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Abstrakt

Práce je  koncipována jako historicky orientovaná komparativní studie, která má 

za cíl srovnat vývoj jednotlivých typů rodinného soužití v rámci české společnosti ve 

třech různých obdobích -  za první republiky, v době reálného socialismu a po roce 1989.

V rámci těchto obdobích si všímám všeobecné ekonomické a sociální situace, rodinné 

politiky, vývoje sňatečnosti, sňatkového věku, porodnosti, rozvodovosti a v neposlední 

řadě vývoje alternativních forem soužití -  nesezdaného soužití, „singles“ a osamělého 

rodičovství. Za první republiky bylo demografické chování obyvatelstva podobné 

ostatním západoevropským zemím. Období komunistické vlády se vyznačovalo 

specifickými rysy, které naši společnost posunuly směrem k východoevropským zemím.

V devadesátých letech se u nás začala projevovat druhá demografická tranzice známá 

z ostatních zemí západní Evropy, která je  mimo jiné spojována s rozšířením 

alternativních forem soužití. Přes všechny posuny směrem kpluralizaci forem soužití 

však manželství a rodina stále stojí v čele hodnotového žebříčku většiny českých 

obyvatel. Alternativní formy partnerství jsou v českém prostředí chápány spíše jako 

první forma soužití před uzavřením sňatku.

The thesis is constituted as a historically oriented comparative research. The aim is to 

compare the evolution of various types of family cohabitation in Czech society in three 

different periods -  in the First Republic, in the Real Socialism and after 1989. Concerning 

these periods I pay attention to general economic and social situation, family policy, 

the evolution of the nuptiality, the age of marriage, the fertility rate, the divorce rate and also 

the evolution of alternative forms of cohabitation -  singles, unmarried cohabitation and 

single parenthood. In the First Republic the demographic behaviour of the population was 

similar to other West European countries. The communist era was characterized in the 

specific traits which had moved the orientation of Czech society towards the East European 

countries. In 1990s the second demographic transition known from Western Europe began to 

occur in the Czech Republic. One of the consequences of this transition is the widespread of 

alternative forms of cohabitation. Although we can take the notice of movements to 

pluralism of the forms of cohabitation the marriage and family stands constantly on the top 

of the value system of majority of Czech society. The alternative forms of cohabitation are 

taken more as the first form of cohabitation before getting married in the Czech Republic.
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1. Úvod

Úvodní citace z Národní koncepce rodinné politiky [2005] vyhotovené v rámci 

Ministerstva práce a sociálních věcí svědčí o tom, že společnost si je vědoma důležitosti 

soudržné rodiny pro svoji existenci. Mimo jiné se zde můžeme dočíst, že „bez soudržné 

rodiny nebude soudržná společnost a lidé budou méně spokojeni se svým životem; 

nesoudržná společnost bude rozkládána vnitřními tenzemi (včetně politických konfliktů) 

bude se muset potýkat s nepřiměřeně vysokými dodatečnými náklady v rovině ekonomické, 

sociální i emocionální.“

Většina populace vstupuje do manželského soužití a následně zakládá rodinu.

V hodnotovém žebříčku populace se rodina ocitá na nej vyšších místech. Zároveň jsme 

v posledních desetiletích svědky velkých změn, kterými rodina prochází. Vstup do 

manželství je oddalován, manželství již ztratilo monopolní postavení v rámci partnerských 

soužití. Vedle něj existují jiné formy partnerství, nesezdaná soužití, oddělená soužití, soužití 

dvou lidí stejného pohlaví. Stále rozšířenější je také volba nežít trvale s partnerem a s tím 

související dnes často diskutovaný fenomén „singles“. Emancipace žen a sociální stát 

umožňují zvolit osamělé rodičovství. Zejména ženy si tímto způsobem mohou naplnit své 

mateřské aspirace a zároveň nebýt závislé na příjmu manžela.

Cílem této studie je srovnání vývoje jednotlivých typů rodinného soužití v rámci 

české společnosti ve třech různých obdobích -  za první republiky, v době reálného 

socialismu a po roce 1989. V rámci těchto obdobích si všímám všeobecné ekonomické 

a sociální situace, rodinné politiky, vývoje sňatečnosti, sňatkového věku, porodnosti 

a rozvodovosti a v neposlední řadě vývoje alternativních forem soužití -  nesezdaného 

soužití, „singles“ a osamělého rodičovství.

2. Metodologie

Práce je koncipována jako historicky orientovaná komparativní studie. Komparativní 

metoda je vhodným nástrojem pro pochopení významu a rozsahu jednotlivých forem soužití 

v historickém kontextu1. Studie vychází ze sekundární analýzy dostupných statistik2, 

výsledků výzkumných šetření a prací odborníků zabývajících se tématem rodiny, rodinné 

politiky a obyvatelstva Československa a České republiky.

1 Takovéto srovnání různých sociálních skupin a institucí uvnitř jedné a téže společnosti se nazývá 
intra-cultural comparison [Velký sociologický slovník 1996: 1412].
2 Významným zdrojem informací je pravidelné sčítání lidu uskutečňované v režii Českého statistického úřadu. 
Informace jsou dostupné na internetových stránkách ČSÚ.
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Kritéria srovnávání byla vymezena takto: 

sociální a ekonomická situace 

rodinná politika3 

manželská rodina

o vývoj sňatečnosti a sňatkového věku 

o vývoj rozvodovosti 

o vývoj porodnosti 

alternativní formy rodinného soužití 

o nesezdaná soužití

o „singles“

o osamělé rodičovství.

Samostatnou kategorii tvoří soužití dvou osob stejného pohlaví, které není 

předmětem této studie. Tento typ soužití by byl jistě vhodným tématem pro samostatnou 

studii.

Výše vymezená kritéria jsou srovnávána v rámci třech časových úseků. První je 

dvacetileté období první republiky (1918 -  1938). Další je období čtyřiceti let reálného 

socialismu, které začíná převzetím moci komunistickou stranou v roce 1948 a končí 

„sametovou revolucí“ v roce 1989. Poslední období plynule navazuje na předcházející a je 

popisováno až do současnosti.

Tato tri období nebyla zvolena náhodně. Období reálného socialismu ovlivnilo 

veškerý život obyvatel Československa a svými zásahy přerušilo přirozený vývoj. Česká 

rodina se v době první republiky svým demografickým chováním podobala jiným 

západoevropským zemím. Po druhé světové válce se však u nás vyvinul značně extenzivní 

populační režim, který nás posunul spíše směrem k tradičnímu „východoevropskému“ typu 

rodiny. Tento typ rodiny se vyznačoval zejména nízkým věkem při sňatku, vysokým 

podílem osob vstupujících do manželství, vysokým počtem interrupcí a rozvodů [Sirovátka 

2003, Musil 1996]. Po pádu komunismu se demografické chování obyvatelstva opět začalo 

přibližovat rodinám západoevropským.

3 Rodina funguje jako poměrně uzavřená jednotka chránící si své soukromí před neosobním okolním světem. 
Zároveň je však otevřená vlivům okolí. Matoušek [2003] uvádí, že každá společnost předepisuje svým členům 
jistý étos týkající se zakládání a vedení rodiny. Lidé se jím řídí, ať již vědomě či neuvědoměle. Všeobecně 
uznávané hodnoty určité doby například určují, zdaje žádoucí uzavírat manželství, kdo může a nemůže založit 
rodinu, zdaje žádoucí mít děti, v jaké době a kolik. Tyto hodnoty rodinu ovlivňují, ale současně je také rodina 
pomáhá spoluvytvářet. Proces formování rodiny je tedy potřeba vnímat v širším kontextu celkové politické, 
ekonomické a sociální situace dané společnosti, která je formována jak politickou mocí, pomocí rodinné 
politiky, tak ekonomickou vyspělostí a kulturním rozvojem společnosti.
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3. Charakteristika rodiny

Rodina tvoří základní článek sociální struktury a základní ekonomickou jednotku. 

