuje ženám posunutí mateřství do vyššího věku 

(Mlčoch, 2013, s. 25). Toto všechno včetně možného dárcovství a přijímání vajíček či sperma 

má podle Mlčocha (2013, s. 26) dopad na vztah a svazek mezi ženou a mužem.  

Mlčoch (2013) se ve své knize nedotýká téměř vzdělání, kromě zmínění, že ve Spojeném 

království klesá plodnost žen s univerzitním vzděláním, nicméně z výše popsané Baumolovo 

nemoci odvozuji, že tito manažeři, či lékařky, advokátky a manažerky pocházejí z vyšších 

vzdělanostních vrstev. Sice si v tomto odporuje s Možným, který, jak bylo popsáno níže, říká, 

že právě tito muži se začínají vracet k rodině, nicméně Možný (2006) hovoří o českých 

vzdělaných mužích, ale Mlčoch se opírá o amerického vědce.  Lze předpokládat, že 

vzdělanější ženy budou mít méně dětí v porovnání s méně vzdělanějšími vrstvami, protože ve 

větší míře tratí, když si pořídí potomka. 

2.2. Hodnotová změna jedince 

2.2.1. Rabušic - přirozená změna hodnotové orientace a individualizace jedince 

Druhý směr považuje za hlavní důvod vývoje rodiny a rodičovství v posledních dvou 

dekádách změnu v hodnotové orientaci jedinců. Hlavním představitel je sociolog Ladislav 

Rabušic, který vychází především z analýzy dat výzkumů  European Value Study. Největší 

motiv těchto změn je individualizace jedince a teze nárůstu důrazu jedince na svobodu a 

rovnost. Z jeho analýz vyplývá, že mladá generace a vzdělanější vrstvy jsou ve vyšší míře 

liberálnější k postojům a názorům na rodičovství než starší generace a méně vzdělaní a proto 

jsou tolerantnější k modernímu rodinnému chování. Dále tito individualizovaní jedinci více 

nesouhlasí s tradičním rozdělením rolí ženy a muže a více zdůrazňují rovnost (Rabušic 2001, 

s. 160). 

Tato změna byla popsána v normativní teorii R. Ingelharta a z ní vycházející teorii prvního a 

druhého demografického přechodu R. Lestaeghema a D. van de Kaa, o kterých jsem ve větší 

míře psala již v bakalářské práci (Kubincová 2011). Ingelhart (1977) přisuzuje změnám 

v rodinném životě přesun od materialistického pohledu na svět k postmaterialistickému, podle 

něj jsou nejvíce postmaterialistické nejvzdělanější vrstvy společnosti, dále mladá generace 

podle něj mění svůj životní styl a přesouvá se k odlišným hodnotovým preferencím než 
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generace před nimi. Jedná se především o nárůst individualismu, důrazu na nezávislost a 

svobodu a také na rovnost žen a mužů (Hamplová, 2003).   

Další z pokračovatelů Ingelharta je van de Kaa a jeho Teorie demografických přechodů 

vycházející z výzkumu z roku 1986. Rabušic (2001, s. 177 - 180) říká, že v prvním přechodu 

je kladen největší důraz na děti, zatímco v druhém se klade důraz na dvojici – pár, kvůli 

individualismu jedince. Van de Kaa (Rabušic 2001) vymezil tři základní změny, ke kterým 

došlo od 60. let. Jedná se o změnu sociálních struktur, kulturních hodnot a technologického 

pokroku
1
.  V prvním období partneři začnou oddalovat narození prvního dítěte, takže klesá 

porodnost, ale věk při vstupu do manželství zůstává nízký. V druhém kroku je oddalování 

vstupu do manželství a jeho nahrazováním nesezdanými soužitími. V těchto podmínkách 

v některých společnostech začalo manželství postupně ubývat na významu i po narození 

dítěte. Dále se začala zvyšovat rozvodovost a legalizace potratů a možnost sterilizace snížila 

porodnost především u žen ve vyšším věku. Poslední bod je odkládání porodu žen do vyššího 

věku a zvýšení bezdětnosti z důsledku tohoto odkládání (Kubincová 2011).  

Z výše popsaného lze vyvodit, že je větší nárůst, jak individualizace, tak liberálnějších postojů 

a tolerancí k rodičovství u vyššího vzdělání. Se změnou hodnotových orientací souvisí 

sociální i kulturní kapitál, který se mění podle vzdělání.  Tím, že lidé dosahují jiného typu a 

výše vzdělání, získávají i jiný sociální i kulturní kapitál, který ovlivňuje jejich životní styl a 

chování. Vzdělanější anebo mladší jedinci jsou více liberální ke všem postojům a jejich 

hodnoty jsou liberálnější než méně vzdělaných jedinců či starších.  

2.3. Hodnotově – ekonomická změna 

Někteří autoři např. M. Kučer, ale tvrdí, že pravda leží někde uprostřed mezi oběma tábory 

uvedenými výše. Porodnost sice klesá, ale rodina a rodičovství je pro současnou generaci stále 

důležitá, jen její založení odsouvají do vyššího věku kvůli naplnění svých vlastních životních 

plánů (Chaloupková, Šalamounová 2004).  

Například Tuček připouští, že porodnost je ovlivněna ekonomickými vlivy, ale také 

individuálními hodnotami. Tvrdí, že se tyto oba faktory musí naplnit, aby pár chtěl založit 

                                                   

1
 Van de Kaa důrazem na technický rozvoj se dá zařadit i do Hodnotově-ekonomické změny. 

 



16 

 

rodinu. Partneři by měli mít vyřešené společné bydlení, vyšší příjmy, jistotu v zaměstnání a 

také oba dítě chtít. (Tuček 1998)  

Později na tyto teze poukázal i Sobotka (2004). Strukturální faktory podpořené ekonomickou 

a politickou změnou v kombinaci s dlouhodobými změnami hodnot jedince změnily rodinné 

chování. Otázkou je podle Sobotky (2004), jestli se po této sociálně – ekonomicko – politické 

„krizi“ generace vrátí k původním hodnotám nebo plodnost zůstane nízká.  

Podle Haškové (2007: 82-83) většina bezdětných mladých mužů a žen plánuje rodinu, a to 

zejména rodinu se dvěma dětmi, avšak odkládání rodičovství do pozdějšího věku znamená 

možný nárůst bezdětných v české populaci. Preference konečného počtu dětí se ale během 

života jedince mění, v závislosti na tom, že se například stanou rodičem nebo nerodičem a 

dále rostou s věkem dle vyšší biologické bariéry především u možných budoucích matek. 

Podle Haškové (2009, s. 101) mladá generace klade větší důraz na ekonomické hodnoty jako 

je například samostatné a zajištěné bydlení, které jsou pro ně předpokladem pro vstup do 

manželství a do rodičovství.  

Hašková (2007 85:87) dále tvrdí, že se teorie 90. let nevylučují, ale podle ní se spíše můžou 

doplňovat, Hašková říká: „Strukturální faktory způsobené nebo podpořené socio-

ekonomickou a politickou transformací se mohou kombinovat s dlouhodobými hodnotovými 

změnami, a existuje pravděpodobnost velkého počtu kombinací strukturálních a kulturních 

faktorů.“  

2.3.1. Chaloupková – změna životných podmínek 

Podle Chaloupkové (2010) byl rok 1989 zásadním mezníkem pro mladou generaci vstupující 

do dospělosti, tento rok ovlivnil významným způsobem podmínky, v nichž tato generace 

dospívala a přecházela do období, kdy si jejich rodiče pořizovali potomky.  

Pád železné opony otevřel širokou škálu nových možností a příležitostí a vytvořil nové 

podmínky pro nové životní styly a životní dráhy jedinců. Transformace ekonomiky, 

nezaměstnanost a vyšší pracovní nároky přinesly mladé generaci bez pracovních zkušeností 

obtížnější vstup do dospělosti a osamostatnění se. Nicméně nelze opomenout i pozitivní vliv 

této transformace a to možnost vzdělávání, podnikání či cestování. (Chaloupková 2010) 

Jak píše Chaloupková, po roce 1989 se životní dráhy mladé generace a střídání životních fází 

oddalují. Mediánový věk žen při narození prvního dítěte mezi léty (1990-2005) vzrostl o 5 let. 
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V roce 1990 se narodilo mimo manželství přibližně každé desáté prvorozené dítě, oproti tomu 

v roce 2009 se narodilo mimo manželství každé druhé prvorozené dítě. Zajímavé je, že děti 

mimo manželství mají častěji ženy s nižším vzděláním, které se stávají matkami dříve než 

ženy s vyšším vzděláním (Chaloupková 2010, s. 48-49).  

Podle Chaloupkové většina neprovdaných matek považuje za ideální partnerské uspořádání 

manželství avšak po předchozím nesezdaném soužití na zkoušku. Většina neprovdaných 

matek s nižším vzděláním vysvětluje svoji rodinnou situaci tím, že neměly jistoty ohledně 

budoucnosti vztahu s otcem dítěte anebo svatbě bránilo odmítnutí sňatku otcem dítěte. 

Naopak neprovdané matky s vyšším vzděláním více zdůrazňovaly vlastní svobodu a 

nezávislost a souhlasí ve větší míře s názorem, že manželství je pouhou formalitou. 

(Hamplová ed., 2007, s. 149) 

Chaloupková (Hamplová ed., 2007, s. 76) nalézá dva silné proudy, které dělí podle vzdělání 

žen, nárůst mimomanželské plodnosti pro vzdělanější ženy je podle ní opravdu změnou 

hodnotových orientací, druhý proud méně vzdělaných žen ale nalézá vysvětlení v nejisté 

sociálně-ekonomické situaci méně vzdělaných matek (Hamplová ed., 2007, s. 64 - 65). 

Z výše napsaného Chaloupková (2010) předpokládá změnu životních drah, které se po roce 

1989 začaly oddalovat ve větší míře u žen z důvodu vyššího růstu vzdělanosti a tedy delší 

doby strávené studiem. Jedním z důvodu mohlo být i vyšší využití vzdělanějších jedinců 

z důvodu jejich specializace. K porovnání životních drah různých vzdělanostních skupin je 

využito vývoje kohort. 

2.3.2. Možný – tradiční hodnoty mladých vs. reálný stav rodiny 

Ivo Možný ve svém druhém vydání knihy Rodina a společnost se v poslední kapitole věnuje i 

české rodině. Podle něj až příchod dítěte mění významně povahu páru a vytváří rodinu, více 

než, zda se lidé vezmou či zůstanou svobodní (Možný 2006, s. 18). 

Česká populace podle něj (Možný 2006, s. 264) prochází druhou demografickou tranzicí se 

zpožděním jedné generace z důvodu vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Zamýšlí se nad tím, 

jestli stejné nebo téměř totožné rodinné chování, které se v České republice objevuje 

posledních dvacet let, je vyvolané změnou stejných hodnot a postojů. Z výzkumů mladé 

generace vyplývá, že je zde stále tradiční hodnotová orientace, nicméně je podle něj daleko 

těžší najít vhodného partnera, proto se podle Možného rodí méně dětí. (Možný 2006, s 264 - 

283) 
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Možný s odvoláním na Rabušice předpokládá, že třetina žen z věkové kohorty 70. – 80. léta 

zůstane bezdětná, i když plánovaná bezdětnost se pohybuje okolo 10% u žen a 20% u mužů. 

Významnou příčinou poklesu porodnosti je podle něj klesající zájem mužů o otcovství. Tuto 

tezi vysvětluje klesajícím počtem dětí na ženu a stoupajícím počtu bezdětných žen. Ale jak 

Možný dodává, není zcela prozkoumáno, jaká je strategie mladých žen a mužů při plánování 

rodin, ani v České kotlině, ani mimo ni. Víme jen, že i když mladí jednici stále chtějí mít dvě 

děti, reálný stav ukazuje snížení počtu dětí v rodině na pouhé jedno dítě (Možný 2006). 

Vzdělání podle něj ovlivňuje, kolik žena bude mít dětí a toto ovlivnění je negativní. Podle 

Možného (2006, s. 272) čím vzdělanější žena, tím méně bude mít dětí. 

Možný interpretuje data dle vzdělání stejným způsobem jako výše zmíněné Hamplová či 

Chaloupková. V rámci porovnání vzdělaní rodiček a jejich stavu. Podíl dětí narozených mimo 

manželství pravidelně klesá s každým dalším dosaženým stupněm vzdělání. Shoduje se s výše 

citovanými vědkyněmi, rodičovství matek bez prstýnku není výrazem jejich liberálního 

postoje – ten by musel s vyšším vzděláním přibývat a ne naopak. Možný dále vysvětluje tento 

efekt socioekonomickým statusem těchto žen (Možný 2006). 

Jak uvedla již Hamplová (2007, s. 149), tyto ženy pochází ze slabších regionů s vysokým 

podílem nízce kvalifikovaných pracovních míst, vysokou nezaměstnaností a Možný (2006) 

dále dodává vyšší míru sebevražednosti, rasistických konfliktů a dalších indikátorů sociální 

neuspořádanosti. V těchto nižších sociálních skupinách podle Možného (2006, s 273) bude 

také mít vliv možnosti získání vyšších sociálních dávek. 

Možný také rozvíjí pohled na to, proč méně vzdělané ženy nejsou schopny najít partnera, či si 

otce dítěte vzít. I když nezastírá, že je potřeba tyto muže nižší třídy více prozkoumat. 

V minulém režimu byl status dělníka oslavován, dnes je to spíše naopak. Možný vidí problém 

v dělnické subkultuře, která je ovlivněna jejich nízkým vzděláním – pivní alkoholismus, 

nelegální drogy, vysoká nezaměstnanost a sklony k politickému extremismu. Díky těmto 

charakteristikám nejspíše nejsou vhodnými partnery ani potencionálními otci dětí matek ze 

stejné sociální třídy. (Možný 2006) 

Za zmínku stojí ještě jedna zajímavá věc, ke které se v rámci vzdělání a rodičovství Možný 

(2006, s. 275) vyjadřuje. Je to růst pozitivního přístupu ke skloubení profesní kariéry a 

kvalitního rodičovství. Důraz na rodinu jako nejvyšší hodnotu u vzdělanějších vrstev, z které 

pak vychází šťastný život (Možný 2006, s. 275).  
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2.4. Hypotézy 

Hypotézy navazují na úvod a teoretické teze českých vědců. Jak již bylo řečeno v úvodu, je 

předpokládán vliv vzdělání na chování jedince a jeho hodnoty.  

Hlavní hypotéza: Vzdělání ovlivňuje chování jedince včetně jeho postojů a hodnot. 

Ekonomická změna 

Růst vzdělání je pozorován u žen i u mužů, nicméně u žen lze předpokládat vyšší vliv 

vzdělání na pořízení si potomka, jednak vzdělání žen více diferencuje jejich plat. Ženy více 

ovlivňuje narození potomka, protože jsou to právě ony, které jdou ve většině případů na 

mateřskou dovolenou a starají se o potomka. S tím související ztráta části příjmu, která je 

s ohledem na jeho výši markantnější u žen s vyšším vzděláním, tak nemožnost kariérního 

růstu. Naopak méně vzdělané ženy si pracovní kariéru ve většině případů nemůžou budovat. 

 Hypotéza 1: Vzdělání bude více ovlivňovat v rámci postojů k rodičovství ženy než muže. 

Hypotéza 2: Vzdělanější ženy si budou méně pořizovat děti než méně vzdělané vrstvy. 

Z výše napsaného lze předpokládat vliv ekonomické změny na populaci podle vzdělání 

z důvodu odlišného přístupu k různým vzdělanostním skupinám před rokem 1989 a po roce 

1989. Dělníci, tedy nižší vzdělanostní vrstvy byly zvýhodňováni. Vzdělání patřilo spíše mezi 

kulturní kapitál. Dnes je vzdělání určující prvkem platu a proto zvýhodňuje jedince s vyšším 

vzděláním. Naopak v dělnické subkultuře se dnes nalézají negativní vlivy, které se projevují 

v chování jako takovém včetně rodinného chování. Přepokládáme-li vzdělanostní homogenitu 

páru – rodičů, lze předpokládat, že snížení statusu dělníků bude mít vliv na stejně vzdělané 

ženy a zvýšení statusu vzdělanějších vrstev bude mít vliv na vzdělanější ženy. Další věc, 

kterou by méně vzdělané ženy mohly ve svém rodinném chování reflektovat, je finanční 

podpora státu. 

 Hypotéza 3: Ženy se základním vzděláním a se středním vzděláním bez maturity budou mít 

děti v porovnání s jejich vzdělanostní skupinou ve větší míře mimo manželství než 

vysokoškolačky. 

Teorie druhého demografického přechodu udává jeden z možných vlivů technologický 

pokrok v podobě antikoncepce. Na základě vyšší dostupnosti antikoncepce bude klesat umělá 

potratovost především u žen s vyšším vzděláním. Z důvodu vyšší ceny této ochrany 

především mezi vzdělanějšími ženami a z racionálních důvodů kalkulace užitku pilulky oproti 
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možnému otěhotnění a s tím související náročnost potratu či snížení příjmu a pozastavení 

kariéry z důvodu pořízení si potomka.  

Hypotéza 4: Uměle vyvolaná potratovost klesne především u vzdělanějších žen. 

Změna hodnot 

Na základě teorie popsané výše jsou lidé s vyšším vzděláním více tolerantní než lidé s nižším 

vzděláním. Tím, že v populaci roste počet vzdělanějších osob, roste vyšší tendence 

k tolerantnosti. 

Hypotéza 5: Vzdělanější lidé budou ve větší míře otevřenější k jakémukoliv rodinnému 

chování. 

Se změnou hodnotových orientací souvisí sociální i kulturní kapitál, který se mění podle 

vzdělání. Nejvíce se tato změna šíří mezi mladými a vzdělanými lidmi.  

Hypotéza 6: Nejvzdělanější budou nejvíce otevřeni liberálnímu chování v rámci rodičovství.  

Možný (2006) dodává, že muži s vyšším vzděláním začínají více kloubit kariéru s kvalitním 

rodičovstvím, protože si vzdělanější více cení svého času a života, což ale Mlčoch (2013) 

s podporou tzv. Baumelovi nemoci odmítá. 

Hypotéza 7: Vzdělanější muži budou mít vyšší pozitivní hodnocení zaměřené na výchovu dětí a 

rodičovství než méně vzdělaní muži. 

  



21 

 

2.5. Metodologie 

V empirické části jsou využity výroky, které jsou hodnoceny pomocí hodnotové škály 

postoje. Postoje jsou trvalé soustavy pozitivních nebo negativních hodnocení, emocionálního 

cítění či tendencí jednání pro nebo proti vůči společenským objektům. Mít vůči něčemu 

postoj, znamená zaujmout názor vůči nějakému objektu. (Krech, Crutchfield, Ballachey, 

1968). Thomas a Znaniecki v roce 1918 spojují postoje se sociálními hodnotami, podle nich 

jsou postoj a sociální hodnoty vzájemně provázané a závislé, postoj je podle nich jedincova 

reakce vůči dané sociální hodnotě (Nekonečný 1997). Důležité je, že postoj může nabýt 

pozitivní či negativní hodnoty (Morgan 1962). Prostřednictvím zjišťování hodnotových 

orientací jedince lze identifikovat jeho budoucí chování (Atkinson, 2003).  

Díky těmto východiskům je možné v práci analyzovat vybrané otázky a zjišťovat vybrané 

postoje a názory včetně názoru na rodičovství. Pro diplomovou práci je důležitá hodnotová 

funkce postoje, čili postoje vyjadřující naše hodnoty, které jsou odvozeny od hlubších 

hodnotových orientací, které se ale v čase mohou měnit a tím způsobit možný vývoj 

společnosti (Rabušic 2001, s. 206). Podle Rabušice (2001, s. 218) je sociální změna často 

iniciována mladými věkovými skupinami, z tohoto důvodu se autorka rozhodla zaměřit na 

mladou kategorii. 

