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U ţen narozených počátkem 20. století na území dnešní České republiky bylo v konečném 

součtu okolo 20 % celoţivotně bezdětných (Juřičková 2005); tento stav nebyl v Evropě ničím 

neobvyklým. Naproti tomu ţeny narozené před 50 lety – tedy v polovině minulého století - 

nepřesáhly 7 % hranici bezdětnosti a po celé období socialismu se naše země blíţila 

konečnými mírami bezdětnosti k zemím východoevropského bloku (Juřičková 2005). 

V současné době se opět navrací situace k hodnotám přelomu 19. a 20. století, ovšem důvody 

vedoucí k tomuto stavu jsou rozdílné (Hašková 2009, Knotková-Čapková, 

Kynčlová in Luvenová 2010a: 17). 

 

Z historického hlediska byla rodina včetně potomků vţdy povaţována za normu, 

nicméně v posledních desetiletích se tento zvyk mění. Dochází k transformaci kulturních 

a hodnotových faktorů, ale i faktorů socioekonomické a politické povahy. Míra porodnosti 

se neustále sniţuje, věk prvorodiček se zvyšuje a stoupá počet celoţivotně bezdětných 

jedinců. Nadto s rozvojem a lehkou dostupností antikoncepčních prostředků můţeme zcela 

regulovat naši reprodukci. Závisí čistě na naší vůli, kdy a zda se vůbec rodiči staneme. Přesto 

jsou dobrovolně bezdětní bráni jako marginální skupina osob a výzkumy, které 

by se problematice dobrovolné bezdětnosti věnovaly, jsou ojedinělé. Tato skupina osob 

je stigmatizována, protoţe si děti nepřejí na základě vlastního rozhodnutí ve společnosti, 

kde je rodičovství stále ještě povaţováno za normu a naplnění lidského ţivota. 

 

Publikace a studie zabývající se problematikou bezdětnosti napsané před rokem 1989 

na našem území jsou výjimečné. Relativně vysoká míra plodnosti a extrémně nízká hladina 

celoţivotní bezdětnosti nepodněcovaly zájem odborné veřejnosti o podrobnější studium 

tohoto fenoménu (Hašková 2009, Moţný 1999). Cílený výzkum bezdětnosti je na vzestupu 

aţ po roce 1989
1
, kdy míra porodnosti postupně klesla pod hladinu prosté reprodukce

2
. Začala 

vznikat řada publikací, které ale bezdětnost dávají právě do souvislosti především se změnou 

reprodukčního chování a snaţí se odhadnout budoucí demografický vývoj v české společnosti 

(Hašková 2004a, Hašková 2009). Výzkumníci se jiţ hlouběji nezaměřují na problematiku 

dobrovolné bezdětnosti a publikací, analýz a článků, které by se dobrovolné bezdětnosti 

jako společenskému fenoménu věnovaly, je poskrovnu. Z těch několika málo, jeţ by se vůbec 

                                                           
1
 V zahraničí začínají studie dobrovolné bezdětnosti vznikat v 70. letech 20. století. 

2
 Hranice prosté reprodukce je stanovena na 2, 1 ţivého dítěte na ţenu. 
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snaţily analyzovat její příčiny a reálné motivy k ní vedoucí, se jedná především o studii 

H. Haškové, jeţ patří ke stěţejním pramenům mé práce.  

 

Samotná bakalářská práce je strukturována na teoretickou a analytickou část. 

V teoretické části je hned na úvod objasněn termín „dobrovolná bezdětnost“. Následně 

je vzhledem k lepšímu porozumění zařazen stručný historický přehled porodnosti na území 

dnešní České republiky, na coţ plynně navazuje charakteristika současného vývoje 

bezdětnosti. Ten je přiblíţen pomocí dvou rozdílných přístupů – ideového a ekonomického. 

Poté jsou nastíněny moţné budoucí prognózy míry dobrovolné bezdětnosti v České republice. 

V další kapitole jsou pak rozebrány jednotlivé faktory, které ovlivņují potencionální 

rodičovství a v samotném závěru je popsáno šest stěţejních teorií vysvětlujících pokles 

plodnosti a růst počtu celoţivotně bezdětných. 

 

V analytické části je zpočátku přiblíţen No Kidding klub – organizace sdruţující 

dobrovolně bezdětné – i s jeho stručnou charakteristikou. Dále je zde detailně po jednotlivých 

krocích rozebrán samotný analytický postup výzkumu a interpretována data 

z polostrukturovaných rozhovorů, které byly realizovány se členy No Kidding klubu. 

V bakalářské práci se snaţím rozkrýt a specifikovat motivy vedoucí narátory k vědomé 

rezignaci na vlastní reprodukci. Dále vymezit typy reakcí okolí vztahující se k jejich 

dobrovolné bezdětnosti a objasnit důvody registrace a přínosu členství v No Kidding klubu. 

 

Pevně doufám, ţe má bakalářská práce ozřejmí ţivotní postoj těchto jedinců a přispěje 

k jeho pochopení. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
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1. Definování pojmu dobrovolná bezdětnost 

1. 1. Bezdětnost 

 

Stav bezdětnosti lze definovat v širokém pojetí absencí rodičovství. Rodičovství můţe být 

vymezeno biologickými událostmi (početím, těhotenstvím, porodem), ale také kulturně 

a legislativně stanovenými rodičovskými právy a povinnostmi (Hašková 2006: 12).  

Rodičovství je permanentně vnímáno jako společenská norma, nicméně můţeme 

vymezit čtyři jeho formy, jeţ nedosahují shodného hodnotového rámce a lze je uspořádat 

v hierarchické posloupnosti. Na prvním místě se nachází rodičovství biologické a genetické, 

kdy narozené dítě získává genetickou výbavu matky i otce. Za ním následuje rodičovství 

realizované pomocí asistované reprodukce, kdy dítě nemusí mít genetickou vazbu 

s (oběma) rodiči, ale je zde přítomen záţitek těhotenství a porodu. Třetí stupeņ představuje 

adopce – tedy absence genetické vazby, těhotenství a porodu, nicméně v rodném listu dítěte 

jsou biologičtí rodiče nahrazeni adoptivními (Hašková, Zamykalová 2006, Knotková-

Čapková, Kynčlová in Luvenová 2010a: 20). Nejniţší hodnota rodičovství je pak připisována 

pěstounské péči (Knotková-Čapková, Kynčlová in Luvenová, 2010a: 20). 

 

1. 2. Dobrovolná a nedobrovolná bezdětnost 

 

Bezdětnost jako taková můţe postihnout – ale mohou se pro ni i dobrovolně rozhodnout – 

jak muţi, tak ţeny odlišných identit, různých socioekonomických stavů 

a skupin. Lze ji rozdělit do dvou dimenzí – a to dobrovolnou (childfree) a nedobrovolnou 

(childless). 

 

Dobrovolnou bezdětností je označován takový typ bezdětnosti, kdy se jedinci 

vědomě a ze svobodné vůle rozhodli proţít ţivot bez vlastních potomků (Hašková 2006: 13) 



 

 

10 

 

Jako nedobrovolná bezdětnost je pak definován stav, kdy si jedinci přejí mít dítě, 

bohuţel jej však kvůli existenci biologických, kulturních či strukturálních bariér mít nemohou 

(Hašková 2006: 13)
3
.  

 

Tato ostrá dualita však pomíjí řadu případů bezdětnosti, kdy se jedinci nemohou 

s určitostí zařadit ani do jedné ze skupin, nadto jsou tyto definice dobrovolné a nedobrovolné 

bezdětnosti příliš nejednoznačné (Knotková-Čapková, Kynčlová in Luvenová, 2010a: 10, 

Mynarska, Matysiak, Ryvińska, Tocchioni, Vignoli 2013). S tímto názorem koresponduje 

i H. Hašková, která poukazuje na existenci velice propustné hranice mezi jednotlivými 

termíny. Příkladem můţe být přesunutí se z kategorie dobrovolná bezdětnost 

do nedobrovolné, v případě, kdy si jedinec potomka zatím nepřál a svoji rodičovskou úlohu 

odkládal aţ do doby, kdy jiţ bylo příliš pozdě či se vyskytly zdravotní komplikace (Hašková 

2006).  

Můţeme se setkat s jedinci v raném věku striktně odmítajícími potomka, kteří však 

postupem času mohou své rozhodnutí revokovat. A dále s těmi, kteří rodičovství sice plánují, 

ale odsouvají ho do vyššího věku. Návyk na bezdětný ţivot u nich můţe nakonec vyústit 

ve volbu dobrovolné bezdětnosti a dítě ve svém ţivotě nahradí jinými aktivitami. Tato fakta 

poukazují na nestabilitu reprodukčních plánů a jejich moţnou transformaci v průběhu ţivota 

jedince (Bartošová 2009, Mynarska, Matysiak, Ryvińska, Tocchioni, Vignoli 2013).  

 

                                                           
3
 V celosvětovém měřítku je kaţdé páté manţelství povaţováno za neplodné – z 50 % je vina na straně 

ţeny, ze 40 % na straně muţe a v 10 % jsou vinni oba, ale podíl muţské neplodnosti se prokazatelně zvyšuje 

(Rabušic 2001).  
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Schéma 2: Typy bezdětnosti strukturované dle ne/zvolené a vzniklé souhrou náhod  
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2. Historický rámec vývoje bezdětnosti na území České republiky 
 

Míra celkové bezdětnosti v průběhu posledních sta let výrazně kolísala. Na počátku minulého 

století se pohybovala na 20 % hranici - jak je patrné z tabulky 1 – kdy u mnoha ţen bylo 

v rámci profese mateřství dokonce potlačováno (kupříkladu učitelkám byl striktně nařízen 

celibát, aby mateřství negativně neovlivnilo jejich práci) (Knotková-Čapková, 

Kynčlová in Luvenová 2010a). Naproti tomu u generace ţen narozených o 50 let později 

poklesla tato míra pod 7 % hranici bezdětnosti a na těchto nízkých hodnotách jsme přetrvali 

aţ do počátku 90. let, kdy jedinců deklarujících bezdětný ţivotní styl začalo přibývat.  

 

Tabulka 1: Podíl bezdětných žen na celkovém počtu žen podle věku v České republice 

v letech 1950 - 2001 

věk ženy 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

20 74,9 71,0 71,8 64,6 69,0 90,1 

25 34,4 24,3 22,9 19,3 21,8 49,2 

30 18,3 12,8 10,0 8,7 9,4 13,6 

35 16,1 12,0 7,3 6,2 6,2 6,4 

40 16,6 11,7 7,5 5,6 5,4 5,0 

50 20,3 16,8 11,1 7,2 6,7 4,3 

60 19,3 21,4 16,0 10,6 8,7 4,7 

úhrnem 29,4 27,1 25,6 19,5 20,5 19,7 

              Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 in Juřičková (2005) 

2. 1. Období mezi roky 1900 až 1945 

 

Pro přelom 19. a 20. století je na našem území typická vyšší míra plodnosti (úhrnná míra 

plodnosti byla 4, 0 dítěte na ţenu), ale i niţší míra doţití (cca 45 let) a vyšší dětská úmrtnost. 

V průběhu první světové války dochází ze zřejmých příčin k poklesu populace. Po jejím 

skončení míra porodnosti vzrůstá a graduje v roce 1921. Následně se počty novorozenců 

s klesající dětskou úmrtností začínají opět sniţovat a přestávají se rodit děti „do zásoby“. 

Nadto byla tato skutečnost ovlivněna hospodářskou krizí ve 30. letech. Postupný pokles 

porodnosti se projevoval nejdříve ve středních a vyšších vrstvách, později u městského 

obyvatelstva a nakonec i  na venkově. V této době se pohybuje průměrný věk v době prvního 
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sņatku u muţů kolem 28 let, u ţen kolem 25 let (Kučera in Fialová a kol. 1998, Kučera 

1990a). Před druhou světovou válkou se míra úhrnné plodnosti drţela na hranici prosté 

reprodukce (Rychtaříková 2007). 

Paradoxně během druhé světové války začalo novorozeņat přibývat – vzrůstal počet 

dětí v rodinách a paralelně také narůstal počet prvorodiček. Příčinou však nebyla zvyšující 

se touha po dětech, ale dítě chránilo ţeny před pracovním nasazením. Porodnost 

také zvyšovaly silné ročníky narozené po první světové válce (Jureček 1968a, Musil 

in Fialová a kol. 1998). 

2. 2. Období mezi roky 1945 až 1968 

 

Zpočátku se pokles populace ve všech válkou postiţených oblastech rovnoměrně 

kompenzoval vyšší mírou porodnosti (v letech 1946 aţ 1947 se hranice úhrnné plodnosti 

pohybovala nad průměrem 3, 0 dítěte na ţenu). Ovšem odlišný politický, hospodářský 

a sociální rozvoj v západoevropských a východoevropských zemích začal od 60. let výrazně 

ovlivņovat populační vývoj (Musil in Fialová a kol. 1998). Česká společnost patřila ještě 

v předválečném období k západoevropskému modelu rodiny, po válce však inklinovala 

k východoevropskému modelu rodinného chování (Musil in Fialová a kol. 1998).   

V roce 1965 vymezil demograf John Hajnal dva typy evropské rodiny. Území Evropy 

rozdělil spojnicí Petrohrad – Terst, kdy pro oblast leţící na severozápad od této hranice byl 

charakteristický vyšší sņatkový věk partnerů při prvním sņatku (muţi 25 let, ţeny 23 let) 

a také nedostupnost sņatku pro všechny jedince, kdy nejméně 10 % obyvatel nikdy 

do manţelství nevstoupilo. Vyšší sņatkový věk na západ Hajnalovy linie působil jako 

populační brzda, protoţe se manţelům (zejména ţenám) zkracovalo reprodukční období. 

Dalším typickým atributem tohoto typu byl i nukleární ráz rodiny se slabšími rodinnými 

vazbami a fakt, ţe nová rodina se zakládala aţ v okamţiku, kdy měla zajištěné majetkové 

zázemí. Pro východoevropský typ rodiny byl příznačný niţší věk v době prvního sņatku (muţi 

23 let, ţeny 21 let) a míra staropanenství a staromládenectví zůstala na nízké procentuální 

hranici. Typickým znakem bylo společné souţití několika rodin - absence nukleární rodiny. 

Pomyslná Hajnalova hranice procházela zhruba moravsko-slovenskou hranicí, pozůstatky 

tohoto dělení lze v populaci sledovat dodnes a dané rozdíly nebyly smazány ani s příchodem 

moderní společnosti (Horský, Seligová 1997, Moţný 1999, Rabušic 2001).  
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Ekonomický rozvoj v 50. letech vyţadoval vysoké pracovní nasazení ţen a jejich role 

matek a vychovatelek dětí byla dehonestována (Kučera 2010, Musil in Fialová a kol. 2000). 

Limitovaná nabídka bytů, sluţeb, předškolních zařízení a nezbytnost obou příjmů pro rodinný 

rozpočet – to vše přispívalo ke sniţování míry reprodukce. Celý proces poklesu porodnosti 

byl ještě urychlen přijetím zákona č. 68/1957 Sb. – zákona o umělém přerušení těhotenství – 

který nabyl účinnosti od ledna roku 1958. Těhotenství se nyní mohlo ukončit i z jiných, 

neţ zdravotních důvodů (Rychtaříková 2007, Sobotka, Zeman, Kantorová 2001: 5), 

coţ pravděpodobně směřovalo k tomu, ţe se jiţ tak málo pouţívaná antikoncepce stala ještě 

marginálnější – a interrupce byla povaţována za jakousi formu antikoncepce ex post (Kučera 

2010, Musil in Fialová a kol. 1998, Rabušic 2001). Preferovaný dvoudětný rodinný model byl 

udrţován právě prostřednictvím vysokého počtu interrupcí
4
, navíc i díky vysoké míře 

sekularizace nebránily potratům morální a náboţenské hodnoty a ve společnosti se prakticky 

nediskutovalo o fyzických a psychických důsledcích zákroku (Hamplová in Fialová 

a kol. 2010, Šalamounová, Šamanová 2005). 