Jejími hlavními funkcemi jsou funkce reprodukční a socializační, zároveň zajišťuje přenos 

kulturních vzorců a zachování kontinuity kulturního vývoje [Velký sociologický slovník 

1996: 940]. Pod tímto zorným úhlem lze na rodinu pohlížet z více rovin. Základem této 

studie bude pohled na rodinu jako na společenskou skupinu, která může nabývat různých 

podob. Ať již hovoříme o jejím vnitřním členění, o její velikosti nebo o vazbách navenek. 

Rodinná skupina složená z rodičů a jejich dětí žijící ve společné domácnosti byla nazvána 

rodinou nukleární [Velký sociologický slovník 1996: 941], Takovýmto typem rodiny 

prochází v určité fázi svého života velká část naší populace, je tedy rozhodně důležitým 

činitelem v utváření sociálních vazeb a v procesu socializace jedince. Současně však není 

jediným typem rodinného soužití.

Alan [1989b: 2 - 3 ]  popsal tři ideologické přístupy k rodině a její budoucnosti 

koexistující v české společnosti. Podle prvního dochází k postupnému přenosu jednotlivých 

funkcí rodiny na jiné společenské instituce a postavení rodiny tak slábne a bude slábnout

i nadále. Druhý přístup chápe rodinu jako základ společnosti a preferuje unifikovaný 

„ideální“ typ rodiny. Poslední přístup uznává existenci vývojových změn. Adaptace rodiny 

na tyto změny vede k rozvoji různých forem rodinného soužití. Alan, vědom si těchto změn 

v rodinném soužití a potřeby reagovat na dosavadní vývoj a současný stav rodiny, zavádí 

pojem „modálni rodina“, který zahrnuje vedle rodiny nukleární také rodiny neúplné, 

bezdětná manželství, nesezdaná soužití, rodinné sítě vzniklé z opakovaných sňatků 

rozvedených a jiné.

Předmětem této studie je rodina modálni v tom smyslu, v jakém ji zavedl J. Alan.

4. Sociální a ekonomická situace

Jak je uvedeno výše, rodinu je třeba vnímat v kontextu okolního světa, neboť rodina 

v tomto světě žije, ovlivňuje ho a je jím ovlivňována.

České země za první republiky patřily v mnoha ohledech k moderním evropským 

společnostem s vysokou mírou industrializace. Podíl osob závislých na zemědělství, 

lesnictví a rybářství se pohyboval kolem 25 %4 a neustále se zvyšoval podíl povolání 

v terciární sféře. To řadilo české země do hospodářského makroregionu západní Evropy.

4 V Anglii a Walesu činil podíl osob závislých na zemědělství, lesnictví a rybářství 5 %, v Německu 20 %, ve 
Francii 28 %. Směrem na východ od nás byl tento poměr vyšší: v Maďarsku 52 %, v Sovětském svazu 78 % 
[Musil 1996: 283].
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Současně však přetrvávaly některé problémy, jako nedostatečná úroveň infrastruktury, 

zejména bydlení a telefonizace. Naopak na dobré úrovni bylo školství a zdravotnictví. 

Negramotnost byla na nízké úrovni a postupně se ji podařilo zcela odstranit. Většina 

obyvatelstva však dosáhla pouze základního vzdělání5.

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století probíhala v Evropě demografická 

revoluce, která se projevovala zejména snižováním úmrtnosti a porodnosti a s tím 

souvisejícím stárnutím populace. V českých zemích byla demografická revoluce ukončena 

ve třicátých letech dvacátého století, omezování plodnosti bylo pozorováno až do čtyřicátých 

let [Musil 1996].

Demokratické procesy se dotkly také rodinného života. V roce 1918 byl poprvé 

umožněn rozvod členům římskokatolické církve6. Snížil se věk způsobilosti uzavřít sňatek 

na 21 let a uzavírání sňatků se stalo obecně snadnější. Zlepšilo se postavení žen (bylo 

zavedeno volební právo žen) a ochrana práce žen a dětí. V rodinách přesto přetrvával jistý 

konzervatismus a nerovnováha v dělbě práce. Manželství si zachovávalo velkou prestiž, žít 

v manželství patřilo k znakům životního úspěchu7 [Musil 1996],

Krátké období hospodářské prosperity ve dvacátých letech skončilo s nástupem 

světové hospodářské krize v letech třicátých, následovala nacistická okupace a vznik 

Protektorátu Čechy a Morava. Nezaměstnanost, národnostní problémy a celková nepříznivá 

sociální situace s velkými nejistotami se projevila v demografickém chování obyvatelstva 

(zejména snižováním sňatečnosti a porodnosti).

Nástup komunistického režimu po druhé světové válce zasáhl do všech úrovní života 

občanů. Přirozený vývoj byl přerušen, došlo k znárodnění majetku, centrálnímu plánování 

a státnímu patemalismu vedoucímu k nesvobodě obyvatelstva. Vznikla uniformní společnost 

se vzrůstajícím podílem dělnické třídy. Soustavně byl rozvíjen kult pracujících a vysoká 

zaměstnanost žen. Totalitní stát se snažil vzít rodinám výchovné a socializační funkce 

a nechat jim pouze biologicko-reprodukční funkci [Národní zpráva o rodině 2004]. Státu se 

však nepodařilo vybudovat fungující síť služeb, která by rodinám (zejména matkám) 

usnadnila domácí práce a péči o děti. Přes veškeré úsilí státu rodina postupně nabyla na 

významu jak pro totalitní režim samotný, tak i pro lidi, kteří vněm  žili. Těm se sféra 

soukromí jejich rodin stala poslední autenticitou žitého světa. Současně se sociální kapitál

5 V roce 1930 bylo zjištěno 2,5 % osob negramotných, zejména nejstarších lidí. Odborné nebo středoškolské 
vzdělání mělo v roce 1920 ve věku 25 -  29 let pouze 10 % osob, vysokoškolské necelé 1 % [Musil 1996: 319].
6 Byl zaveden „rozvod od stolu a lože“ bez možnosti uzavřít nový sňatek a „rozluka“ jako plný právní zánik 
manželství. Právní rozpad manželství však v té době nebyl obecně přijímán jako normální chování 
nevydařených manželství [Musil 1996: 321].
7 Do manželství vstupovalo v roce 1930 kolem 95 % mužů a 90 % žen [Musil 1996: 321].
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rodinných a příbuzenských sítí stal v nedostatkové příkazové ekonomice významným pro 

získávání nedostatkových komodit a služeb [Sirovátka 2003]. Z empirických výzkumů 

provedených Výzkumným ústavem sociálního rozvoje a práce v osmdesátých letech 

vyplynula výrazná životní orientace lidí na rodinné soukromí jako prostředí, ve kterém se 

jedinec může “skrýt” před soustavným tlakem enormně zpolitizovaného a zformalizovaného
o

veřejného prostředí [Alan 1990]. Spolu se značnou podporou manželských rodin vedla tato 

situace k nízkému věku novomanželů a k vysoké míře sňatečnosti. Snaha státu o oslabení 

rodinných funkcí značně přispěla ke zvyšující se míře rozvodovosti.

Pozitivním rysem této doby byl trvalý nárůst úrovně vzdělání. Podle výsledků sčítání 

lidu mělo v roce 1950 pouze základní vzdělání 83 % obyvatelstva nad 15 let, v roce 1991 

tento podíl klesl na 33 %. Prudce se zvyšovalo zastoupení absolventů středních škol 

s maturitou, jejichž podíl činil 5 % v roce 1950, v roce 1991 již 23 %. Podíl 

vysokoškolských absolventů stoupl ve shodných obdobích z 0,9 % na 7,2 % [Musil 

1996: 341],

Proces transformace české společnosti a přechodu na tržní hospodářství po roce 1989 

byl doprovázen proměnou hodnotových orientací. Česká společnost začala být stále více 

orientována na výkon a individuální úspěch. Po dlouhých letech reálného socialismu se před 

lidmi objevily nové možnosti seberealizace, otevřely se hranice a výrazně se rozšířily 

pracovní příležitosti. Vedle příležitostí přinesla tato doba také nejistoty a rizika v podobě 

hrozby nezaměstnanosti, ztráty sociálních jistot a často komplikované ekonomické situace 

zejména mladých a méně vzdělaných lidí. Bytový problém se přesunul z oblasti 

nedostatkovosti do oblasti finanční náročnosti. Úroveň vzdělanosti obyvatelstva se postupně 

zvyšovala9.