Pohled na reálná data české společnosti v rámci porodnosti, potratů a živě narozených dětí 

dávají Časové řady. Bohužel tyto časové řady obvykle podávají jen několik informací, 

většinou se jedná o jednu, dvě informace, které jsou pro daný rok k dispozici v jedné tabulce. 

Což je pro analýzu a vhled málo, proto je dále využito i dat ze Sčítání lidu, nicméně ve Sčítání 

lidu z roku 1991 je zahrnuté celé Československo, ale je ověřena část dat na datech z roku 

1993. Poměr těchto dat je podobný, lze tedy zobecnit vybraná data i pro českou společnost a 

dále porovnat s roky 2001 a 2011, ale nesmí být zapomenuto na možnost chyby a rozdílu 

mezi Čechy a Slováky. 

Data 

V práci jsou dané skutečnosti ověřeny pomocí analýz dat. V první a druhé části empirické 

práce je analyzován vývoj reálného chování. První část empirické práce obsahuje 

grafy týkající se porodnosti z datových řad od roku 1993 – 2013. V druhé části je provedena 

analýza dat ze Sčítání lidu 1991, 2001 a 2011. Analýza je rozdělena podle rodinného chování 

s důrazem na vzdělání, jsou do ní zahrnuty matky především z věkové kategorie 15 – 49 let. 

Datový soubor vznikl přetransformováním kontingenčních tabulek, které byly zaslány z ČSÚ. 
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Analýza je zaměřena na vývoj vybraných vzdělanostních skupin podle věku, kohorty, 

rodinného stavu a počtu dětí. K této analýze je využito procent, procentuálních rozdílů a 

poměrů a šancí. 

V třetí části empirické práce je využívána sekundární analýza dat z výzkumu ISSP Rodina 

1994, 2002 a 2012, které jsou zaměřeny na rodinu a postoje k rodičovství. Samozřejmostí je 

otázka na vzdělání respondenta a další nezávislé proměnné. K těmto datům bylo snadnější se 

dostat, nicméně vytvořit výsledný analyzovaný datový soubor bylo náročnější z důvodu 

různého kódování proměnných i odpovědí. Data jsou reprezentativní výběr české populace 

starší 18 let. Opět je analýza zaměřená na produktivní věk a to věkovou kategorii 18 – 49 let. 

K hodnocení vybraných ukazatelů je využito 10 výroků o rodičovství, které jsou porovnány 

v rámci vzdělání a roku výzkumu. 

Sekundární analýza výzkumných dat 

K samotné analýze dat jsou využívány zejména metody kontingenčních tabulek, v některých 

případech jsou k hodnocení využity adjustovaná residua. Také je využita vícerozměrná 

analýza dat v podobě faktorové analýzy, jedná se o metodu explorační faktorové analýzy, 

s jejíž pomocí jsou nalezeny mezi proměnnými vztahy a tím vytvořeny nové faktory, které 

pomohou s redukcí dat na méně proměnných a jednodušší práci s analýzou. Pomocí 

sumačního skóre jsou dále tyto faktory interpretovány. K další analýze je využita korelace 

k ověření závislosti. Dále je použita lineární regrese k nalezení závislosti pomocí sumačního 

skóre. 

Mnohonásobná lineární regrese zkoumá vztah mezi závisle proměnnou s dvěma a více 

nezávislými proměnnými, na rozdíl od korelace, je schopna popsat těsnost mezi dvěma 

proměnnými, ale i míru vlivu. Tedy jak velký vliv má nezávisle proměnná na závislou a dále 

jakých hodnot bude závislá proměnná nabývat, když víme, jako hodnotu má nezávislá 

proměnná. K regresi je nutné překódovat všechny nezávislé nekardinální proměnné, u kterých 

je předpokládán vztah na dummy proměnné (0,1). Nezávisle proměnné by neměly mít mezi 

sebou vysokou korelaci, jinak by došlo k porušení multikolinearity. Proměnné by měly být 

normálně rozloženy, nicméně ve velkém souboru, který je využíván, lze využít centrální 

limitní věty a to, že nenormální rozložení nemá na výsledky velký vliv. V datech by neměly 

být odlehlé hodnoty. Dále by měly vztahy mezi proměnnými vykazovat homogenitu rozptylu. 

(Rabušic 2004) 



23 

 

Interpretovány jako statisticky významné jsou pouze výsledky, které jsou signifikantní na 

hladině významnosti 5 %.  
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III. ANALYTICKÁ ČÁST 

V demografické části je popsána změna v (ne)rození dětí se zaměřením na vzdělání. K 

analýze je využito, jak časových řad od roku 1993, tak Sčítání lidu 1991, 2001, 2011. Druhá 

část demografické analýza je rozdělena podle vzdělání a mapuje vývoj a chování všech 

vzdělanostních skupin žen ve věku 15 – 49 let. 

Další část analytické práce je provedena sekundární analýzou dat postojů k rodičovství a 

jejich vývojem. I tato část popisuje vývoj v rámci let i vzdělanostních skupin. 

3.1. Časové řady z Demografických příruček 

Graf č. 1 zobrazuje počet narozených dětí od roku 1993. V  roce 1993 se narodilo nejvíce dětí 

a to přes 120 tisíc. Od tohoto roku počet narozených klesal až do roku 1996. V roce 1999 

poprvé nedosáhl hranice 90 tisíc za rok. Nicméně od tohoto roku víceméně roste počet živě 

narozených dětí a v roce 2008 dosáhl opět téměř 120 tisíc narozených dětí. Je to nejspíše 

způsobeno faktem, že silná generace „Husákových dětí“ si začala ve větší míře pořizovat 

potomky.  

Zajímavé je srovnání s vývojem potratů v grafu č. 1. V roce 1993 na 100 živě narozených dětí 

připadalo 71 potratů, z toho 58 potratů bylo vyvoláno uměle. Od tohoto roku počet potratů 

každým rokem klesá. V roce 2012 se ustálil na 35 potratech na 100 živě narozených dětí, 

jedná se ale jen o 21 uměle vyvolaných potratů na 100 živě narozených dětí. Za posledních 20 

let se tedy snížil počet potratů vyvolaných uměle ze 70 tisíc potratů na 22 tisíc potratů. V roce 

1993 bylo uměle vyvolaných potratů 83% z celkového počtu potratů. V roce 2013 je to už jen 

60% z celkového počtu potratů. Celkově se snížil počet potratů v porovnání s počtem živě 

narozených dětí o polovinu. Tato příčina byla částečně popsána v teoretické práci zaměřené 

na Teorii druhého demografického přechodu, která se v jedné z části zmiňuje o používání 

kvalitní ochrany a částečně potvrzuje 4. hypotézu.  

V souvislosti s potraty byl přidán ještě jeden graf zaměřený na tuto tématiku. Graf č. 2 

zobrazuje celkový počet žen podle rodinného stavu v době potratu. Podíl svobodných žen, 

které šly na potrat, se téměř nemění v rámci porovnání let 1993 až 2013. Počet potratů 

svobodných žen se drží pod 20 tisíci potratů ročně, naopak počet potratů vdaných žen se 

snižuje. Je předpokládáno, že za to může lepší ochrana před početím. V roce 1993 dosahoval 

počet potratů vdaných žen téměř 60 tisíc potratů, avšak v roce 2013 byl dokonce nižší než 

počet potratů svobodných žen. Tedy v roce 2013 bylo méně než 15 tisíc potratů vdaných žen. 
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Zajímavé je, že se počet potratů svobodných žen téměř nemění a zůstává v hladině 14 – 19 

tisíc. Počet svobodných žen v populaci roste, to je možná důvod, proč se počet svobodných 

žen nemění a klesá počet vdaných žen, které šly na potrat. 

 

Zdroj: ČSÚ, Časové řady 

 

Zdroj: ČSÚ, Časové řady 
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Graf č. 1: Počet narozených dětí v porovnání se 
stavem matky a počtem potratů od roku 1993 

celkem narozených celkem potratů 
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Graf č. 2: Celkový počet žen podle rodiného 
stavu v době potratu od roku 1993 

svobodná vdaná 
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Graf č. 3 prezentuje časovou řadu poměru matek podle stavu při narození dítěte. V roce 1993 

se narodilo pouhých 13 % dětí mimo manželství, ale od tohoto roku počet dětí mimo 

manželství roste a v roce 2013 dosáhl téměř poloviny případů. Jak již zmiňovala Chaloupková 

(2010), v roce 2013 se tedy téměř každé druhé dítě narodilo mimo manželství.  

 

Zdroj: ČSÚ, Časové řady 

Graf č. 4 zobrazuje průměrný věk matky podle roku a průměrný věk matky prvorodičky. 

V roce 1993 byl průměrný věk rodiček 25 let, v roce 2013 je to téměř 30 let. V grafu č. 4 je 

vidět i posun průměrného věku prvorodiček. V roce 1993 byl průměrný věk prvorodičky 22,6, 

v roce 2013 to bylo již přes 28 let.  

Jak lze vidět v grafu č. 5, v dnešní době je každé čtvrté dítě narozené prvorodičkám 

v manželství počato před svatbou. V roce 1993 to bylo každé druhé dítě. Může to být 

způsobené menším počtem narozených dětí nebo menším počtem svateb těchto žen. Kdyby to 

bylo způsobené menším počtem narozených dětí, lze tedy tvrdit, že se velmi pravděpodobně 

jedná o matky, které neplánovaně otěhotněly. Otázkou je, pokud by měly tyto matky 

k dispozici podobně rozšířené ochranné pomůcky proti početí jako dnešní generace, jestli by 

s těhotenstvím nepočkaly stejným způsobem jako mladší generace. 
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Graf č. 3 Poměř živě narozených dětí v 
manželství a mimo něj od roku 1993 

v manželství z toho mimo manželství 
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Tuto tezi potvrzuje i porovnání počtu matek starších 40 let. V roce 1993 bylo jen přes 7 set 

matek starších 40 let, v roce 2013 je to téměř čtyřikrát vyšší číslo a to necelých 2,8 tisíc 

matek. I zde lze předpokládat určitý vliv moderního lékařství. 

Zdroj: ČSÚ, Časové řady 
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Graf č. 6 zobrazuje celkový počet živě narozených dětí podle vzdělání matky. Lze říci, že 

roste počet narozených dětí jen u matek vysokoškolaček, toto může být způsobeno celkovým 

nárůstem počtu vysokoškolaček v naší společnosti. V další analýze dat ze Sčítání lidu je tato 

teze prozkoumána. 

Všechny ostatní vzdělanostní skupiny měly méně dětí v roce 2013 než v roce 1993. V roce 

1993 měly nejvíce narozených dětí ženy se střední školou bez maturity a nejméně ženy 

s vysokoškolským diplomem. Během 20 let se ženy, které rodí dítě či děti změnily, může za 

to nejspíše změna vzdělanostní struktury. V roce 2013 nejvíce dětí porodily ženy se střední 

školou ukončenou maturitou, na druhé místo se vyšplhaly ženy s vysokou školou, nejméně 

dětí mají ženy se základním vzděláním. Vysokoškolsky vzdělané ženy oproti roku 2013 

porodily třikrát více dětí než ženy se stejným vzděláním v roce 1993. Oproti tomu ženy se 

střední školou bez maturity v roce 1993 porodily přes 50 tisíc dětí. Ale v roce 2013 už to bylo 

méně než 20 tisíc dětí. O 4 tisíce dětí méně porodily, jak ženy se základním vzděláním, tak 

ženy se středním vzděláním zakončeným maturitou. Nicméně za snížení porodnosti v České 

republice pravděpodobně nemohou ženy bez maturity, potažmo ženy s nižším vzděláním, 

protože jich je v porovnání let méně. Proto je potřeba se zaměřit na změnu rozložení vzdělání 

žen a porovnat je. Bohužel neexistují žádné ucelená dostupná data kromě žen podle počtu dětí 

ze Sčítání lidu, které jsou rozebrány v následující kapitole. 
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Zdroj: ČSÚ, Časové řady   
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Graf č. 6: Celkový počet živě narozených dětí 
podle nejvyššího ukončeného vzdělání matky 
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3.2. Data ze Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

V této kapitole je prezentován počet dětí a bezdětnost žen více do detailu. Jsou využita data ze 

Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen Sčítání lidu) v letech 1991
2
, 2001 a 2011. Sčítání lidu je 

nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Sčítání lidu poskytuje mnoho cenných informací. 

Jednou z nich je i počet dětí žen, nejvyšší ukončené vzdělání, rodinný stav a ročník narození. 

K analýze je využito posledních tří Sčítání z roku 1991, 2001 a 2011. V analýze je mapován 

vývoj vzdělanostních skupin podle rodinného stavu a počtu dětí.  

Celá analýza je věnována ženám v reprodukčním období, protože právě tyto ženy mají 

nejčastěji děti a v těchto letech se mění jejich rodinné dráhy. Z tohoto důvodů jsou 

zmapovány ženy ve věku od 15 do 49 let. Mladší dívky a starší ženy nejsou do analýzy 

zařazeny. 

Tato část analýzy není zaměřena na porodnost, ale na vývoj počtu dětí žen dle vzdělání, stavu 

a věku. Jelikož v každém z vybraných let byla jiná kategorizace vzdělání, byla vytvořena 

nová proměnná nejvyšší ukončené vzdělání přetřídění do čtyř základních kategorií uvedených 

v tabulce 1. 

Tabulka 1: Nejvyšší dosažené vzdělání 

Třídění podle: 
Rok 

1991 2001 2011 

Základní 

základní, 
bez vzdělání, 

nezjištěno 

bez vzdělání 
základní a neukončené 

základní vzdělání 

Bez vzdělání 
Neukončené základní vzdělání 

Základní vzdělání 

Střední bez 

maturity 

střední učňovské 

(bez maturity) 

učňovské (bez maturity) 

odborné (bez maturity) 
Střední vč. vyučení (bez maturity) 

Střední 

s maturitou 

střední odborné 
(bez maturity) 

úplné střední vč. 

vyššího 

úplné střední a vyšší  

Úplné stř.všeob. (s maturitou) 
Úplné stř odborné (s maturitou) 

Nástavbové studium  

Vyšší  odb.vzd. (absolutorium) 

Vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské 

Bakalářské (Bc., BcA.) 
Magisterské (Ing., MuDr., JUDr., 

PhDr., Mgr. aj.) 
Doktorské 

(Ph.D.,ThD.,DrSc.,CSc.) 
Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Protože se počet žen téměř ve všech kategorií v rámci vybraných let mění, je využito ve 

většině případů k popisu a další analýze procentuálních poměrů rozložení žen podle 

příslušnosti k vzdělanostní kategorii.  

                                                   

2
 Rok 1991 – data obsahují celé ČSR 
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3.2.1. Změna vzdělanostní struktury 

Následující podkapitoly jsou zaměřeny na vzdělání matek podle kategorií v tabulce 1, 

rozložení vzdělání žen ve věku 15 – 49 let je zobrazeno v grafu č. 7.  

V roce 1991 bylo ve věkové kategorii 15 – 49 let necelých 2,6 miliónu žen. V roce 2001 jich 

bylo o něco méně, po zaokrouhlení také 2,6 miliónu a v roce 2011 2,5 miliónu. Celkový počet 

žen v této věkové kategorii klesl téměř o 100 tisíc v rámci vybraných let. V roce bylo tedy o 9 

% méně žen ve věku 15 – 49 let než v roce 1991. 

V dané věkové kategorii bylo v roce 1991 vzdělanostní rozložení jednoduché. Téměř každá 

třetí žena měla ukončené základní vzdělání, každá téměř třetí měla středoškolské vzdělání 

s maturitou i bez maturity. Jen 7 % žen mělo vysokoškolské vzdělání. V roce 2001 čtyři ženy 

z deseti měly maturitu, tři ženy z deseti měly učňovský list, dvě z deseti měly základní 

vzdělání, ale jen jedna z deseti mělo vysokou školu. V letech 1991 - 2001 klesl počet žen se 

základním vzděláním, zůstal podobný poměr žen se střední školou bez maturity a rostl počet 

žen s vyšším vzděláním, především s maturitou. V roce 2011 bylo nejvíce žen se 

středoškolským vzděláním zakončený maturitou, bylo jich více než 40 %. Každá čtvrtá žena 

v dané kategorii měla střední vzdělání bez maturity a stejný poměr žen měly základní i 

vysokoškolské vzdělání.  

 

Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Vývoj vzdělanostních skupin je zobrazen v grafu č. 8. Absolutní počet žen se základním 

vzděláním za posledních dvacet let tedy klesl o více než polovinu. Počet žen s výučním listem 

klesl o více než čtvrtinu. Naopak počet žen s maturitou vzrostl o více než pětinu. Žen 

s vysokoškolským diplomem je dvakrát více.  
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V letech 2001 - 2011 klesl poměrově i celkově počet žen se základním vzděláním a žen 

s výučním listem, naopak vzrostl počet žen se střední maturitou i vysokoškolsky vzdělaných 

žen. Šance, že bude mít žena vysokoškolské vzdělání se v letech 1991 a 2011 zvýšila 2,4 krát. 

Šance, že bude mít žena vysokoškolský diplom, se zvýšila ve vybraných letech 4,4krát oproti 

tomu, že bude mít základní vzdělání. 

 

 Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 10 zobrazuje změnu vzdělanostního rozložení podle věkové kategorie. U žen ve věku 

15 – 19 let klesl podíl žen bez maturity i žen s maturitou. Je to nejspíše způsobeno více 

ženami na středních školách. Nicméně tyto ženy nemají ještě maturitu v takové míře jako 

ženy v roce 1991, což může být způsobené tím, že v období před rokem 1989 stačilo 

absolvovat osm tříd základního vzdělání a tedy měly tyto ženy o rok dříve maturitu. Další 

z možných vlivů je, že v 90. letech vzrostl počet odkladů dětí, s tím přímo úměrné vzrostl věk 

ukončení studia. A protože tyto ženy nejspíše častěji studují střední školu, tak do 19. roku ji 

má ukončeno jen malé procento těchto žen. 

Vliv popsaný výše ovlivňuje rozložení vzdělání i u věkové kategorie 20 – 24 let. Rozložení 

základního vzdělání se u takto starých žen téměř nemění. V této věkové kategorii je poměrový 

nejvyšší pokles žen bez maturity, v roce 2011 je o více než polovinu méně žen bez maturity. 

Vzrostl také počet žen s maturitou a je čtyřikrát více žen s vysokoškolským diplomem, což je 

způsobeno, jak vyšším počtem žen s vyšším vzděláním, tak možností vysokoškolského 

diplomu dosáhnout již po třech letech studia. 
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U žen ve věku 25 – 29 let nelze již přepokládat změnu jejich vzdělání. Oproti roku 1991 klesl 

počet takto starých žen se základním vzděláním i žen s výučním listem na polovinu. Je to 

nejspíš způsobené vyšším vzděláním žen v roce 2011, s tím související nárůst středoškolsky 

vzdělaných žen i žen s vysokoškolským diplomem, jejichž počet se více než zdvojnásobil. 

Šance, že bude žena vysokoškolačka ve vybraných letech, vzrostla 2,63krát. Šance, že bude 

žena vysokoškolačka je 4,84krát vyšší v porovnání let než, že bude mít jen výuční list.  