2. 3. Období mezi roky 1968 až 1989 

 

Byť byla jiţ v předchozích letech státem deklarována prorodinná politika, skutečně 

uplatņována začala být aţ v 70. letech, kdy se impulzem stala nutnost uklidnit obyvatelstvo 

po srpnu 1968 (Kučera 2010, Rabušic 2001). Právě v 70. letech dochází k oţivení bytové 

výstavby a rozšiřovala se i zařízení školní a mimoškolní péče. Prodluţuje se doba mateřské 

dovolené, zvyšují se přídavky rodinám se dvěma a více dětmi a nárok na mateřský příspěvek 

mají nově všechny ţeny, tedy i ty, které předtím nebyly vůbec ekonomicky aktivní. Dále byly 

roku 1973 zavedeny výhodné státní půjčky poskytované mladým manţelům, u kterých 

se při narození dítěte sniţovala výše dluţné částky a prodluţovala se doba splatnosti, 

coţ podněcovalo k dodatečnému narození desetitisíců dětí (Kučera 2010, Rychtaříková 2007, 

Sobotka, Zeman, Kantorová 2001). To vše směřovalo k vrcholné míře plodnosti v roce 1974 

(úhrnná míra plodnosti byla 2, 43 dítěte na ţenu) (Rychtaříková 2007). Další z moţných 

příčin, jeţ stimulovaly míru porodnosti, bylo uzavření hranic na podzim roku 1968 a odklon 

od západní Evropy. Devalvace vzdělání, mzdová nivelizace (Kučera in Fialová 1998) 

a celkové omezení politických a ekonomických aktivit vedlo obyvatelstvo k seberealizaci 

se v rámci rodiny (Kučera 2010, Rabušic 2001, Rychtaříková 2007).  

                                                           
4
  V případě třetího těhotenství bylo pravděpodobnější, ţe ţena podstoupí potrat, neţ ţe dítě donosí. 
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Ve své propopulační politice přesvědčoval stát jedince ke sņatku a k dětem i za pouţití 

ekonomických nástrojů (vyšší zdanění svobodných a bezdětných). V Československu byla 

také k tomuto účelu vyuţívána bytová politika, kdy svobodní a bezdětní měli prakticky 

nulový nárok na získání státního bytu (Moţný 1999). 

Věková hranice způsobilosti ke sņatku klesla z 21 na 18 let. Dříve zmíněná marginální 

míra pouţívání antikoncepce vedla k hojnému těhotenství mladých dívek, po kterém 

následoval časný sņatek (podíl dětí narozených mimo manţelství se drţel na velice nízkých 

hodnotách) a v mnoha případech také brzký rozvod (Musil in Fialová a kol. 1998, Rabušic 

2001). Stále rostoucí rozvodovost byla způsobena jistou nezralostí mladých manţelů 

s nedostatkem zaţitých zkušeností (Moţný 1999), ale také liberalizací rozvodové legislativy 

(Kučera 2010). Vysoká míra sņatečnosti se udrţela aţ do konce 80. let (do manţelství 

vstupovalo 90 % muţů, 96 % ţen, průměrný věk novomanţelů byl u muţů  24, 4 let; u ţen 

21, 7 let) (Kučera in Fialová a kol. 2000).  

3. Současný vývoj bezdětnosti na území České republiky 

3. 1. Změna demografického klima po roce 1989 

 

Po roce 1989 nastává politická, sociální, ekonomická a kulturní transformace. Dochází 

k otevření hranic, je umoţněn svobodnější přístup ke vzdělání a k podnikání, zvyšuje 

se moţnost seberealizace a kariérního růstu; ale také se objevuje deziluze v podobě sníţení 

nabídky pracovních míst a poklesu dřívějších sociálních jistot (Hašková 2009, 

Musil in Fialová a kol. 1998). 

Po revoluci se mění i demografické klima - nízký sņatkový věk a vysoké počty dětí 

narozené brzy po svatbě, značný podíl lidí vstupujících do manţelství, nepatrná četnost 

faktických manţelství, vysoké počty interrupcí, nepříznivá úroveņ úmrtnosti a nestabilita 

rodinných svazků se transformují v klesající sņatečnost, nárůst nesezdaného souţití, snadnější 

přístup a vyuţívání antikoncepce, sniţuje se porodnost a rodičovství se odkládá do vyššího 

věku či se vůbec nepraktikuje (Hašková 2009, Musil in Fialová a kol. 1998, Rabušic 2001). 

Tento obrat se na našem území odehrává oproti západní Evropě ve velice rychlém 

sledu, kde započal jiţ v 60. letech a probíhal minimálně po dvě desetiletí (Kučera in Fialová 

a kol. 2000, Sobotka, Zeman, Kantorová 2001). Van de Kaa tyto sociodemografické tendence 

nazval „druhou demografickou tranzicí“ a vymezil ji čtyřmi hlavními trendy (van de Kaa 
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in Rabušic 2001: 128) – za prvé odklonem od zlatého věku manţelství k nesezdanému souţití; 

za druhé dítě přestává být středobodem páru a nově je nahrazeno existencí páru samotného; 

za třetí vznikem pluralitních rodinných forem a domácností; a konečně za čtvrté masivním 

nástupem antikoncepce (Sobotka, Zeman, Kantorová 2001: 1). Shodně se také toto období 

označuje jako přechod od modernity k postmodernitě – kdy dochází ke změně 

strukturálních, technologických i kulturních faktorů (Hašková 2009: 26). Politická 

a ekonomická svoboda, přístup ke vzdělání, rychlejší rozvoj ţivotní úrovně – ale také trvalá 

nezaměstnanost, ekonomické a sociální rozdíly mezi obyvateli vedly populaci západní Evropy 

ke svobodnějšímu, ale také k zodpovědnějšímu přístupu k ţivotním rozhodnutím. Lidé 

vstupovali do manţelství později (muţi v rozmezí 29 – 32 let, ţeny 27 – 29 let) (Kučera 

in Fialová a kol. 2000), rozšiřovalo se nesezdané souţití, rostla rozvodovost, porodnost 

nedosahovala úrovně prosté reprodukce a zřetelně se objevoval i fenomén dobrovolné 

bezdětnosti (Musil in Fialová a kol. 1998).  

 

3. 2. Teoretické přístupy vysvětlující současný vývoj bezdětnosti 

 

V průběhu 90. let 20. století došlo v České republice k prudkému sníţení porodnosti, 

kdy úhrnná plodnost klesla pod 1, 3 dítěte na ţenu a naše země se tak zařadila k zemím 

s extrémně nízkou plodností (Hašková 2006). Nicméně jistou slabinou této hodnoty je fakt, 

ţe v porevoluční transformaci se začal zvyšovat věk prvorodiček a je zde jistá 

pravděpodobnost, ţe některé odloţené porody budou v budoucnu realizovány. Nicméně trend 

klesající porodnosti, jedináčkovství a nárůst dobrovolně bezdětných osob bude směrnicí 

pro následující období (Hašková 2009, Kučera in Horská a kol. 1990). 

Výrazné sníţení reprodukce a nárůst bezdětnosti podnítil zájem české odborné 

veřejnosti a bezdětnost začala být interpretována prostřednictvím dvou hlavních přístupů 

diferencujících se od sebe v základních teoriích, argumentech, ale i budoucích prognózách 

(Hašková 2009, Sobotka, Zeman, Kantorová 2001, Philipov 2002, Šamanová 2006). První 

přístup bývá označován jako ideový
5
 a jeho zástupci přičítají pokles plodnosti jako nového 

demografického trendu hodnotovým změnám. Druhý přístup je nazýván jako ekonomický 

a za primární příčiny zvyšující se bezdětnosti povaţují jeho představitelé ekonomické změny, 

jeţ přinesla změna politického reţimu v roce 1989 (Hašková 2009, Philipov 2002).  

                                                           
5
 Názvy jednotlivých přístupů jsou převzaté z Philipov 2002. 
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3. 2. 1. Ideový přístup 

Ideový přístup tuto změnu vysvětluje jako hodnotovou změnu lidského myšlení, která 

nastala po „sametové revoluci“ a opírá se o „teorii druhé demografické tranzice“/přechod 

od modernity k postmodernitě. Lze tedy říci, ţe opoţděně, ale chvatně následujeme 

demografické chování západní Evropy (Philipov 2002: 13, 14, Hašková 2009, Rabušic 2001). 

Mění se lidské hodnoty, normy a preference, nadto masové rozšíření spolehlivých a finančně 

dostupných antikoncepčních metod eliminovalo náhodné těhotenství na minimum, dokonce 

umoţnilo lidskou reprodukci vědomě regulovat a rozhodovat, kdy a zda vůbec ţena otěhotní 

(Rabušic 2010). 

Oblíbeným se stává nezávislý ţivotní styl a široké oblasti osobního rozvoje 

a volnočasových aktivit vytvářejí konkurenční prostředí vůči rodinné a reprodukční sféře. 

Dítě je povaţováno za určitý omezující faktor. Přibývá počet jedinců s univerzitním 

vzděláním, s čímţ úzce souvisí i kariérní ambice a jsou to zejména ţeny, které obtíţně slaďují 

své zaměstnání s péčí o potomky (Hamplová in Fialová 2000, Hašková 2009, Kučera 

in Fialová 2000, Maříková 2000, Rabušic 2000, Philipov 2002: 13, 14). 

3. 2. 2. Ekonomický přístup 

Tento druhý přístup – z českých autorů zastoupený především J. Rychtaříkovou - se opírá 

o socioekonomické bariéry, které s sebou přinesla transformace po roce 1989. Nově 

se objevuje pojem nezaměstnanosti, která ani ve své frikční podobě nebyla do roku 1989 

známa (Philipov 2002). Sniţuje se podpora rodin (především rodin s dětmi), neuspokojivý 

stav bytové politiky a nárůst ţivotních nákladů vede jedince k zodpovědnějšímu přístupu 

k rodičovství (Rychtaříková 2003, Rychtaříková 2007, Philipov 2002). Právě nejistota 

na pracovním trhu a platová nestabilita ovlivņuje jedince do takové míry, ţe rodinu odkládají, 

či dokonce manţelství a potomky plně vylučují (Philipov 2002: 2).  

Shodnou tezi lze najít i u Kučery (Kučera in Fialová 2000: 135 – 137), který nárůst 

dobrovolné bezdětnosti vysvětluje pomocí tří výrazných negativních faktorů – za prvé  

finanční nedostupností bytů pro mladé manţele (rodiny); za druhé vzestupem ţivotních 

nákladů při narození a výchově dítěte (dětí) a za třetí nejistotou na pracovním trhu a stále 

se zvyšující mírou nezaměstnanosti. 

Ekonomickou nejistotu zdůrazņují svá rozhodnutí zejména mladší ročníky, u nichţ je 

právě finanční zabezpečení klíčovým bodem. V uskutečņování svých reprodukčních plánů 
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jsou opatrnější, neţ generace před nimi a potomky odkládají do vyššího věku, kdy jiţ však své 

plány nemusí realizovat a zůstanou dobrovolně či nedobrovolně bezdětní (Hašková 2006, 

Kučera in Fialová 2000: 135 – 137). 

 

 

Oba tyto přístupy – ideový a ekonomický – představují velice rozličná pojetí a kaţdý 

z nich nám prezentuje svůj výklad ohledně zvýšení míry bezdětnosti. Změny 

v demografickém chování však budou nejspíše kombinací obou výše uvedených teorií 

(Šamanová 2009: 10). S tímto tvrzením souhlasí i Hašková a uvádí, ţe tyto směry nemusí 

nutně stát v opozici, naopak se mohou vzájemně doplņovat (Hašková 2009, Philipov 2003: 

29, 30).  

Míra jejich vlivu se v průběhu času můţe proměņovat – kdy generace přicházející 

do reprodukčního období v „době převratu“ či  těsně po něm, můţe přikládat větší váhu 

strukturálním faktorům, neboť se obává jisté socioekonomické a politické nestability. 

S přibývajícími roky se však můţe jazýček vah přesunout k hodnotovým faktorům 

(Lestheaghe 1998, Lesthaeghe a Surkyn 2002).  

Sobotka poukázal na velice zajímavou diferenciaci mezi vlivem ideových 

a socioekonomických změn. Při svém studiu proměny demografického klima zemí bývalého 

východoevropského bloku došel k závěru: pakliţe hlavní roli hraje socioekonomická krize 

způsobená společenskou transformací, můţe se po odeznění této krize a stabilizace politické 

a ekonomické sféry vrátit plodnost do svých původních norem. Na druhé straně, pokud jsou 

však primární příčinou hodnotové faktory, jsou změny trvalé a nevratné (Sobotka in Hašková 

2009: 30). 

4. Teoretické předpoklady vývoje bezdětnosti na území České 

republiky 
 

V 80. letech byl upřednostņován dvoudětný model rodiny (Fialová 2000) a i dnes favorizuje 

tento model většina Čechů. Nicméně pozvolna roste počet těch, kteří inklinují k jedno 

dětnému rodinnému modelu a k dobrovolné bezdětnosti.  

Z výzkumů vyplývá, ţe rodičovství deklarujeme za „přirozenou“ součást lidského 

ţivota a povaţujeme ho za celoţivotní radost, přesto s tímto tvrzením nekoreluje fakt, ţe 40 % 
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mladých muţů a 37 % mladých ţen povaţuje zároveņ dítě za významný zdroj ztrát a příliš 

velké omezení (Hamplová in Fialová a kol. 2000); Pakosta dokonce ve svém šetření uvádí 

více neţ polovinu respondentů (Pakosta 2009). Na tomto místě lze odkázat na výše uvedený 

ideový přístup, kdy odhodlání stát se rodičem, povaţují mladí Češi za individuální rozhodnutí 

a zároveņ poukázat na racionalitu této volby.  

Odborníci se neshodnou, kam se Česká republika v budoucnu zařadí – zda k zemím 

s relativně vysokou mírou konečné bezdětnosti (více neţ 20 % celoţivotně bezdětných ţen 

v jedné generaci) nebo s relativně nízkou (nad 10 % celoţivotně bezdětných ţen v jedné 

generaci).  

H. Hašková usuzuje, ţe míra konečné bezdětnosti překročí hranici 10 %, nicméně 

zdolání hranice 20 % se v nejbliţším období neočekává (Hašková 2009). Příklon České 

republiky k zemím s niţší mírou bezdětnosti - jako je tomu například ve Švédsku a Francii, 

či středně vysokou mírou bezdětnosti - jako je tomu ve většině evropských států, predikuje 

i Sobotka (Sobotka in Hašková 2009: 18). Rychtaříková naopak nevylučuje připojení k zemím 

s vysokými podíly celoţivotně bezdětných jako je Rakousko, Německo (Rychtaříková 

in Hašková 2009: 18), či Velká Británie, kde míra bezdětnosti přesahuje 20 % (Giddens 

1999). V těchto zemích dochází k tzv. pasti nízké plodnosti – tedy jedinci vyrůstající 

v prostředí, kde rodičovství není dostatečně praktikováno a oceņováno, mění své hodnotové 

orientace. Rodina pro ně přestává být primárním cílem a častěji se rozhodují pro dobrovolnou 

bezdětnost (Lesthaeghe a Surkyn 2002). 

5. Faktory ovlivňující bezdětnost 
 

Cílem této kapitoly je specifikovat několik faktorů ovlivņujících potencionální rodičovství 

jedinců.  

5. 1. Partnerství a jeho konkrétní podoba 

 

Rodičovství je stále spojováno s existencí či neexistencí partnerství a jeho konkrétní podobou, 

a je tudíţ logické, ţe nejvyšší míru bezdětných jedinců tak můţeme najít mezi nezadanými 

(Hašková 2009). 
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Reprodukční plány ovlivņuje pevnost partnerského svazku a jedinci v nestabilním 

vztahu jsou ve svých reprodukčních záměrech více nejistí a preference dětí je nízká (Hašková 

2006). Současná transformace intimních vztahů – kdy neustále stoupají počty párů ţijících 

nesezdaným způsobem ţivota či bydlících v oddělených bytech, střídání partnerů, vysoká 

míra rozvodovosti, fenomén singles – to vše podporuje bezdětný ţivotní styl (Giddens 1992, 

Knotková-Čapková, Kynčlová in Luvenová 2010 a Singly 1993). Na rozdíl od socialismu, 

kdy pohnutkou vstupu do manţelství bylo těhotenství ţeny či jeho časné plánování, 

v současnosti narůstá mnoţství bezdětných manţelství odkládajících rodičovství 

do pozdějšího věku, či ho vůbec neplánujících uskutečnit (Hašková 2006, Rabušic 2001). 

Například v sousedním Německu zůstává aţ čtvrtina manţelských párů bezdětná (Moţný 

1999).  