V devadesátých letech se u nás začaly projevovat trendy známé ze západní Evropy 

šedesátých let, označované jako druhý demografický přechod10. Hodnota rodiny a rodinného 

štěstí zůstala pro mladé lidi stále dominantní11, nicméně její pozici oslabují jiné, často

8 Novomanželé dostávali novomanželské půjčky a měli výrazně vyšší šanci přidělení bytu, kterých byl 
nedostatek. V roce 1970 chybělo k uspokojení minimální potřeby 208 tisíc bytů [Musil 1996: 344],
9 V roce 2001 byl v populaci České republiky ve věku 15 a více podíl absolventů středních škol s maturitou
28 %, vysokoškolských absolventů 9 %. Pouze základního vzdělání dosáhlo 23 % populace ve věku 15 a více 
[ČSÚ].
10 Neboli druhá demografická tranzice. Jeho charakteristickým znakem je pokles úrovně plodnosti pod hranici 
prosté reprodukce, která nezaručuje početní obnovu populace. Je spojován s růstem individualismu a se 
změnami v hodnotové orientaci lidí i jejich demografického chování. Vedle manželství se začínají prosazovat 
jiné rodinné vztahy, dochází k růstu nesezdaných soužití, zvyšování podílu dětí narozených mimo manželství 
a k zvyšování věku matek v době prvního porodu [Kalibová 2001: 42 -  43],
11 Výsledky výzkumu „Mladá generace“ z roku 1997 prokázaly, že mladí lidé ve věku 18 -  30 let považovali 
pro svůj život za nejlepší: žít s partnerem „na zkoušku“ a později s ním/ní uzavřít sňatek (68,2 %), život

8



protichůdné, hodnoty. Být úspěšný dnes vyžaduje maximální flexibilitu, vysokou 

angažovanost a výkonnost, což je obtížně slučitelné s rolí jedince jako plnohodnotného člena 

rodiny.

5. Rodinná politika

Rodinná politika, tedy politika ve prospěch rodiny, může být chápána různě. V této 

studii se zaměřím převážně na užší pojetí rodinné politiky, které zahrnuje dávky a služby
• 17směřující k párům s dětmi či k osamělým rodičům .

Za první republiky se oblast sociální politiky teprve utvářela. Hlavními nástroji 

sociální politiky ve vztahu k rodinám byla sociální péče zahrnující především rozšířenou 

chudinskou péči a oblast pomoci v mateřství. V rámci sociální péče se pomáhalo potřebným 

rodinám s dětmi, byl zajištěn bezplatný porod, jesle a mateřské školy, zřizovaly se sirotčince, 

nalezince a polepšovny. Veřejným a státním zaměstnancům byly vypláceny přídavky na děti 

pro první a druhé dítě, byla prodloužena ochranná lhůta před a po porodu pro zaměstnanou 

ženu. Důležitým cílem sociální politiky bylo snižování kojenecké úmrtnosti a zvýšení 

úrovně sociálně slabších vrstev společnosti. Třicátá léta byla ve znamení diskreditace 

rodinné politiky na základě ideologických prorodinných opatření po nástupu Hitlera k moci 

[Bartošová 1979],

Základní cíle sociální politiky a představy péče státu o rodinu po druhé světové válce 

byly vyjádřeny v Košickém vládním programu. Byla zde poprvé deklarována povinnost státu 

pečovat o mladou generaci, čímž se otevřely dveře pro státní intervenci do rodiny. V roce 

1945 byly zavedeny rodinné přídavky všem zaměstnancům povinně pojištěným pro případ 

nemoci na každé nezaopatřené dítě. Rodinná politika socialistického státu byla pevně 

spojena se základními sociálními cíly a ideály socialismu13. Zákon o národním pojištění se 

stal základem pro vytvoření systému sociální ochrany. V roce 1947 byla zavedena podpora 

při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a rodinné přídavky14, od roku 1948 byly 

vypláceny zvýhodněné novomanželské půjčky. Další podpora byla poskytována 

v souvislosti s potřebami národního hospodářství. Byla rozvíjena péče o děti pracujících

v manželství bez předchozího života „na zkoušku“ (20,6 %), 9 % zvolilo nesezdané soužití, 2,2 % život bez 
stálého partnera [Hamplová 2000: 68].
12 Vedle užšího pojetí rodinné politiky existuje širší pojetí, ve kterém je rodinná politika rozšířena na všechny 
oblasti veřejných politik, jež mohou mít potenciální vliv na blaho rodiny [Matějková, Paloncyová 2005].
13 V některých případech sociální cíle dobově splynuly s ekonomickými zájmy. Například masová 
zaměstnanost žen znamenala součást emancipačního programu i uspokojení potřeb extenzívní ekonomiky 
[Alan 1989a].
14 V roce 1959 přejmenovány na přídavky na děti.
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zejména v preferovaných odvětvích (hutě, doly, strojírenské závody), zakládaly se instituce 

předškolní péče. Snížení porodnosti na konci padesátých let vedlo k zavedení 

propopulačních opatření, které byly realizovány pomocí „Sociálního programu pomoci 

rodinám s dětmi“ v roce 1969. Společenská podpora rodinám s nezaopatřenými dětmi se 

stala univerzální (bez zřetele k socio-profesnímu zařazení rodičů). Tato opatření15 vedla ke 

krátkodobému zvýšení sňatečnosti, porodnosti (tzv. Husákovy děti), ale i následné 

potratovosti a rozvodovosti. Tento vzestup byl částečně zapříčiněn také tím, že v té době 

vstupovaly do věku maximální fertility početně silné ročníky žen narozených po druhé 

světové válce [Bartošová 1979].

Patemalistický způsob řízení aplikovaný socialistickou vládou vystřídal spíše 

liberální postoj vedený snahou podporovat odpovědné sociální chování obyvatel. 

B. Matějková a J. Paloncyová [2005] píší o tzv. postsocialistickém režimu sociálního státu, 

který se nachází v určité přechodné fázi a snaží se reagovat na nové sociální podmínky. 

Tento typ sociálního státu se podle autorek vyznačuje vysokou zaměstnaností žen, dlouhou 

rodičovskou dovolenou, rozvinutým systémem péče o děti, testovaným typem sociálních 

dávek, jejichž výše však často demotivuje k pracovnímu zapojení. Hlavním tématem většiny 

evropských rodinných politik je dnes sladění pracovního a rodinného života. Autorky 

poukazují na to, že česká rodinná politika v tomto směru spíše zaostává a nereaguje na 

aktuální potřeby lidí.

Součástí opatření pro rodiny s dětmi je v současné době finanční podpora, 

odehrávající se v oblasti daňových opatření a v oblasti systému sociálního zabezpečení 

(prostřednictvím sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální péče), dále systém 

sociálních služeb, pracovněprávní ochrana a ochrana rodin před domácím násilím 

[Rodina 2006].

6. Manželství

Velký sociologický slovník [1996: 590] hovoří o manželství jako o obvykle 

společensky uznaném, legalizovaném sexuálním vztahu mezi dvěma nebo více partnery 

opačného pohlaví, o kterém se předpokládá, že se dříve či později stane základem rodiny. 