Je to nejspíše způsobeno, jak možností vysokoškolského studia bez ohledu z jaké rodiny 

jedinec pochází, tak vyšším počtem vysokoškolský škol i oborů, vyšší poptávkou po 

vysokoškolsky vzdělaných studentech, s tím související prestiž a očekávaný vyšší plat 

vysokoškoláků, tak i možnost studovat jen 3 roky místo 5 lety. To je několik faktorů, které 

mohly mít vliv na zvýšení počtu vysokoškolských studentů a s tím související počet 

vysokoškolských absolventů a absolventek, na které je tato část práce zaměřena. 

Chování žen nad 30 let má dle grafu ve všech dalších věkových kategorií stejný vývoj, pokles 

žen se základním vzděláním i výučním listem, nárůst žen s maturitou i vysokoškolským 

diplomem. Od 30 roku věku žen klesá v porovnání poměrů věkových kategorií počet 

vysokoškolaček v roce 2011, což je způsobené výše popsaným jevem. 
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

3.2.2. Změna v rodinném chování z pohledu počtu dětí 

Graf č. 11 zobrazuje vývoj rozložení žen podle počtu dětí. Poměrově vzrostl počet bezdětných 

žen. Poměr žen v rámci daného Sčítání lidu s jedním dítětem zůstal neměnný a poměr počtu 

žen se dvěma i třemi a více dětmi klesl. 

V roce 1991 bylo ve věkové kategorii 15 – 49 let bezdětných žen 27 %, žen s jedním dítětem 

bylo 19 %, žen se třemi a více dětmi bylo 40 % a žen s třemi a více dětmi bylo 14 %. V roce 

2001 bylo bezdětných žen už 31 %, žen s jedním dítětem 20 %, žen se třemi a více dětmi 38 

% a žen s třemi a více dětmi 12 %. V roce 2011 bylo bezdětných žen 38 %, žen s jedním 

dítětem 20 %, žen se třemi a více dětmi 33 % a žen s třemi a více dětmi 12 %.  Mezi roky 

1991 a 2011 klesl poměr žen s dvěma dětmi o 7% bodů i žen s třemi a více dětmi o 5% body. 

Naopak vzrostl poměr bezdětných žen o 11% bodů a poměr žen s jedním dítětem se v letech 

téměř nezměnil. 
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Jak lze vidět v grafu č. 12, mezi roky 1991 a 2011 vzrostl počet bezdětných žen o 29 %. Počet 

žen s jedním dítětem se téměř neměnil, klesl počet žen se dvěma dětmi a to o čtvrtinu i žen 

s třemi a více dětmi a to 41 %.
3
 

Šance, že bude žena bezdětná, se ve vybraných letech zvýšila 1,3krát. Oproti tomu šance, že 

bude žena mít dvě děti, klesla 1,3krát. Šance, že bude mít žena tři a více dětí, klesla dokonce 

1,7krát. Šance, že bude mít žena jedno dítě, zůstala v letech stejná. 

V porovnání mezi roky 1991 a 2011 měly ženy v novějším Sčítání lidu 1,7krát vyšší šanci, že 

budou bezdětné než, že budou mít dvě děti. V roce 2011 měly ženy 2,2krát vyšší šanci být 

bezdětné oproti roku 1991 než mít tři a více dětí.  

Další část této podkapitoly popisuje možnosti rodinného (ne)chování zvlášť z pohledu 

vzdělání žen. 

 Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

                                                   

3
 V další části podle vzdělání je pracováno s menším počtem žen, z důvodu jejich neodpovědí v rámci jejich 

nejvyššího vzdělání. Procenta a počty se mohou tedy lišit. V roce 2001 jich neodpovědělo 14 tisíc, v roce 2011 
141 tisíc. 
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Bezdětné ženy 

Celkový počet bezdětných žen ve věku 15 – 49 let byl v roce 1991 684 tisíc. V roce 2001 jich 

bylo 714 tisíc a v roce 2011 jich bylo již 859 tisíc. Jak již bylo řečeno v předchozí 

podkapitole, jedná se o nárůst počtu žen mezi roky 1991 a 2011 o 11 % v rámci porovnání 

poměrů žen a v rámci porovnání počtu bezdětných žen o čtvrtinový nárůst.  

Graf č. 13 zobrazuje vývoj absolutních počtů bezdětných žen podle vzdělání. Mezi roky 1991 

a 2001 klesl počet bezdětných žen se základním vzděláním o 30 %. Počet bezdětných žen bez 

maturity klesl o 31 %, naopak počet bezdětných žen s maturitou vzrostl téměř dvakrát. Počet 

vysokoškolsky vzdělaných bezdětných žen vzrostl více než čtyřikrát. Nicméně za tímto 

nárůstem se pravděpodobně skrývá změna vzdělanostní struktury. 

 

Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 14 zobrazuje rozložení bezdětných žen podle vzdělání. Jak lze vidět, klesá počet  

bezdětných žen se základním vzděláním i bez maturity, roste počet bezdětných žen 

s maturitou i počet vysokoškolaček, tato změna kopíruje změnu vzdělanostní struktury, která 

je také nejspíše vysvětlením změněného rozložení. Proto v další části této podkapitoly jsou 

porovnávány rozložení v rámci počtu žen ve vzdělanostní kategorii s počtem bezdětných žen 

podle vzdělání, které vypovídá o reálném stavu vývoje bezdětnosti podle vzdělání očištěné o 

vliv změny vzdělanostní struktury. 
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 15 zobrazuje reálné rozložení bezdětných žen v rámci jejich vzdělanostní skupiny. 

Počet bezdětných žen roste ve všech vzdělanostních skupinách kromě žen bez maturity, což je 

zajímavé. Je to nejspíše způsobené, že jejich životní strategií není budovat kariéru, ale starat 

se o rodinu a mít děti. Proč tomu tak není i u žen se základním vzděláním? Nejspíše tyto ženy 

získávají nejhůře placené profese a jejich životní úroveň oproti roku 1991 klesla, proto si dítě 

či děti nemůžou dovolit.  

Nejvíce bezdětných žen v rámci jejich vzdělanostní skupiny je nalezeno u žen se základním 

vzděláním, v roce 2011 jich bylo 64 % ze všech žen se základním vzděláním. Ženy se 

základním vzděláním měly v roce 1991 šanci, že budou bezdětné 0,4. V roce 2011 jejich 

šance, že budou bezdětné, vzrostla na 0,6. Bezdětných žen se základním vzděláním bylo tedy 

v roce 2011 o 23% bodů více než v roce 1991 a jejich šance, že budou bezdětné, se zvýšila 

1,5krát. 

Poměr žen se střední školou bez maturity byl vůči jejich vzdělanostní skupině stejný, ve všech 

letech se pohyboval pod úrovní 20 %, čili téměř každá pátá žen bez maturity byla bezdětná. 

Šance těchto žen, že budou bezdětné, byly téměř stejné. 

V roce 2011 bylo bezdětných žen se střední školou zakončenou maturitou 37 % ze všech takto 

vzdělaných žen. Ženy s maturitou měly šanci, že budou bezdětné v roce 1991 0,3, v roce 2011 

již 0,4. V roce 2011 bylo žen se střední školou zakončenou maturitou o 17% bodů více než 

v roce 1991 a jejich šance, že budou bezdětné, vzrostla 1,6krát.  

Nicméně největší nárůst bezdětných žen mezi roky 1991 a 2011 je nalezen u vysokoškolaček, 

těch je o více než čtvrtinu více, tedy téměř každá druhá vysokoškolačka byla v roce 2011 

bezdětná. Vysokoškolačky měly v roce 1991 šanci, že budou bezdětné 0,2, v roce 2011 již 

tato šance byla 0,5. Jejich šance, že budou bezdětné, vzrostla 2,4krát. 
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Ženy se základním vzděláním měly v roce 1991 2,22krát vyšší šanci, že budou bezdětné než 

žena bez maturity. V roce 2011 však měly už 3,5krát vyšší šanci, že budou bezdětná, než ženy 

bez maturity. Největší rozdíl ale je v šanci u vysokoškolaček v porovnání s ženami bez 

maturity, v těchto letech měly vysokoškolačky šanci 2,5krát vyšší, že budou bezdětné než 

ženy bez maturity. 

Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

 

Ženy s jedním dítětem 

Počet žen s jedním dítětem ve věku 15 – 49 let byl v roce 1991 celkem 486 tisíc. V roce 2001 

jich bylo 463 tisíc a v roce 2011 bylo žen s jedním dítětem 460 tisíc. Jak již bylo řečeno výše, 

jedná se o mírný pokles 6 % počtu žen s jedním dítětem mezi roky 1991 a 2011. Avšak 

v rámci porovnání počtu žen s jedním dítětem s celkovou populací žen ve věku 15 – 49 let se 

jedná o téměř stejný poměr. Ve věku 15 – 49 let bylo v roce 1991 19 % žen s jedním dítětem 

ve vybrané populaci, v roce 2011 jich bylo 20 %. 

Graf č. 16 zobrazuje vývoj absolutních počtů žen s jedním dítětem podle vzdělání. Mezi roky 

1991 a 2011 počet žen s jedním dítětem a základním vzděláním klesl o více než polovinu, 

počet žen s výučním listem klesl o pětinu. Počet žen s maturitou vzrostl jen o 9 %. Počet 

vysokoškolaček vzrostl o téměř 60 %. 
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 17 zobrazuje rozložení žen s jedním dítětem podle vzdělání. Jak lze vidět, klesá 

poměrově počet žen se základním vzděláním, roste počet žen s jedním dítětem s maturitou i 

počet vysokoškolaček. Tato změna kopíruje změnu vzdělanostní struktury, která je také 

nejspíše vysvětlením změněného rozložení. Avšak poměr počtu žen bez maturity v roce 2001 

oproti roku 1991 vzrostl. Lze říci, že ženy bez maturity změnily své chování v letech 1991 – 

2001 si začaly ve větší míře pořizovat první dítě, avšak v letech 2001 – 2011 tento poměr 

klesl. Je to nejspíše způsobeno změnou vzdělanostní struktury. Z toho důvodu je dále 

analyzováno v rámci vzdělanostní skupiny. 

 

Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 18 zobrazuje reálné rozložení žen s jedním dítětem v rámci jejich vzdělanostní 

skupiny. Počet žen s jedním dítětem roste jen u žen bez maturity (opačně než u bezdětných 

bez maturity). Je to nejspíše způsobeno tím, že jejich životní strategií není budovat kariéru, 

ale starat se o rodinu a mít dítě nebo děti. Ženy se základním vzděláním si pořizovaly jedno 
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dítě ve všech letech velmi podobně. Ženy s maturitou si pořizovali v letech 2001 i 2011 o 

trochu méně dětí než v roce 1991.  

Nejméně žen s jedním dítětem v rámci jejich vzdělanostní skupiny je nalezeno u žen se 

základním vzděláním, ve všech letech jich bylo kolem 10 %.  Ženy se základním vzděláním 

měly stejné šance, že budou mít jedno dítě ve všech letech.  

Poměr žen se stření školou bez maturity s jedním dítětem byl vůči jejich vzdělanostní skupině 

téměř stejný, ve všech letech se pohyboval na úrovni 20 – 23 %. V roce 1991 více než každá 

pátá žena bez maturity měla jedno dítě, v roce 2011 to byla téměř každá čtvrtá. Šance těchto 

žen, že budou mít jedno dítě, byly téměř stejné a pohybovaly se na hladině 0,2. 

Žen se střední školou zakončenou maturitou bylo s jedním dítětem v roce 1991 24 %. V roce 

2001 i 2011 jich bylo již 21 %. Žen s maturitou tedy v roce 2011 bylo o 3% body méně než 

v roce 1991 a jejich šance, že budou mít jedno dítě, se téměř nezměnila.  

Největší pokles žen s jedním dítětem mezi roky 1991 a 2011 je nalezen u vysokoškolaček, 

těch je o 7% bodů méně v rámci jejich vzdělanostní skupiny. V roce 1991 mělo 28 % 

vysokoškolaček dítě a v roce 2011 jich bylo již jen 21 %. Šance vysokoškolaček, že budou 

mít jedno dítě, klesla také 1,4krát. 

Ženy se základním vzděláním měly v roce 1991 2,1krát nižší šanci, že budou mít jedno dítě 

než ženy bez maturity. V roce 2011 však měly už 1,9krát nižší šanci, že budou mít jedno dítě, 

než ženy bez maturity. Největší ale rozdíl v šanci je u vysokoškolaček v porovnání s ženami 

bez maturity v těchto letech klesla šance vysokoškolaček 1,5krát, že budou mít jedno dítě 

oproti ženám bez maturity. 
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

 

Ženy se dvěma dětmi 

V roce 1991 byl celkový počet žen ve věku 15 – 49 let se dvěma dětmi 1,02 milionu. V roce 

2001 jich bylo 886 tisíc. V roce 201 bylo těchto žen 762 tisíc. Jak již bylo řečeno výše, jedná 

se o pokles 26 % počtu žen se dvěma dětmi mezi roky 1991 a 2011. V rámci porovnání počtu 

žen se dvěma dětmi s celkovou populací žen ve věku 15 – 49 let se jedná 7% bodový rozdíl. 

Ve věku 15 – 49 let bylo v roce 1991 40 % žen se dvěma dětmi, v roce 2011 jich bylo 33 %. 

Graf č. 19 zobrazuje vývoj absolutních počtů žen se dvěma dětmi podle vzdělání. Mezi roky 

1991 a 2011 klesl počet žen se dvěma dětmi a základním vzděláním o více než tři čtvrtiny. 

Klesl také počet žen bez maturity o více než čtvrtinu. Nicméně klesl také počet žen 

s maturitou o 6 %. Jediný nárůst je nalezen u vysokoškolaček, kterých bylo v roce 2011 o 

čtvrtinu více než v roce 1991. Při pohledu na absolutní počty, je zajímavé, že klesá počet žen 

s maturitou, i když jejich počet v populaci roste, je to nejspíše způsobeno změnou jejich 

chování.  
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 20 zobrazuje rozložení žen se dvěma dětmi podle vzdělání. Jak lze vidět, klesá počet 

žen se základním vzděláním, roste počet žen se dvěma dětmi s maturitou i počet 

vysokoškolaček, tato změna kopíruje změnu vzdělanostní struktury, která je také nejspíše 

vysvětlením změněného rozložení. Avšak poměr počtu žen bez maturity v roce 2001 oproti 

roku 1991 vzrostl, v roce 2011 klesl. Lze říci, že ženy bez maturity změnily své chování 

v letech 1991 – 2001 si začaly ve větší míře pořizovat dvě děti oproti ostatním vzdělanostním 

skupinám. V letech 2001 – 2011 tento trend ustal. To je ale nejspíše způsobeno změnou 

vzdělanostní struktury. Z tohoto důvodu je dále analyzována bezdětnost v rámci vzdělanostní 

skupiny. 

 

Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 21 zobrazuje reálné rozložení žen se dvěma dětmi v rámci jejich vzdělanostní skupiny. 
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zůstává stejný, což je zajímavé a je to nejspíše opět žím, že jejich životní strategií není 

budovat kariéru, ale starat se o rodinu a mít děti a tato strategie se v letech nemění.  

Nejméně žen se dvěma dětmi v rámci jejich vzdělanostní skupiny je nalezeno u žen se 

základním vzděláním a jejich počet klesá, v roce 1991 měla více než každá čtvrtá dvě děti, 

v roce 2011 jich mělo dvě děti jen 15 %. Ženy se základním vzděláním měly šanci, že budou 

mít dvě děti v roce 1991 0,3, v roce 2001 již 0,2. Žen se základním vzděláním bylo o 7 % 

bodů méně a jejich šance, že budou mít dvě děti, tedy klesla 1,9krát. 

Poměr žen se stření školou bez maturity byl vůči jejich vzdělanostní skupině téměř stejný, ve 

všech letech se pohyboval na úrovni 45 – 47 %. Čili ve všech letech téměř každá druhá takto 

vzdělaná žena měla dvě děti. Šance těchto žen, že budou mít dvě děti, byly téměř stejné a 

pohybovaly se na hladině 0,5. Šance, že budou mít dvě děti v porovnání let v roce 2011, byla 

stejná jako v roce 1991. 

Žen se střední školou zakončenou maturitou bylo v roce 1991 44 % z žen takto vzdělaných. 

V roce 2011 jich bylo 34 %. V roce 1991 měla téměř každá druhá takto vzdělaná žena dvě 

děti. V roce 2011 to byla ale už jen každá třetí žena. Ženy s maturitou měly šanci, že budou 

mít dvě děti v roce 1991 0,4, v roce 2011 již 0,3. Žen s maturitou tedy v roce 2011 bylo o 

10% bodů méně než v roce 1991 a jejich šance, že budou mít dvě děti, klesla 1,6krát.  

Největší pokles žen se dvěma dětmi mezi roky 1991 a 2011 je nalezen u vysokoškolaček, těch 

je o 7% bodů méně v rámci jejich vzdělanostní skupiny. V roce 1991 mělo 28 % 

vysokoškolaček dvě děti, v roce 2011 jich bylo již jen 21 %. Vysokoškolačky měly v roce 

1991 šanci, že budou mít dvě děti 0,3, v roce 2011 již tato šance byla 0,2. Jejich šance, že 

budou mít dvě děti, klesla také 1,6krát. 

Žena se základním vzděláním měla v roce 1991 3,1krát nižší šanci, že bude mít dvě děti než 

žena bez maturity. V roce 2011 však měla jen 1,6krát nižší šanci, že bude mít dvě děti, než 

žena bez maturity. Největší rozdíl v šanci je u žen se základním vzděláním v porovnání 

s ženami bez maturity v těchto letech klesla šance žen se základním vzděláním 1,9krát, že 

budou mít dvě děti oproti ženám bez maturity. 
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Ženy se třemi a více dětmi 

Celkový počet žen se třemi a více dětmi ve věku 15 – 49 let byl 363 tisíc v roce 1991. V roce 

2001 jich bylo 280 tisíc. V roce 2011 bylo žen s třemi a více dětmi 203 tisíc. Jak již bylo 

řečeno výše, jedná se o pokles 44 % počtu žen se třemi a více dětmi mezi roky 1991 a 2011. 

V rámci porovnání počtu žen se třemi a více dětmi s celkovou populací žen ve věku 15 – 49 

let se jedná 5% bodový rozdíl. Ve věku 15 – 49 let bylo v roce 1991 14 % žen se třemi a více 

dětmi, v roce 2011 jich bylo 9 %. 

Graf č. 22 zobrazuje vývoj absolutních počtů žen se třemi a více dětmi podle vzdělání. Mezi 

roky 1991 a 2011 klesl počet žen se třemi a více dětmi se základním vzděláním o více než tři 

čtvrtiny. Klesl také počet žen bez maturity o více než třetinu a klesl také počet žen s maturitou 

o 11 %. Jediný růst počtu žen je nalezen u vysokoškolaček, kterých bylo v roce 2011 o 70 % 

více než v roce 1991. Při pohledu na absolutní počty lze opět předpokládat vliv změny 

vzdělanostní struktury, kromě žen s maturitou. I když jejich počet v populaci roste, jejich 

počet v rámci počtu žen s třemi dětmi klesá, je to nejspíše způsobeno změnou jejich chování.  
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 23 zobrazuje rozložení žen se třemi a více dětmi podle vzdělání. Jak lze vidět, klesá 

počet žen se základním vzděláním, roste počet s maturitou i počet vysokoškolaček, tato změna 

kopíruje změnu vzdělanostní struktury, která je také nejspíše vysvětlením změněného 

rozložení. Avšak poměr počtu žen bez maturity v roce 2001 oproti roku 1991 vzrostl, v roce 

2011 klesl. Lze říci, že ženy bez maturity změnily své chování v letech 1991 – 2001 si začaly 

ve větší míře pořizovat i tři a více dětí oproti ostatním vzdělanostním skupinám, avšak 

v letech 2001 – 2011 tento trend ustal, ale je to nejspíše způsobeno změnou vzdělanostní 

struktury. Z tohoto důvodu je dále analyzováno v rámci vzdělanostní skupiny. 