5. 2. Věkový rozdíl manželů  

 

Větší věkový rozdíl manţelů koreluje s vyšší mírou bezdětnosti (Knotková-Čapková, 

Kynčlová in Luvenová 2010a). Partneři s vyšším věkovým rozdílem zůstávají častěji 

bezdětní, neţ páry věkově vyrovnané (Jureček 1968a, b). S přibývajícími léty se sniţuje 

plodnost partnerů a ochota investovat do rodičovství (Hašková 2006), ovšem tento fakt je na 

druhé straně vyváţen páry, kdy jeden či oba partneři mohou mít z předchozích vztahů 

potomka a dalšího jiţ v současném vztahu neplánují (Jokešová 2011: 24). 

5. 3. Vzdělání 

 

Zatímco u muţů nemá dosaţená úroveņ vzdělání na bez/dětnost nijak podstatný vliv, u ţen 

je situace naprosto odlišná (Hašková 2006, Šalamounová, Nývlt 2004). N. Zuzánková našla 

kontinuitu mezi vyšší mírou bezdětnosti a vysokoškolsky vzdělanými ţenami (Zuzánková 

1976).  Jsou to především ţeny s vysokoškolským diplomem, které plánují  a realizují menší 

počet dětí, navíc se u nich objevuje vyšší procento ţen volících trvalou bezdětnost. Tato 

okolnost je nejčastěji vysvětlována teorií ztracených příleţitostí. V drtivé většině je to právě 

ţena – nikoliv muţ - která realizací mateřství tratí. Opuštěním pracovního trhu ztrácí svůj 

dosavadní příjem a ţeny s vyšším vzděláním (a většinou i postavením) jsou ambicióznější 

a jejich kariérní postup je těhotenstvím zpomalován (Hašková 2006, Knotková-Čapková, 

Kynčlová in Luvenová 2010a, Maříková 2010, Philipov 2002: 12). Nabídka pracovních pozic 
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na částečný úvazek není na českém trhu práce obvyklá a pro ţenu je náročné najít 

kompatibilitu rodičovství a zaměstnání - coţ však hovoří spíše o podmínkách panujících 

na našem pracovním trhu a celkovém genderovém ladění společnosti (Knotková-Čapková, 

Kynčlová in Luvenová 2010a, Maříková 2005).  

 

Tabulka 2: Podíl bezdětných žen podle věku a stupně vzdělání v ČR v roce 1991 a 2001 

věk 

1991 2001 

základní 
bez 

maturity 

s 

maturitou 
univerzitní základní 

bez 

maturity 

s 

maturitou 
univerzitní 

20 48,3 58,8 81,0 -  62,7 80,5 97,1 -  

25 16,1 14,3 22,5 48,6 20,9 31,5 59,5 89,9 

30 10,1 6,4 8,8 16,9 11,1 8,1 13,8 31,1 

35 6,2 4,2 5,9 10,9 7,0 4,5 5,9 11,8 

40 5,5 3,7 5,2 9,9 6,6 3,5 4,6 7,4 

45 5,9 4,2 6,0 10,0 4,6 3,2 4,2 7,9 

50 6,0 4,9 7,7 11,4 4,3 2,9 4,5 8,8 

 Zdroj:  Petra Šalamounová, Ondřej Nývlt 2004 

 

Ve věku 50 let zůstávaly nejčastěji bezdětné ţeny s vysokoškolským vzděláním – 

a to shodně v letech 1991 i 2001, jak je patrno z tabulky 2. V podstatě ve všech kategoriích 

vzdělání v roce 2001 byla konečná míra bezdětnosti niţší neţ v roce 1991, coţ lze vysvětlit 

vstupem do reprodukčního období v 70. letech – tedy v době nejsilnějšího působení 

prorodinné politiky, která měla velký vliv na všechny ţeny bez ohledu na vzdělání 

(Šalamounová, Nývlt 2004).  

U ţen s nejniţším vzděláním je zaznamenána nejmenší změna reprodukčního chování. 

U ostatních vzdělanostních kategorií je patrný posun rodičovství do vyššího věku, u ţen 

vysokoškolsky vzdělaných je tento rozdíl nejvíce markantní – kdy ve  věku 25 let 

je bezdětných 89, 9 % ţen a mezi 30letými vysokoškolačkami je stále 1/3 bezdětných. Přitom 

hranice 30 let je lékaři stanovena jako ta, od které klesá šance na početí a předpokládá se, 

ţe  jiţ ţeny v tomto věku problematiku rodičovství zvaţovaly. U muţů tato hranice stanovena 

není, jejich plodnost je teoreticky neomezená (Hašková 2006, Šalamounová, Nývlt 2004). 
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Tabulka 3: Podíl bezdětných žen s vysokoškolským diplomem podle typu studia, sčítání 

2001 

Věk 30 Věk 40 Věk 50 

Společenské vědy 44,1 Společenské vědy 14,1 Společenské vědy 14,7 

Práva, politologie 41,2 Práva, politologie 10,5 Práva, politologie 12,1 

Přírodní vědy 34,8 Přírodní vědy 9,7 Technika 9,7 

Ekonomie 34,4 Zdravotnictví 9,4 Ekonomie 8,7 

Zdravotnictví 32,9 Ekonomie 7,7 Přírodní vědy 8,3 

Technika 28,2 Zemědělství 5,8 Zdravotnictví 7,5 

Zemědělství 24,3 Technika 5,3 Pedagogika 6,4 

Pedagogika 23,4 Pedagogika 5,2 Zemědělství 5,0 

     Zdroj: Šalamounová, Nývlt 2004 

 

Na počátku 80. let se bezdětností u vysokoškolsky vzdělaných ţen dle jejich studijního 

oboru zabýval I. Moţný (Moţný 1983), který vysledoval vztah mezi mírou feminizace oboru 

a bezdětností. V převáţně muţských oborech se objevuje více ţen celoţivotně bezdětných 

či odkládajících rodinu do vyššího věku. Naopak v oborech s převahou ţen je věk narození 

prvního dítěte niţší, stejně tak i celkový počet bezdětných (Šalamounová, Nývlt 2004).  

Z tabulky 3 je vysledovatelná současná míra bezdětnosti u vysokoškolsky vzdělaných 

ţen podle typu studia. Nejvíce těchto ţen lze najít mezi absolventkami společenských věd, 

dále mezi právničkami a politoloţkami. Naopak matkami se nejvíce stávají ţeny 

s vystudovanými pedagogickými a zemědělskými obory (Šalamounová, Nývlt 2004). 

 

Nejen mezi vystudovaným oborem a mírou bezdětnosti, ale také mezi typem 

pracovního zařazení ţen a jejich konečnou bezdětností lze vysledovat jisté souvislosti. 

Tabulka 4 znázorņuje podíl bezdětných ţen v jednotlivých profesích. Nejniţší míry 

bezdětných ţen se koncentrují mezi úřednicemi, ţenami manuálně pracujícími 

nebo pracujícími ve sluţbách a v typicky ţenských odvětvích. To je způsobeno vyšším 

zastoupením ţen s niţší úrovní vzdělání v těchto pracovních pozicích (Hašková 2009: 91, 92). 

Naopak stabilně nejvyšší podíl celoţivotně bezdětných nacházíme mezi vědkyněmi, 

výzkumnicemi a přednášejícími na vysokých školách – coţ souvisí nejen s delší dobou 

věnovanou studiu, ale také s prostředím a charakterem jejich práce. Dále pak u umělkyņ, 

sportovkyņ a modelek, kdy se jejich profese neslučuje s mateřstvím a výchovou dětí, navíc 

povaha samotné práce jim můţe přinášet uspokojení (Hašková 2009: 91, 92).  
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Tabulka 4: Podíl bezdětných žen ve věku 30, 35, 40 a 60 let podle typu práce v roce 2001 

(údaje jsou uvedeny v procentech) 

 30 let 35 let 40 let 60 let 

Vědkyně, výzkumnice a přednášející na VŠ 40 14 8 11 

Umělkyně, modelky, sportovkyně 27 11 8 10 

Řidičky, doprava 26 11 8 5 

Zákonodárkyně, vedoucí a řídící pracovnice 29 9 5 5 

Armáda, policie, ostraha 18 10 7 3 

Učitelky a sociální pracovnice 21 6 5 7 

Techničky 18 7 5 6 

Sluţby, úřednice 16 6 4 5 

Zdravotnice, ošetřovatelky 13 5 4 5 

Řemesla 10 5 4 4 

Manuální činnost ve výrobě 9 5 4 2 

     Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 in Hašková 2009 

 

5. 4. Tržní podmínky 

 

Současné nastavení trţních podmínek spíše nahrává mobilním, svobodným a bezdětným 

jedincům, kteří mohou rychle reagovat na neustále se měnící poţadavky. Jsou to především 

ţeny, které při současném nastavení trhu nejvíce ztrácejí. Časování rodičovství je úzce spjato 

se vstupem na pracovní trh a jsou to právě absolventky vysokých škol, které vstupují na trh 

později - s čímţ souvisí i pozdější dosaţení ekonomické nezávislosti a zaloţení vlastní 

domácnosti. Jiţ dříve bylo zmíněno, ţe ţeny s vysokoškolským diplomem mají i vyšší 

ambice, více příleţitostí a zpravidla i vyšší příjmy – a pociťují tak konflikt mezi 

potencionálním rodičovstvím a vlastní výdělečnou činností. Z mezinárodních výzkumů 

vyplývá, ţe pokud ţeny mají moţnost studovat a pracovat jako muţi - ale s mateřstvím 

by tyto moţnosti ztratily - omezují či se dobrovolně vzdávají mateřství (Hašková 2006, 

Sobotka, Zeman, Kantorová 2001: 14). 
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6. Přístupy k bezdětnosti 
 

Stále neexistuje dostatek komplexních teorií, které by vysvětlovaly změny reprodukčního 

chování. Na základě studia - jiţ v této práci dříve zmiņovaných faktorů a faktorů kulturní 

a hodnotové změny - bylo vytvořeno šest teorií vysvětlujících pokles plodnosti a růst počtu 

celoţivotně bezdětných.  

 

6. 1. Teorie individualizace a kulturní změny
6
 

 

V průběhu 20. století se výrazně měnil pohled na rodinu, děti, ale také na vzdělání a postavení 

ţen ve společnosti. Společnost se stávala více sekularizovanou a začal se rozšiřovat 

individualismus (Kučera in Fialová 1998). Teorie individualizace a kulturní změny poukazují 

právě na změnu hodnotových faktorů, kdy vzrůstá význam individualismu a namísto přijímání 

tradičních forem je kladen důraz na volbu vlastního ţivotního směru (Lesthaeghe 1995, 

Lesthaeghe a Sukny 1988).  

Důraz kladený na partnerství a uspokojování emocionálních potřeb však naráţí právě 

na samotnou křehkost emocionálních potřeb, navíc preference jedince se během jeho ţivota 

neustále proměņují. Rodina jiţ není zaloţena na ekonomických a statkových potřebách. Klesá 

stabilita partnerských svazků a věrnost k partnerovi se mění na věrnost jedince k sobě 

samému (Singly 1999). Podle A. Giddense je ideálním tzv. čistý vztah, kdy jiţ nejde 

o nalezení celoţivotního partnera, ale o samotné emocionální pouto. Toto emocionální pouto 

trvá jen do doby, kdy oba jedinci nacházejí ve vztahu uspokojení (Giddens 1992). Právě 

nestabilita svazků a nedůvěra v jejich permanentní trvání nezaručují jistoty k investici 

do rodičovství (Hašková 2009).  

6. 2. Teorie racionální volby 

 

Tato teorie pokládá dítě za určitý typ „zboţí“, kdy jedinci racionálně porovnávají očekávané 

náklady a výnosy potencionálního rodičovství (Beck in Hašková 2009: 42, Rabušic 2001, 

Pakosta 2009: 901, 902).   

                                                           
6
 Názvy jednotlivých kapitol jsou převzaté z Hašková 2009: 40 – 53. 
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Náklady na dítě se dají rozloţit na přímé náklady a náklady ztracených příleţitostí. 

Přímé náklady představují skutečné finanční výdaje vynaloţené na dítě. Náklady ztracených 

příleţitostí odráţejí náklady na čas, který je nutno péči o potomka věnovat a jenţ by mohl být 

zuţitkován jiným způsobem. Tímto je moţno vysvětlit, proč dvoukariérová manţelství mají 

méně potomků či zůstávají ve větší míře celoţivotně bezdětná. Náklady ztracených 

příleţitostí jsou nadmíru vysoké a rodič (v drtivé většině případů ţena) odmítá obětovat mzdu, 

o kterou by přišel během pobytu s dítětem v domácnosti, a také čas, který by jinak mohl být 

vyuţit k rozvíjení profesního růstu.  

Za výnos z dítěte povaţujeme očekávaný uţitek, který domácnosti přinese. Ten však 

závisí především na kvalitách dítěte, do nichţ je ovšem nezbytné investovat (Hašková 2009: 

43, Maříková 2000, Rabušic 2001).  

Jiţ z principu této teorie vyplývá, ţe dítěti – jako druhu zboţí – konkuruje nespočetné 

mnoţství statků a sluţeb, které si můţe jedinec koupit (Rabušic 2001). 

6. 3. Teorie sociální anomie 

 

Tento teoretický přístup představuje situaci, kdy je oslabena síla sociálních norem a jedinec 

se přestává orientovat v sociálním světě a plánování vlastní budoucnosti se pro něj stává 

nadmíru sloţité. Výsledkem je pak ţivotní dezorientace a nejistota. K této teorii E. Durheima 

se připojil R. Merton, který uvaţoval o kontinuitě mezi kulturními a sociálními systémy. 

Jedinci svá přání a ţivotní touhy stanovují v rámci kulturních struktur, k jejich dosaţení 

vyuţívají institucionalizované prostředky. Pokud však mezi cíli a prostředky dochází 

k disharmonii, mohou jedinci přestat důvěřovat v dané sociální instituce a normy odmítat 

(Durkheim,  Merton in Hašková 2009: 45, 46).  

Na území České republiky se dá tato teorie aplikovat na transformaci sociálních 

hodnot a norem, ke kterým došlo po roce 1989 – staré přestávaly platit a nové potřebují čas, 

aby mohlo dojít k jejich stabilizaci. 

6. 4. Teorie hodnoty dětí a redukce nejistoty 

 

Dětství a hodnota dítěte prošla podle P. Ariése v posledních několika stoletích významným 

vývojem. V minulosti bylo dětství vesměs ignorováno a rodina nebyla chápána 

jako sentimentální či morální hodnota. Děti byly povaţovány za pracovní sílu a zdroj 



 

 

27 

 

materiálního zajištění na stáří. Teprve později začala být dětem a jejich výchově věnována 

zvláštní pozornost (Ariés in Dudková, Vohlídalová 2005). E. Badinterová se na základě 

historických pramenů zabývala vývojem mateřské lásky v průběhu tří století ve francouzské 

společnosti. Během těchto tří století se podoba mateřské lásky vyvíjela, měnila svoji podstatu 

a význam. E. Badinterová pak dospívá k závěru, ţe dogma o nezrušitelnosti mateřské lásky u 

ţen není pravdou - mateřská láska slábne, pokud není sociálně podporována (Badinterová 

1998). 

V moderní současné společnosti má potomek hodnotu sám o sobě 

(Jokešová 2011: 16). Teorie hodnoty dětí má svůj původ v práci M. Hofmanové 

a L. Hofmana, kteří na základě empirických výzkumů stanovili devět základních významů, 

které má dítě pro své rodiče, a to za prvé poskytuje jim status dospělosti a dává jim sociální 

identitu; za druhé umoţņuje rodičům expanzi za hranici vlastní smrtelnosti; za třetí dává 

člověku pocit morálnosti, kdyţ se rodič vzdává vlastních zájmů pro blaho dítěte; za čtvrté dítě 

přináší pocit afilace, vytváří pro člověka nesmírně důleţité vazby primární skupiny; za páté 

je dítě zdrojem stimulace, novosti v ţivotě, zábavy; za šesté je dítě zdrojem pocitu kreativity 

a naplnění; za sedmé přináší dítě rodičům (především matkám) zdroj moci, vlivu a kontroly 

nad někým jiným; za osmé můţe být dítě prostředkem sociálního srovnání a soutěţení 

s jinými rodiči, čímţ můţe přinášet prestiţ; a za deváté je dítě ekonomicky uţitečné. 

Ne všechny zmíněné hodnoty se musí vţdy vyskytnout ve všech kulturách a budou se lišit 

na základě pořadí, v němţ se dítě v rodině narodilo (Hofmanová, Hofman 

in Rabušic 2001: 154, 155). 