Z kapitoly č. 4 vyplývá, že v průběhu posledních desetiletí se přístup lidí k manželství

15 Mateřský příspěvek byl od roku 1970 poskytován všem ekonomicky činným ženám po narození druhého 
a dalšího dítěte do věku jednoho roku dítěte. Zvýšila se podpora při narození dítěte. V roce 1973 byly podstatně 
zvýšeny příspěvky na děti rodinám se dvěma a více dětmi, v témže roce byly zavedeny výhodné státní půjčky 
mladým manželům se státním příspěvkem po narození dítěte ve formě odpisů 2000 Kčs u prvého a 4000 Kčs 
u druhého a dalších dětí [Bartošová 1979: 42 -  63].
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změnil. Na počátku dvacátého století žila většina dospělé populace v úplných rodinách, žít 

v manželství patřilo k znakům životního úspěchu. Moderní doba kladoucí důraz na 

individualitu a seberealizaci jedince sebou přináší větší svobodu ve volbě partnerského 

života. Společnost je více tolerantní k alternativnímu způsobu života. Vedle sebe žijí rodiny 

manželské, rozvedené, nesezdané páry s dětmi i bez dětí, homosexuální páry, svobodné 

matky i jednotlivci16. Přestože manželství již ztratilo své monopolní postavení 

v partnerských soužití, pro většinu lidí zůstává významnou hodnotou. Výzkum „Naše 

společnost 2005“, který provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění na 1060 

respondentech, odhalil, že vstoupit někdy v budoucnu do svazku manželského plánovalo 

81 % svobodných žen a 64 % svobodných mužů. Ze stejné studie dále vyplývá, že 

nejčastějším důvodem pro uzavření manželství jsou děti (50 %) a přesvědčení, že „ve dvou 

se to lépe táhne“ (30 %).

6.1 Sňatečnost a sňatkový věk
V první polovině dvacátého století se průměrný věk při uzavírání sňatků pohyboval 

na poměrně vysoké úrovni. U svobodných mužů okolo 28 let (28,6 v roce 1921), 

u svobodných žen okolo 25 let (25,9 v roce 1921) [Kučera 1994, Musil 1996]. Bartošová 

[1979: 65 -  69] uvádí, že v té době bylo při výběru partnera zohledňováno především věno 

nevěsty a „zajištěné postavení“ ženicha. Ze sčítání lidu v roce 1931 vyplynulo, že časné 

sňatky uzavírali muži, kteří byli nejlépe zajištěni, dále pak dělníci, kteří neměli naději ani 

později získat lepší postavení. První poválečná léta byla ve znamení kompenzačního 

vzestupu sňatečnosti, ke kterému přispěly časté sňatky válečných vdov17. Až do roku 1931 

se hrubá míra sňatečnosti držela na poměrně vysoké hranici nad 9 promile18. Ve třicátých 

letech se intenzita sňatečnosti vlivem světové hospodářské krize snižovala až k 7,9 promile 

v roce 1935 [Musil 1996].

Období reálného socialismu je charakteristické neustálým zvyšováním počtu sňatků 

a také nízkým věkem průměrného věku snoubenců19. Potřeba ekonomického zajištění 

a majetku při vstupu do manželství vystřídalo vědomí sociálních jistot v podobě jistoty 

zaměstnání a sociálních výhod poskytovaných sociálním státem. Sňatkový věk u nás patřil

16 Tato tolerance je do jisté míry daná také sekularizací společnosti. Zatímco v době první republiky se naprostá 
většina obyvatelstva hlásila k určitému náboženství (bez vyznání bylo pouze kolem 8 % obyvatelstva 
[Musil 1996]), v posledním sčítání lidu v roce 2001 se již 59 % obyvatel nepřihlásilo k žádného náboženství.
17 Musil [1996] uvádí, že v letech 1919 -  1921 představovaly téměř 9 % úhrnu sňatků. Později se podíl vdov 
mezi nevěstami opět vrátil na úroveň 3 -  4 %.
18 Udává počet sňatků na 1000 obyvatel středního stavu v ročním vymezení.
19 Vládnoucí režim silně ovlivnil sňatkové chování, které vykazovalo dosti univerzální rysy. Mladí lidé 
uzavírali manželství ve věku 18 až 26 let a do věku 29 let žen se narodila většina dětí. Rodiny se nejčastěji 
spokojily se dvěma dětmi [Bartošová 1979].

11



v té době k nejnižším v Evropě. Průměrný věk mužů při prvním sňatku se v letech 1961 až

1988 pohyboval v úzkém rozmezí 24,2 -  24,9 roků, obdobně u žen 21,4 -  21,8 roků 

[Kučera 1994], Alan [1989a] tento věkový posun dává do souvislosti se snižováním hranice 

biologického zrání, s oslabením kontrolních mechanismů vstupu do manželství, s uvolněním 

sexuálního chování a s tím související možností otěhotnění partnerky před vstupem do 

manželství.

Transformace české společnosti v devadesátých letech vedoucí ke změně hodnotové 

orientace i ekonomické a sociální situace měla za následek postupné zvyšování sňatkového 

věku a plynulý pokles sňatečnosti. Průměrný věk ženy při prvním sňatku se ze vstupních 

21,6 roků v roce 1990 zvýšil na hodnotu 28,1 roků v roce 2005 (30,7 roků pro muže) [ČSÚ]. 

Počátkem devadesátých let bylo ročně uzavíráno více než 70 tisíc sňatků, v roce 2003 jich 

bylo poprvé od první světové války v České republice uzavřeno méně než 50 tisíc.

V následujícím roce se počet sňatků mírně zvýšil na hodnotu 51 447 [ČSÚ].

Tyto změny v demografickém chování obyvatelstva zaměstnávají řadu odborníků.

V české odborné literatuře nalezneme pro tento jev dvě různá vysvětlení. Rabušic 

[1996, 1997] se domnívá, že Česká republika začala vykazovat charakteristiky režimu druhé 

demografické tranzice a tím se přibližuje ostatním západoevropským zemím. Za hlavní 

příčinu demografických změn u nás považuje vznik demografického prostoru pro svobodné 

individuální volby a životní styl. Podle jeho slov jsou tedy současné populační trendy 

zdravou součástí celkového vývoje naší společnosti. Naproti tomu Rychtaříková 

[1996, 1997] polemizuje, že demografické charakteristiky svědčí spíše o krizovém chování 

obyvatelstva. Za poklesem sňatečnosti a odkládáním vstupu do manželství vidí nepříznivé 

ekonomické podmínky transformující se české společnosti. Mladí lidé pociťují nejistotu, 

nejsou dostatečně ekonomicky a sociálně zabezpečeni a těžko shánějí vlastní bydlení.

Ze zahraničních autorů je zajímavý názor Oppenheimerové, která vysvětluje změnu 

partnerského chování pomocí změn na sňatkovém trhu. Podle ní ženy zvýšily nároky na 

kvality svého partnera v důsledku jejich vyššího vzdělání, vyšší míry zaměstnanosti 

a narůstající finanční nezávislosti. Delší doba chození spolu a společné soužití bez sňatku je 

potřebné pro pečlivější hledání vhodného partnera [Rabušic 1997, Oppenheimer 1988].
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Tabulka č. 1: Hrubá míra sňatečnosti(počet sňatků na 1000 obyvatel)

1. Období 2. Období 3. období
Průměr Hrubá míra Průměr Hrubá míra

Rok
Hrubá míra

let/ rok sňatečnosti let/ rok sňatečnosti sňatečnosti
1919 12,4 1950-54 8,9 1990 8,8
1920 13,6 1955-59 7,5 1992 7,2
1921 12,5 1960-64 8,0 1994 5,7
1922 10,6 1965-69 8,8 1996 5,2

1925-29 9,5 1970-74 9,6 1998 5,3
1930-34 0° OO 1975-79 9,0 2000 5,4

1935 7,9 1980-84 7,7 2002 5,2
1937 8,6 1985-89 7,9 2004 5,0

Zdroj: Kučera 1994 (1919 -  1989), ČSÚ (1990 -  2004)

6.2 Rozvodovost

Jedním z negativních vlivů provázejícím změnu hodnotové orientace naší společnosti 

je zvyšující se míra rozvodovosti. V současné době se u nás rozvádí polovina všech 

vzniklých manželství. Podle informací Českého statistického úřadu patří Česká republika do 

skupiny pěti až šesti evropských zemí s nej vyšší úrovní rozvodovosti. Tato dlouhodobě 

působící situace má za následek velký podíl neúplných rodin a vytváří tedy prostředí vhodné

pro vznik alternativních forem soužití. Přestože to není účelem, vede tato situace ke
20zvýšenému počtu nesezdaných soužití či domácností jednotlivců, neboť z výzkumů 

vyplývá, že jen velmi malé procento rozvedených plánuje další sňatek.