 

Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 24 zobrazuje reálné rozložení žen se třemi a více dětmi v rámci jejich vzdělanostní 

skupiny. Počet žen se třemi a více dětmi klesá ve všech vzdělanostních skupinách. 

Nejvíce žen se třemi a více dětmi v rámci jejich vzdělanostní skupiny je nalezeno v roce 1991 

u žen se základním vzděláním. Jejich počet klesá, v roce 1991 měla každá pátá tři a více dětí, 
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v roce 2011 měla tři a více dětí jen každá desátá. Ženy se základním vzděláním měly šanci, že 

budou mít tři a více dětí v roce 1991 0,2, v roce 2001 již 0,1. Žen se základním vzděláním 

bylo o 23% bodů méně a jejich šance, že budou mít tři a více dětí, tedy klesla 1,9krát. 

Poměr žen se stření školou bez maturity byl vůči jejich vzdělanostní skupině téměř stejný, ve 

všech letech se pohyboval na úrovni 15 - 14 %. Šance těchto žen, že budou mít tři a více dětí, 

byly téměř stejné a pohybovaly se na hladině 0,1. Šance, že budou mít tři a více dětí v 

porovnání let v roce 2011, byla 1,1krát nižší než v roce 1991 tedy téměř totožná. 

Žen se střední školou zakončenou maturitou bylo v roce 1991 9 % z žen takto vzdělaných. 

V roce 2011 jich bylo 7 %. Ženy s maturitou měly šanci, že budou mít tři a více dětí ve všech 

letech stejné. Žen s maturitou tedy v roce 2011 bylo jen o 2 % bodů méně než v roce 1991. 

Nejméně žen se třemi a více dětmi mezi roky 1991 a 2011 je nalezen u vysokoškolaček. 

V roce 1991 mělo 7 % vysokoškolaček tři a více dětí, v roce 2011 jich bylo již jen 6 %. 

Vysokoškolačky měly v roce 1991 totožnou šanci, že budou mít tři a více dětí jako v roce 

2011.  

Žena se základním vzděláním měly v roce 1991 1,3 krát vyšší šanci, že bude mít tři a více dětí 

než ženy bez maturity. V roce 2011 však měla jen 1,3krát nižší šanci, že bude mít tři a více 

dětí, než ženy bez maturity. Největší rozdíl v šanci je u žen se základním vzděláním 

v porovnání s ženami bez maturity v těchto letech klesla šance žen se základním vzděláním 

1,7krát, že budou mít tři a více dětí oproti ženám bez maturity. 

 

Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 
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3.2.3. Změna v rodinném chování z pohledu rodinného stavu a počtu dětí 

Vývoj rodinného stavu žen 

V roce 1991 bylo ve věku 15 – 49 let svobodných žen 23 %, vdaných 67 %,  rozvedených 8 

% a 2 % vdov. V roce 2001 bylo svobodných 34 %, vdaných 55 %, rozvedených 10 % žen a 1 

% vdov. V roce 2011 bylo svobodných už 43 %, vdaných 44 %, rozvedených 12 % žen a 1 % 

vdov. Lze říci, že se snižuje ve věkové kategorii 15 – 49 let mezi roky 1991 a 2001 poměrově 

i početně skupina vdaných žen, naopak vzrostl počet svobodných i rozvedených žen. Vdovy 

v této mladé populaci se pohybují na hladině 1 – 2 %. Mezi roky 1991 a 2001 je objeven 

nárůst svobodných žen o 20% bodů a pokles vdaných žen o 23% bodů, rozvedené si polepšily 

o 4% body a vdovy se téměř neměnily.  

 

Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 26 odpovídá rozložení absolutního počtů žen podle rodinného stavu. V rámci 

porovnání absolutních čísel počet svobodných žen vzrostl o 77 %, počet vdaných žen klesl o 

37 %, počet rozvedených žen vzrostl o 43 %. Nárůst svobodných a rozvedených žen je 

způsoben nejspíše změnou chování těchto jedinců a jejich potenciálů manželů či exmanželů. 

Počet vdov klesl o 48 %. Vdovy ve většině případů  neovlivní svůj rodinný staví. Pokles vdov 

v této věkové kategorii lze nejspíše vysvětlit zlepšením zdravotnictví a podmínek pro život a 

růst průměrného věku na dožití u mužů. V letech 1991 až 2011 vzrostl tento věk u mužů o 7 

let. To má za následek, že se ženy stávají vdovami později než v roce 1991. 
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

 

Vývoj rodinného stavu a počtu žen 

Tato část podkapitoly navazuje na předchozí rodinné chování, které bylo zaměřeno na počet 

dětí a rodinný stav. Dále je detailněji rozebírá vdané a svobodné ženy podle počtu dětí. 

Graf č. 27 zobrazuje rodinný stav podle počtu dětí. Z grafu lze vyčíst, že svobodné ženy jsou 

nejčastěji bezdětné, nicméně podíl jejich bezdětnosti klesá a svobodné ženy si ve větší míře 

pořizují děti. Vdané ženy mají nejčastěji dvě děti a jejich podíl i celkové rozložení počtu dětí 

v populaci 15 – 49 let je téměř neměnný. Rozvedené ženy i vdovy mají nejčastěji dvě děti. 

Rozvedené ženy mají také největší podíl jednoho dítěte, což je zajímavé zjištění. Na základě 

této informace lze říci že, jestliže má žena jedno dítě je větší pravděpodobnost, že se rozvede 

než u žen s dvěma a více dětmi. Největší podíl žen se třemi dětmi je nalezen u vdov, nicméně 

tady lze pravděpodobně předpokládat vliv věku. Častěji mají více dětí starší ženy, tyto ženy 

mají také starší manžely a proto je pravděpodobnější, že budou častěji vdovami.  
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 28 zobrazuje vývoj rozložení žen podle rodinného stavu a počtu dětí. Ve všech letech 

jsou bezdětné ženy ve většině případů svobodné. Naopak ženy se dvěma i třemi a více dětmi 

jsou ve většině případů vdané. Jediný rozdíl nalézáme u žen s jedním dítětem, kde výrazně 

klesá počet vdaných žen a roste počet svobodných žen. V roce 2011 bylo svobodných žen 

pětkrát více než v roce 1991. V další části bude popsán vývoj stavu s vlivem vzdělání v rámci 

počtu dětí.  

 

Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 
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Graf č. 27: Vývoj počtu dětí podle stavu 
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Bezdětné ženy 

Graf č. 29 zobrazuje porovnání počtu svobodných a vdaných bezdětných žen podle vzdělání. 

V roce 1991 bylo nejvíce bezdětných svobodných žen svobodných se základním vzděláním. 

V roce 2001 a 201 bylo nejvíce žen s maturitou. Počet svobodných bezdětných žen se 

základním vzděláním klesá, naopak počet žen s maturitou a vysokoškolským diplomem roste, 

je to nejspíše proto, že se mění vzdělanostní struktura žen a tento jev ji kopíruje. Avšak ženy 

bez maturity jsou svobodné a bezdětné ve stejné míře, je to nejspíše způsobeno jejich téměř 

neměnným rodičovským chováním popsaným v kapitole 3.2.2.  

Nejvíce vdaných bezdětných žen mělo ve všech letech maturitu. Ve všech vzdělanostních 

skupinách klesá počet vdaných bezdětných žen, je to nejspíše způsobeno celkově nižším 

počtem vdaných žen. Avšak vysokoškolačky tento trend nepotvrzují, ale to je nejspíše 

způsobené jejich celkovým nárůstem v populaci. 

Graf č. 29: Počet svobodných a vdaných bezdětných žen 

podle vzdělání 

 

  
Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 30 zobrazuje rozložení svobodných a vdaných bezdětných žen. Poměr počtu žen se 

základním vzděláním i žen bez maturity v obou případech klesá a poměr počtu bezdětných 

vysokoškolaček v obou případech roste, za tím se dá vyčíst vliv změny vzdělanostní struktury. 

Nicméně žen s maturitou v kategorii svobodných roste, u vdaných v letech 1991 – 2001 

vzrostl, v letech 2001 – 2011 klesl, v tomto případě je nejspíše hlavním vlivem snížení počtu 

svateb. Další popis a graf č. 31 je očištěn o tyto dva jevy.  
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 31 zobrazuje rozložení svobodných a vdaných bezdětných žen podle vzdělání. Počet 

svobodných bezdětných žen ve všech vzdělanostních skupinách v letech 1991 – 2011 roste.  

Šance, že bude bezdětná žen se základním vzděláním v roce 1991 svobodná, je 16,6krát vyšší, 

než že bude vdaná. Šance, že bude bezdětná v roce 2011 svobodná, je 56,4krát vyšší, než že 

bude vdaná. Šance těchto bezdětných žen, že budou svobodné mezi roky 1991 a 2011, 

vzrostla 3,4krát. 

Šance, že bude bezdětná žen bez maturity v roce 1991 svobodná, je 2,8krát vyšší, než že bude 

vdaná. Šance, že bude bezdětná v roce 2011 svobodná, je 6,9krát vyšší, než že bude vdaná. 

Šance těchto bezdětných žen, že budou svobodné mezi roky 1991 a 2011, vzrostla 2,5krát. 

Šance, že bude bezdětná žen s maturitou v roce 1991 svobodná, je 2,8krát vyšší, než že bude 

vdaná. Šance, že bude bezdětná v roce 2011 svobodná, je devětkrát vyšší, než že bude vdaná. 

Šance těchto bezdětných žen, že budou svobodné mezi roky 1991 a 2011, vzrostla 3,2krát. 

Šance, že bude bezdětná vysokoškolačka v roce 1991 svobodná, je 1,4krát vyšší, než že bude 

vdaná. Šance, že bude bezdětná v roce 2011 svobodná, je 5,1krát vyšší, než že bude vdaná. 

Šance těchto bezdětných žen, že budou svobodné mezi roky 1991 a 2011, vzrostla 3,6krát. 

U všech vzdělanostních skupin bezdětných žen vzrostla šance v letech 1991 až 2011, že 

budou tyto ženy spíše svobodné než vdané. Nejmenší šance je v roce 1991 i 2011, že budou 

tyto ženy svobodné u vysokoškolaček. V roce 2011 byla šance vysokoškolaček, že budou 

svobodné, jedenáctkrát nižší než u žen se základním vzděláním 1,8krát nižší než u žen 

s maturitou a 1,34krát nižší než u žen bez maturity. 
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Graf č. 30: Vývoj rozložení svobodných a 
vdaných bezdětných žen podle vzdělání 

základní bez maturity s maturitou vysokoškolské 
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011  

Ženy s jedním dítětem 

Graf č. 32 zobrazuje porovnání počtu svobodných a vdaných žen s jedním dítětem podle 

vzdělání. V grafu č. 32 je nalezen nárůst svobodných žen s jedním dítětem, je to nejspíše 

způsobeno nárůstem svobodných žen v populaci. V roce 1991 bylo nejvíce těchto svobodných 

žen se základním vzděláním. V roce 2001 jich bylo nejvíce bez maturity a v roce 2011 

s maturitou.  

Nejvíce vdaných žen s jedním dítětem bylo ve všech letech u žen s maturitou, ve všech 

vzdělanostních skupinách klesá počet vdaných bezdětných žen, je to nejspíše způsobeno 

celkově nižším počtem vdaných žen. Avšak vysokoškolačky tento trend nepotvrzují, ale to je 

nejspíše způsobené jejich nárůstem v populaci. 
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Graf č 32: Počet svobodných a vdaných žen s jedním 

dítětem podle vzdělání 

 

  
Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 33 zobrazuje rozložení svobodných a vdaných žen s jedním dítětem. Poměr počtu žen 

se základním vzděláním v obou případech klesá a poměr počtu žen s jedním dítětem 

s maturitou a vysokoškolaček v obou případech roste, za tím se dá vyčíst vliv změny 

vzdělanostní struktury. Nicméně poměr svobodných i vdaných žen bez maturity u 

svobodných roste, u vdaných v letech 1991 – 2001 vzrostl, v letech 2001 – 2011 klesl, 

v tomto případě je to nejspíše tím, že poměr těchto žen s jedním dítětem je téměř stejný a vliv 

má na to zřejmě i změna počtu těchto žen v letech. Další zobrazení je očištěno o tyto jevy.  

 

Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 
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Graf č. 33: Vývoj rozložení svobodných a 
vdaných žen s jedním dítětem podle vzdělání 

základní bez maturity s maturitou vysokoškolské 
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Graf č. 34 zobrazuje rozložení svobodných a vdaných žen s jedním dítětem podle vzdělání. 

Počet svobodných žen s jedním dítětem ve všech vzdělanostních skupinách v letech 1991 – 

2011 roste.  

Šance, že bude žena s jedním dítětem se základním vzděláním v roce 1991 svobodná,  je 

6,3krát nižší, než že bude vdaná. Šance, že bude mít jedno dítě v roce 2011 svobodná, je 

1,6krát vyšší, než že bude vdaná. Šance těchto žen, že budou svobodné s jedním dítětem mezi 

roky 1991 a 2011, vzrostla desetkrát. 

 Šance, že bude žena s jedním dítětem bez maturity v roce 1991 svobodná, je 14krát nižší, než 

že bude vdaná. Šance, že bude mít jedno dítě v roce 2011 svobodná, je 1,4krát nižší, než že 

bude vdaná. Šance těchto žen, že budou svobodné mezi roky 1991 a 2011, vzrostla 9,7krát. 

Šance, že bude žena s jedním dítětem s maturitou v roce 1991 svobodná, je 21,8krát nižší, než 

že bude vdaná. Šance, že bude mít jedno dítě v roce 2011 svobodná, je 2,3krát nižší, než že 

bude vdaná. Šance těchto žen, že budou mít jedno dítě mezi roky 1991 a 2011, vzrostla 

9,3krát. 

Šance, že bude vysokoškolačka s jedním dítětem v roce 1991 svobodná, je 20,8krát nižší, než 

že bude vdaná. Šance, že bude mít jedno dítě v roce 2011 svobodná, je 3,7krát nižší, než že 

bude vdaná. Šance těchto žen, že budou mít jedno dítě mezi roky 1991 a 2011, vzrostla 

5,6krát. 

U všech vzdělanostních skupin žen s jedním dítětem vzrostla šance v letech 1991 až 2011, že 

budou tyto ženy svobodné než vdané. Nejmenší šance je v roce 1991 i 2011, že budou tyto 

ženy svobodné u vysokoškolaček. V roce 2011 byla jejich šance, že budou svobodné, 6krát 

vyšší než u žen se základním vzděláním, 2,6krát vyšší než u žen bez maturity a 1,6krát vyšší 

než u žen s maturitou. Čím byla žena vzdělanější, tím vyšší šanci měla, že pokud bude mít 

v roce 2011 jedno dítě, že bude svobodná. 

 Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 
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Ženy se dvěma dětmi 

Graf č. 35 zobrazuje porovnání počtu svobodných a vdaných žen se dvěma dětmi podle 

vzdělání. V grafu č. 35 je nalezen nárůst svobodných žen se dvěma dětmi ve všech 

vzdělanostních kategorií. V roce 1991 bylo nejvíce těchto svobodných žen se základním 

vzděláním. V roce 2011 bylo nejvíce svobodných žen bez maturity.  

Nejvíce vdaných žen se dvěma dětmi bylo ve všech letech u žen s maturitou, ve všech 

vzdělanostních skupinách klesá počet vdaných bezdětných žen, je to nejspíše způsobeno 

celkově nižším počtem vdaných žen. Avšak vysokoškolačky tento trend nepotvrzují, ale to je 

nejspíše způsobené jako u všech bezdětných vysokoškolaček i vysokoškolaček s jedním 

dítětem jejich nárůstem v populaci. 

 

Graf č. 35: Počet svobodných a vdaných žen se dvěma dětmi 

podle vzdělání 

 

  
Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 36 zobrazuje rozložení svobodných a vdaných žen s jedním dítětem. Poměr počtu žen 

se základním vzděláním v obou případech klesá a poměr počtu žen s jedním dítětem 

s maturitou a vysokoškolaček v obou případech roste, za tím se dá stejně jako u bezdětných 

žen i žen s jedním dítětem vyčíst vliv změny vzdělanostní struktury. Nicméně poměr 

svobodných i vdaných žen bez maturity u svobodných roste, u vdaných v letech 1991 – 2001 

vzrostl, v letech 2001 – 2011 klesl, v tomto případě je to nejspíše tím, že poměr těchto žen i 

se dvěma dětmi zůstává téměř stejný a vliv má nejspíše i změna počtu těchto žen v letech. 

Další zobrazení je očištěno o tyto jevy.  
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Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 37 zobrazuje rozložení svobodných a vdaných žen se dvěma dětmi podle vzdělání. 

Počet svobodných žen se dvěma dětmi ve všech vzdělanostních skupinách v letech 1991 – 

2011 roste.  

Téměř všechny ženy se základním vzděláním (99 %) se dvěma dětmi byly v roce 1991 vdaná. 

Šance, že bude mít dvě děti v roce 2011 svobodná, je 2,6krát nižší, než že bude vdaná. Šance 

těchto žen, že budou svobodné se dvěma dětmi mezi roky 1991 a 2011, vzrostla 27,1krát. 

Téměř všechny ženy bez maturity (100 %) se dvěma dětmi byly v roce 1991 vdaná. V roce 

2011 jich bylo vdaných už jen 92 %. Šance těchto žen, že budou svobodné mezi roky 1991 a 

2011, vzrostla 29krát. 

I téměř všechny s maturitou (100 %) se dvěma dětmi byly v roce 1991 vdané. V roce 2011 

jich bylo vdaných už jen 95 %. Šance těchto žen, že budou mít dvě děti mezi roky 1991 a 

2011, vzrostla 37krát. 

I všechny s vysokoškolským diplomem (100 %) se dvěma dětmi byly v roce 1991 vdané. 

V roce 2011 jich bylo vdaných už jen 96 %. Šance těchto žen, že budou mít jedno dítě mezi 

roky 1991 a 2011, vzrostla 25krát. 

U všech vzdělanostních skupin žen se dvěma dětmi vzrostla šance v letech 1991 až 2011, že 

budou tyto ženy svobodné než vdané. Nejméně žen s dvěma dětmi je v roce 2011 svobodných 

u vysokoškolaček. V roce 2011 byla šance vysokoškolaček, že budou svobodné, 8,6krát nižší 

než u žen se základním vzděláním, dvakrát nižší než u žen bez maturity a 1,2krát nižší než u 

žen s maturitou. Čím byla žena vzdělanější, tím vyšší šanci měla, že pokud bude mít v roce 

2011 dvě děti, že bude vdaná. 
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Graf č. 36: Vývoj rozložení svobodných a 
vdaných žen dvěma dětmi podle vzdělání 

základní bez maturity s maturitou vysokoškolské 
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 Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

 

Ženy se třemi a více dětmi 

Graf č. 38 zobrazuje porovnání počtu svobodných a vdaných žen se třemi a více dětmi podle 

vzdělání. V grafu č. 38 je nalezen nárůst svobodných žen se třemi a více dětmi ve všech 

vzdělanostních kategorií. V roce 1991 i 2011 bylo nejvíce těchto svobodných žen se 

základním vzděláním.  

Nejvíce vdaných žen se třemi a více dětmi bylo v roce 1991 u žen se základním vzděláním, 

v roce 2001 a 2011 u žen bez maturity, ve všech vzdělanostních skupinách klesá počet 

vdaných bezdětných žen, je to nejspíše způsobeno celkově nižším počtem vdaných žen. 