Jiné zdroje popisují pět nejčastějších důvodů dětnosti takto: za prvé náboţenský příkaz 

(kdy mít dítě je součástí víry); za druhé biologie (kdy se jedná o zachování lidského rodu); 

za třetí společensko-ekonomické důvody (kdy nám bude prostřednictvím další generace 

zajištěna ekonomická budoucnost) (Knotková-Čapková, Kynčlová in Luvenová, 2010a: 11, 

12); za čtvrté rasové a kulturní důvody (kdy se pod tímto pojmem rozumí zachování třídní 

a majoritní společnosti); za páté touha po nesmrtelnosti (kdy náš ţivot pokračuje 

prostřednictvím našich potomků) (Knotková-Čapková, Kynčlová in Luvenová, 2010b). 

V konečném důsledku je však pouze na dotyčném jedinci, zda těmto důvodům 

připisuje takovou hodnotu, aby se rozhodl stát rodičem. 

Teorie redukce nejistoty předpokládá, ţe se jedinec chová racionálně a preferuje 

rozhodování pod rizikem neţ rozhodování v nejistotě (Friedman in Hašková 2009: 48). 
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Konkrétně k tématu bezdětnosti jedinec upřednostní raději risk s vědomím, ţe dítě se nemusí 

„povést“, neţ nejistotu - tedy nemít dítě a rezignovat na moţnost, ţe by se „povedlo“ 

(Jokešová 2011: 16, 17). V případě risku člověk zná (nebo se domnívá, ţe je zná) důsledky 

svého chování, v případě nejistoty je nedokáţe odhadnout.  Tato teorie můţe ve svém dopadu 

stát v opozici proti teorii racionální volby, podle níţ nestabilita na trhu práce a riziko 

nezaměstnanosti povede k odkládání rodičovství, ovšem podle teorie redukce nejistoty bude 

mít tato hrozba naprosto opačný efekt (Hašková 2009: 48, Rabušic 2001: 165 - 167). 

6. 5. Teorie sociálních sítí 

 

Teorie sociálních sítí vychází z  definice sociálního kapitálu P. Bourdieuho, kdy odkazuje 

na kvantitu a kvalitu sociální sítě, která je jedinci k dispozici, a kterou můţe při svém jednání 

vyuţít (Bourdieu in Hašková 2009: 46).  Jedince ovlivņují normy, které ostatní členové jeho 

sítě uznávají a jejich dodrţování je (pozitivně i negativně) sankciováno – coţ lze aplikovat 

i v rámci problematiky dobrovolné bezdětnosti. Je-li jedinec členem skupiny, kde je 

bezdětnost akceptována (nebo alespoņ není odsuzována), lze očekávat, ţe zůstane bezdětný 

(Jokešová 2011: 17).  

Pokud člověk dospívá v zemi s vysokým podílem celoţivotně bezdětných osob, bude 

také tento model upřednostņovat. To lze vysledovat v bývalém západním Německu, 

kde bezdětnost dosahuje nejvyšších hodnot v Evropě a současné dosavadní výzkumy 

poukazují na vysoké preference bezdětného stylu ţivota mladých Němců a jejich vysokou 

nejistotu ohledně případné dětnosti (Hašková 2006).  

6. 6. Teorie genderové spravedlnosti 

 

Současná společnost vykazuje relativně vysokou míru genderové spravedlnosti v pracovní 

sféře (například přístup ke vzdělání či vstup na trh práce), naproti tomu v otázce genderové 

rovnosti v rodinné sféře je stále dost konzervativní (například výkon domácích prací 

či mateřská dovolená je stále převáţně doménou ţen) (McDonald in Hašková 2009: 51).  

Tímto způsobem lze vysvětlit, proč ţeny v zemích s genderově tradičně rozdělenou 

dělbou práce mnoţství potomků omezují či se jich vzdávají úplně (Německo, Rakousko, státy 

jiţní Evropy), oproti zemím s genderovou liberalitou, kde míra konečné bezdětnosti vykazuje 

výrazně niţší čísla (Francie, státy severní Evropy) ( Hašková 2009: 51, 52). 
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Co se týče České republiky, v době socialismu byla moţnost ţen participovat na trhu 

práce sice politicky podporována (zvyšováním počtu zařízení pro děti, nízkým důchodovým 

věkem umoţņujícím mezigenerační výpomoc), nicméně šance seberealizace ţen v práci, 

vzdělání či volnočasových aktivitách byly stále limitovány. V současné době je ţena stále 

vedena k ekonomické aktivitě a zároveņ ke starosti o domácnost, a je to převáţně ona, 

jeţ zůstává doma, vzdává se svých kariérních ambicí a pečuje o potomka (Hašková 2006).  
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ANALYTICKÁ ČÁST 
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1. Organizace NO KIDDING 
 

Zakladatel této organizace sdruţující dobrovolně bezdětné osoby a páry je Jerry Steinberg, 

který ji jako neziskovou a nepolitickou organizaci zaloţil roku 1984 v kanadském 

Vancouveru. Dvojznačný název – no kidding – v překladu znamená „ţádné děti“, ale také 

„konec legrace“. Klub působí především na území Spojených států, v Kanadě a Novém 

Zélandu, ale existuje i značné mnoţství poboček po celém světě. Členství není omezeno 

genderem, rasou, náboţenským vyznáním a je otevřeno pro osoby starší 18 let - většina 

se však nachází ve věkovém rozmezí 30 aţ 40 let. Klubová registrace umoţņuje setkání 

s podobně smýšlejícími jedinci a nabídku rozličných volnočasových aktivit. Obecně se dá říci, 

ţe organizované akce pro registrované členy jsou rozmanitější a hojnější neţ činnosti 

uskutečņované v České republice. Je třeba podotknout, ţe jednotliví členové se nebrání 

rozhovorům o dětech, nicméně toto téma nepatří zkrátka v jejich ţivotě mezi ta nejdůleţitější.  

Zároveņ zde lze najít široké spektrum lidí – od těch, kteří děti nemají rádi - aţ po ty, kteří děti 

milují, jen se z jakéhokoliv důvodu rozhodli nestát rodiči
7
. 

 

Praţská pobočka klubu No Kidding je jedinou organizací sdruţující dobrovolně 

bezdětné jedince působící na našem území. Byla zaloţena v roce 2008 s hlavním cílem 

sdruţovat takto smýšlející ţeny a muţe - a stejně jako v zahraničí - i u nás je členství 

bezplatné. Na webových stránkách je pro registrované členy k dispozici internetové fórum, 

jehoţ je hojně vyuţíváno. Je prostorem k seznámení a diskuzi, jednotliví členové zde mohou 

otevřeně psát své názory, nalézt rady a pochopení. Setkání se konají jiţ několik let 

a pravidelně se uskutečņují jedenkráte za měsíc na praţských Vinohradech
8
. 

                                                           
7
 Zpracováno na základě internetových stránek No Kidding! The International Social Club for Childfree Couples 

and Singles [cit. 31. 3. 2014], dostupné z: http://www.nokidding.net/. 

 
8
 Zpracováno na základě internetových stránek No Kidding Praha [cit. 8. 4. 2014], dostupné z: 

http://www.nokiddingcz.com/. 
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2. Analýza výzkumu 
 

2. 1. Cíle výzkumu  

 

Na území dnešní České republiky byla z historického hlediska dětná rodina přijímaným 

standardem, nicméně v posledních dvou desetiletích se tento zvyk mění. Míra porodnosti 

se sniţuje a stoupá počet bezdětných jedinců a párů. Přesto jsou dobrovolně bezdětní 

povaţováni za marginální skupinu osob a výzkumy, které by se tomuto fenoménu věnovaly, 

jsou ojedinělé. V analytické části této práce se budu snaţit rozkrýt a specifikovat motivy 

vedoucí narátory k vědomé rezignaci na vlastní reprodukci. Dále vymezit typy reakcí okolí 

vztahující se k jejich dobrovolné bezdětnosti a objasnit důvody registrace a přínosu členství 

v No Kidding klubu. Zvolena byla metoda kvalitativního výzkumu, kdy bylo uskutečněno 

celkem sedm polostrukturalizovaných  rozhovorů. 

2. 2. Výzkumná strategie  

 

Jako výzkumná strategie byla vybrána metoda kvalitativního výzkumu. Cílem kvalitativního 

výzkumu je získat detailní a komplexní údaje o studovaném jevu, coţ plně koresponduje 

se zaměřením této práce (Disman 1993). Ta je orientována na úzkou a specifickou skupinu 

dobrovolně bezdětných jedinců, o kterých je zjišťováno relativně široké spektrum informací. 

2. 3. Etické a politické otázky 

 

Součástí výzkumné praxe je i řada etických otázek, které musí být v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (Hendl 2005). Jedním ze základních 

principů etiky výzkumu je zachování anonymity samotných účastníků. Toho je docíleno jejich 

evidencí jen pod změněným jménem a nikde nejsou zveřejņovány jejich osobní údaje. 

Samotná získaná data nejsou šiřitelná a uchovávána na volně přístupném místě. Konkrétně 

v tomto případě jsou všechny získané informace uloţeny v zaheslovaném souboru v osobním 

počítači, jenţ je rovněţ chráněn přístupovým heslem. Zachování anonymity svých narátorů 

povaţuji za jednu z klíčových součástí tohoto výzkumu, protoţe během rozhovorů byla 

dotazovaná data velice osobní povahy (příkladem jsou uţ jen samotné motivy vedoucí 

k bezdětnosti, ale také otázky ohledně zkušenosti s interrupcemi či popis vztahu k dětem).  
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Dalším etickým principem bylo získání písemného informovaného souhlasu, jeţ byl 

vyţadován od všech účastníků a zhotoven byl ještě před zahájením samotného sběru dat. 

Tázaným jsem srozumitelně vysvětlila cíle tohoto projektu, jeho průběh, způsob vyuţití dat 

a ochranu jejich anonymity. Samozřejmostí bylo sdělení o moţnosti jejich okamţitého 

ukončení participace na této práci (Švaříček 2007). 

2. 4. Technika sběru dat  

 

Sběr dat byl prováděn pomocí polostrukturovaných rozhovorů, během nichţ byly získány 

odpovědi na předem vytýčený okruh otázek. Současně však tento typ rozhovoru poskytuje 

dostatek prostoru reagovat v průběhu samotného šetření na sdělené informace a pokládat 

případné doplņující otázky.  

 

Předem byla stanovena šestibodová osnova: 

1. pojem dobrovolná bezdětnost, 

2. původní rodina, 

3. cesta k bezdětnosti, 

4. reakce okolí, 

5. No Kidding klub, 

6. budoucnost. 

 

Ke kaţdému z okruhů byly stanoveny body, které jsem si přála s narátory probrat. 

Původním záměrem bylo dané okruhy rozebírat ve výše daném pořadí, v plynulosti vyprávění 

se však stávalo, ţe byl jejich sled narušen – nicméně se všichni zúčastnění vyjádřili ke všem 

šesti vymezeným okruhům. Na konci rozhovoru jsem se svých narátorů zeptala, zda chtějí 

doplnit nějaké informace – čímţ jsem jim poskytla dostatečný prostor vyjádřit se k oblasti, 

jejţ pro ně mohla být důleţitá a v samotném rozhovoru nemusela být zmíněna. Celý rozhovor 

byl ukončen poděkováním participantům za účast ve výzkumu a v případě jejich zájmu jim 

bylo nabídnuto zaslání výsledků po dokončení šetření.  

 

Místo konání rozhovoru bylo vybíráno tak, aby vyhovovalo především samotným 

narátorům – scházeli jsme se v praţských i mimopraţských kavárnách, restauracích a dva 

z rozhovorů se uskutečnily v mém bytě. Před konáním samotného rozhovoru jsem si se všemi 
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z účastníků vyměnila několik e-mailů a sešli jsme se na prvotní schůzce. Toto prvotní osobní 

setkání vyţadovali všichni narátoři (i já) – a to především za účelem vzájemného seznámení 

a ujasnění si podstaty a cílů mé bakalářské práce. Zároveņ byly během první schůzky zjištěny 

základní demografické charakteristiky.  

Rozhovory probíhaly v rozmezí jedné aţ tří hodin a byly nahrávány na viditelně 

umístěný diktafon, s čímţ byli narátoři předem seznámeni. Nahrávání bylo zvoleno s ohledem 

na usnadnění práce při následném zpracování dat, nadto mi umoţnilo vnímat i neverbální 

projevy. Navíc tak odpadlo přerušování přirozeného běhu rozhovoru zapisováním poznámek. 

Bezprostředně po skončení rozhovoru jsem si zhotovila terénní poznámky.  

2. 5. Výběr vzorku 

 

Výzkumu se zúčastnilo celkem sedm osob – šest ţen a jeden muţ. Vzorek byl vybírán 

účelově – kdy jsou všechny osoby členy české pobočky organizace No Kidding, na kterou 

jsem se obrátila v rámci psaní této bakalářské práce. 

V průběhu šetření se mi podařilo získat kontaktní e-mail na veškeré registrované členy 

této české pobočky, které jsem následně oslovila. Představila jsem jim svůj výzkum 

a poţádala je o moţnou participaci. Z celkového počtu 44 v té době registrovaných členů 

se mi ozvalo 13 osob. Z toho 3 osoby byly dlouhodobě v zahraničí a 1 registrovaná členka 

je ze Slovenské republiky
9
, čímţ počet moţných narátorů klesl na 9. Dále z těchto 9 osob 

nesouhlasily 2 s participací na výzkumu, přesto došlo k vzájemnému setkání, kde jsme 

o dobrovolné bezdětnosti nezávazně diskutovali.  

2. 6. Metody vyhodnocování dat 

 

Paralelně se sběrem dat probíhala i jejich analýza. Analytická část výzkumu započala 

transkripcí – tedy převodem nahraného rozhovoru do písemné podoby. Zhotoven byl 

doslovný přepis rozhovoru – tzn. nebyl převáděn do spisovného jazyka, očištěn od dialektu 

a ani nijak stylisticky upravován – především proto, aby mohl být rozbor textu proveden 

co nejpřesněji a nedošlo k vynechání důleţitých informací (Hendl 2005).  

Analyzovaný text z polostrukturovaného rozhovoru jsem si rozčlenila na části 

a na základě induktivní logiky vytvářela kódy, které jsem následně přiřazovala k určitým 

                                                           
9
 Nabídli mi však moţnost získání potřebných informací prostřednictvím elektronické komunikace. 
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úsekům textu. Příkladem můţe být zpracování části textu, ve kterém dotazovaný popisuje 

motivy vedoucí k bezdětnosti, kdy u kaţdého jedince byl/y motiv/y označen/y kódem. 

Všechny pouţité kódy jsem následně zpracovala do jednoho seznamu. Cílem bylo zjistit 

společný výskyt dat, rozkrýt jejich význam, najít mezi nimi korelaci, rozdílnost apod. 

Na základě těchto zjištění byly zhotovovány poznámky, komentáře, úvahy a předběţné 

interpretace analyzovaných dat. K tomu mi dopomohly i záznamy vedené v terénním deníku. 

Poté jsem přešla k rámcové analýze. Principem rámcové analýzy je vytvoření tabulky 

pro dané téma – díky čemuţ došlo k zpřehlednění dat a vzájemné porovnatelnosti. Jednotlivé 

řádky byly přiřazeny ke změněným jménům narátorů, sloupce k dílčím tématům a do tabulky 

pak byla řazena klasifikovaná data, která byla pořízena v rámci rozhovorů. Výsledkem 

analýzy bude souhrn dané problematiky, rozkrytí pravidelnosti mezi datovými segmenty 

a vymezení nových teorií. 