Období první republiky je charakteristické nízkou mírou rozvodovosti. Nově přijatý 

zákon o rozvodech z roku 1918 měl sice za následek vzestup rozvodovosti, přesto se 

rozvodovost po celé první období držela na relativně nízké úrovni. Rozvodem končilo kolem 

5 % manželství. Roční počty rozvodů jen výjimečně překročily hranici 7 tisíc. Dobré 

manželství v té době bylo součástí sociálního statusu, žít v manželství patřilo k znakům 

životního úspěchu [Musil 1996: 321].

V období reálného socialismu u nás začala rozvodovost stoupat a neustálý nárůst 

počtu rozvodů můžeme pozorovat až do současnosti. Kontinuitu stoupající míry 

rozvodovosti, narozdíl od většiny ostatních demografických procesů, nepřerušil ani rok 

1989 a následný vývoj. Jestliže se míra rozvodovosti21 ve dvacátých letech pohybovala 

okolo hodnoty 0,4, v sedmdesátých letech převýšila hranici 2,0. V roce 1969 překročil roční

20 Např. [Šamanová 2005]
21 Udává počet rozvodů na 1000 obyvatel.
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počet rozvodů hodnotu 20 tisíc. Stoupající tendence vyvrcholila v roce 1990, kdy míra 

rozvodovosti dosáhla hodnoty 3,1. V dalších letech zaznamenáváme slabé kolísání kolem 

této hodnoty s mírně zvyšujícím se trendem. Nově přijatý zákon o rodině v roce 1998, který 

zpřísnil podmínky rozvodu, vedl k mírnému snížení rozvodovosti v následujících dvou 

letech. Brzy se však počet rozvodů vrátil na hodnoty těsně před úpravou zákona a nadále 

rostl.

V pozadí této situace jistě stojí sociální proměny a principy, na kterých je manželství 

založeno. Rozvod se zbavil zabarvení sociálního stigmatu a začal být považován za legální 

ukončení nepodařeného manželství22. Nižší sociální kontrola, právo osobní volby partnera, 

emancipace žen, uvolnění sexuálních norem a odstraňování náboženských bariér vedou 

k nestabilitě manželství. Citová legitimace partnerského vztahu často překrývá stabilizační 

význam hodnot jako zodpovědnost a stálost a vede k nedoceňování objektivních podmínek 

rozvoje manželských a rodinných vztahů [Alan 1990]. Zároveň stoupá počet osob, které se 

již s rozvodem setkali, ať již osobně nebo zprostředkovaně. Takové osoby často zaujímají 

liberálnější postoj k rozvodům. Týká se to zejména dětí rozvedených rodičů, v jejichž 

rodinách často dochází k mezigeneračnímu přenosu rozvodového chování24.

Tabulka č. 2: Hrubá míra rozvodovosti (počet rozvodů na 1000 obyvatel)

1. Období 2. Období 3. období
Průměr Hrubá míra Průměr Hrubá míra Rok Hrubá míra
let/ rok rozvodovosti let/ rok rozvodovosti rozvodovosti

1919 0,21 1950-54 1,16 1990 3,09
1920 0,36 1955-59 1,36 1992 2,77
1921 0,49 1960-64 1,45 1994 2,99
1922 0,55 1965-69 1,83 1996 3,21

1925-29 0,44 1970-74 2,38 1998 3,14
1930-34 0,50 1975-79 2,56 2000 2,89

1935 0,59 1980-84 2,76 2002 3,11
1937 0,67 1985-89 2,96 2004 3,24

Zdroj: Kučera 1994 ( roky 1919 -  1989), ČSU (roky 1990 -  2004)

22 V roce 2004 bylo z návrhů na rozvod kladně rozhodnuto u více než 87 %  žádostí [ČSÚ].
23 Souvisí se sekularizací společnosti. Ze sčítání lidu z let 1991 a 2001 vyplývá nižší podíl rozvodů u věřících 
obyvatel než u osob bez vyznání. Zároveň byl v porovnání výsledků z těchto dvou let zaznamenán nárůst 
rozdílu mezi těmito skupinami obyvatel.
24 Podle Alana [1989a: 319] značné množství výzkumů nedokázalo vyvrátit hypotézu, že děti z rozvedených 
manželství se rozvádějí častěji než děti z manželství monogamních.
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6.3 Porodnost

Úroveň porodnosti první republiky byla zpočátku ovlivněna krátkou poválečnou 

kompenzační vlnou porodů. Uhmná plodnost25 dosáhla v letech 1920 -  1921 úrovně 3,0 živě 

narozených dětí na jednu ženu. Výrazné zhoršení sociální situace způsobené hospodářskou 

krizí vedlo k poklesu porodnosti až na minimum v letech 1936 -  1937, kdy úhrnná plodnost 

činila 1,68 [Musil 1996]. Omezování plodnosti bylo záměrné, odhaduje se, že v té době se 

prováděly desetitisíce nelegálních potratů ročně (zároveň působil vyšší sňatkový věk žen, 

neplodnost a u části populace znalost mužské antikoncepce -  kondomů). Ubývalo především 

dětí vyšších pořadí, zvyšoval se podíl rodin jen s jedním nebo dvěma dětmi. Pokračoval tak 

proces omezování plodnosti započatý již před válkou [Kučera 1994, Musil 1996].

Období po druhé světové válce bylo ve znamení zvyšující se míry porodnosti. Roční 

přirozený přírůstek se v letech 1945 - 1953 udržoval na příznivé hladině 8 -  9,5 promile 

[Kučera 1994], Zhoršená sociální situace rodin s dětmi po měnové reformě v roce 1953 

a přijetí zákona o umělém přerušení těhotenství v roce 1957 spolu s dalšími okolnostmi26 se 

negativně promítly do demografického chování obyvatelstva. Koncem šedesátých let se 

úhrnná plodnost snížila pod hranici potřebnou pro prostou reprodukci populace 

(tzv. replacement level; hodnota 2,1). Propopulační opatření státu vedla k rychlému avšak 

krátkodobému vzestupu porodnosti. Dlouhodobě se však v socialistickém Československu 

podařilo stabilizovat plodnost na poměrně vysoké úrovni.

Po pádu komunistického režimu se v naší společnosti začaly projevovat tendence 

známé ze západní Evropy. Porodnost se od roku 1992 neustále snižovala hluboko pod 

hranici prosté reprodukce. Hrubá míra porodnosti se snížila z hodnoty 12,4 v roce 1989 na 

hodnotu 9,6 v roce 2004. Současná intenzita plodnosti na úrovni 1,28 dítěte na jednu ženu 

(2005) patří k nejnižším na světě [ČSÚ].