Avšak vysokoškolačky tento trend nepotvrzují, ale to je nejspíše způsobené jako u všech 

předchozích počtů dětí nárůstem vysokoškolaček v populaci. 
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Graf č. 38: Počet svobodných a vdaných žen se třemi a více 

dětmi podle vzdělání 

 

  
Zdroj: Sčítání lidu 1991, 2001, 2011 

Graf č. 39 zobrazuje rozložení svobodných a vdaných žen s jedním dítětem. Poměr počtu žen 

se základním vzděláním v obou případech klesá a poměr počtu žen s jedním dítětem 

s maturitou a vysokoškolaček v obou případech roste, za tím se dá stejně jako u bezdětných 

žen i žen s jedním dítětem vyčíst vliv změny vzdělanostní struktury. Nicméně poměr 

svobodných i vdaných žen bez maturity u svobodných roste, u vdaných v letech 1991 – 2001 

vzrostl, v letech 2001 – 2011 klesl, v tomto případě je to nejspíše tím, že poměr těchto žen i se 

s třemi a více dětmi zůstává téměř stejný a vliv má nejspíše i změna počtu těchto žen v letech. 

Další zobrazení je očištěno o tyto jevy.  
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Graf č. 39: Vývoj rozložení svobodných a 
vdaných žen s třemi a více dětmi podle 

vzdělání 

základní bez maturity s maturitou vysokoškolské 
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Graf č. 40 zobrazuje rozložení svobodných a vdaných žen se třemi a více dětmi podle 

vzdělání. Počet svobodných žen se třemi a více dětmi ve všech vzdělanostních skupinách 

v letech 1991 – 2011 roste.  

Téměř všechny ženy se základním vzděláním (99 %) se třemi a více dětmi byly v roce 1991 

vdaná. Šance, že bude mít tři a více dětí v roce 2011 svobodná, je 3,1krát nižší, než že bude 

vdaná. Šance těchto žen, že budou svobodné se třemi a více dětmi mezi roky 1991 a 2011, 

vzrostla 22,8krát. 

Téměř všechny ženy bez maturity (100 %) se třemi a více dětmi byly v roce 1991 vdaná. 

V roce 2011 jich bylo vdaných už jen 94 %. Šance těchto žen, že budou svobodné mezi roky 

1991 a 2011, vzrostla 25,8krát. 

I téměř všechny s maturitou (100 %) se třemi a více dětmi byly v roce 1991 vdané. V roce 

2011 jich bylo vdaných už jen 98 %. Šance těchto žen, že budou mít tři a více dětí mezi roky 

1991 a 2011, vzrostla 26,7krát. 

I téměř všechny s vysokoškolským diplomem (100 %) se třemi a více dětmi byly v roce 1991 

vdané. V roce 2011 jich bylo vdaných už jen 98 %. Šance těchto žen, že budou mít jedno dítě 

mezi roky 1991 a 2011, vzrostla 10krát. 

U všech vzdělanostních skupin žen se třemi a více dětmi vzrostla šance v letech 1991 až 2011, 

že budou tyto ženy svobodné než vdané. Nejméně žen s dvěma dětmi je v roce 2011 

svobodných u vysokoškolaček. V roce 2011 byla šance vysokoškolaček, že budou svobodné, 

8,6krát nižší než u žen se základním vzděláním, třikrát nižší než u žen bez maturity a 1,2krát 

nižší než u žen s maturitou. Čím byla žena vzdělanější, tím vyšší šanci měla, že pokud bude 

mít v roce 2011 tři a více dětí, že bude vdaná.. 
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3.2.4. Shrnutí výsledků ze Sčítání lidu se zaměřením na ženy ve věku 15 – 49 let 

V letech 1991 - 2011 klesl počet žen ve věku 15 - 49 let o 100 tisíc. Změna vzdělanostní 

struktury je popsaná v kapitole 3.2.1 Změna vzdělanostní struktury. Mezi vybranými roky byl 

zaznamenán pokles počtu žen se základním vzděláním a s výučním listem a růst počtu žen 

s maturitou a s vysokoškolským diplomem. Ženám ve vybraných letech vzrostla šance na 

vysokoškolský diplom více než dvakrát. Šance, že budou mít ženy vysokoškolský diplom, se 

zvýšila ve vybraných letech více než čtyřikrát oproti tomu, že budou mít základní vzdělání , 

třikrát než, že budou mít výuční list a 1,8krát, že budou mít maturitu.  

Nejvyšší nárůst vysokoškolaček je nalezen ve věkové kategorii 25 – 29 let, v roce 2011 jich 

bylo 2,6krát více než v roce 1991. Šance, že budou mít tyto ženy vysokoškolské vzdělání, 

vzrostla v letech téměř pětkrát v porovnání šancí s ženami se základním vzděláním i 

s výučním listem a 2,4krát vzrostla v porovnání šancí, že budou mít maturitu. 

Ve vybraných letech klesl počet žen s dvěma a více dětmi, naopak vzrostl počet bezdětných 

žen. Žen s jedním dítětem bylo téměř stejně. V roce 1991 i 2001 mělo nejvíce žen v této 

věkové kategorii dvě děti. V roce 2011 bylo ale nejvíce žen bezdětných. V roce 2011 měly 

ženy 2,2krát vyšší šanci být bezdětné oproti roku 1991, než mít tři a více dětí.  

Počet bezdětných žen vzrostl o 30 %. Šance, že bude žena bezdětná, se ve vybraných letech 

zvýšila 1,3krát. Vývoj poměru podle vzdělaných žen sice kopíruje vzdělanostní změnu, 

nicméně při porovnání v rámci jejich vzdělanostních skupin je nalezen růst počtu žen se 

základním vzděláním, kterých je 1,5krát více než v roce 1991, s maturitou o 1,6krát a 

vysokoškolaček o 2,4krát. Lze tedy říci, že u všech vzdělanostních skupin kromě žen bez 

maturity je nalezena změna v jejich bezdětnosti. Žen bez maturity je sice mezi bezdětnými 

ženami méně, nicméně v porovnání s jejich vzdělanostní skupinou je jejich počet téměř 

neměnný. Byla tedy objevena změna v chování bezdětných žen ve všech vzdělanostních 

skupinách kromě žen bez maturity, je to nejspíše způsobené tím, že tyto ženy nezměnily své 

chování a životní rodinné dráhy, nejspíše nebudují kariéru, ale stále rodí děti. 

Šance, že bude mít žena jedno dítě, zůstala v letech stejná. Nicméně počet žen s jedním 

dítětem mírně klesl, je to ale nejspíše způsobeno snížením počtu žen ve věku 15 – 49 let. 

Počet žen se základním vzděláním a výučním listem klesl, počet žen s maturitou a 

vysokoškolským diplomem vzrostl, nicméně za tímto vývojem lze hledat změnu 

vzdělanostního rozložení. Ženy se základním vzděláním, s výučním listem i s maturitou měly 

téměř stejné šance, že budou mít jedno dítě ve všech letech.  Šance vysokoškolaček však 
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klesla 1,4krát. Lze tedy říci, že se šance žen, že budou mít jedno dítě, se v letech nezměnila 

kromě žen s vysokoškolským vzděláním, kterých mírně ubylo. Chování žen s jedním dítětem 

se v letech podle vzdělání tedy významně nezměnilo, kromě vysokoškolsky vzdělaných žen, 

kterých je v porovnání méně. Může za to změna jejich chování a nárůst bezdětnosti. Největší 

rozdíl v šancích je u vysokoškolaček v porovnání s ženami bez maturity v těchto letech klesla 

šance vysokoškolaček 1,5krát, že budou mít jedno dítě oproti ženám bez maturity. 

 Šance, že bude žena mít dvě děti, klesla 1,3krát. Počet žen se dvěma dětmi klesl o téměř 

čtvrtinu, je to ale nejspíše způsobeno snížením počtu žen ve věku 15 – 49 let. Počet žen ve 

všech vzdělanostních skupinách klesá kromě vysokoškolaček, lze to vysvětlit změnou 

vzdělanostní struktury a změnou chování žen s maturitou. Avšak při porovnání žen v rámci 

vývoje jejich vzdělanostní skupiny je nalezen pokles ve všech vzdělanostních skupinách 

kromě žen bez maturity, které zůstávají konstantně stejné. Žen se základním vzděláním bylo o 

7 % bodů méně a jejich šance, že budou mít dvě děti, tedy klesla 1,9krát. Žen s maturitou 

v roce 2011 bylo o 10% bodů méně než v roce 1991 a jejich šance, že budou mít dvě děti, 

klesla 1,6krát. Šance vysokoškolaček, že budou mít dvě děti, klesla 1,6krát. Největší rozdíl 

v šanci je u žen se základním vzděláním v porovnání s ženami bez maturity v těchto letech 

klesla šance žen se základním vzděláním 1,9krát, že budou mít dvě děti oproti ženám bez 

maturity.  

Počet žen s třemi a více dětmi klesl o 41 %. Šance, že bude mít žena tři a více dětí, klesla  

1,7krát. Počet žen ve všech vzdělanostních skupinách klesá kromě vysokoškolaček, lze to 

vysvětlit změnou vzdělanostní struktury a změnou chování žen s maturitou. Avšak při 

porovnání žen v rámci vývoje jejich vzdělanostní skupiny je nalezen pokles ve všech 

vzdělanostních skupinách. Nicméně u všech žen kromě žen se základním vzděláním je velmi 

mírný pokles, takže jejich šance, že budou mít tři a více dětí je téměř stejná. Žen se základním 

vzděláním bylo o 23% bodů méně a jejich šance, že budou mít tři a více dětí, tedy klesla 

1,9krát. Největší rozdíl v šancích je u žen se základním vzděláním v porovnání s ženami bez 

maturity v těchto letech klesla šance žen se základním vzděláním 1,7krát, že budou mít tři a 

více dětí oproti ženám bez maturity. 

Ve vybraných letech klesl počet vdaných žen a vdov, vzrostl počet svobodných i rozvedených 

žen. Svobodné ženy jsou nejčastěji bezdětné, nicméně podíl jejich bezdětnosti klesá, 

svobodné ženy si tedy ve větší míře pořizují děti. Vdané ženy mají nejčastěji dvě děti a jejich 

podíl i celkové rozložení počtu dětí v populaci 15 – 49 let je téměř neměnný. I rozvedené 

ženy i vdovy mají nejčastěji dvě děti. Rozvedené ženy mají také největší podíl jednoho dítěte.  
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Ve všech letech jsou bezdětné ženy ve většině případů svobodné, naopak žen s dvěma i třemi 

a více dětmi jsou ve většině případů vdané. Jediný rozdíl nalézáme u žen s jedním dítětem, 

kde výrazně klesá počet vdaných žen a roste počet svobodných žen.  

 Ve všech letech vzrostla svobodnost bezdětných žen ve všech vzdělanostních skupinách. 

Nejmenší šance u bezdětných žen je v roce 1991 i 2011, že budou tyto ženy svobodné u 

vysokoškolaček, největší šance je u žen se základním vzděláním. Avšak u vysokoškolaček 

nejvíce vzrostla šance v porovnání let.  

Ve všech letech vzrostla svobodnost žen s jedním i více dětí ve všech vzdělanostních 

skupinách. Nejmenší šance u žen s jedním a více dětmi je v roce 1991 i 2011, že budou tyto 

ženy svobodné než, že budou vdané, u vysokoškolaček. Největší šanci, že budou svobodné, 

mají ženy se základním vzděláním, kterým také nejvíce vzrostala šance v porovnání v letech.  
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4. Analýza dat z výzkumu ISSP 

Poslední část práce analyzuje rozdíly v postojích k rodičovství v rámci vzdělanostních skupin, 

roku sběru a věkových skupin či kohort. K analýze jsou využity data z výzkumu rodiny ISSP, 

který probíhá již od roku 1983, na českém území od roku 1994. Jelikož probíhá téměř 

každých deset let, můžu porovnávat i vývoj názorů na rodičovství v rámci let. 

4.1. Vývoj názorů na rodičovství 

Tato kapitola je opět zaměřena na vývoj mladé, respektive vývoj reprodukčních jedinců. 

Jelikož všechny výzkumy probíhaly na respondentech starších 18 let, jedná se o skupiny 18 – 

49 let, tedy o 2 684 respondentů.  Tato sekundární analýza se opírá o deset hlavních výroků 

popisujících rodičovské chování a postoje k výchově dětem a k dětem obecně. Jedná se o tyto 

výroky: 

B01A. Pracující matka může se svým dítětem vytvořit stejně vřelý a bezpečný vztah jako 

matka, která není zaměstnána.   

B01B. Předškolní dítě pravděpodobně strádá, pokud jeho matka pracuje.   

B01C. Je-li žena zaměstnána na celý úvazek, rodinný život/rodina tím v zásadě trpí.4 

B01D. Nic proti zaměstnání, ale většina žen stejně touží po domově a dětech.  

B01E. Být ženou v domácnosti je stejně uspokojivé, jako mít zaměstnání.  

B02A. Do rodinného rozpočtu by měli přispívat muž i žena. 

B02B. Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost a rodinu. 

B04B. Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek. 

B05A. Jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako oba rodiče společně. 

B07A. Sledovat, jak děti rostou, je největší radost v životě. 

Z důvodu poměrově nižšího počtu mužů v roce 2002 a absence vah ve všech souborech je 

analyzován vývoj názorů pro ženy a muže zvlášť. U všech 10 výroků mezi vybranými roky se 

objevují statisticky významné rozdíly u mužů i žen, kromě výroků „Muž má vydělávat peníze 

a žena se má starat o domácnost a rodinu.“, „Sledovat, jak děti rostou, je největší radost 

v životě.“.  U mužů se ještě jedná o výrok „Nic proti zaměstnání, ale většina žen stejně touží 

po domově a dětech.“. 

                                                   

4
 V roce 1994 místo „rodinný život“ byla „rodina“ 
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Tabulka 2 v přílohách zobrazuje procentuální rozložení výroků o rodičovství podle roku a 

pohlaví respondenta. 

S prvním tvrzením „Pracující matka může se svým dítětem vytvořit stejně vřelý a bezpečný 

vztah jako matka, která není zaměstnána“, celkově souhlasí více ženy. Je to nejspíš z důvodu, 

že se toto tvrzení právě některých z nich týká, jsou to ženy, které musí více skloubit 

zaměstnání a péči o děti. Nejvíce s tímto tvrzením souhlasili respondenti, osloveni v roce 

2002 a ve větší míře to byly právě ženy, které v roce 2002 i 2012 rozhodně souhlasily s tímto 

tvrzením ve 40 % případů. Naopak nejméně s tímto tvrzením souhlasili respondenti v roce 

1994, kteří také vyjádřili největší nesouhlas a to ve 12 % z oslovených žen i 15 % mužů. 

Nejvíce odpovědí z daných výběrů „ani souhlas ani nesouhlas“ je, jak u žen, tak i ve větší 

míře u mužů nalezen v roce 2012. Pomocí Chí – kvadrátu je zamítnuta nulovou hypotézu o 

nezávislosti. Je tedy odhalena závislost mezi rokem šetření a souhlasem či nesouhlasem 

s daným tvrzením u žen i u mužů, nicméně nejedná se o kontinuální změnu, protože v roce 

2002 celkově souhlasilo 77 % žen a 70 % mužů, v roce 2012 to bylo ale jen 69 % žen a 62 % 

mužů. 

U tvrzení „Předškolní dítě pravděpodobně strádá, pokud jeho matka pracuje“ lze potvrdit, že 

s novějšími daty roste otevřenost postojů k rodičovství a jeho individualizaci. Pomocí Chí – 

kvadrátu je zamítnuta nulová hypotéza o nezávislosti a je odhalena závislost mezi rokem 

výběru a souhlasem či nesouhlasem s daným tvrzením u žen i u mužů. Ve vybraných letech 

roste nesouhlas s tímto tvrzením u žen. I když muži také nejvíce nesouhlasí v roce 2012, 

v roce 1994 více nesouhlasili, než v roce 2002. S novějším rokem výběru dat roste nesouhlas 

u žen. Opět je největší procento odpovědí ze všech výběrů „ani souhlas ani nesouhlas“  u 

nejnovějšího výběru. V roce 2012 každý pátý volil odpověď  „ani souhlas ani nesouhlas“u. 

S tvrzením „Je-li žena zaměstnána na cely úvazek, rodinný život/rodina tím v zásadě trpí“ 

nejvíce nesouhlasí ženy v roce 2012. S novějšími daty roste otevřenost postojů k rodičovství a 

jeho individualizaci. I když muži rozhodně v menší míře ve vybraných letech nesouhlasí, 

celkově se jedná v roce 1994 a 2002 o stejné procento mužů.  Lze tedy s ohledem na chí-

kvadrát říci, že s novějšími daty roste u žen otevřenost k otázce rodinného života a zaměstnání 

ženy na celý úvazek. Znovu nejčastěji odpovídali „ani souhlas ani nesouhlas“ respondenti 

z roku 2012 a to každá čtvrtá žena i muž. 

U výroku „Nic proti zaměstnání, ale většina žen stejně touží po domově a dětech“ se opět 

projevuje podobná tendence jako u předchozích tvrzení. U mužů ale nelze pomocí chí-
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kvadrátu nulovou hypotézu zamítnout nulovou hypotézu, u žen ji zamítnout lze. U žen je tedy 

závislost mezi výběrem odpovědi na dané tvrzení a rokem, ale tato závislost není lineárně 

úměrná.  

Nejvíce otevřené ženy k tomuto tvrzení jsou v roce 2002 a nejméně v roce 2012. V roce 2012 

také opět nejčastěji ze všech roků zaznívá odpověď „ani souhlas ani nesouhlas“, tentokrát to 

byl téměř každý třetí muž a každá třetí žena z výzkumu v roce 2012. 

U tvrzení „Být ženou v domácnosti je stejně uspokojivé, jako mít zaměstnání:“ lze podle chí-

kvadrátu zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti a říci, že se jedná o závislost mezi 

tvrzením a vybranými roky. Opět v roce 2002 pozorujeme největší počet souhlasných 

odpovědí. Při porovnání nesouhlasných odpovědí lze u žen říci, že s novějšími daty je 

otevřenější tendence k danému tvrzení. Znovu nás asi nepřekvapí, že „ani souhlas ani 

nesouhlas“ nejvíce vybírali, jak muži, tak ženy v roce 2012, tentokrát to byla téměř každá třetí 

žena a každý třetí muž z tohoto roku výzkumu. 

U tvrzení „Do rodinného rozpočtu by měli přispívat muž i žena.“ s přispěním testu chí-kvadrát 

je zamítnuta nulová hypotéza o nezávislosti. Lze tedy říci, že je závislost mezi tvrzením a 

rokem výběru. U mužů otevřenost roste. U žen ale vybočuje tentokrát rok 2012. Nejvíce 

odpovědí „ani souhlas ani nesouhlas“ ze všech výběrů je nalezeno tentokrát v roce 1994 u 

mužů i u žen. Rozhodně nesouhlasí s tímto tvrzením jen 1 % dotázaných. U celkového 

nesouhlasu se objevuje tendence k poklesu s novějším rokem výběru. Je zajímavé, že většina 

dotázaných rozhodně souhlasí s tím, že by do rodinného rozpočtu měli přispívat muži i ženy, 

ale v předchozích otázkách týkající se také práce ženy, byla minimálně třetina z těchto lidí 

proti zaměstnání žen z důvodu péče o dítě. Jak mají ženy přispívat, aniž by nebyly 

zaměstnány? Je možné, že se respondenti na tvrzení dívají ze svého aktuálního pohledu, 

protože žen s malými dětmi, které jsou na mateřské dovolené je v populaci málo, a proto to 

hodnotí jako výrok, který má podle nich ukazovat rovnost mužů a žen.  