3. Analýza a interpretace dat 

3. 1. Seznam narátorů a jejich identifikační údaje 

 

Anna – 31, SŠ, pracovnice v oblasti public relations, svobodná, má přítele, ţije sama, město 

Martina – 33, VŠ, finanční poradkyně, vdaná, město 

Jitka – 36, SŠ, osobní asistentka, svobodná, bez přítele, ţije sama, město 

Klára – 36, VŠ, vědecká pracovnice, vdaná, město 

Iveta − 43, VŠ, pracovnice v oblasti marketingu, rozvedená, ţije s přítelem, venkov 

Marie – 47, VŠ, vedoucí ekonomického oddělení, vdaná, venkov 

Adam – 31, VOŠ, překladatel a pracovník v oblasti marketingu, svobodný, má přítelkyni, ţije 

sám, město 

 

3. 2.  Pojem dobrovolná bezdětnost 

 

Na úvod kaţdého uskutečněného polostrukturovaného rozhovoru byla zařazena otázka, 

jeţ měla objasnit, jak heslu dobrovolná bezdětnost rozumí samotní narátoři. 
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„V podstatě to je moţnost volby. Pokud si někdo vybere, ţe nechce děti -

 tak tím pádem je to dobrovolné. Pokavaď ta ţenská děti mít nemůţe, tak to je nedobrovolný  - 

můţe je třeba chtít, ale má smůlu.“ (Anna, 31, SŠ, pracovnice v oblasti public relations, 

svobodná, má přítele, ţije sama, město)
10

 

 

„Pod tímto pojmem si přestavuji, ţe člověk děti sice mít můţe – nemá ţádné zdravotní 

ani sociální překáţky - přesto je mít nechce.“ (Martina, 33, VŠ, finanční poradkyně, vdaná, 

město) 

 

„Člověk, který dobrovolně odmítá, nechce mít potomky, aniţ by mu v tom bránily 

zdravotní důvody.“ (Jitka, 36, SŠ, osobní asistentka, svobodná, bez přítele, ţije sama, město) 

 

„Je to stav, kdy člověk vědomě ţije bez dětí ve vlastní domácnosti, neporodí je, 

nevychovává a ţije si svůj vlastní ţivot, vlastním způsobem.“ (Iveta, 43, VŠ, pracovnice 

v oblasti marketingu, rozvedená, ţije s přítelem, venkov) 

 

„Pro mě je dobrovolná bezdětnost to, ţe osoba, která neinklinuje k rodičovství, 

jednoduše rodičovství nerealizuje – to znamená, ţe má moţnost se rodičovství vyhnout 

a strávit svůj ţivot bez potomků.“ (Marie, 47, VŠ, vedoucí ekonomického oddělení, vdaná, 

venkov) 

 

 „Kdyţ někdo nemá potřebu mít děti, necítí mateřské pudy například. V mém případě 

otcovské pudy – prostě má tu moţnost se rozhodnout a svobodně se rozhodne. Má tu moţnost 

té volby bez ohledu na to, co si myslí okolí.“ (Adam, 31, VOŠ, překladatel a pracovník 

v oblasti marketingu, svobodný, má přítelkyni, ţije sám, město) 

 

V teoretické části této bakalářské práce je uvedena definice dobrovolné bezdětnosti - 

dle H. Haškové - jako takový typ bezdětnosti, kdy se jedinci vědomě a ze svobodné vůle 

rozhodli proţít ţivot bez vlastních potomků. Z výše uvedeného je tedy patrné, ţe i jako 

dobrovolnou volbu chápou tento pojem samotní narátoři. 

                                                           
10

 Citace, které ve své bakalářské práci pouţívám, jsou pro lepší čitelnost upravené do víceméně spisovné češtiny 

a zbaveny „plevelných“ slov typu „ hmm“. 
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I poslední narátorka Klára rozumí tomuto pojetí totoţně a charakterizuje 

ho jako „…stav, kdy nemáte děti, přestoţe neexistuje ţádná fyzická překáţka nebo moţná 

i společenská nebo i sociální - jako nedostatečné bydlení nebo chybějící partner.“(Klára, 36, 

VŠ, vědecká pracovnice, vdaná, město) V průběhu samotného rozhovoru se zamýšlí a dodává, 

ţe v její konkrétní situaci a eventuálně i v případě dalších členů No Kidding klubu to však 

nemusí být nezbytně dobrovolné rozhodnutí.  Její vnitřní stav není otázkou volby, ale naopak 

určitá danost, jeţ si dobrovolně nezvolila a neumí tuto okolnost změnit. Mateřské cítění tedy 

chápe jako vrozený atribut, podobně jako hudební sluch či homosexualitu. Na základě tohoto 

tvrzení tedy nově vytyčuje dobrovolnou bezdětnost pouze v případě, kdy jedinec vnitřně 

pociťuje rodičovské pudy, přesto se vědomě rozhodne rodičovství nerealizovat. 

 

3. 3. Původní rodina 

 

Ve spojitosti s dobrovolnou bezdětností je často podsouvána myšlenka, ţe tito lidé byli 

v dětství zneuţíváni, týráni či vyrůstali v neúplných rodinách a odnášejí si do dospělého věku 

strach z početí. Na základě vyprávění všech narátorů se však tato domněnka neprokázala 

a lze podotknout, ţe zúčastnění vyrůstali v úplných a téměř bezkonfliktních rodinách.  

Dvě z narátorek – Martina a Klára − se však shodly, ţe ačkoliv se v jejich dětství 

neobjevily ţádné negativní jevy, není to ţivotní období, na nějţ by rády vzpomínaly. 

Ve svých výpovědích dehonestují sociální roli dítěte.  

Martina se narodila neplánovaně velice mladým rodičům a vytvořili si mezi sebou 

spíše kamarádský vztah. V roli dítěte se však necítila komfortně, tíhla k dospělejší společnosti 

„…věděla jsem, ţe jsem dítě, přesto jsem si připadala vůči dospělým rovná. V tom dětském 

věku jsem se dívala na zprávy, četla noviny, dospěláckou beletrii i vědecké články. Nikdy 

jsem si nerozuměla se stejně starými dětmi a nechápala jsem, proč se v neděli ráno dívají 

na Jů a Hele. Já jsem věděla, co to je – ale říkala jsem si, tohle by mě jako mělo bavit 

jen proto, ţe jsem dítě?“ (Martina, 33, VŠ, finanční poradkyně, vdaná, město) 

Obdobnou zkušenost má i Klára, která se narodila jako jediné dítě jiţ 40 letým 

rodičům. Na jejich manţelství si pamatuje jako na harmonický vztah a jako dítě netrpěla 

nedostatkem péče či hmotných statků. Přesto na dětství nerada vzpomíná a uvádí, ţe se jako 

dítě necítila sama sebou. V dětské společnosti se nudila, sama od sebe se nezapojovala 

do kolektivních aktivit ve školce či druţině a volný čas trávila většinou o samotě. Srovnatelně 



 

 

38 

 

jako Martina i ona si vybírala beletrii pro dospělé, za coţ, jak se smíchem dodává, dostávala 

ve škole poznámky.  

 

Zajímalo mne, zda si narátoři v průběhu dětství ne/hráli na „maminku a tatínka“, 

coţ by mohlo predikovat jisté budoucí odmítnutí dětnosti. Všechny ze zúčastněných ţen 

se této aktivitě vyhýbaly, byť si s panenkami a kočárky hrály. To si ale vysvětluji na základě 

genderově polarizovaného přístupu k dětským hračkám, kdy jsou děvčatům kupovány 

„holčičí“ hračky (Renzetti, Curran 2003). Panny ovšem tyto ţeny nepovaţovaly 

za svá miminka, ale za společníky, ţáky, publikum a podobně; v kočárcích pak vozily zvířata 

či jiné druhy hraček. Marie k této hře cítila odpor a vzpomíná „…kdyţ jsme si s kamarádkami 

hrály, a chtěly mně vnutit úlohu maminky - třeba jsme si hrály na lékařku a já jsem měla být 

ta maminka, která přivádí nemocné dítě, tak jsem proti tomu protestovala. Dodnes se mi 

vybavuje, ţe mi to bylo nepříjemný.“ (Marie, 47, VŠ, vedoucí ekonomického oddělení, vdaná, 

venkov) V roli matky se cítila poníţeně a méněcenně vůči dívce, která představovala 

vysokoškolsky vzdělanou lékařku.  

Jediný muţ, jenţ se tohoto výzkumu zúčastnil, si na „maminku a tatínka“ hrál. 

Dokonce si během svého dětství vymýšlel jména pro potomky a sám sebe si představoval 

v rodičovské roli „…hráli jsme si na mámu a tátu. Dokonce jsme si říkali – uděláme 

si miminko (smích). Neměl jsem z toho rozum.“ (Adam, 31, VOŠ, práce v překladatelství 

a marketingu, svobodný, má přítelkyni, ţije sám, město) 

 

3. 4. Cesta k bezdětnosti 

 

Všichni narátoři přesáhli věkovou hranici 30 let. Ta je pokládána za mezník, kdy jedinec 

své reprodukční preference a moţnosti zajisté zváţil. Rovněţ je tento věk lékaři povaţován 

za hraniční, od něhoţ se sniţuje schopnost počít potomka a zároveņ vzrůstá riziko zdravotních 

komplikací (Hašková 2009, Slepičková 2008). Účastníků jsem se dotazovala, v jakém věku 

se poprvé začali zabývat myšlenkou rezignace na vlastní rodičovství.  

Nejdříve z narátorů si svoji absenci mateřských pudů uvědomila Jitka, a to na konci 

základní školy. V této době trávila léto na venkově s o tři roky starší sestřenicí. Ta velice ráda 

hlídala děti a do této aktivity chtěla zapojit i Jitku „…to si úplně pamatuji, ţe jsem nechápala, 

proč to dělá a co z toho má. Kdybychom raději šly vyvenčit psy nebo se někam projet na kole 
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– ţe by to bylo lepší. V té době jsem si to uvědomila, ţe ta mimina jsou – nechci říct odporná – 

ale je to tak. Uţ na základce jsem si říkala, ţe se vdávat nebudu, děti mít nebudu.“ (Jitka, 35, 

SŠ, osobní asistentka, svobodná, ţije sama, město) Tyto názory během svého ţivota 

nezměnila. 

Téţ Iveta si své preference časně ujasnila „…mám od těch šestnácti let jasno, já to dítě 

nechci – nikdy.“ (Iveta, 43, VŠ, pracovnice v oblasti marketingu, rozvedená, ţije s přítelem, 

venkov) 

Martině se v jejích 14 letech narodil bratr a ona pomáhala matce s péčí. Bratra 

přebalovala, hlídala, hrála si s ním, vyzvedávala ho ze školky „…snaţila jsem se mamce 

pomoct, chtěla jsem jí pomoct. Je to moje máma a bratr, moje rodina.“ (Martina, 33, VŠ, 

finanční poradkyně, vdaná, město) Právě během péče o bratra si však začala uvědomovat, 

ţe tyto aktivity by v ţivotě nechtěla opětovně realizovat. 

Marie mateřství odkládala z racionálních důvodů. Absolvovala vysokou školu 

a prioritou pro ni bylo zařazení na trh práce. Definitivní rozhodnutí učinila ve 28 letech, 

kdy si uvědomovala, ţe je ve věku „…kdy se najednou musíte rozhodnout, zdali skutečně 

budete tu rodinu chtít nebo nebudete. Mně najednou došlo, ţe de facto já ji nepotřebuji. 

Kdyţ jsem si to tak nějak zváţila – ano/ne, ano/ne – došlo mi, ţe pro mě tohle čekání bylo 

takové čekání na Godota, na něco - co nikdy nepřijde. Ţe pro mě to není důleţité. Já jsem 

si uvědomila, ţe kdyby to pro mě bylo bývalo důleţité, tak pravděpodobně bych toho manţela 

a děti měla.“ (Marie, 47, VŠ, vedoucí ekonomického oddělení, vdaná, venkov) 

Anna se myšlenkou na mateřství nezabývala a na střední škole se jí zdálo přirozené 

mít manţela a děti. Tato představa pro ni však byla vzdálenou budoucností. Kolem 25. roku 

ţivota začaly její kamarádky a kolegyně zakládat rodiny a stále častěji se objevovaly dotazy 

právě na její rodičovství. V této době si začala uvědomovat, ţe dětnost není její ţivotní 

prioritou a před 30. narozeninami učinila definitivní rozhodnutí mateřství nikdy nerealizovat.  

Klára v sobě nikdy necítila mateřské touhy, nicméně ji tento stav nezneklidņoval. 

Neustále jí bylo předestíráno, ţe ve třiceti letech bude po dítěti touţit a právě v tomto věku 

si začala uvědomovat neměnnost svého cítění. Měla ukončená vysokoškolská studia, dobré 

zaměstnání, rodinné zázemí i finanční prostředky „…takţe v podstatě oficiálně nic nebránilo. 

To jsem si říkala – tak teď ty mateřský pudy přijdou a budu konečně normální. A ono nic.“ 

(Klára, 36, VŠ, vědecká pracovnice, vdaná, město) 
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Adam si ve svých 20 letech přál být otcem, jen svoji představu plánoval realizovat 

ve vyšším věku. Prioritou pro něj bylo ukončené vzdělání, stabilní práce, vytvoření domova 

a jisté finanční rezervy pro budoucí rodinu. S přibývajícími roky se však jeho preference 

měnily. Naplno si uţíval svého bezdětného ţivota a koníčků a před třicítkou si uvědomil, 

ţe potomky ve svém ţivotě nepotřebuje. 

Z analýzy polostrukturovaných rozhovorů tedy vyplynulo, ţe narátorky Jitka, Iveta 

a Martina eliminovaly myšlenku na mateřství jiţ v pubertě. Anna, Marie a Klára si nedostatek 

mateřských citů a neměnnost svého stavu uvědomily těsně před 30. rokem; rovněţ Adam 

v tomto věku učinil finální rozhodnutí a své původní dětné preference nahradil volbou 

dobrovolné bezdětnosti. 

 

Motivace vedoucí k dobrovolné bezdětnosti jsou součástí širokého spektra úvah a rozhodnutí 

vztahujících se k pracovním aspiracím, ţivotnímu stylu a představám o budoucím ţivotě 

(McDonald in Bartošová 2009, Hašková 2006).  Zásadní význam představuje i existence a typ 

partnerského souţití.  

Anna vnímá partnerství jako významnou sloţku svého ţivota a udrţuje dlouhodobý 

vztah s mladším partnerem. Tematikou společného bydlení a dětí se jiţ zabývali. Anna 

před  ním svoji volbu bezdětného ţivota netají a i její partner v současné době preferuje 

bezdětnost, nicméně rodinu by rád zaloţil v časovém horizontu 20 let. Této diferenciace si je 

vědoma, přesto dodává „…pro mě to teď znamená, ţe děti nechce. Jo, můţe se stát, ţe mu 

bude 30 a bude to dítě hned chtít, ale popravdě - nemyslím si, ţe se to stane.“ (Anna, 31, SŠ, 

pracovnice v oblasti public relations, svobodná, má přítele, ţije sama, město) Vzhledem 

ke svému charakteru se neobává osamělého ţivota a do budoucna doufá minimálně v sériovou 

monogamii.  

Martina manţela a manţelství staví na prvotní příčky svého hodnotového ţebříčku. 

Mají značné mnoţství společných zájmů a jsou si vzájemnou oporou. Martinin manţel 

má jiţ z přechozího vztahu tři dospělé děti a další ve svém ţivotě radikálně odmítal. 

Jitka ukončila 7 letý vztah a jiţ 8 let ţije spokojeně single. Během těchto let udrţovala 

dlouhodobý vztah s ţenatým muţem. Po manţelství nikdy netouţila a představa sdílení 

domácnosti je pro ni nepřijatelná. 

Klára si partnerství přála, nicméně o něj výrazně neusilovala. Během svého ţivota 

měla jediného partnera, s nímţ je dnes 6 let vdaná.  S manţelem na počátku vztahu - tehdy 
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ještě na vysoké škole - o dětech neurčitě mluvili a ty pro ně představovaly vzdálenou 

budoucnost. Vzali se 2 roky po absolvování vysokoškolských studií. Příbuzní a přátelé 

v té době automaticky povaţovali manţelství za nutný předstupeņ mateřství a nechápali, proč 

by se dva lidé měli vzít, kdyţ přece děti neplánují. S přibývajícími roky se Klára stále necítila 

připravena být matkou, kdeţto její manţel se před třemi lety vyjádřil, ţe by si děti jednou přál 

„…a já jsem řekla manţelovi, ţe mu nikdy nebudu vyčítat pokavaď se rozhodne, ţe jeho 

otcovské puzení v něm převáţilo a nebudu mu vyčítat, kdyţ se bude chtít rozvést a najde 

si jinou ţenu. To se holt stane, ţe člověk postoje změní.“ (Klára, 36, VŠ, vědecká pracovnice, 

vdaná, město) Dodnes jsou spokojení manţelé, přesto je Klára smířena s eventualitou 

rozvodu. 

Ivetě byla od dětství vštěpována idea manţelství a dětí. Ona však cítila potřebu 

poznávat svět, získávat pracovní zkušenosti a cestovatelské záţitky. Váţnější známost měla 

aţ po třicítce, bohuţel tento vztah musela ukončit, neboť se s partnerem neshodovali 

na budoucích reprodukčních plánech. Ve 33 letech se začala stýkat se starším muţem, který 

měl jiţ dospělé děti a další potomky nepreferoval. Po roční známosti Iveta otěhotněla; 

oba se bez váhání rozhodli pro podstoupení interrupce a společný vztah pokračoval další tři 

roky. Současný přítel je - stejně jako Iveta - dobrovolně bezdětný a chystá se registrovat 

v No Kidding klubu. Momentálně má v  jejím ţivotě partnerský vztah nezastupitelné místo.  