Pokles porodnosti je vysvětlován velkými změnami v životních podmínkách lidí 

a změnou hodnotových orientací obyvatelstva. Aries zastává názor, že dnešní mladí lidé 

plánují svůj život již ne výlučně z hlediska dítěte (jak tomu bylo u rodin devatenáctého 

a počátku dvacátého století), ale především z hlediska svého blaha. To vede k omezování 

počtu dětí v rodinách a ke zvyšující se chtěné bezdětnosti [Rabušic 1996]. Nástup 

antikoncepční pilulky v šedesátých letech, následné nové formy antikoncepce a moderní

25 Počet živě narozených dětí, připadajících na 1 ženu ve věku 1 5 - 4 9  let.
~Ď Postupný nábor žen do pracovního poměru, nedostačující počet zařízení pro péči o děti, nedostatečná bytová 
výstavba a vybavování domácností předměty usnadňujícími domácí práce, zásobovací problémy a vylidňování 
vesnic [Bartošová 1979],
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technologie potratů umožňují efektivní plánované rodičovství, které má za následek omezení 

plodnosti na chtěný počet dětí. Emocionální potřeby rodičů jsou často naplněny jedním nebo 

dvěmi dětmi [Populační vývoj ČR 2001].

Tabulka č. 3: Hrubá míra porodnosti (počet živě narozených na 1000 obyvatel)

1. Období 2. Období 3. období

Průměr Hrubá míra Průměr Hrubá míra
Rok

Hrubá míra
let/ rok porodnosti let/ rok porodnosti porodnosti

1919 19,1 1950-54 19,6 1990 12,60
1920 24,5 1955-59 15,9 1992 11,80
1921 25,7 1960-64 14,4 1994 10,30
1922 24,6 1965-69 14,4 1996 8,80

1925-29 20,3 1970-74 17,00 1998 8,80
1930-34 17,5 1975-79 17,90 2000 8,80

1935 14,9 1980-84 13,80 2002 9,10
1937 14,3 1985-89 12,80 2004 9,60

Zdroj: Kučera 1994 (roky 1919 -  1989), ČSU (roky 1990 -  2004)

7. Jiné formy soužití

Z výše uvedeného vyplývá trend k omezování počtu sňatků, zvyšování sňatkového 

věku a udržování vysoké míry rozvodovosti. Všechny tyto tendence vedou jednoznačně 

k stoupající míře alternativních forem soužití jako např. nesezdaných soužití, samostatného 

žití jednotlivců nebo soužití osamělých matek (resp. otců) s dětmi.

Nárůst alternativních forem soužití můžeme pozorovat z údajů ze sčítání lidu. 

Z grafu č. 1 je  patrný plynulý pokles úplných rodinných domácností a naopak nárůst 

neúplných rodinných domácností a domácností jednotlivců. V počtech jednočlenných 

domácností jsou zahrnuti samostatně žijící důchodci, kteří tvoří jejich výraznou část27. Přesto 

také ve vývoji počtu jednočlenných domácností mladých lidí zaznamenáváme nárůst. 

Zatímco v roce 1961 žilo v jednočlenných domácnostech 5,6 % osob mladších 29 let, v roce 

2001 to bylo již 15,7 % [Tomášek 2006],

27 V roce 2001 tvořilo 45 % jednočlenných domácností obyvatelstvo starší 60 let [ČSÚ].
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Zdroj: ČSÚ

Zvyšující se sňatkový věk má za následek výrazné zvýšení počtu svobodných 

mladých osob. Počet a podíl ženatých a vdaných se nejvíce snížil ve věkové kategorii do 

25 let. V roce 2004 bylo ve skupině 20 -  241etých mužů ženatých pouze 4 %, žen v téže 

věkové kategorii vdaných 12 % [Kretschmerová 2005]. Přidáme-li ke svobodným početnou 

skupinu osob rozvedených a ovdovělých, máme dosti velkou část populace, která žije 

v soužití alternativních k manželství, nebo která zvolila život bez partnera. Tyto alternativní 

formy soužití charakterizuji v následujících odstavcích.

Tabulka č. 4: Podíl svobodných osob v průběhu let 1921 -  1980 (v %)

Rok
Podíl mužů Podíl mužů Podíl žen Podíl žen

20-24 let 50-54 let 20-24 let 50-54 let
1921 89,3 6,1 74,2 9,6
1930 89,9 5,7 66,3 9,9
1950 78,3 4,9 43,9 9,9
1961 72,9 5,2 32,0 6,7
1970 64,4 5,0 32,4 4,8
1980 66,9 5,4 29,7 3,5

Zdroj: Kučera 1994
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Tabulka č. 5: Podíl svobodných osob v průběhu let 1990  -  2001 (v %)

Rok
Podíl mužů Podíl mužů Podíl žen Podíl žen

23 let 50 let 20 let 50 let
1990 48,8 8,9 51,8 3,8
1993 64,7 18,2 70,4 12,1
1995 77,0 26,8 83,2 20,0
1997 83,0 26,9 88,6 21,3
1999 88,4 31,2 92,3 25,9
2000 90,1 30,4 93,5 25,5
2001 94,0 34,6 96,0 27,7

Zdroj: Kučera, Pavlík 2002

7.1 Nesezdaná soužití

Značný růst počtu nesezdaných soužití ve vyspělých zemích západní Evropy časově 

spadá do šedesátých let dvacátého století. I. Možný a L. Rabušic [1992] píší, že nesezdané 

soužití je chápáno jako následek socio-kultumích změn. Je charakterizováno jako 

„partnerství, které je individualizované, orientované směrem k seberealizaci, umožňující 

pocit nezávislosti, ale zároveň poskytující pocit intimity a osobní identity“. V souvislosti se 

změnami hodnotových orientací společnosti se změnil také pohled na nesezdané soužití 

(a obdobně také na ostatní alternativní formy soužití). Instituce, dříve vnímaná jako 

deviantní, se stala institucí tolerovanou. V porovnání se státy západní Evropy je v České 

republice zaznamenána stále nízká intenzita života v nesezdaném soužití u svobodných, a to

i v nejmladších věkových skupinách [Národní zpráva o rodině 2004],

V českém prostředí je nesezdané soužití stále interpretováno jako první forma 

společného soužití před uzavřením sňatku. V menší míře toto soužití manželství přímo 

nahrazuje. Přesný počet nesezdaných soužití není znám, neboť lze nesezdaná soužití těžko 

statisticky zachytit. Jedním zdrojem je pravidelné sčítání lidu, kde jsou nesezdaná soužití 

zjišťována od roku 1930. Tímto způsobem jsou zachyceny pouze případy, kdy oba partneři 

mají trvalé bydliště v téže bytové jednotce, jsou tedy jistě podhodnocené. Přesto je z nich 

patrný jistý trend. Zatímco v roce 1930 bylo zjištěno 40 tisíc nesezdaných soužití, při 

posledním sčítání v roce 2001 to již bylo 125 tisíc.
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Graf č. 2: Počet nesezdaných soužití podle sčítání lidu

Zdroj: Malá 2005 (Data ze sčítání lidu)

Rozborem dat z posledního sčítání lidu v roce 2001 můžeme zjistit, jaké trendy se 

v soužití nesezdaných vyskytují. Z výsledků vyplývá zvýšení počtu nesezdaných soužití ve 

všech věkových skupinách, nejvíce však u osob mladších 35 let. Zároveň se zvýšil podíl 

svobodných osob. V úhrnu tvořily svobodné ženy 35 % (jejich počet se téměř zdvojnásobil), 

rozvedené ženy 46 % a ovdovělé 15 %. Podíl svobodných mužů činil 41 %, rozvedených 

bylo zaznamenáno méně než polovina (49,5 %) a ovdovělých pouhých 5 % [Bartoňová 

2005]. Z hlediska vzdělání vzrostla intenzita života v nesezdaném soužití u mladých osob se 

středním a s vysokoškolským vzděláním, nejvyšší intenzitu však stále vykazují osoby se 

základním vzděláním [Národní zpráva o rodině 2004],

Dalším zdrojem informací jsou výzkumná šetření. První data pocházejí 

z osmdesátých a devadesátých let, kdy I. Možný a L. Rabušic [1992] provedli výzkum mezi 

snoubenci, kteří v té době uzavírali sňatek. Cílem bylo zjistit, zda se v tehdejším 

Československu vyskytovala nesezdaná soužití. Podařilo se prokázat, že téměř polovina 

dotázaných novomanželů měla zkušenosti s předchozím soužitím bez sňatku. Na základě 

empirické evidence rozlišili tři základní typy nesezdaných soužití. První „de-facto 

manželství“ zakládají lidé středního a vyššího věku, nej častěji rozvedení či ovdovělí, kteří 

nevychovávají děti a neplánují vstoupit do manželství. Další, tzv. „zasnoubená soužití“, tvoří 

mladí lidé, kteří spolu žijí ve společné domácnosti a plánují společný sňatek. Svatba může 

být uspíšena (často plánovaným) otěhotněním partnerky. Posledním typem je tzv. „reálné 

soužití skandinávského typu“, kdy mladí lidé spolu žijí, ale neplánují sňatek ani po narození 

dítěte. Autoři došli k závěru, že v době výzkumu byla mezi mladými nesezdanými páry
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v drtivé většině zastoupena tzv. „zasnoubená soužití“, nejednalo se tedy o přímou alternativu 

k manželství, ale spíše o jeho předstupeň.