Tvrzení„Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost a rodinu.“ se podle let 

téměř neliší. Chí-kvadrát není signifikantní ani u žen ani u mužů, takže nelze zamítnout ani 

jednu nulovou hypotézu. Ale je zajímavé, jak se liší názor mužů a žen. Téměř 90% mužů 

v každém roce souhlasilo s daným tvrzením, ženy celkově souhlasily jen v 60 % případů. 

Ženy jsou tedy více proti tomuto tvrzení. Zároveň si tento výsledek protiřečí s předchozím 

tvrzením, i když to může být spojeno spíše s tím, že předchozí výsledek reprezentuje moderní 
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rodinné chování a tento tradiční. Lze tedy říci, že je tato věková kategorie otevřena ke všem 

rodinným stylům, což je podrobeno další analýze níže. 

U výroku „Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek.“ pomocí chí-kvadrátu je 

zamítnuta nulová hypotéza u obou pohlaví. Z dat lze odhadnout, že muži jsou celkově 

konzervativnější v kontextu svatby a budoucího rodičovství, protože ve větším procentu 

souhlasily s daným tvrzením.  

U tvrzení „Jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako oba rodiče společně.“je nalezeno 

pomocí chí-kvadrátu závislost. Konečně s novějšími daty roste k tomuto tvrzení otevřenost u 

mužů i u žen tím, že celkový i rozhodný souhlas ve vybraných letech klesá. Více s tímto 

tvrzením nesouhlasí muži. Jak jsem předpokládala, více s tímto tvrzení souhlasí ženy nejspíše 

proto, že je více žen, které pečují o dítě bez partnera. 

U posledního tvrzení „Sledovat, jak děti rostou, jen největší radost v životě.“ u mužů i žen 

nelze zamítnut nulovou hypotézu.  Lze říci, že muži i ženy vidí děti jako radost posledních 

dvacet let stejným způsobem, pro ženy je tato radost vyšší. 

Závěrem lze říci, že se česká společnost mění. Oproti roku 1994 je daleko otevřenější 

k tvrzením týkající se rodičovství a jeho individuality.  Ve většině otázek rok 2002 vybočuje 

z předvídané tendence a někdy se může zdát, že si až protiřečí, ale je to spíše způsobeno tím, 

že každá otázka měří trochu jiný pohled na rodičovství a mateřství, což je analyzovat dále 

pomocí faktorové analýzy a faktorového skóre. Zajímavé je, že u některých tvrzení se 

respondenti nedokázali rozhodnout a zvolili v roce nejčastěji odpověď „ani souhlas, ani 

nesouhlas“. Tato odpověď na většinu tvrzení je prozkoumaná v rámci další podkapitoly. Tato 

podkapitola se snaží objasnit, jestli se jedná o „nerozhodné“ u celé populace nebo se jedná o 

změnu postojů u vybraných skupin. Zaměřím se na rodinný stav, věk, vzdělání, průměrný 

plat, velikost bydliště a kraj. 

Kdo volí odpověď „ani souhlas, ani nesouhlas“? 

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole u tvrzení: „Je-li žena zaměstnána na celý úvazek, 

rodinný život tím v zásadě trpí.“, „Nic proti zaměstnání, ale většina žen stejně touží po 

domově a dětech.“ a „Být ženou v domácnosti je stejně uspokojivé, jako mít zaměstnání.“ je 

v roce 2012 nejčastěji u mužů i žen vybrána odpověď „ani souhlas, ani nesouhlas“. Tato 

podkapitola vysvětluje, jestli se jedná o změnu vybrané sociální skupiny, či změnu celé 

generace ve věku 18 – 49 let.  
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U prvního tvrzení byl nalezen vztah se vzděláním a to u lidí, kteří mají maturitu. Tito lidé 

mají dvakrát vyšší šanci, že vyberou odpověď „ani souhlas ani nesouhlas“. U druhého tvrzení 

se vztah se vzděláním nepotvrdil, nicméně se potvrdil vztah s velikostí města, jedná se o lidi 

žijící v Praze, kteří ve větší míře volili odpověď „ani souhlas, ani nesouhlas“. U třetího 

tvrzení je nalezen vztah, jako u prvního, to znamená, že volba této odpovědi se ve větší míře 

vyskytuje u respondentů se střední školou zakončenou maturitou. U ostatních není nalezen 

statisticky významný vliv. Lze tedy říci, že vliv byl nalezen u všech tvrzení, nicméně nelze 

říci, že za nárůst odpovědi „ani souhlas, ani nesouhlas“ můžou středoškoláci či lidé z Prahy, 

protože hodnota této odpovědi neodpovídá celkové hodnotě těchto odpovědí v daném tvrzení, 

u středoškolsky vzdělaných se jednalo o 30 u prvního a třetího tvrzení ani souhlasících ani 

nesouhlasících a u druhého tvrzení o 60 lidí z Prahy. 

4.2. Názor na rodičovství z pohledu různých vzdělanostních skupin 

V této části práce je ověřeno, jestli u vybraných výroku spjatých s rodičovstvím, je závislost 

se vzděláním jedince. Je opět použito všech deset výroků. Všechny informace jsou 

uspořádané v přílohách v tabulce č. 2. Jako v předchozí kapitole, jsou analyzovány zvlášť 

muži a ženy. 

Jediné dva výroky, u kterých nebyla ani u jednoho pohlaví nalezena závislost jsou: „Pracující 

matka může se svým dítětem vytvořit stejně vřelý a bezpečný vztah jako matka, která není 

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

S tvrzením „Předškolní dítě pravděpodobně strádá, pokud jeho matka pracuje.“ ve větší míře 

podle adjustovaných residuí spíše souhlasí muži bez maturity a naopak v menší míře muži 

s maturitou, ve větší míře s tímto tvrzením rozhodně nesouhlasí muži s vysokoškolským 

vzděláním. Jak již bylo dokázáno výše, ve větší míře nesouhlasí muži se střední školou 

zakončenou maturitou, oproti tomu se vyskytuje méně mužů u této odpovědi 

s vysokoškolským vzděláním, kteří nesouhlasí. Ženy se významně liší jen u rozhodně 

nesouhlasících odpovědí. Čím je žena vzdělanější, tím více rozhodně nesouhlasí s vybraným 

tvrzením. Vzdělanější ženy tedy ve větší míře podporují práci matek předškolních dětí.  

Celkově s tímto tvrzením souhlasí čtyři ženy i muži z deseti. 

U tvrzení „Je-li žena zaměstnána na celý úvazek, rodinný život tím v zásadě trpí“ není 

nalezena závislost mezi muži, ale chí-kvadrát u žen závislost podporuje. Podle adjustovaných 

residuí se liší nejvíce dle vzdělání odpověď „rozhodně souhlasím“. V největší míře s touto 
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odpovědí souhlasily ženy bez maturity, nejméně ženy s maturitou. Dále je nalezen významný 

rozdíl u žen bez maturity, které v menší míře volily odpověď ani souhlas, ani nesouhlas. 

Nejvíce s tímto tvrzením tedy souhlasí ženy bez maturity, může to být nejspíše způsobené 

tím, že mají pocit, že když pracují, rodinný život tím trpí. Celkově s tímto tvrzením souhlasí 

opět čtyři lidé z deseti u mužů i žen. 

U dalšího tvrzení „Nic proti zaměstnání, ale většina žen stejně touží po domově a dětech.“ je 

nalezena závislost u obou pohlaví. U mužů i žen se významně liší odpověď „rozhodně 

souhlasím“ u mužů je nejvyšší podíl těchto odpovědí se vzděláním bez maturity, u žen také.  

U žen lze také říci, že se vzděláním klesá podíl rozhodně souhlasících odpovědí. U žen se 

základním vzděláním to byla každá třetí, u vysokoškolsky vzdělaných žen rozhodně souhlasí 

jen každá desátá žena. U žen je nalezen opačný trend i u odpovědi „rozhodně nesouhlasím“ , 

který roste s vyšším stupněm vzdělání. U žen lze říci, že s vyšším vzděláním roste podpora 

individualismu či kariéra oproti mateřství. Celkově s daným tvrzením souhlasí každý druhý 

muž i žena. 

U tvrzení „Být ženou v domácnosti je stejně uspokojivé, jako mít zaměstnání.“ je opět 

nalezena závislost u mužů i žen. S vyšším vzděláním méně respondenti volili odpověď 

„rozhodně souhlasím“. Může to naznačit podporu modernímu chování více vzdělaných 

jedinců. Celkově s vybraným výrokem souhlasí téměř každý třetí jedinec. 

Naopak u výroku „Do rodinného rozpočtu by měli přispívat muž i žena.“ nebyla nalezena 

statisticky významná závislost u žen, ale u mužů ano. V rámci vzdělání se ženy neliší 

s hodnocením tohoto výroku. Naopak muži se liší dle vzdělání, u mužů vybočují muži 

s vysokoškolským vzděláním. Tito muži ve větší míře „ani souhlasí ani nesouhlasí“ i „spíše i 

rozhodně nesouhlasí“, je to nejspíše způsobeno tím, že hodnotí vlastní stav situace a to, že 

muži s vyšším vzděláním vydělávají více a proto podle nich, nemusí ženy přispívat do 

rodinného rozpočtu, protože stačí to, co oni vydělají. Celkově s daným tvrzením souhlasí 85% 

dotázaných. 

U dalšího tvrzení „Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost a rodinu.“ je 

nalezena statisticky významná závislost podle vzdělání u žen i mužů. U žen rozhodný souhlas 

s nejvyšším vzděláním klesá a rozhodný nesouhlas podle vzdělání roste, lze tedy 

předpokládat, že čím je žena vzdělanější, tím podporuje rovnost muže a žen ve vydělávání 

peněz a péči o domácnost a rodinu. U mužů se liší u rozhodně souhlasících jen muži 

s výučním listem a muži s vysokoškolským vzděláním. Muži s výučním listem v menší míře 
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rozhodně souhlasili a naopak ve větší míře spíše nesouhlasily, muži s vysokoškolským 

diplomem mají opačnou tendenci. Otázkou je, jestli tento výrok je hodnocen jako tvrzení 

zastupující tradiční rodičovství. Poté lze říci, že muži bez maturity jsou nejvíce tradiční 

v ohledu vydělávání peněz a péči o rodinu, naopak nejméně podporují tento výrok o tradičním 

uspořádání rodinného chování vysokoškolsky vzdělaní lidé. Celkově s vybraným tvrzením 

souhlasí každý druhý muž, ale jen čtyři ženy z deseti. 

U tvrzení „Jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako oba rodiče společně.“ byla 

nalezena statisticky významná závislost se vzděláním u obou pohlaví. Nicméně se významně 

liší jen lidé s vysokoškolským diplomem. Tito muži v menší míře volili odpověď „ani 

souhlas, ani nesouhlas“, a ve větší míře spíše i rozhodně nesouhlasili. Částečně to podporuje 

jednu z mých hypotéz, kterou jsem převzala od Možného, že muži s vysokoškolským 

diplomem jsou více pro rodinné a proto ve větší míře s daným tvrzením nesouhlasili. U 

vysokoškolsky vzdělaných žen je nalezeny rozdíly v odpovědích „spíše souhlasím“ a „spíše 

nesouhlasím“, lze tedy říci, že i vysokoškolačky více souhlasí s tradičním pohledem na 

rodinu. 

U posledního výroku „Sledovat, jak děti rostou, je největší radost v životě.“ z důvodu nízkého 

počtu odpovědí „rozhodně nesouhlasím“ bylo potřeba proměnnou přetransformovat na čtyři 

kategorie, sloučením nesouhlasných odpovědí. Po sloučení se objevila závislost u mužů i žen 

podle vzdělání s daným výrokem. Rozdíl je u mužů se základním vzděláním, kteří v menší 

míře rozhodně souhlasí a zároveň ve větší míře vybírají odpověď „ani souhlas, ani 

nesouhlas“. U žen je nalezen rozdíl u stejných odpovědí, nicméně se liší vzdělanostní 

skupiny, v menší míře s tímto výrokem „rozhodně souhlasí“ vzdělané ženy a ve větší míře 

odpovídají odpověď „ani souhlas, ani nesouhlas“. Naopak ženy bez maturity s tvrzením ve 

větší míře rozhodně souhlasí a v menší míře odpovídaly „ani souhlas, ani nesouhlas“. Pro 

muže se základním vzděláním a ženy s vysokoškolským vzděláním tedy není rozhodně ve 

větší míře největší radost sledování dětí, jak rostou. Je to nejspíše způsobeno radostí z něčeho 

jiného, u žen nejspíše z kariéry. 

U většiny výroků byla závislost se vzděláním prokázána, nicméně se liší názory různě 

vzdělaných skupin. Je to nejspíše způsobeno tím, že každý výrok zjišťuje trochu jinou 

skutečnost, proto je další část směřovaná ke sjednocení proměnných podle určitého faktoru a 

bude lépe ověřena tato závislost. 
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4.3. Faktory ovlivňující postoje vůči rodičovství 

Jak již bylo napsáno v metodologii, je zde použita i faktorová analýza. Aby mohla být 

využita, musí být proměnné měřeny na ordinální úrovni, měly by mít více odpovědí a měly by 

korelovat. Vhodnost položek pro faktorovou analýzu se určuje pomocí hodnoty Kaiser – 

Meyer – Olkionvy míry (KMO míra), tato míra by měla být vyšší než 0,6, aby ji bylo možné 

použít. Jak je vidět v Tabulce č. 3 KMO míra přesahuje hodnoty 0,7, která je středně dobrá 

pro využití faktorové analýzy. Barlettův test je signifikantní na hladině 0,001. Lze tedy 

zamítnout nulovou hypotézu u Barlettova testu, že proměnné na sobě v základním souboru 

nezávisejí.  U třech komponent jsou hodnoty eigenvalues větší než 1, tedy vznikají tři faktory. 

Tabulka č. 3 zobrazuje rotované rozložení proměnných ve faktorové analýze. Při faktorové 

analýze bylo vynecháno tvrzení „Do rodinného rozpočtu by měli přispívat muž i žena.“ 

z důvodu toho, že jak se dalo předpokládat z předchozí analýzy, tak toto tvrzení nebylo 

zařazeno do žádného faktoru. První faktor vyčerpává 29 % variance v položkách, druhá 

komponenta vyčerpává 16 % a třetí 12 % variance, všechny tři faktory pak dohromady 57 %. 

Je využito rotace faktorů pomocí metody „varimax“. Rotace byla využita kvůli očekávané 

lepší interpretaci všech faktorů. Pro vytvoření smysluplných proměnných, které jsou dále 

analyzované, je potřeba je přepočítat pomocí sumačního skóre. Skóre vzniklo sečtením 

daných proměnných tam, kde se jedná o záporné číslo, jsou obráceny kategorie těchto 

proměnných a na závěr je provedena transformace těchto proměnných opět do rozložení 

„rozhodně souhlasí“ – „rozhodně nesouhlasí“. 7 % respondentů neodpovědělo na jednu a více 

vybraných proměnných u první proměnné, 8 % respondentů neodpovědělo na jednu a více 

vybraných proměnných u druhé proměnné a 11 % respondentů neodpovědělo na jednu 

ze dvou proměnných u třetí proměnné, tito respondenti nejsou proto zařazeni do nových 

proměnných.  

1. faktor se skládá z pěti proměnných, které jsou zaměřené na souhlas s přístupem matek 

k práci a péči o domácnost a preference vydělávání peněz mužem. Tento faktor měří 

tradiční pojetí role matky, potažmo muže, hodnocení tohoto faktoru je opřeno 

především o postoj na chování pracujících matek. 

2. faktor je tvořen čtyřmi proměnnými, z toho dvě jsou záporné, jedná se o proměnné, 

které porovnávají péči o dítě s pracovním životem a výchovou dítěte jen jedním 

rodičem. Tento faktor obsahuje pohled na moderní rodičovské chování  z pohledu 

výchovy dítěte, které je spojené s individualismem rodiče. 

3. faktor tvoří dvě proměnné, jedná se o tradiční životní postoje k dětem. 
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Tabulka 3: Faktorová analýza Faktory 

Výroky: 1 2 3 

Být ženou v domácnosti je stejně uspokojivé, jako mít zaměstnání. ,708     

Je-li žena zaměstnána na celý úvazek, rodinný život/rodina tím v zásadě trpí. ,697 -,414   

Nic proti zaměstnání, ale většina žen stejně touží po domově a dětech. ,687     

Předškolní dítě pravděpodobně strádá, pokud jeho matka pracuje.   ,638 -,487   

Muž má vydělávat peníze a žena se má starat o domácnost a rodinu. ,583     

Pracující matka může se svým dítětem vytvořit stejně vřelý a bezpečný vztah 

jako matka, která není zaměstnána.   
  ,732   

 Jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako oba rodiče společně.   ,731   

Lidé, kteří chtějí mít děti, by měli uzavřít sňatek.     ,757 

Sledovat, jak děti rostou, je největší radost v životě.     ,603 

KMO and Bartlett's Test   

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,731 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3282,75 

Df 36 

Sig. ,000 

Zdroj: ISSP 1994,2002, 2012 

Tabulka č. 4 zobrazuje hodnoty Pearsonovy korelace a Kandelovo tau faktorů se základními 

proměnnými, věku, roku výzkumu, vzdělání a stavu. I když v teorii nebyl vliv stavu více 

rozebírán, ve Sčítání lidu bylo zjištěno vlivu právě rodinného stavu matky, proto jsem se 

rozhodla tuto proměnnou do další analýzy zařadit. Lze tedy z tabulky č. 4 předpokládat, že 

první faktor je ovlivněn vzděláním jedince, věkem a pohlavím. Tradiční pojetí role matky se 

tedy neliší rokem sčítání lidu a rodinným stavem jedince, lze říci, že v rámci vývoje 

konzervatismu není nalezen rozdíl za posledních dvacet let. 

Názor na moderní přístup k výchově dětí se liší v rámci vzdělání, roku sběru a rodinného 

stavu, naopak věk na tuto kategorii vliv nemá, což je zajímavé, protože např. Možný (2006) i 

Rabušic (2001) na změně hodnot mladých lidí vypracovali své teorie. 

Poslední faktor tradičního postoje k dětem souvísí s věkem, rodinným stavem, a s rokem 

výzkumu, kdy byl výzkum vytvořen. Jako jediný faktor vzdělání neodlišuje. Jak popisuje již 

např. Hamplová (2003), všechny ženy bez ohledu na vzdělání děti mít chtějí,  

Všechny tyto skutečnosti jsou dále ověřeny pomocí regresní analýzy. 
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TABULKA 4: Korelace faktorů s 

vybranými proměnnými 

Pearsonovo korelace Kandelovo tau 

Věk Pohlaví Rok sběru Vzdělání 

Rodinný 

stav 

Tradiční pojetí 

role matky 

Korelace -,045* -,051* -,007 ,170** ,010 

Sig. (2-tailed) ,033 ,015 ,659 ,000 ,533 

Počet 2253 2253 2253 2239 2241 

Moderní 
přístup k 

výchově dětí 

Korelace -,029 ,102** -,213** ,070** -,050** 

Sig. (2-tailed) ,168 ,000 ,000 ,000 ,003 

Počet 2253 2253 2253 2239 2241 

Tradiční postoj 
k dětem 

Korelace -,147** ,028 ,047** -,018 ,177** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,178 ,004 ,264 ,000 

Počet 2253 2253 2253 2239 2241 

** Korelace je signifikanntí na hladině 0,01. * Korelace je signifikanntí na hladině 0,05. 

Zdroj: ISSP 1994, 2002, 201, výběr do 50 let 

 

K odhadnutí vlivu závislých proměnných na výše zmíněných faktorech je využita 

vícenásobná lineární regrese, jak bylo zmíněno v metodologii, před použitím regrese je 

potřeba ověřit 7 předpokladů regresní analýzy: 

1. Závisle proměnné jsou metrické. 

1. Nezávislé proměnné jsou buď kardinální, nebo byly překódovány na dummy 

proměnné. 