Marie začala ţít po absolvování vysoké školy s partnerem. Vykonávala veškeré 

domácí práce a v kombinaci s hlavním pracovním úvazkem cítila po letech jistá omezení 

a  přílišnou zátěţ. Po 6 letech partnera opustila a do budoucna plánovala svobodný, bezdětný 

ţivot. Nepočítala s moţností emancipovaného partnera, který by byl zároveņ i dobrovolně 

bezdětný. Před 19 lety se seznámila se starším cizincem, kterého si po 15 letém vztahu vzala. 

Jak říká „…je daleko víc emancipovaný neţ kdokoliv jiný z Česka. My si nějak padli do noty 

a on mě svým způsobem opečovává a zároveň mi nebere vzduch.“ (Marie, 47, VŠ, vedoucí 

ekonomického oddělení, vdaná, venkov) Její manţel má z předchozího vztahu tři syny 

a podmínkou nového partnerství pro něj byla bezdětnost. Tento aspekt Marie uvítala 

s nadšením.  

 Adam si nedokáţe představit ţivot bez dlouhodobé partnerky „…chci mít partnerku, 

kterou bych udělal šťastnou a jsem si 100% jistý, ţe ji šťastnou udělám i bez dětí, pokud tedy 

i ona bude dobrovolně bezdětná.“ (Adam, 31, VOŠ, překladatel a pracovník v oblasti 
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marketingu, svobodný, má přítelkyni, ţije sám, město) V současné době má přítelkyni, která 

podobně jako Adam, rodičovství odmítá. 

Všichni z dotázaných jiţ ţili nebo ţijí v partnerském vztahu. V současné době je 

 jediná narátorka bez partnera, ta je však se svým single ţivotem spokojená. Ostatní totoţně 

vyzdvihují význam svého partnerského/manţelského souţití, které je podstatným aspektem 

jejich ţivota. Shodně však udrţují vztah s osobou s obdobnými reprodukčními plány, 

případně vztah s osobou, jeţ kategoricky netrvá na rodičovství (někteří z partnerů mají jiţ děti 

z předchozích manţelství a po dalších potomcích netouţí).  V případě, ţe jejich partner by na 

rodičovství trval, jsou rozhodnuti vztah ukončit.  

 

Anna se myšlenkou na rodičovství začala zabývat ve 25 letech. Sebe samu si nedokázala 

představit jako matku a jejím hlavním motivem vedoucím k dobrovolné bezdětnosti je 

nedostatek mateřské touhy. Představa mateřství je pro ni nepřípustná a přirovnává ho ke ztrátě 

vlastní osobnosti „…být matkou by pro mě bylo jako ztratit sama sebe. Můj svět 

by se mi otočil, přišla bych o své koníčky, čas, přátele – a kvůli něčemu, co necítím, ţe v ţivotě 

chci a k tomu ţivotu potřebuju.“ (Anna, 31, SŠ, pracovnice v oblasti public relations, 

svobodná, má přítele, ţije sama, město) 

Martina sama sebe charakterizuje jako cílevědomého jedince. Pokud ve svém ţivotě 

po něčem touţila, minimálně se o to pokusila „…vím, ţe kdybych tou mámou chtěla opravdu 

být, tak uţ bych to určitě zkusila, moţná bych jí uţ byla. Ale já to tak necítím.“  (Martina, 33, 

VŠ, finanční poradkyně, vdaná, město) Argumentuje nedostatkem mateřského cítění a potřeby 

pečovat. Kromě toho se domnívá, ţe „roli matky“ jiţ absolvovala péčí o mladšího bratra. 

Jitka za pozitiva dobrovolné bezdětnosti označila atributy jako svoboda, čas a finance, 

se kterými můţe nakládat dle svých vlastních rozhodnutí. Za primární důvod však označila 

nedostatek mateřské touhy „…protoţe to necítím – vlastně myslím, ţe ta absence toho 

mateřského citu. To je to hlavní – mně ty děti opravdu nic neříkají …já mám takovou teorii, 

ale nevím, zda je to pravda. Říká se, ţe se ty nemoci dědí ob generaci. Kdyţ jsem nad 

 tím přemýšlela, proč nemám ten mateřský pud, tak mě napadla jedna věc. Moje maminka 

byla hodně nemocná, a ţe by i to dítě bylo hodně nemocný, ţe to vlastně ta příroda takhle 

zařídila, aby se ty špatné geny nešířily dál. Nikdy jsem si to nějak neověřovala, ale moţná 

to tak je.“ (Jitka, 35, SŠ, osobní asistentka, svobodná, ţije sama, město)  
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Klára stále čekala na rodičovské touhy, které – jak ji okolí přesvědčovalo – se měly 

v průběhu let dostavit.  Dnes je jí 36 let a říká, ţe se situace nezměnila „…jeden čas jsem byla 

ve stavu, ţe ráno, kdyţ zazvonil budík, tak jsem otevřela oči a první, co jsem se sama sebe 

zeptala - jestli uţ chci děti, jestli se uţ něco změnilo, jestli uţ to jako naběhlo. No samozřejmě 

nic. To je, jak kdybych byla lesba, a kaţdé ráno jsem otevřela oči a ptala jsem se, jestli 

uţ jsem hetero.“ (Klára, 36, VŠ, vědecká pracovnice, vdaná, město) 

Iveta jako jediná ze všech dotazovaných narátorů uvedla ekologické důvody 

a přelidněnost světa. Za primární důvod však označila absenci mateřských citů a „…dítě 

by mi překáţelo, vadilo, obtěţovalo by mě. Kdyţ člověk nemá rád hady, tak nechová hady 

a nikdo se nad tím nepozastavuje – a je logické, kdyţ já v sobě necítím potřebu mít děti, 

tak nechovám děti.“ (Iveta, 43, VŠ, pracovnice v oblasti marketingu, rozvedená, ţije 

s přítelem, venkov) 

Marie rodičovství po vysoké škole odkládala z ekonomických důvodů, kdy se nejprve 

chtěla hmotně zabezpečit. Ve 28 letech učinila definitivní rozhodnutí – dobrovolnou 

bezdětnost si zvolila na základě chybějících mateřských instinktů a potřeby pečovat „…já 

nemám potřebu pečovat, ale mám schopnost pečovat - a to jsou dvě rozdílné věci.“ (Marie, 

47, VŠ, vedoucí ekonomického oddělení, vdaná, venkov) 

Adam v průběhu ţivota transformoval hodnotový ţebříček. Navykl si na svůj 

bezdětný ţivotní styl a případný potomek by se pro něj stal omezujícím faktorem „…mít 

rodinu by bylo jako dostat 20 let vězení. Jestli bych šel sedět do vězení za vraţdu nebo bych 

byl otcem – pro mě by to bylo úplně to samé. Byl by to pro mě trest, neţ by mě to nějak 

obohatilo.“ (Adam, 31, VOŠ, pracovník v překladatelství a marketingu, svobodný, 

má přítelkyni, ţije sám, město) 

Z jednotlivých rozhovorů a otázek týkajících se dobrovolné rezignace na vlastní 

reprodukci bylo moţno specifikovat konkrétní motivy, jeţ jednotlivé narátory k tomuto 

rozhodnutí vedly. Ţeny uváděly celé spektrum sekundárních motivů – ekonomickou nejistotu 

po absolvování vysoké školy, ekologické důvody a přelidněnost světa, ale i upřednostnění 

volnočasových aktivit. Mateřství bylo některými narátorkami vnímáno jako ztráta identity – 

kdy by v případě rodičovství byla jejich vlastní osobnost nahrazena osobností dítěte. 

Mezi uváděné pohnutky vedoucí k bezdětnosti byla zařazena i neochota věnovat péči o dítě 

svůj čas a finanční prostředky.  Jedinečným motivem pak byla péče o mladšího sourozence, 

díky níţ jedna z narátorek povaţuje své „mateřské povinnosti“ za splněné. Primárním 
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motivem, na němţ se však jednotlivé narátorky shodují, je absence mateřského instinktu. Ten 

povaţují za vrozený atribut, který u sebe postrádají.  Jediný muţ, který se tohoto výzkumu 

zúčastnil, transformoval v průběhu ţivota svůj hodnotový ţebříček. Plánovaným dětem začal 

konkurovat nezávislý ţivotní styl, volnočasové aktivity a široká oblast osobnostního vývoje. 

Dítě by pro něj jiţ dnes představovalo příliš velké omezení a jeho primárním motivem 

bezdětnosti je tak ztráta ţivotního stylu, na který si navykl.  

 

V rámci sezení s narátory jsem se zajímala i o jejich obecný vztah k dětem a k potomkům 

partnera či příbuzných. 

Iveta se o vztahu k dětem jako jediná vyjádřila negativně a její postoj by se dal označit 

za radikální. Na základě uskutečněných rozhovorů vyplynulo, ţe narátorky Anna, Jitka 

a Klára mají obecně vztah k dětem spíše neutrální a pokládají je za přirozenou součást 

populace.  Přesto je jim dětské chování nepříjemné a jejich společnost pro ně není dostatečně 

stimulující. Samy se přiznávají k neznalosti péče o malé děti a ani nevědí, jak s nimi 

komunikovat. Akceptovatelní jsou pro ně školáci a jedinci v pubertě „...s dětma dokáţu 

komunikovat aţ od 10 let věku, kdy se s nimi dá komunikovat normálně, ale jinak ty úplně 

malý děti  - to ne.“ (Jitka, 35, SŠ, osobní asistentka, svobodná, ţije sama, město) Narátoři 

se spíše neţ k dětem, staví negativně k benevolenci moderní výchovy a současnému 

přehnanému rozmazlování dětí, o čemţ na internetovém fóru No Kidding klubu často 

diskutují. 

Martina se provdala za staršího muţe, jenţ byl jiţ otcem tří dospělých dětí.  Nebyla 

tak nucena stavět se vůči nim do mateřské role. Obecně má k dětem neutrální vztah, 

jen se smíchem dodává „…kdyţ vedle mě řve dítě, tak mi to není příjemné – ale popravdě 

řečeno, ukaţte mi někoho, komu je.“ (Martina, 33, VŠ, finanční poradkyně, vdaná, město) 

Brzy bude babičkou, a ačkoliv se sama dobrovolně rozhodla mateřství nerealizovat, je touto 

informací potěšená. Strachuje se však, ţe si k vnoučeti zpočátku nenajde cestu, protoţe 

v přítomnosti kojenců se necítí zcela komfortně a přijatelný je pro ni aţ školní věk. 

Marie se vdala rovněţ za staršího muţe se třemi syny (nejmladšímu bylo v době 

seznámení 6 let). Ti vyrůstali s matkou, u otce trávili víkendy a prázdniny. Nikdy neměla 

ambice stát se jim nevlastní matkou. S manţelem uzavřeli dohodu − on s dětmi trávil čas 

a  vychovával je, Marie zajišťovala plnou péči v podobě čistého prádla, úklidu, přípravy 
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pokrmů a podobně. Dětská přítomnost pro ni nikdy nebyla stimulující, k dětem si našla cestu 

aţ v jejich pubertálním věku a dnes má s dospělými syny velice přátelské vztahy. 

Adam se zamiloval do ţeny s ročním kojencem. Bohuţel si k dítěti nedokázal vytvořit 

citové pouto a bylo nezbytné tento vztah ukončit „…předstíral jsem, ţe mám rád to dítě. 

Hloupý. Měl jsem rád ji, tak kvůli tomu jsem to předstíral – dítě, který ani nebylo moje, 

způsobilo, ţe jsem ţil ve lţi. Za to bych se nejradši zahrabal pod zem." (Adam, 31, VOŠ, 

překladatel a pracovník v oblasti marketingu, svobodný, má přítelkyni, ţije sám, město) 

 

Rok od roku přibývá počet sterilizovaných jedinců (ať uţ v rozvojových či průmyslově 

vyspělých zemích), kdy například v Holandsku absolvovala sterilizaci třetina lidí v plodném 

věku, ve Spojených státech amerických se provádí milion sterilizačních zákroků za rok. 

Na území České republiky je míra sterilizace velice nízká. Sterilizovaných ţen jsou pouhá 

3%, muţů ještě méně. Překáţkou mohl být předpis z roku 1972, dle kterého se sterilizace 

mohla provést u ţeny váţně nemocné; u zdravé ţeny v případě, ţe uţ má 4 děti; u ţeny starší 

35 let to pak byly 3 děti. To omezovalo řadu ţen, k čemuţ ještě navíc přispívalo velice 

zdlouhavé administrativní řízení (Uzel 1999: 117 – 123). Od dubna roku 2012 mohou být 

nově sterilizace prováděny i z jiných neţ zdravotních důvodů na ţádost osoby starší 21 let, 

coţ umoţņuje zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních sluţbách.  

Svých narátorů jsem se tedy ptala - zda vzhledem k jejich preferencím - o sterilizaci 

uvaţovali, či ji případně absolvovali.  

Anna v současné době jako antikoncepční metodu pouţívá hormonální tělísko, 

v budoucnu o sterilizaci přemýšlí.  Obdobně jsou na tom i Jitka, Martina a Iveta. Všechny 

moţnost sterilizace zvaţují, nicméně ţádná z nich ji neabsolvovala a nechystá 

se ani v nadcházejícím časovém horizontu. Marie by o tomto konečném řešení uvaţovala, 

kdyby byla mladší „…to uţ přečkám s tabletkami – to vyjde levněji (smích). Kdybych byla 

mladší v plodném věku, tak bych o tom uvaţovala, protoţe je to elegantní řešení a vyřeší 

to hodně problémů.“ (Marie, 47, VŠ, vedoucí ekonomického oddělení, vdaná, venkov) Klára 

by podstoupila sterilizaci v momentě opakovaného selhávání antikoncepce. Ze své povahy 

nemá sklon činit nezvratná rozhodnutí, a byť nevěří, ţe by jednou mohla být matkou, nepřeje 

si tuto moţnost definitivně uzavřít.  Podobného názoru je Adam „…uvaţoval jsem o tom, bylo 

by to jednodušší, nevím – 100% rozhodnutý pro sterilizaci prostě nejsem.“ (Adam, 31, VOŠ, 

pracovník v překladatelství a marketingu, svobodný, má přítelkyni, ţije sám, město) 
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Kaţdý z narátorů si o sterilizaci vyhledával informace a tato problematika 

je také hojně řešena na diskuzním fóru členů No Kidding klubu. Zúčastnění chápou 

toto řešení jako absolutně nezvratné, a ačkoliv do budoucna tuto moţnost zvaţují, v současné 

době vyuţívají jiných antikoncepčních metod. 

 

Rozhovoru se zúčastnilo celkem šest ţen a pět z nich během svého ţivota podstoupilo 

interrupci (některé i opakovaně). Většinou otěhotněly relativně mladé po selhání 

antikoncepčních prostředků a primárním argumentem k interrupci byly chybějící mateřské 

ambice. Sekundární důvody představovaly nedostatečné ekonomické zázemí a nedokončené 

vysokoškolské vzdělání. Interrupce pro ně nepředstavovala moţnost, ale vţdy řešení 

nechtěného těhotenství. Po zákroku cítily nesmírnou úlevu a svých rozhodnutí nikdy 

nelitovaly.  

 „Měla jsem pocit naprostého zhnusení a prostě takhle jsem chtěla zarvat ruku do sebe 

a takhle to vyrvat (ukazuje na břicho), do týdne jsem šla na potrat. To pro mě vůbec nebyla 

otázka nechat/nenechat.“ (Anna, 31, SŠ, pracovnice v public relations, svobodná, má přítele, 

ţije sama, město)
 
 

 „Opravdu ani na vteřinku jsem nezauvaţovala, ţe by to bylo jinak. To byl takový 

velmi nepříjemný pocit a chtěla jsem, co nejrychleji – ţe to tak řeknu – zbavit se toho, co bylo 

vevnitř. Nikdy jsem neměla ţádný výčitky …. pro mě to byla – je to blbý  - bezvýznamná 

záleţitost.“ (Jitka, 35, SŠ, osobní asistentka, svobodná, ţije sama, město) 

„Ulevilo se mi, šíleně se mi ulevilo, protoţe jsem věděla, ţe to dítě nechci.“ (Martina, 

33, VŠ, finanční poradkyně, vdaná, město) 

 

3. 5. Reakce okolí 

 

V české společnosti je rodičovství stále chápáno jako sociální norma, která je nedílnou 

součástí ţivota dospělého jedince. Dobrovolná bezdětnost je pak vzhledem k této normě 

vnímána jako odchylka. Od počátku 90. let se sice míra tolerance zvyšuje - a to především 

u mladé generace. Přesto ale je všeobecné uznávání  důvodů - jako například nedůvěra 

ve vlastní rodičovské dovednosti či preference pracovní sféry -  ve společnosti minimální. 