S tímto závěrem korespondují také výsledky výrazně mladšího výzkumu „Bydlení 

mladé generace 2003“28. Z výsledků vyplývá, že s nesezdaným soužitím před uzavřením 

manželství mělo zkušenost 55 % všech dotazovaných manželských párů. Zároveň 81 % 

respondentů žijících v nesezdaném soužití plánovalo v budoucnu uzavřít manželství 

v případě změny vybraných životních okolností. Mezi nej důležitějšími okolnostmi se 

objevilo těhotenství partnerky, zkušenost se vzájemným nesezdaným soužitím, plánované 

početí dítěte a vyřešení bytové situace (samostatného bydlení) [Ettlerová, Matějková 2004].

Obě výše zmíněná výběrová šetření byla zaměřena na mladé lidi a obě se shodla na 

tom, že v české společnosti netvoří nesezdaná soužití mladých partnerů trvalou alternativu 

legálního manželství. Kjinému závěru bychom zřejmě došli, kdybychom dotazovali starší 

generaci reprezentovanou zejména rozvedenými a ovdovělými lidmi29.

Nesezdaná soužití nejsou uniformní formou soužití. I zde nacházíme velkou pluralitu 

vztahů. Jmenujme například partnerské vztahy, které nesdílejí společnou domácnost, tzv. 

„living apart together“ neboli „spolu, ale odděleně“ [Tomášek 2006]. Vtahy na dálku, které 

se stále častěji začínají prosazovat v závislosti na vzrůstajícím důrazu na kariéru a zahraniční 

zkušenosti, nebo vztah s ženatým mužem či vdanou ženou. Tato kategorie vztahů se však 

svou podobou dá zařadit také do „singles“, neboť partneři žijí většinu času odděleně, 

nesdílejí společné finance a často zažívají velkou míru svobody. Tito lidé, ačkoliv udržují 

některý z jmenovaných vztahů, označují často sami sebe za „singles“, jak potvrdil výzkum 

vedený M. Tomáškem [2006].

7.2 Singles

Z výše uvedeného vyplývá, že kategorie nesezdané soužití a „singles“ nelze 

jednoznačně oddělit. V minulosti byly tyto dvě kategorie spojené [Tomášek 2006], se 

vzrůstající pluralitou vztahů však nastala potřeba vymezit více kategorií alternativních 

uspořádání partnerských vztahů.

V sociologické literatuře se v souvislosti s fenoménem „singles“ začíná mluvit

o nové životní fázi, která bývá označována jako „pozdní mladost“ nebo „post-adolescence“

28 Byl uskutečněn Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí na vzorku 1516 respondentů ve věku 20 až 35 
let. Z nich 698 žilo v manželství, 316 v nesezdaném soužití a 502 jednotlivě.
29 Z výzkumu „Naše společnost 2005“ vyplývá, že rozvedené ženy deklarovaly ochotu uzavřít další sňatek 
pouze v 10 % případů a ve více než dvou třetinách případů byly rozhodnuty se již nevdát. Mezi rozvedenými 
muži mělo v úmyslu opakovaný sňatek uzavřít 25 % dotázaných, 52 % se již ženit nechtělo. Vdovy a vdovci 
v naprosté většině uzavírat další manželství nechtěli [Šamanová 2005],
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a její nástup je spojován zejména s prodlužující se dobou vzdělávacího procesu. Stádium 

dospělosti, spojované především se založením vlastní rodiny a s výchovou dětí, je posunuto 

do pozdějšího věku [Tomášek 2006]. Mladí lidé se na počátku své kariéry potřebují 

soustředit převážně na ni a obětují jí často velkou část svého času. Jak potvrzují výsledky 

výzkumů , tato fáze je často pouze dočasná, neboť ve většině případů „singles“ očekávají 

vstup do manželství v příštích několika letech. Tito lidé však tvoří pouze jednu kategorii 

„singles“. Stein je ve své typologii nazval “dobrovolní dočasní”. Vedle nich existují 

“dobrovolní stabilní”, kteří jsou s nesezdaným stavem spokojeni a nechtějí vstupovat do 

manželského svazku. Mezi důvody takového rozhodnutí můžeme nalézt kariéru, sexuální 

orientaci, určité rysy osobnosti, nebo příslušnost k církvi (např. kněží) či jiné organizaci. 

Dále odlišil ty, kteří aktivně hledají partnera (tzv. “nedobrovolní dočasní”) a ty kterým se 

partnera nepodařilo najít a tento stav akceptovali (tzv. “nedobrovolní stabilní”) [Radimská, 

Tomášek 2003].

V období před druhou světovou válkou byl všeobecně uznávanou normou život 

v manželství. Počty trvale svobodných zůstávaly poměrně nízké. Svobodných mužů ve věku 

50 -  54 let bylo kolem 6 %, žen kolem 10 % (tab. č. 4). V době komunistického režimu se 

pohled na trvale svobodné začal měnit, avšak panující situace (viz kapitola 4) motivovala 

převážnou část obyvatel k uzavírání manželství. Proto se počty trvale svobodných postupně 

snižovaly, jak je patrno z tabulky č. 4. Po pádu komunistického režimu se situace změnila. 

Přestože většina mladých svobodných lidí deklaruje záměr v budoucnosti uzavřít manželství, 

od roku 1989 jsme svědky neustálého nárůstu trvale svobodných lidí. Podle výše uvedené 

tabulky se podíl svobodných žen ve věku 50 let zvýšil z 12,1 % v roce 1993 na 27,7 % 

v roce 2001.

7.3 Osamělé rodičovství a rodičovství nemanželských párů

Emancipace žen a sociální stát umožňují zvolit osamělé rodičovství. Ženy si tak 

mohou naplnit své mateřské aspirace a zároveň nebýt závislé na příjmu manžela. Vývoj 

osamělého rodičovství je patrný z vývoje podílu dětí narozených mimo manželství. Tato data 

však postihují jak děti, které se narodily ženám bez partnera31, tak děti narozené do
o 'y

nesezdaného soužití .

30 Např. kvalitativní studie uskutečněná M. Tomáškem v letech 2003 -  2005 [Tomášek 2006]. Dále americké 
výzkumy [Cargan, L., Mělko, M. 1982. Singles: Myths and Realities. Beverly Hills: Sage in Tomášek 2006].
31 Výběrové šetření pracovních sil z roku 2004 odhalilo, že neúplné rodiny představovaly v roce 2004 téměř
12 % domácností, z nich v 56,4 % byly přítomny závislé děti. V čele naprosté většiny neúplných rodin se
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V období první republiky se podíl dětí narozených mimo manželství pohyboval okolo 

12 % [Kučera 1994] a v letech hospodářské krize byl zaznamenán mírný, avšak zřetelný 

pokles. V době reálného socialismu se vzhledem k vysoké míře sňatečnosti držel na nízké 

úrovni. Až do konce sedmdesátých let se pohyboval okolo 5 %, na počátku osmdesátých let 

byl zaznamenán mírný nárůst až na hodnotu 8 % v roce 1989 [Kučera 1994].