2. Nezávislé proměnné nejsou mezi sebou vysoce korelovány. 

3. V datech nejsou odlehlé hodnoty. 

4. V datech je vztah, jak bylo dokázáno v tabulce č. 4. 

5. Proměnné by měly být normálně rozloženy, to bohužel nejsou, nicméně je dostatečně 

velký vzorek, tedy lze využít platnosti centrálního limitního teorému. 

6. Vztahy mezi proměnnými vykazují homoskedascitu. 

4.3.1. Tradiční pojetí role matky 

V této části práce je využito regresní analýzy nově vzniklých faktorů zvlášť pro každý rok a 

zjištění vlivu vybraných proměnných. Pro rok 1994, 2002 i 2012 je F- test signifikantní a 

vybrané nezávislé proměnné tedy vysvětlují závisle proměnnou tradičního pojetí role matky. 

Model pro každý rok výzkumu sice vysvětluje jen malou část variability tohoto faktoru, což 

ale není na závadu, protože v této analýze není hledán efektivně predikující model, ale účelem 

je určit vliv jednotlivých nezávislých proměnných a potažmo pozorovat jejich vývoj v letech. 
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Tabulka 5: Odhady koeficientů v roce 1994 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 

1 (Constant) ,463 ,126   3,682 ,000 

Pohlaví -,078 ,070 -,041 -1,103 ,270 

Základní vzdělání -1,051 ,150 -,274 -7,012 ,000 

Bez maturity -,559 ,095 -,264 -5,899 ,000 

S maturitou -,209 ,086 -,109 -2,418 ,016 

Věková skupina 25 - 29 let -,014 ,120 -,005 -,119 ,905 

Věková skupina 30 - 34 let -,141 ,131 -,052 -1,073 ,284 

Věková skupina 35 - 39 let -,025 ,131 -,010 -,194 ,846 

Věková skupina 40 - 44 let ,033 ,135 ,012 ,241 ,810 

Věková skupina 45 - 49 ,005 ,137 ,002 ,033 ,973 

Svobodná/Svobodný -,005 ,107 -,003 -,050 ,960 

Vdova/Vdovec -,213 ,373 -,021 -,573 ,567 

Rozvedená/Rozvedený -,080 ,123 -,025 -,655 ,513 

a. Rok výzkumu = 1994           

b. Dependent Variable: Tradiční pojetí role matky       

 

Z tabulky 5 je patrné, že pohlaví, věk a stav jsou prediktory, které nemají statisticky 

prokazatelný vliv na faktor tradičního pojetí role matky v roce 1994. Nicméně vliv vzdělání je 

pozorován a všechny dummy proměnné jsou signifikantní. Všechny vzdělanostní vrstvy 

významně mění predikovanou hodnotu závislé proměnné. Čím je jedinec méně vzdělaný, tím 

je pravděpodobnější, že bude hodnotit tradiční pojetí role matky negativněji.  Hodnoty 

z regresní analýzy ukazují, že vliv vzdělání významně přispívá k vysvětlení dané proměnné. 

V roce 1994 má na proměnnou „tradiční pojetí role matky“ největší vliv skutečnost, zda má 

jedinec základní vzdělání. 
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Tabulka 6: Odhady koeficientů v roce 2002 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 

1 (Constant) ,655 ,179   3,668 ,000 

  Pohlaví -,039 ,078 -,019 -,502 ,616 

  Základní vzdělání -,503 ,177 -,139 -2,837 ,005 

  Bez maturity -,641 ,131 -,320 -4,878 ,000 

  S maturitou -,337 ,133 -,168 -2,528 ,012 

  Věková skupina 25 - 29 
let 

-,305 ,135 -,110 -2,250 ,025 

  Věková skupina 30 - 34 
let 

-,494 ,154 -,169 -3,211 ,001 

  Věková skupina 35 - 39 

let 
-,455 ,152 -,163 -2,990 ,003 

  Věková skupina 40 - 44 
let 

-,380 ,154 -,147 -2,476 ,014 

  Věková skupina 45 - 49 -,451 ,149 -,181 -3,029 ,003 

  Svobodná/Svobodný -,137 ,114 -,063 -1,203 ,229 

  Vdova/Vdovec -,216 ,298 -,027 -,725 ,469 

  Rozvedená/Rozvedený ,186 ,118 ,060 1,571 ,117 

a. Rok výzkumu = 2002 

b. Dependent Variable: Tradiční pojetí role matky 

 

V roce 2002 nejsou pohlaví a stav prediktory, které mají statisticky prokazatelný vliv na 

faktor tradičního pojetí role matky v roce 2002. Nicméně vliv vzdělání a věku je pozorován a 

všechny dummy proměnné jsou signifikantní.  Největší vliv na hodnocení proměnné 

tradičního pojetí role matky mají jedinci s výučním listem. Je to nejspíše způsobeno tím, že se 

právě jich nejvíce dotkla změna v roce 1989 a nyní se projevuje změnou postojů včetně 

změny postojů k tradičnímu pojetí role matky. 

Všechny vzdělanostní vrstvy významně mění predikovanou hodnotu závislé proměnné. 

Nicméně oproti roku 1994 nejvíce pravděpodobný vliv negativního hodnocení postoje 

k tradičnímu pojetí role matky zaujímají lidé s výučním listem v porovnání s vysokoškoláky. 

U lidí se základním vzděláním oproti roku 1994 vliv vzdělání klesl, u lidí s výučním listem i 

maturitou vliv vzdělání vzrostl.  

 Oproti roku 1994 je také nalezen vliv věku, z dat ale můžeme vyčíst, že se nejedná o lineárně 

narůstající negativní hodnocení tradičního pojetí role matky v porovnání s věkovou skupinou 

18 – 24 let. Je zajímavé, že pravděpodobně právě mladší věková skupina oproti starším 

hodnotí pozitivněji tradiční pojetí role matky, je to nejspíše způsobeno tím, že v roce 2002 byl 
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nárůst některých tradičnějších pojetí, jak bylo vysvětleno v kapitole 4.2, který může být 

způsoben vlivem této nejmladší věkové kategorie. 

Tabulka 7: Odhady koeficientů v roce 2012 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) ,432 ,186   2,326 ,020 

Pohlaví -,175 ,076 -,082 -2,304 ,021 

Základní vzdělání -,612 ,180 -,156 -3,390 ,001 

Bez maturity -,343 ,125 -,152 -2,752 ,006 

S maturitou -,115 ,118 -,055 -,978 ,328 

Věková skupina 25 - 29 let -,241 ,161 -,071 -1,494 ,136 

Věková skupina 30 - 34 let -,139 ,158 -,048 -,879 ,379 

Věková skupina 35 - 39 let -,014 ,163 -,005 -,086 ,932 

Věková skupina 40 - 44 let -,093 ,169 -,035 -,551 ,582 

Věková skupina 45 - 49 -,111 ,166 -,044 -,670 ,503 

Svobodná/Svobodný -,013 ,111 -,005 -,113 ,910 

Vdova/Vdovec -,563 ,524 -,037 -1,074 ,283 

Rozvedená/Rozvedený -,009 ,114 -,003 -,079 ,937 

a. Rok výzkumu = 2012 

b. Dependent Variable: Tradiční pojetí role matky 

 

Tabulka 7 zobrazuje model z roku 2012. Stejně jako v roce 1991 není nalezen vliv mezi 

stavem a věkem jedince, nicméně je prokázán vliv vzdělání a pohlaví na tradiční pojetí role 

matky v rodině.  

Nejvíce predikující proměnná je základní vzdělání, opět platí, že čím byl jedinec méně 

vzdělaný, tím bylo pravděpodobnější, že jeho hodnocení postoje k tradičnímu pojetí role 

matky negativní. Vzrostl vliv základního vzdělání oproti roku 2002, nicméně v porovnání 

s rokem 1994 se jedná o pokles vlivu. V tomto roce se ale neliší pohled jedinců se střední 

školou zakončenou maturitou a vysokoškoláky. 

Oproti předchozím rokům je nalezen vliv pohlaví. Muži mají oproti ženám výrazně vyšší 

pravděpodobnost, že budou hodnotit tradiční pojetí role matky v rodině kladně. 

V rámci vývoje vlivu na tradiční pojetí role matky je nalezen ve všech letech měření 

statisticky významný vliv vzdělání, nicméně v porovnání vlivu nacházíme snížení ve všech 

vzdělanostních kategoriích kromě roku 2002 a jedinců s výučním listem. Lze říci, že vzdělání 
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je určujícím faktorem pohledu na tradiční pojetí role matky, zajímavé je, že nejvíce kladně 

toto pojetí pravděpodobně hodnotí vysokoškoláci, je to nejspíše z toho důvodu, že jsou 

tolerantnější než ostatní vzdělanostní skupiny.  

Nicméně v roce 2012 se pravděpodobnostně na stejné hodnocení závislé proměnné dostávají 

vedle vysokoškoláků i jedinci s maturitou, je to nejspíše tím, že vzdělanější vrstvy jako první 

přijímají moderní myšlenky a ty se pak šíří mezi méně vzdělané lidi. Nicméně tato myšlenka 

je tradiční, avšak vzdělanější jedinci jsou pravděpodobně více konfrontováni s touto tradiční 

rolí, protože tyto ženy nebo manželky těchto vzdělanějších mužů pravděpodobně nemůžou 

roli matky plnit na sto procent z důvodu budování kariéry či vydělávání peněz. Mají nejspíše 

pocit, že rodina a dítě jejich chováním nebo chováním jejich žen strádá a myslí si, že by 

tradiční chování bylo pro rodinu lepší. Avšak pravděpodobně své reálné chování nezmění ani 

ženy, ani manželky vzdělanějších mužů z důvodu jejich racionální volby a porovnání jejich 

užitku rodiny versus kariéra a příjem.  

4.3.2. Moderní přístup k výchově dětí 

V této části práce je využito regresní analýzy nově vzniklého faktoru zvlášť pro každý rok. 

V roce 1994 i 2012 není F- test signifikantní. Z důvodu toho, že na začátku této kapitoly byla 

ověřena závislost, je nejspíše problém v datech. Nejspíše respondenti v jednotlivých 

měřeníchdané výroky pochopili jiným způsobem, proto je tato proměnná z další analýzy 

bohužel vynechána. Jelikož jsou dané výroky vytvořeny velmi poctivě, nejedná se nejspíše 

chybu v nich, ale ve změně vnímání a hodnocení společnosti v daných letech měření. 

V korelaci s touto proměnou měl právě rok statisticky významnou závislost na hladině 0,001. 

Lze tedy s jistou nadsázkou říci, že změna ve vnímání daných výroků o rodičovství souvisí 

s postojovou změnou společnosti. 

4.3.3. Tradiční postoj k dětem 

Ve všech letech měření je F-test signifikantní. Vybrané nezávislé proměnné tedy vysvětlují 

závisle proměnnou tradičního postoje k dětem. Model pro každý rok výzkumu sice vysvětluje 

jen malou část variability tohoto faktoru, což ale není problém, protože v této analýze není 

hledaný efektivně predikující model, ale účelem je určit vliv jednotlivých nezávislých 

proměnných a potažmo pozorovat jejich vývoj v letech. 
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Tabulka 8: Odhady koeficientů v roce 1994 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 
Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -,332 ,134   -2,475 ,014 

Pohlaví ,112 ,075 ,056 1,492 ,136 

Základní vzdělání -,085 ,160 -,021 -,530 ,596 

Bez maturity -,110 ,101 -,049 -1,087 ,277 

S maturitou -,078 ,092 -,039 -,845 ,399 

Věková skupina 25 - 29 let ,200 ,129 ,071 1,554 ,121 

Věková skupina 30 - 34 let ,160 ,140 ,056 1,148 ,251 

Věková skupina 35 - 39 let ,169 ,140 ,062 1,212 ,226 

Věková skupina 40 - 44 let ,008 ,144 ,003 ,056 ,955 

Věková skupina 45 - 49 ,029 ,147 ,011 ,201 ,841 

Svobodná/Svobodný ,522 ,115 ,233 4,552 ,000 

Vdova/Vdovec -1,025 ,398 -,094 -2,578 ,010 

Rozvedená/Rozvedený ,343 ,131 ,099 2,624 ,009 

a. Rok výzkumu = 1994 

b. Dependent Variable: Tradiční postoj k dětem 

 

Z tabulky 8 je patrné, že pohlaví, věk a vzdělání nejsou prediktory, které mají statisticky 

prokazatelný vliv na faktor tradičního pojetí postoje k dětem v roce 1994. Nicméně vliv 

rodinného stavu je pozorován a všechny dummy proměnné jsou signifikantní. Všechny typy 

rodinného stavu významně mění predikovanou hodnotu závislé proměnné. Jestliže je jedinec 

svobodný nebo rozvedený, je velmi pravděpodobné, že tradiční pojetí dětí bude u něj více 

hodnocené kladně než u vdaných či ženatých jedinců. Naopak u ovdovělých jedinců je velmi 

pravděpodobné, že oproti jedincům v manželském svazku bude hodnocení tradičního postoje 

k dětem více záporné. 
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Tabulka 9: Odhady koeficientů v roce 2012 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 

  (Constant) -,092 ,175   -,528 ,598 

Pohlaví -,054 ,077 -,027 -,712 ,477 

Základní vzdělání -,133 ,174 -,038 -,767 ,443 

Bez maturity -,091 ,129 -,047 -,708 ,479 

S maturitou -,070 ,130 -,036 -,534 ,594 

Věková skupina 25 - 29 let -,007 ,133 -,003 -,055 ,956 

Věková skupina 30 - 34 let ,081 ,151 ,029 ,539 ,590 

Věková skupina 35 - 39 let ,177 ,149 ,065 1,184 ,237 

Věková skupina 40 - 44 let ,064 ,150 ,026 ,427 ,670 

Věková skupina 45 - 49 -,023 ,146 -,009 -,156 ,876 

Svobodná/Svobodný ,522 ,112 ,246 4,661 ,000 

Vdova/Vdovec ,218 ,292 ,028 ,747 ,455 

Rozvedená/Rozvedený ,347 ,116 ,114 2,986 ,003 

a. Rok výzkumu = 2012 

b. Dependent Variable: Tradiční postoj k dětem 

 

Z tabulky 9 je patrné, že pohlaví, věk a vzdělání nejsou opět prediktory, které mají statisticky 

prokazatelný vliv na faktor tradičního pojetí postojů k dětem v roce 2002. Nicméně vliv 

rodinného stavu je pozorován u dummy proměnné  svobodný/svobodný a 

rozvedený/rozvedená v porovnání s ženatý/vdaná jsou signifikantní. Jestliže je jedinec 

svobodný nebo rozvedený, je velmi pravděpodobné, že tradiční pojetí dětí bude u něj více 

hodnocené kladně než u vdaných či ženatých jedinců. Oproti roku 1994 tento vliv vzdělání 

v rámci porovnání u svobodných i rozvedených vzrostl. 
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Tabulka 10: Odhady koeficientů v roce 2012 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

  (Constant) -,074 ,174   -,426 ,670 

Pohlaví ,081 ,071 ,039 1,138 ,255 

Základní vzdělání ,248 ,169 ,064 1,463 ,144 

Bez maturity ,193 ,117 ,087 1,649 ,100 

S maturitou -,130 ,110 -,063 -1,176 ,240 

Věková skupina 25 - 29 let -,076 ,151 -,023 -,501 ,616 

Věková skupina 30 - 34 let -,101 ,148 -,035 -,681 ,496 

Věková skupina 35 - 39 let -,084 ,153 -,031 -,549 ,583 

Věková skupina 40 - 44 let -,283 ,159 -,107 -1,777 ,076 

Věková skupina 45 - 49 -,271 ,156 -,109 -1,738 ,083 

Svobodná/Svobodný ,549 ,104 ,240 5,262 ,000 

Vdova/Vdovec ,582 ,492 ,039 1,184 ,237 

Rozvedená/Rozvedený ,532 ,107 ,174 4,990 ,000 

a. Rok výzkumu = 2012 

b. Dependent Variable: Tradiční postoj k dětem 

 

Tabulka 10 podává podobný přehled jako tabulka předchozí. Opět pohlaví, věk a vzdělání 

nejsou prediktory, které mají statisticky prokazatelný vliv na faktor tradičního pojetí postojů k 

dětem v roce 2012. Nicméně vliv rodinného stavu je pozorován u dummy proměnné  

svobodný/svobodný a rozvedený/rozvedená v porovnání s ženatý/vdaná jsou signifikantní. 

Jestliže je jedinec svobodný nebo rozvedený, je velmi pravděpodobné, že tradiční pojetí dětí 

bude u něj více hodnocené kladně než u vdaných či ženatých jedinců. Oproti roku 1994 i 2002 

tento vliv vzdělání v rámci porovnání u rozvedených vzrostl, u svobodných oproti roku 1994 

vzrostl, ale oproti roku 2002 mírně klesl. 

U svobodných jedinců versus jedinci v manželském svazku bych vysvětlila tento vliv pomocí 

dvou pohledů, svobodní jsou většinou mladí lidé plni očekávání, z toho důvodu hodnotí 

postoje k dětem pozitivněji. Naopak lidé v manželském svazku s velkou pravděpodobností již 

děti mají. Tito lidé dokážou již porovnat očekávaný pohled na děti a sňatek s reálným 

přínosem těchto vlivů, proto jsou pravděpodobně více skeptičtí než svobodní.  

Rozvedení nejspíše budou pozitivně hodnotit vliv druhé proměnné vstupující do tohoto  

faktoru a to „sledovat děti, jak rostou“, protože jim to je buď odmítnuté, nebo mají pocit, že 
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v manželství by mohlo být lépe pro děti, proto danou proměnou hodnotí pozitivněji než lidé 

v manželství. 
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IV. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak vzdělání ovlivňuje postoje k rodičovství, reálné 

chování a jaký byl vývoj reálného chování a postojů k rodičovství v kontextu vzdělání 

v posledních 20 letech. 

Teoretická část shrnula poznatky českých sociologů, proč se česká společnost z pohledu 

rodičovství mění a jaký vliv má vzdělání jedince na postoj k rodičovství. První směr 

vysvětluje odlišné chování mladé generace ekonomickou změnou společnosti po roce 1989. 

Druhý směr nachází změnu v hodnotách jedince. Tento směr navazuju na změnu v západní 

společnosti, která proběhla v 60. letech a u nás se pozastavila z důvodu vpádu vojsk 

Varšavské smlouvy. Třetí směr je kombinací dvou výše zmíněných směrů. 

První část analytické práce popsala reálný vývoje porodnosti pomocí grafů. Počet živě 

narozených dětí klesal až do roku 2008, kdy si nejspíše začala pořizovat silná generace 

„Husákových dětí“ potomky. Od 90. let klesá také počet potratů až do roku 2005. Klesá počet 

potratů vdaných žen, což je nejspíše způsobené zlepšením ochrany před početím a celkově 

nižším počtem vdaných žen. Počet potratů svobodných žen zůstal v letech neměnný, což je 

nejspíše způsobené nárůstem svobodných žen v populaci. Vzrostl také počet žen, které rodí 

děti mimo manželství a to více než čtyřikrát.  