Volba dobrovolné bezdětnosti je Čechy akceptovatelná jen v případě zdravotních důvodů 

(ohroţení vlastního zdraví či zdraví dítěte), církevního celibátu, ale také nepříznivé 
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ekonomické situace (Hašková 2002, Hašková 2006, Rabušic 2001, Hamplová in Fialová 

 a kol. 2000).  

 

V rámci čtvrtého okruhu polostrukturovaných rozhovorů jsem se svých narátorů dotazovala 

na typy reakcí, se kterými se setkávali ve svém okolí.  

Anna si v době, kdy začaly její kamarádky a kolegyně zakládat rodiny, uvědomovala 

absenci mateřského instinktu. Vinou neustálých otázek okolí se zpočátku cítila 

jako „nenormální“ a krátce docházela k psychologovi. Se svým vnitřním stavem se vyrovnala, 

strachovala se však sdělit rodičům o rezignaci na vlastní reprodukci. Otec byl zklamaný, 

její rozhodnutí však respektuje. Babička i bratr brali tuto skutečnost jako pouhý rozmar 

a nezralost. Zejména bratr – šťastný otec – jí neustále zdůrazņuje přednosti rodičovství. 

Nejvíce Annu překvapila matčina reakce „…mámě jsem se to bála říct ze všech nejvíc. 

To jsem jí řekla před 2 roky a máma se usmála a říkala, ţe to o mně uţ dávno tušila.“  (Anna, 

31, SŠ, pracovnice v oblasti public relations, svobodná, má přítele, ţije sama, město) 

Před přáteli a kolegy netají svoji volbu bezdětnosti, byť – jak s úsměvem říká – v definitivnost 

jejího rozhodnutí nevěří a stále argumentují „…ţe mě hormony přebijí, ţe budu sama, 

ţe mě ţádný chlap nebude chtít, ţe jsem sobecká, ţe myslím jen na kariéru, a ţe nemyslím 

na to, ţe vyhyneme.  Ţe Česká republika se postupně vytratí, a ţe Arabové nás přerodí 

(smích). To je fakt skvělý argument – mít dítě kvůli Arabům.“ (Anna, 31, SŠ, pracovnice 

v oblasti public relations, svobodná, má přítele, ţije sama, město) 

Martina se v souvislosti s deklarovanou dobrovolnou bezdětností setkala s velice 

negativní reakcí ze strany pracovního kolektivu. Po absolvování vysoké školy nastoupila 

do prvního zaměstnání a brzy se vdala. Ţenský kolektiv nedokázal najít dostatek pochopení 

pro její bezdětný ţivotní styl a velký věkový rozdíl mezi novomanţely (29 let) „…nedokázaly 

pochopit, ţe toho člověka opravdu miluji. Myslely si, jaká jsem potvora, která čeká, 

aţ natáhne brka. Pak také měly děti a předhazovaly mi, ţe já ty děti nikdy nebudu moct mít, 

protoţe aţ budu opět svobodná, bude uţ na děti příliš pozdě a já skončím sama. Nedokázaly 

pochopit, ţe já po těch dětech opravdu netouţím.“ (Martina, 33, VŠ, finanční poradkyně, 

vdaná, město) Postupem času se situace zhoršovala a Martina ji v rozhovoru označila 

za psychický nátlak. Po poradě s manţelem podala výpověď. Nyní ji zaměstnává zahraniční 

společnost, kde je kolektiv orientovaný převáţně na pracovní výkon. Svým rodičům 
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se Martina obávala sdělit svoji volbu bezdětnosti. K jejímu překvapení se s touto informací 

vyrovnali mnohem lépe, neţ s přijetím věkového rozdílu mezi manţely. 

Jitka svoji dobrovolnou bezdětnost tají, neboť se obává reakcí okolí. Pravdu sdělila 

jen nejlepší kamarádce, bývalému partnerovi a otci, jenţ její rozhodnutí respektuje. Jitčina 

matka jiţ bohuţel zemřela. Její přátelé a kolegové spojují mateřství s manţelstvím, a jelikoţ 

je Jitka bez partnera „…tak mě spíš litují, ţe jsem taková chudinka, která nemá s kým to dítě 

mít. A pokud se mě na to ptají, tak říkám, ţe nemám partnera.“ (Jitka, 36, SŠ, osobní 

asistentka, svobodná, bez přítele, ţije sama, město) 

Klára před kolegyněmi netají svoji absenci mateřského cítění, přesto ji několik let 

přemlouvají k mateřství. Jejich argumenty dnes jiţ přechází mlčením. S rodiči na toto téma 

nikdy nehovořila, nedokáţe ani zodpovědět, zda by si prarodiči přáli být.   

Iveta se se svojí deklarací bezdětnosti netají před rodinou, přáteli a kolegy. Hlavně 

u partnerů je v tomto ohledu upřímná „…to bych si tak akorát zaloţila na konec vztahu. 

To by nebylo správné. Vím, ţe jsem přišla o dobré partnery, protoţe oni to měli jako 

podmínku, ale je to čestné říct.“ (Iveta, 43, VŠ, pracovnice v oblasti marketingu, rozvedená, 

ţije s přítelem, venkov) V předchozím zaměstnání se dostala do rozporu se svojí vedoucí. 

Nejenţe ji k dětnosti trvale přemlouvala, vyţadovala v pracovní době i vymýšlení zábavných 

aktivit pro dceru. Po 2 letech se Iveta rozhodla situaci řešit s ředitelem pobočky, který Ivetinu 

vedoucí usměrnil. Přesto nakonec změnila zaměstnání. Dnes pracuje pro zahraniční firmu, 

kde panují čistě pracovní vztahy. U rodičů pochopení nenašla, matka jí dokonce ve 32 letech 

potomky přikázala a od té doby se spolu nestýkají. Iveta je velice hrdá, ţe nepodlehla tlaku 

okolí. 

Marie se spíše setkávala se záporným postojem okolí vůči jejímu svobodnému stavu, 

neţ k volbě bezdětného ţivota „…ovšem, jestli to pak někde rozebírali za zády – to uţ nevím. 

Ale kdybych se měla trápit tím, co o mně lidi říkají, tak se trápím neustále. A já se rozhodla 

netrápit. Oni lidé řeší všechno – kdyţ máte děti, tak řeší, proč je máte; kdyţ máte jedno, 

tak řeší, proč máte jedno; pak proč máte dvě; proč se člověk vdá a proč se nevdá a tak dále.“ 

(Marie, 47, VŠ, vedoucí ekonomického oddělení, vdaná, venkov) Vyloţeně negativní reakci 

si vyslechla jen od svého studenta angličtiny – jako bezdětná si dle něj nemůţe nárokovat 

starobní důchod. Rodiče - a zejména matka - se s deklarací jejího bezdětného ţivota nikdy 

nesmířili, postupem let ho však začali tolerovat. 
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Adam se se svými preferencemi netají a nikdy se nesetkal se zápornou reakcí 

vzhledem ke své volbě bezdětného ţivota „…moţná i proto, ţe jsem chlap, tak to nikdy nikdo 

moc neřešil.“ (Adam, 31, VOŠ, překladatel a pracovník v oblasti marketingu, svobodný, 

má přítelkyni, ţije sám, město) Adamovi rodiče po vnoučatech touţí, spoléhají však na dcery 

a jeho rozhodnutí plně respektují. 

Minimálně s nepochopením své dobrovolné bezdětnosti, v horším případě 

s negativními aţ útočnými reakcemi se setkali prakticky všichni narátoři, snad aţ s výjimkou 

Adama. To pravděpodobně koresponduje s tím, ţe v naší společnosti je ţenská identita 

tradičně spojena s mateřstvím. Proto je vědomá rezignace na reprodukci u ţen vnímána 

citlivěji a kritičtěji, neţ totéţ rozhodnutí u muţů (Gillespie in Jokešová: 29). U dvou narátorek 

se vyskytují velice negativní reakce od dětného kolektivu v práci – obě zaměstnání opustily 

a dnes pracují pro jiného zaměstnavatele. Pochopení v rámci jednotlivých rodin se liší – 

od vyloţeně negativní reakce, kdy se narátorka z tohoto důvodu přestala s matkou stýkat; přes 

jistou míru tolerance, aţ po pochopení motivů vedoucí narátory k dobrovolné bezdětnosti.  

Jedna z narátorek - obávající se negativních reakcí - svoje rozhodnutí před okolím tají. Svěřila 

se jen nejlepší kamarádce, partnerovi a otci, který její rozhodnutí respektuje.  

3. 6. Klub No Kidding 

 

Okruh otázek týkajících se No Kidding klubu měl objasnit důvody registrace a přínosy 

členství v No Kidding klubu. 

Anna se registrovala v No Kidding klubu před 4 lety. V té době vyšel článek 

o dobrovolné bezdětnosti, v němţ byl uveřejněn i internetový odkaz na českou pobočku. 

Fórum navštěvuje pravidelně, měsíčních srazů se účastní zřídka. Je šťastná, ţe tuto komunitu 

našla „…hlavně, ţe nejsem sama, ţe jsem normální.“ (Anna, 31, SŠ, pracovnice v oblasti 

public relations, svobodná, má přítele, ţije sama, město) 

Martina si před 4 roky náhodně v periodiku přečetla článek věnovaný dobrovolné 

bezdětnosti. V té době proţívala psychicky náročné období vzhledem ke své deklaraci 

bezdětného ţivota. Sama přiznává - nebýt této negativní zkušenosti, nenapadlo 

by ji po takovémto typu organizace pátrat a registrovat se. Tehdy jí velice pomohlo vědomí 

existence shodně orientované skupiny osob a podpora, které se jí od ní dostalo. Na fóru 

je stále aktivní a na srazy zpočátku chodila i s manţelem. Nyní se se změnou zaměstnání její 

situace výrazně zlepšila a pravidelných setkání se jiţ neúčastní.  
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 Jitce donesl její tehdejší partner časopis s článkem o No Kidding klubu. Okamţitě 

si vyhledala jejich internetové stránky a zúčastnila se nadcházejícího srazu – ty ostatně 

navštěvuje dodnes.  Příčinou registrace bylo nadšení z existence skupiny se stejným cítěním 

„…byla jsem hrozně ráda, ţe v tom nejsem sama – s tím svým názorem. Bylo úplně úţasný si 

přečíst, ţe tyhle lidi existují, ţe je nás víc. Hlavně ty reakce se na srazech rozebírají, protoţe 

spousta lidí má problémy v rodině. Všichni si tam postěţují, proberou to. Bylo to zkrátka fajn 

najít stejně smýšlející lidi.“ (Jitka, 35, SŠ, osobní asistentka, svobodná, ţije sama, město) 

Doplņuje, ţe nebýt tohoto článku, o existenci klubu by se nedozvěděla. Samotnou by ji totiţ 

nenapadlo hledat na internetu heslo „dobrovolná bezdětnost“.  

 Klára necítila mateřské city a připadala si kvůli tomu nepatřičně. Na internetu hledala 

podobně zaměřené jedince a narazila i na internetové stránky No Kidding klubu. Zpočátku 

se registrovat nechtěla, přiměl ji aţ pozdější článek o dobrovolně bezdětných otisknutý 

v denním periodiku. Nyní je však ráda, ţe se stala členkou a má kolem sebe podobně 

smýšlející jedince. Na srazy dochází a aktivní je i na internetovém fóru. Srazů se účastní 

na základě časové vytíţenosti, kdeţto na fóru je velice aktivní.   

Iveta pojem dobrovolná bezdětnost hledala cíleně na internetu. Domnívala se, 

ţe se svými pocity nemůţe být sama a zpočátku narazila na americké stránky No Kidding 

klubu – ti ji odkázali na jiţ existující českou doménu. Registraci zdůvodnila potřebou 

blízkosti s dalšími dobrovolně bezdětnými jedinci. Na fóru pravidelně diskutuje, na srazy 

pak dojíţdí v závislosti na časovém vytíţení. 

Marie nikdy neměla potřebu hledat další dobrovolně bezdětné jedince. Situace 

se změnila v okamţiku, kdy se dozvěděla o těhotenství bratrovy ţeny „…potřebovala jsem 

vědět, zda tu situaci zvládnu. Kdyţ mi bylo oznámeno, ţe budu tetička – tak jsem se toho bála, 

ţe to nezvládnu, nesnesu. Bála jsem se toho, jak budu reagovat, protoţe bratra mám ráda 

a nechci si ho nějak rozházet.“  (Marie, 47, VŠ, vedoucí ekonomického oddělení, vdaná, 

venkov) Tyto pocity ji nutily hledat osoby se stejnými zkušenostmi a při svém průzkumu našla 

i odkaz na internetové stránky No Kidding klubu. Zaregistrovala se a na fóru si zaloţila 

vlastní téma. Srazů se neúčastní, protoţe nyní se organizují pouze v Praze. Pokud by se však 

konaly i v jiných městech, zajisté by chodila. Na fóru však pravidelně komunikuje a ráda 

si zde postěţuje na dětskou rozmazlenost.  
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Adam se členem praţského No Kidding klubu stal před 5 lety, kdy na internetu hledal 

jedince podobného smýšlení. Na srazy chodí velice rád, značnou aktivitu projevuje i v rámci 

internetového fóra. 

Všichni narátoři jsou jiţ několik let registrovaní členové praţské pobočky No Kidding 

klubu. Aktivně přispívají v rámci internetového fóra a někteří z nich se pravidelně účastní 

měsíčních setkání, která klub pořádá. Bohuţel se tato setkání konají v současné době jen 

 v Praze, coţ nedovoluje všem narátorům se těchto klubových akcí zúčastnit. Tři členky 

se o klubu No Kidding dozvěděly na základě článku v tištěném periodiku, kde mimo jiné byl 

uveden i internetový odkaz. Ostatní členové skupiny se o tomto klubu dozvěděli zcela 

náhodně – kdyţ na internetu hledali informace týkající se dobrovolné bezdětnosti, případně 

názory osob s obdobným míněním. V podstatě lze konstatovat, ţe hlavním důvodem 

registrace byla potřeba komunikace se stejně smýšlejícími jedinci. Přínosem je pro ně pocit 

sounáleţitosti s danou skupinou osob, která si poskytuje vzájemnou podporu. Zároveņ je 

internetové fórum prostorem, kde mohou vyjádřit své názory bez ohledu na současné ladění 

společnosti a získávají zde cenné informace související s dobrovolnou bezdětností.  

 

3. 7. Budoucnost 

 

Poslední tematický okruh polostrukturovaných rozhovorů se věnoval otázce ne/moţnosti 

změny deklarovaného bezdětného stavu.  

Anna si uvědomuje existenci minimálně ještě jedné dekády svého reprodukčního 

období. V současnosti necítí mateřské pudy, nevylučuje však moţnost nástupu „biologických 

hodin“. Jak sama dodává, rozhodla se na rodičovství rezignovat a je si tímto stavem jistá 

„…pokud začnou bít nějaké hodiny, to budu vědět, co je to zač. Budu vědět, ţe jsou 

to jen hormony a nic víc. My se lišíme od zvířat, ţe se můţeme racionálně rozhodnout – a já 

jsem se  rozhodla – dítě nechci.“ (Anna, 31, SŠ, pracovnice v oblasti public relations, 

svobodná, má přítele, ţije sama, město) 

 Martina se k moţnosti sterilizace přikláněla nejvíce ze všech narátorů. Je plně 

rozhodnuta nestát se matkou a nevěří v moţnost transformace svého rozhodnutí.  

 Jitka se charakterizovala jako spokojená singles. Nikdy v sobě necítila potřebu být 

matkou a je si jistá „…co se týče dítěte, to se nikdy nezmění a ani bych to nechtěla.“ (Jitka, 

35, SŠ, osobní asistentka, svobodná, ţije sama, město) 
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Klára moţnost změny svého bezdětného stavu zcela nevylučuje „…já nevím, jestli 

se  něco změní. Moţná bych byla i ráda, protoţe, kdyţ se člověk vymyká, tak to má těţší. Jako 

můţe se něco zlomit a to dítě porodím.“ (Klára, 36, VŠ, vědecká pracovnice, vdaná, město) 

V době, kdy rodičovství zvaţovala, si současně hledala informace o jeslích v nejbliţším okolí. 