Tabulka č. 6: Podíl živě narozených dětí mimo manželství v letech 1920 -  1990

Průměr let Podíl v % Průměr let Podíl v % Průměr let Podíl v %
1920-24 12,0 1945—49 8,4 1970-74 4,9
1925-29 12,3 1950-54 5,8 1975-79 4,7
1930-34 12,2 1955-59 5,6 1980-84 6,4
1935-37 10,8 1960-64 4,7 1985-89 7,5

1965-69 5,3 1990 8,6
Zdroj: Kučera 1994, str. 24 a 104

Od roku 1996 u nás počty dětí narozených mimo manželství vykazují neustálý nárůst, 

v roce 2004 již jejich podíl překročil hranici 30 %. Obdobný vývoj je vidět také v zahraničí. 

Nejvyšších hodnot dosahují severské země, ve Švédsku je dokonce více dětí narozených 

mimo manželství než těch narozených v řádně uzavřeném manželství [Populační vývoj 

ČR 2001],

Zdroj: Populační vývoj České republiky 2001 (1995 -  2000), ČSÚ (2001 -  2005)

závislými dětmi (91,2 %) stály matky. Navíc téměř v 80 %  neúplných rodin v čele s matkou nebyl přítomen 
(kromě matky a závislých dětí) žádný další člen [Ženy a muži v datech 2005].
32 Výsledky sčítání lidu z roku 2001 ukázaly, že ve 41 % nesezdaných soužití byly přítomny závislé děti 
[ČSU],
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8. Závěr

Cílem této studie bylo ukázat, jakým vývojem prošly jednotlivé typy rodinného 

soužití ve třech obdobích dvacátého století. Dvacáté století, v jehož rámci se uskutečnila 

první a druhá demografická revoluce, bylo bohaté na změny hodnotové orientace

i demografického chování obyvatel. Přirozený vývoj české společnosti na počátku dvacátého 

století, v mnoha rysech podobný vyspělým zemím západní Evropy, byl na čtyřicet let 

přerušen totalitní ideologií socialistického státu. Po pádu komunistického režimu se česká 

společnost svým demografickým chováním začala opět přibližovat zemím západní Evropy.

Za první republiky byl život v manželství znakem úspěchu, do sňatku vstupovala 

naprostá většina obyvatelstva a existovalo pouze malé procento trvale svobodných osob 

v populaci. Rozvodů sice mírně přibývalo, přesto se jejich počet pohyboval na nízké úrovni. 

Probíhající demografická revoluce a celosvětová hospodářská krize ovlivnily zejména míru 

porodnosti, v níž byl zaznamenán neustálý pokles. Přestože v této době již existovaly 

alternativní formy rodinného soužití, jejich masovější nárůst zaznamenáváme až s příchodem 

druhé demografické tranzice.

Socialistická ideologie silně ovlivnila rodinné chování obyvatelstva. Manželství 

přestalo být prestižní záležitostí, rozvod se legalizoval jako správné vyústění manželského 

konfliktu. V nedostatkové ekonomice však rodina nabyla na významu jako podpůrná síť 

důležitá pro získávání nedostatkových komodit a služeb. Zároveň se založení vlastní rodiny 

stalo jedinou autenticitou žitého světa a únikem před neosobním vnějším světem. Tyto 

aspekty spolu s podporou manželských rodin, propopulačními opatřeními státu a politikou 

úplné zaměstnanosti vedly k nízkému sňatkovému věku a k udržení vysoké úrovně 

sňatečnosti a porodnosti. Avšak následně také k vysoké rozvodovosti. Výzkumné šetření 

I. Možného a L. Rabušice potvrdilo výskyt nesezdaných soužití v české populaci. Nesezdaná 

soužití mladých však netvořila alternativu k manželství, ale spíše první fázi soužití před 

uzavřením sňatku. Počty svobodných lidí i dětí narozených mimo manželství se pohybovaly 

na nízké úrovni. V souvislosti s vysokou rozvodovostí však rostl počet neúplných rodin.

Od devadesátých let se u nás začaly plně projevovat znaky druhé demografické 

tranzice. Zvyšuje se sňatkový věk, snižuje se úroveň sňatečnosti a porodnosti, naopak úroveň 

rozvodovosti zaznamenává nárůst. Postupně se zvyšuje podíl nesezdaných soužití, dětí 

narozených mimo manželství a svobodných lidí v populaci. Svobodní a nezávislí mají ve 

vyspělé ekonomice mnohdy výhodu, neboť je vyžadována maximální flexibilita pracovní 

síly. V této souvislosti se rodinné závazky jeví spíše jako brzdící mechanismus. Proti
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instituci manželství hovoří také silný důraz na individualitu a seberealizaci jedince 

přinášející větší svobodu ve volbě partnerského života. Společnost je více tolerantní 

k alternativním způsobům života. Přes všechny tyto změny však manželství a rodina stále 

stojí v čele hodnotového žebříčku většiny českých obyvatel. Alternativní formy partnerství 

jsou v českém prostředí chápány spíše jako první forma soužití před uzavřením sňatku. 

Pouze starší rozvedení či ovdovělí lidé nejsou ochotni vstupovat do dalšího sňatku.

Jak uvádí L. Fialová [2005] současné české populační klímaje z větší části odrazem 

podmínek vytvářených hospodářskou situací stejně jako širšího společenského vývoje se 

stále významnějším vlivem liberalismu a individualismu. Dá se předpokládat, že alternativní 

formy soužití u nás zaznamenají další změny spolu s dospíváním mladé generace.
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Česká rodina a její alternativy ve 20. století

Námět práce, charakteristika poznávacího problému

Rodina je dnes jedním z nejvíce diskutovaných témat. V posledních letech jsme 

svědky velkých změn, kterými rodina prochází. Vstup do manželství je oddalován. Stále 

častěji je volen jiný typ partnerského soužití, který může, ale také nemusí, být jakýmsi 

předstupněm před vstoupením do manželství. Manželství již ztratilo monopolní postavení 

v rámci partnerských soužití. Vedle něj existují jiné formy partnerství, nesezdaná soužití, 

oddělená soužití, soužití dvou lidí stejného pohlaví. Stále rozšířenější je také volba nežít 

trvale s partnerem, s tímto faktorem souvisí dnes dosti diskutovaný fenomén „singles“.

Ve své práci se budu snažit analyzovat tyto trendy v historické perspektivě. Za 

pomoci údajů z demografických a sociologických výzkumů se budu snažit najít formy 

rodinného soužití, které se vyskytovaly v té které době a jaké procento lidí volilo život bez 

partnera/partnerky. Pokusím se zjistit, zda léta reálného socialismu u nás znamenala 

přerušení určité kontinuity v rodinném chování. Dále se pokusím popsat rodinnou politiku 

jako fenomén, který může spolupřispívat k obrazu rodiny té doby.

Rodinu můžeme chápat jako jeden z ukazatelů změny v klimatu společnosti.

Moje práce bude vycházet z prací sociologů a demografů zabývajících se touto 

tématikou, bude se opírat o statistické údaje, o informace o vývoji rodinné politiky v České 

republice.
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Předběžná struktura práce

V úvodu se budu snažit definovat rodinu, jako nejrozšířenější formu partnerského 

soužití a uvedu její historický vývoj. Dále se budu zabývat výskytem jednotlivých forem 

partnerského soužití ve třech časových obdobích, na počátku 20. století, v období 

komunismu a po roce 1989 a úlohou rodinné politiky v těchto obdobích. Zároveň se 

zaměřím také na výskyt „nesoužití“, tedy života bez partnera/partnerky.
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