Druhá část je orientovaná na vzdělání žen podle jejich rodinného chování. Z analýzy 

vyplynulo, že se liší rodinné chování žen podle jejich vzdělání, jak podle počtu dětí, tak 

v určité míře i podle rodinného stavu. V letech 1991 - 2011 klesl počet žen ve věku 15 - 49 

let. Mezi vybranými roky byl zaznamenán pokles počtu žen se základním vzděláním a 

výučním listem a růst počtu žen s maturitou a vysokoškolským diplomem. Šance, že budou 

mít ženy vysokoškolský diplom, se zvýšila ve vybraných letech více než čtyřikrát oproti 

tomu, že budou mít základní vzdělání, třikrát více než, že budou mít výuční list a 1,8krát, že 

budou mít maturitu. Ženám ve vybraných letech vzrostla šance na vysokoškolský diplom více 

než dvakrát. 

V letech 1991 – 2011 ženy se základním vzděláním změnily své rodinné chování v rámci 

porovnání jejich vzdělanostní skupinou.  Ve větší míře jsou bezdětné, než by měly dvě nebo 

tři a více děti. Nejvíce jsou svobodné oproti ostatním vzdělanostním skupinám. 
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V letech 1991 – 2011 ženy bez maturity se v rámci porovnání s jejich vzdělanostní skupinou 

téměř nezměnily a jejich rodinné chování v rámci potu dětí se takřka nezměnilo, nicméně jako 

u všech vzdělanostních skupin i jim roste podíl svobodných žen. 

V letech 1991 – 2011 ženy s maturitou se v rámci porovnání s jejich vzdělanostní skupinou 

změnily své rodinné chování. Vzrostl počet bezdětných žen, klesl počet žen s dvěma a více 

dětmi i těmto ženám roste podíl svobodných.   

V těchto letech změnily také své chování vysokoškolačky. Ve větší míře byly bezdětné a klesl 

jim počet žen s jedním i dvěma dětmi. I těmto ženám roste podíl svobodných žen, nicméně 

v rámci porovnání s ostatními mají ale na to, aby byly svobodné, nejmenší šance. 

Třetí část analytické práce je postavena na kvantitativní analýze dat. Tato sekundární analýza 

se zaměřuje na postoje různých vzdělanostních skupin. Analýza je prováděna pomocí 

kontingenčních tabulek, faktorové analýzy i je využita vícerozměrné regrese. V sekundární 

analýze dat z ISSP jsou analyzované výroky z let 1994, 2002 a 2012, které jsou zaměřené na 

rodinné chování, pojetí role matky a obecného postoje k dětem. Postoje české společnosti 

k rodičovství se ve většině případů mění. Oproti roku 1994 je daleko otevřenější k tvrzením 

týkající se rodičovství a jeho individuality. 

U většiny výroků byla závislost se vzděláním prokázána, nicméně se liší názory různě 

vzdělaných skupin. Je to nejspíše způsobeno tím, že každý výrok zjišťuje trochu jinou 

skutečnost. Nyní přistoupíme k ověření hypotéz. 

Hypotéza 1: Vzdělání bude více ovlivňovat v rámci postojů k rodičovství ženy než muže. Tato 

hypotéza byla u většiny případů potvrzena. V rámci porovnání faktorů bylo pohlaví 

korelováno s tradičním pojetím role matky a moderním přístupem k výchově dětí. Nicméně se 

nelišilo u tradičního postoje k dětem. 

Hypotéza 2: Vzdělanější ženy si budou méně pořizovat děti než méně vzdělané vrstvy. Graf č. 

6 hypotézu 2 vyvrací, z tohoto grafu lze vyčíst, že počet živě narozených dětí roste jen u 

vysokoškolaček, nicméně data nejsou očištěna o vliv změny vzdělanostní struktury. Data 

očištěna o tento vliv jsou zobrazena v grafu č. 15, 18, 21 a 24. Šance, že bude vysokoškolačka 

bezdětná v porovnání s ženami bez maturity, vzrostla ve vybraných letech 2,5krát. Šance, že 

bude vysokoškolačka mít jedno dítě v porovnání s ženami bez maturity, klesla 1,5krát. Šance, 

že bude vysokoškolačka mít dvě děti v porovnání s ženami bez maturity, klesla 1,6krát. 

Šance, že bude vysokoškolačka mít tři a více děti v porovnání s ženami bez maturity, klesla 
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1,1krát. Lze tedy říci, že vysokoškolačkám vzrostla šance, že budou častěji bezdětné a že, 

budou mít méně dětí než ženy bez maturity ve všech letech. 

Hypotéza 3: Ženy se základním vzděláním a se středním vzděláním bez maturity budou mít 

děti v porovnání s jejich vzdělanostní skupinou ve větší míře mimo manželství než 

vysokoškolačky. V roce 2011 měly ženy se základním vzděláním i bez maturity ve všech 

případech vyšší šanci mít děti jako svobodné v porovnání s vysokoškolačkami.  

Hypotéza 4: Uměle vyvolaná potratovost klesne především u vzdělanějších žen. Počet uměle 

vyvolaných potratů klesá, jak zobrazuje graf č. 1 a 2. Bohužel se nepodařilo dohledat počty 

potratů podle vzdělání. Nicméně počet svobodných žen v populaci roste, to je možná důvod, 

proč se počet svobodných žen nemění a klesá počet vdaných žen, které šly na potrat. 

Hypoteticky by se dalo říci, že jelikož roste počet vzdělanějších žen mezi vdanými ženami a 

klesá počet vdaných žen, které šly na potrat, můžou to být právě tyto vzdělanější ženy, ale tato 

hypotetická teze lze aplikovat jen na vdané vzdělané ženy. 

Hypotéza 5: Vzdělanější lidé budou ve větší míře otevřenější k jakémukoliv rodinnému 

chování. Tato hypotéza nebyla potvrzena z důvodu, že k tradičnímu chování se více hlásili 

právě vzdělanější lidé. Toto podporuje vysvětlení např. Hamplové, že nejvzdělanější vrstvy 

podporují konzervativní způsob výchovy dětí. 

Hypotéza 6: Nejvzdělanější budou nejvíce otevřeni liberálnímu chování v rámci rodičovství. 

Jelikož se nepodařilo otestovat faktor moderního rodinného chování, nejvíce modernímu 

chování odpovídá výrok „Jeden rodič může vychovat dítě stejně dobře jako oba rodiče 

společně.“  Tato hypotéza nebyla potvrzena z důvodu, že nejvíce s tímto tvrzením souhlasili 

méně vzdělaní lidé. To podporuje opět vysvětlení Hamplové.  

Hypotéza 7: Vzdělanější muži budou mít vyšší pozitivní hodnocení zaměřené na výchovu dětí a 

rodičovství než méně vzdělaní muži. Tato hypotéza je vyhodnocena pomocí faktoru tradičního 

postoje k dětem. V letech 1994, 2002 a 2012 není nalezena závislost mezi vzděláním. 

Otestován bude ještě výrok „Sledovat, jak děti rostou, je největší radost v životě.“ tady 

závislost u mužů nalézáme. Téměř každý druhý vysokoškolák s tímto tvrzení rozhodně 

souhlasí, nicméně u mužů se základním vzděláním je to jen každý třetí. V roce 2012 s tímto 

tvrzením rozhodně souhlasilo 60 % vysokoškoláků, 54 % mužů s maturitou, 50 % mužů bez 

maturity a 41 % mužů se základním vzděláním. Lze tedy říci, že šance vysokoškoláků, že 

odpoví „rozhodně souhlasím“ je 1,5krát vyšší než u mužů se základním vzděláním a 1,2krát 

vyšší než u mužů bez maturity.  
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VI. PŘÍLOHY 

Tabulka 2: Výroky o rodičovství v rámci % ve vybraných letech podle pohlaví respondenta ve věku 18 - 49 let 

Výroky pohlaví rok 
Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Ani souhlas 

ani 

nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Pearson 

Chi-

Square 

Pracující matka 

může se svým 

dítětem vytvořit 

stejně vřelý a 

bezpečný vztah jako 

matka, která není 

zaměstnána.   

muž 

1994 16% 27% 13% 30% 15% 

0,000 

2002 35% 35% 14% 13% 3% 

2012 30% 32% 19% 13% 6% 

žena 

1994 28% 29% 9% 22% 12% 

0,000 

2002 40% 37% 8% 12% 3% 

2012 40% 28% 16% 9% 6% 

 Předškolní dítě 

pravděpodobně 

strádá, pokud jeho 

matka pracuje.  

muž 

1994 13% 33% 17% 28% 8% 

0,000 

2002 17% 33% 18% 23% 8% 

2012 9% 26% 22% 24% 19% 

žena 

1994 14% 31% 19% 25% 12% 

0,000 

2002 13% 31% 16% 28% 11% 

2012 11% 20% 21% 25% 23% 

Je-li žena 

zaměstnána na celý 

úvazek, rodinný 

život tím v zásadě 

trpí. 

muž 

1994 17% 27% 22% 24% 11% 

0,000 

2002 12% 31% 20% 25% 12% 

2012 11% 23% 25% 20% 21% 

žena 

1994 15% 30% 19% 24% 11% 

0,000 

2002 15% 26% 18% 25% 15% 

2012 9% 19% 26% 25% 20% 

Nic proti 

zaměstnání, ale 

většina žen stejně 

touží po domově a 

dětech.  

muž 

1994 17% 37% 25% 17% 4% 

0,095 

2002 23% 32% 27% 13% 4% 

2012 18% 32% 30% 13% 6% 

žena 

1994 24% 31% 19% 21% 6% 

0,000 

2002 24% 33% 24% 14% 5% 

2012 16% 27% 33% 17% 8% 

Být ženou v 

domácnosti je stejně 

uspokojivé, jako mít 

zaměstnání.  

muž 

1994 5% 16% 31% 36% 11% 

0,000 

2002 9% 29% 31% 21% 10% 

2012 11% 22% 33% 23% 11% 

žena 

1994 9% 12% 20% 35% 23% 

0,000 

2002 12% 22% 20% 31% 15% 

2012 9% 18% 31% 24% 19% 

Do rodinného 

rozpočtu by měli 

přispívat muž i 

žena. 

muž 

1994 47% 31% 13% 8% 1% 

0,000 

2002 55% 31% 8% 5% % 

2012 53% 36% 10% 1% % 

žena 

1994 59% 24% 11% 5% 1% 

0,000 

2002 61% 29% 5% 4% 1% 

2012 58% 29% 11% 2% 1% 

Muž má vydělávat 

peníze a žena se má 

starat o domácnost a 

rodinu. 

muž 

1994 59% 24% 11% 5% 1% 

0,000 

2002 61% 29% 5% 4% 1% 

2012 58% 29% 11% 2% 1% 

žena 

1994 32% 36% 15% 11% 7% 

0,000 

2002 18% 30% 26% 16% 11% 

2012 23% 29% 23% 15% 10% 

Lidé, kteří chtějí mít 

děti, by měli uzavřít 
muž 

1994 59% 24% 11% 5% 1% 

0,000 2002 61% 29% 5% 4% 1% 
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sňatek. 2012 58% 29% 11% 2% 1% 

žena 

1994 32% 36% 15% 11% 7% 

0,000 

2002 18% 30% 26% 16% 11% 

2012 23% 29% 23% 15% 10% 

Jeden rodič může 

vychovat dítě stejně 

dobře jako oba 

rodiče společně. 

muž 

1994 8% 16% 15% 35% 27% 

0,000 

2002 10% 24% 26% 27% 13% 

2012 18% 29% 24% 19% 10% 

žena 

1994 10% 19% 13% 38% 19% 

0,000 

2002 17% 29% 21% 26% 7% 

2012 25% 28% 18% 18% 10% 

Sledovat, jak děti 

rostou, je největší 

radost v životě. 

muž 

1994 46% 32% 14% 6% 1% 

0,574 

2002 49% 33% 14% 4% % 

2012 43% 37% 14% 5% 1% 

žena 

1994 57% 31% 10% 3% % 

0,275 

2002 62% 30% 7% 1% % 

2012 59% 29% 8% 3% 1% 

 

Tabulka 2: Výroky o rodičovství v rámci % podle pohlaví a nejvyššího vzdělání respondenta ve věku 18 - 49 let   

výrok pohlaví vzdělání 
Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Ani souhlas 

ani 

nesouhlas 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Pearson 

Chi-

Square 

Pracující matka 

může se svým 

dítětem vytvořit 

stejně vřelý a 

bezpečný vztah 

jako matka, která 

není zaměstnána.   

muž základní 31% 31% 20% 16% 1% 

,171 

bez maturity 27% 30% 15% 20% 8% 

s maturitou 25% 34% 17% 17% 7% 

vyšší 31% 28% 10% 19% 11% 

celkem 27% 31% 15% 19% 8% 

žena základní 34% 36% 8% 14% 8% 

,954 

bez maturity 35% 32% 13% 14% 7% 

s maturitou 37% 31% 11% 14% 7% 

vyšší 39% 30% 10% 15% 6% 

celkem 36% 32% 11% 14% 7% 

 Předškolní dítě 

pravděpodobně 

strádá, pokud 

jeho matka 

pracuje.  

muž základní 16% 29% 25% 25% 5% 

,008 

bez maturity 14% 35% 17% 21% 13% 

s maturitou 11% 26% 23% 28% 11% 

vyšší 12% 31% 12% 27% 17% 

celkem 13% 31% 19% 25% 12% 

žena základní 17% 30% 20% 27% 6% 

,008 

bez maturity 15% 28% 20% 24% 13% 

s maturitou 11% 27% 19% 26% 18% 

vyšší 9% 24% 17% 30% 20% 

celkem 12% 27% 19% 26% 16% 

Je-li žena 

zaměstnána na 

celý úvazek, 

rodinný život tím 

v zásadě trpí. 

muž základní 16% 19% 23% 30% 11% 

,160 

bez maturity 15% 30% 23% 19% 13% 

s maturitou 12% 27% 21% 25% 16% 

vyšší 14% 21% 26% 21% 18% 

celkem 13% 26% 23% 23% 15% 

žena základní 16% 24% 23% 25% 11% 

,000 
bez maturity 19% 27% 16% 24% 14% 
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s maturitou 11% 25% 23% 24% 17% 

vyšší 8% 19% 24% 29% 20% 

celkem 13% 25% 21% 25% 16% 

Nic proti 

zaměstnání, ale 

většina žen stejně 

touží po domově 

a dětech.  

muž základní 21% 38% 30% 6% 5% 

,020 

bez maturity 24% 34% 25% 12% 4% 

s maturitou 16% 34% 29% 15% 6% 

vyšší 15% 30% 29% 22% 4% 

celkem 20% 34% 28% 14% 5% 

žena základní 33% 31% 21% 11% 3% 

,020 

bez maturity 29% 32% 23% 13% 3% 

s maturitou 16% 30% 27% 19% 7% 

vyšší 12% 28% 28% 22% 11% 

celkem 21% 30% 26% 17% 6% 

Být ženou v 

domácnosti je 

stejně uspokojivé, 

jako mít 

zaměstnání.  

muž základní 16% 23% 34% 16% 10% 

,001 

bez maturity 10% 24% 34% 22% 9% 

s maturitou 8% 23% 30% 28% 11% 

vyšší 3% 15% 30% 37% 15% 

celkem 9% 22% 32% 27% 11% 

žena základní 20% 25% 25% 16% 14% 

,000 

bez maturity 12% 20% 25% 28% 15% 

s maturitou 8% 16% 24% 34% 18% 

vyšší 7% 11% 22% 28% 32% 

celkem 10% 17% 24% 30% 19% 

Do rodinného 

rozpočtu by měli 

přispívat muž i 

žena. 

muž základní 53% 35% 10% 2%   

,025 

bez maturity 57% 31% 9% 3% % 

s maturitou 48% 36% 11% 5% % 

vyšší 47% 29% 15% 7% 2% 

celkem 52% 33% 11% 4% 1% 

žena základní 68% 19% 5% 7% 2% 

,066 

bez maturity 61% 27% 8% 2% 1% 

s maturitou 57% 29% 9% 4% 1% 

vyšší 57% 27% 12% 4% % 

celkem 59% 27% 9% 4% 1% 

Muž má 

vydělávat peníze 

a žena se má 

starat o 

domácnost a 

rodinu. 

muž základní 18% 22% 28% 24% 7% 

,021 

bez maturity 23% 29% 25% 15% 8% 

s maturitou 20% 34% 20% 17% 9% 

vyšší 14% 29% 23% 25% 10% 

celkem 20% 31% 23% 18% 8% 

žena základní 25% 30% 20% 20% 6% 

,000 

bez maturity 20% 26% 24% 21% 8% 

s maturitou 15% 26% 26% 21% 13% 

vyšší 8% 22% 23% 27% 20% 

celkem 16% 26% 24% 22% 12% 

Lidé, kteří chtějí 

mít děti, by měli 

uzavřít sňatek. 

muž základní 17% 27% 30% 16% 10% 

,516 

bez maturity 25% 28% 23% 16% 8% 

s maturitou 27% 26% 26% 14% 7% 

vyšší 24% 32% 25% 10% 9% 
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celkem 25% 28% 25% 14% 8% 

žena základní 22% 23% 32% 12% 12% 

,181 

bez maturity 22% 31% 21% 15% 10% 

s maturitou 25% 33% 21% 13% 8% 

vyšší 23% 31% 19% 16% 11% 

celkem 24% 31% 21% 14% 9% 

Jeden rodič může 

vychovat dítě 

stejně dobře jako 

oba rodiče 

společně. 

muž základní 19% 26% 22% 21% 12% 

,007 

bez maturity 12% 26% 24% 23% 15% 

s maturitou 12% 21% 23% 27% 17% 

vyšší 10% 22% 12% 35% 21% 

celkem 12% 23% 21% 27% 16% 

žena základní 26% 24% 19% 22% 8% 

,012 

bez maturity 20% 29% 17% 23% 11% 

s maturitou 16% 26% 18% 28% 13% 

vyšší 15% 20% 17% 33% 15% 

celkem 18% 26% 18% 27% 12% 

Sledovat, jak děti 

rostou, je největší 

radost v životě. 

muž základní 34% 34% 25% 7%   

,006 

bez maturity 49% 35% 12% 2% 1% 

s maturitou 43% 37% 13% 6% % 

vyšší 48% 29% 16% 6% 2% 

celkem 46% 34% 14% 5% 1% 

žena základní 60% 26% 11% 2% 2% 

,058 

bez maturity 64% 28% 6% 2% % 

s maturitou 58% 30% 8% 2% 1% 

vyšší 53% 32% 12% 3%   

celkem 59% 30% 8% 2% 1% 

Přetransofmované 

tvrzení: Sledovat, 

jak děti rostou, je 

největší radost v 

životě. 

muž základní 32,9% 32,9% 24,7% 9,6% 

  

,018 

bez maturity 48,7% 34,5% 11,9% 4,9% 

s maturitou 42,2% 35,9% 13,1% 8,8% 

vyšší 47,6% 28,6% 15,9% 7,9% 

celkem 45,0% 33,9% 13,9% 7,2% 

žena základní 56,8% 24,2% 10,6% 8,3% 

,031 

bez maturity 62,4% 27,9% 5,4% 4,3% 

s maturitou 57,3% 29,9% 8,0% 4,8% 

vyšší 51,6% 31,7% 12,2% 4,5% 

celkem 57,9% 29,1% 8,1% 4,9% 
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VII. SEZNAM ZKRATEK 

ČSÚ Český statistický úřad  

EVS European valeu survey 

ISSP International social survey programm  

SPSS Statistical Package for the Social Sciences  

ZACAT Společenskovědní datový archiv 

 