Netouţila v rámci mateřské dovolené trávit čas s dítětem v domácnosti. V průběhu však 

dodává „…proč bych to dítě jako teda měla mít, kdyţ hledám místo, kam bych ho odloţila. Ne 

ţe bych se chtěla vrátit do práce kvůli penězům, to ne, ale já s ním vyloţeně nechci být.“  

(Klára, 36, VŠ, vědecká pracovnice, vdaná, město) Ačkoliv není přesvědčená o moţnosti 

transformace svých mateřských pocitů – které ostatně chápe jako vrozený atribut – není 

schopna s určitostí potvrdit stálost bezdětného ţivota. 

Iveta je od 16 let přesvědčena o neexistenci svých mateřských instinktů, jeţ chápe 

jako danou predispozici. Následných 30 let ani jedenkráte nepomyslela na mateřství. 

Prodělala tři interrupce, kterých nikdy nelitovala, a moţnost změny jednoznačně vylučuje. 

Marie vzhledem ke svému věku dětnost zcela eliminuje „…tikání nějakých hodin 

(smích) – to jsem nikdy necítila. Já jsem spíš cítila tikání povinnosti vůči mamince, pro kterou 

jsem chtěla mít tu svatbu, byteček, děti. Chtěla jsem být za tu hodnou a měla jsem ji ráda.“ 

(Marie, 47, VŠ, vedoucí ekonomického oddělení, vdaná, venkov) 

Adam původní rodičovské plány změnil a děti ve svém ţivotě nahradil jinými 

prioritami. Stal se členem No Kidding klubu a je definitivně rozhodnut zůstat dobrovolně 

bezdětný.  

 

Rodičovství je povaţováno za nejvýznamnější sociální investici a podstatný zdroj 

emocionální podpory ve stáří. Zejména laickou veřejností je bezdětné stáří vnímáno jako 

osamělé a nutně bez pomoci (Sýkorová 2008: 116).  

Anna se myšlenkou na stáří v současné době neznepokojuje a ve 31 letech ho vnímá 

jako vzdálenou budoucnost. Charakterizuje se jako aktivní osoba s četným mnoţstvím zájmů, 

jimţ se plánuje věnovat i nadále. Samoty se neobává – vytvořila si kolem sebe širokou síť 

přátel a kolegů, s rodinou udrţuje dobré vztahy a oporu ve stáří shledává v partnerovi. Nadto 

dodává, ţe rodičovství není garancí budoucí péče „…mít děti není ţádná jistota. Můţe se stát, 

ţe se odstěhují někam do Kanady nebo se na vás vykašlou. Nikdy nevíte, co se stane.“ (Anna, 

31, SŠ, pracovnice v oblasti public relations, svobodná, má přítele, ţije sama, město) 
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Martinin manţel je o 29 let starší. Tento věkový rozdíl si Martina plně uvědomuje, 

o to více se snaţí kultivovat přátelské a rodinné vazby. Zaloţila si penzijní spoření a samoty 

se neobává.  Strach má ze ztráty schopnosti vlastní sebekontroly a svá poslední léta plánuje 

strávit v institucionalizovaném zařízení.  

Jitka ve spojitosti se stářím hovoří o strachu z nemoci a neschopnosti se o sebe 

postarat v rámci vlastních moţností. V takové situaci by preferovala pobyt 

ve specializovaném zařízení, neboť si nedokáţe představit „… v té nemoci mít kolem sebe 

nějakého partnera nebo kohokoliv jiného. Moje maminka byla dlouho nemocná a táta 

se o ni staral a prostě pro oba dva to bylo těţký. Já si neumím představit sebe ani v jedné 

pozici – abych se o někoho starala nebo někdo takhle o mě.“ (Jitka, 35, SŠ, osobní asistentka, 

svobodná, ţije sama, město) 

Kláru děsí na důchodovém věku primárně ztráta pracovního uplatnění, které jí přátelé 

ani rodina nemohou plně nahradit. Osamocení se nebojí a v okamţiku, kdy ztratí schopnost 

pečovat sama o sebe, plánuje přesun do domova důchodců „…mě při představě stáří napadne 

hned domov důchodců, kde budu mít pokoj sama pro sebe a budu si tam číst nebo malovat. 

Nevybaví se mi ta představa, kdy sedí babička v houpacím křesle a kolem si hrají vnoučata 

a pravnoučata.“ (Klára, 36, VŠ, vědecká pracovnice, vdaná, město) 

Iveta se po celý ţivot spoléhala sama na sebe a nikdy se příliš neobklopovala přáteli 

a rodinou. Tento stav preferuje i ve stáří. Obecně potomci nepředstavují dle Ivety prevenci 

osamoceného stáří „…to, jestli si někdo maluje tyhle blbosti, tak se pak dočká hořkého 

zklamání. To jsem teď zaţila u známých.“ (Iveta, 43, VŠ, pracovnice v oblasti marketingu, 

rozvedená, ţije s přítelem, venkov) 

Marie se ze všeho nejméně bojí osamoceného stáří. Ráda tráví čas sama, zároveņ 

si kolem sebe udrţuje rozsáhlou síť přátel a známých. Kaţdý jedinec by měl o stáří uvaţovat 

z praktického hlediska – zamýšlet se nad profesionální péčí a nepřesouvat z vlastní sobeckosti 

tyto záleţitosti na své děti „…nemůţete říct – mám dvě děti, tak  - haló - starejte se. A osamělí 

jsou jen protivní lidé a ti, co vycházejí s okolím a těma ostatníma, si pokecají vţdycky. 

Ono,  kdyţ budete vyčítat dětem, ţe neţily tak a tak, a ţe jsou takové a takové, tak vás taky 

nebudou navštěvovat.“ (Marie, 47, VŠ, vedoucí ekonomického oddělení, vdaná, venkov) 

Adam se domnívá, ţe neţádoucí samotu si člověk kolem sebe vytváří 

sám neadekvátním chováním k ostatním lidem „…to není o tom, jestli děti člověk má nebo 

nemá – ale o tom chování.“ (Adam, 31, VOŠ, překladatel a pracovník v oblasti marketingu, 
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svobodný, má přítelkyni, ţije sám, město) Sám udrţuje silné rodinné vazby a dlouhodobé 

přátelské kontakty má v tuzemsku i v zahraničí. 

Narátoři si kolem sebe vytváří pevnou síť sociálních vazeb. Kultivují vztahy s rodinou, 

budují pevná přátelství a partnera vnímají jako zdroj opory. Také vlastní společnost chápou 

jako adekvátní a dostatečně stimulující. Nepociťují strach z případné budoucí samoty, nýbrţ 

z pozbytí sebeuplatnění a primárně se obávají ztráty vlastní sebekontroly a schopnosti postarat 

se o sebe. V takovém případě plánují doţití v institucionalizovaných zařízeních. 

Nadto nepovaţují potomky za spolehlivý zdroj emocionální a hmotné podpory ve stáří.  
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4. Shrnutí analytické části  
 

Motivace vedoucí k dobrovolné bezdětnosti jsou součástí celé škály úvah a rozhodnutí, které 

se vztahují k partnerství, pracovním aspiracím, představám o budoucnosti a k ţivotnímu stylu.  

Z analýzy a interpretace jednotlivých polostrukturovaných rozhovorů bylo moţno 

specifikovat konkrétní motivy, které vedly jednotlivé narátory k rezignaci na vlastní 

reprodukci. Ţeny jmenovaly celé spektrum sekundárních motivů – ekonomickou nejistotu 

po zakončení studií, ekologické důvody, přelidněnost světa a upřednostnění volnočasových 

aktivit. Mezi uváděné pohnutky vedoucí k bezdětnosti byla zařazena i neochota obětovat čas 

a finanční prostředky péči o dítě.  Pro některé z narátorek představuje rodičovství ztrátu 

vlastní identity - kdy je matčina identita nahrazena identitou dítěte. Jedinečným motivem pak 

byla péče o mladšího sourozence, díky níţ jedna z narátorek povaţuje své „mateřské 

povinnosti“ za splněné. Na primárním motivu se však všechny zúčastněné nezávisle na sobě 

shodují a povaţují za něj absenci mateřského instinktu. Ten vnímají jako vrozenou 

predispozici a u sebe ho necítí. Jediný muţský účastník tohoto výzkumu transformoval 

v průběhu ţivota svůj hodnotový ţebříček. Původním dětným plánům počal konkurovat 

nezávislý ţivotní styl, volnočasové aktivity a potřeba seberealizace. Dítě by pro něj jiţ dnes 

představovalo příliš velké omezení a jeho primárním motivem bezdětnosti je tak ztráta 

ţivotního stylu, na který si postupem ţivota zvykl.  

Česká společnost stále povaţuje rodičovství za sociální normu, která má být součástí 

ţivota dospělého jedince. Dobrovolná bezdětnost je pak vůči tomuto jevu vnímána 

jako odchylka od stanovené normy. Je to právě No Kidding klub, který poskytuje útočiště 

takto smýšlejícím jedincům. Hlavním důvodem klubové registrace je potřeba komunikace 

se stejně smýšlejícími jedinci. Přínosem je pak pro členy pocit sounáleţitosti se skupinou 

osob, která si poskytuje vzájemnou podporu. Zároveņ je internetové fórum prostorem, kde 

mohou vyjádřit své názory bez ohledu na současné ladění společnosti a získávají zde cenné 

informace související s dobrovolnou bezdětností.  

Minimálně s nepochopením své dobrovolné bezdětnosti, v horším případě 

s negativními aţ útočnými reakcemi se setkali prakticky všichni narátoři, snad aţ s výjimkou 

jediného muţského účastníka. To  pravděpodobně koresponduje s chápáním mateřství jako 

tradiční součásti ţenské identity. Obava z útočných reakcí vede jednu z narátorek ke skrývaní 
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volby bezdětného ţivotního stylu. Dvě z narátorek změnily svá zaměstnání, neboť čelily 

nepochopení a neustálému tlaku ze strany dětného kolektivu. Míra porozumění 

v rámci jednotlivých rodin se liší – od vyloţeně negativní reakce, kdy se narátorka z tohoto 

důvodu přestala s matkou stýkat; přes jistou míru tolerance, aţ po pochopení motivů vedoucí 

narátory k dobrovolné bezdětnosti.   
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ZÁVĚR 

 

Ve své bakalářské práci jsem se snaţila přiblíţit problematiku dobrovolné bezdětnosti 

z pohledu členů klubu No Kidding Praha. Tento klub sdruţuje dobrovolně bezdětné osoby 

a páry a v českém prostředí působí jiţ od roku 2008. Na základě analýzy 

a interpretace jednotlivých polostrukturovaných rozhovorů bylo moţno specifikovat konkrétní 

motivy, které jednotlivé narátory vedly k rezignaci na vlastní reprodukci. Tyto motivy 

však nejsou současnou českou společností akceptovány a dobrovolná bezdětnost 

je povaţována za jev odchylující se od nastolených norem.  

Tito lidé se tak setkávají minimálně s nepochopením svých motivů, v horším případě 

s negativními reakcemi. Jako skupina osob jsou marginalizováni a hlavním důvodem 

registrace v No Kidding klubu je potřeba komunikace s podobně smýšlejícími jedinci. 

Pociťují zde pocit sounáleţitosti, vzájemné podpory a dostává se jim cenných informací 

souvisejících s dobrovolnou bezdětností. 

Na základě studia šesti přístupů k bezdětnosti uvedených v teoretické části této práce 

a zjištěných motivů vedoucích k bezdětnosti lze prokázat souvislost především se dvěma 

přístupy – teorií hodnoty dítěte a teorií individualizace a kulturní změny.  

První jmenovaná teorie přisuzuje dítěti jistou hodnotu a v konečném důsledku 

pak záleţí čistě na dotyčném jedinci, zda těmto hodnotám přikládá takovou váţnost, aby se 

rozhodl rodičovství realizovat. Z analytické části vyplynulo, ţe narátoři jednoduše nemají 

ţádný důvod se stát rodiči a volí si tedy dobrovolnou bezdětnost.  

Upřednostnění volnočasových aktivit, nezávislého ţivotního stylu, zachování vlastní 

identity – všechny tyto motivy mohou odkazovat na teorii individualizace a kulturní změny. 

Pro tuto teorii je charakteristická změna hodnotových faktorů, kdy vzrůstá význam 

individualismu a namísto přijímání tradičních forem je kladen důraz na volbu vlastního 

ţivotního směru. 

Ačkoliv se česká odborná veřejnost neshodne na budoucí prognóze procentuální míry 

deklarované bezdětnosti na našem území, predikuje překročení minimálně 10% hranice 

celoţivotně bezdětných jedinců. Některé prognózy nevylučují ani připojení České republiky 

k zemím s dokonce 20% hranicí celoţivotně bezdětných jedinců, kdy by tedy kaţdý pátý 

jedinec rezignoval na svoji rodičovskou roli.  
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Příloha č. 1 

 

TEMATICKÉ OKRUHY PRO POLOSTRUKTUROVANÝ ROZHOVOR 

 

Historicky vzato, na našem území byla vţdy rodina včetně potomků jakýmsi 

standardem, nicméně v posledních desetiletích se tento zvyk mění. Míra porodnosti se sniţuje 

a stoupá počet bezdětných jedinců. Přesto jsou dobrovolně bezdětní bráni jako velice 

marginální skupina osob a výzkumy, které by se problematice dobrovolné bezdětnosti 

věnovaly, jsou ojedinělé. Záměrem celého výzkumu je specifikovat motivy vedoucí jedince 

k vědomé rezignaci na vlastní reprodukci. Dále vymezit typy reakcí okolí vztahující 

se k jejich dobrovolné bezdětnosti a objasnit důvody registrace a přínosu členství 

v No Kidding klubu. 

 

 

Identifikace 

- Pohlaví, věk, vzdělání, zaměstnání, rodinný stav a typ souţití, bydliště 

 

 

Okruhy 

1. Pojem dobrovolná bezdětnost 

- Samotná definice pojmu narátorem 

 

2. Původní rodina 

- Typ původní rodiny (úplná/neúplná) 

- Vztah s členy rodiny 

- Hra na maminku a tatínka 

 

3. Cesta k bezdětnosti 

- Prvotní uvědomění si tohoto stavu 

- Motivy/důvody vedoucí k dobrovolné bezdětnosti 

- Ţivotní styl, zájmy, volnočasové aktivity 

- Partnerství/manţelství a přístup partnera/manţela ke stavu dobrovolné bezdětnosti 

- Vztah k dětem  

- Antikoncepce/interrupce/sterilizace 

 

4. Reakce okolí 

- Komunikace s okolím o dobrovolné bezdětnosti 

- Reakce nejbliţší rodiny 

- Reakce kolegů a přátel 

- Reakce širšího okolí a veřejnosti 

- Způsob vypořádání se s těmito reakcemi 
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5. No Kidding klub 

- Existence klubu (jak a kdy se o něm narátor dozvěděl) 

- Důvod registrace 

- Přínos členství v klubu 

- Srazy/fórum 

 

6. Budoucnost 

- Biologické hodiny 

- Ne/měnnost tohoto stavu 

- Stáří 

 

7. Doplnění/zaznělo vše podstatné 
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Příloha č. 2 

 

Informovaný souhlas 

 

 

Dne …………………… jsem poskytl/a rozhovor Evě Horáčkové - studentce Fakulty 

humanitních studií University Karlovy pro výzkum v rámci její bakalářské práce týkající 

se problematiky dobrovolné bezdětnosti (Dobrovolná bezdětnost z pohledu členů No Kidding 

Praha). 

 

Pro účely analýzy v rámci bakalářské práce a pro účely navazující výzkumné činnosti bude 

tento rozhovor zpracován v anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem, 

anonymizovány budou i ostatní osoby, o kterých se v rozhovoru zmíním. 

 

V případě, ţe úryvky tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných prezentací 

výzkumu, budou uvedeny v anonymizované podobě bez mého jména a bez souvislosti s mojí 

osobou. 

 

Potvrzuji, ţe jsem byla předem obeznámen/a se základními informacemi o výzkumu 

a s rozhovorem i jeho nahráváním souhlasím. 

 

 

 

Jméno: 

 

Podpis: 
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Příloha č. 3 

 

Průchod Hajnalovy linie Evropou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         Zdroj: Livi Bacci:127 


