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Anotace

Text se zabývá změnami ve sňatečném a reprodukčním chování mladých lidí, které 

se v České republice projevily po změně politického režimu v roce 1989. V textu 

jsou vysvětleny dvě hlavní teorie, které se daným tématem zabývají. Autorem první 

teorie je Rychtaříková. Stávající vývoj srovnává s krizovou situací ve třicátých 

letech dvacátého století. Podle ní se jedná o trvalé změny, jejíchž příčinou je 

nejistota spojená s trhem práce a špatně nastavený sociální systém. Autorem druhé 

teorie je Rabušic. Podle něj je současný vývoj obdobou druhé demografické 

tranzice, která proběhla v šedesátých letech v zemích západní Evropy. Změny 

v chování lidí jsou důsledkem hodnotové změny a výrazem zodpovědnosti. Další 

část textu ukazuje změny pomocí konkrétních demografických ukazatelů, zejména 

sňatečnosti, porodnosti, věku při prvním sňatku a při porodu prvního dítěte a 

bezdětnosti. Poslední část textu ukazuje tento problém na základě kvalitativního 

výzkumu v dimenzi životů jednotlivých aktérů.

Annotation

The work concerns with changes in young peoples' marriage and reproduction 

behavior which has appeared in the Czech Republic after the cataclysm in 1989. 

There are set forth two general theories concerned with this theme. The author of the 

first theory is Rychtaříková. Rychtaříková equates the current trend with the crisis 

in the 30s of 20th century. She means changes have permanent character and 

reason of them lies in labour market insecurity and bad adjusted welfare service. The 

author of the second theory is Rabušic. The current trend is - according to his theory 

- the analogy of second demographic transition, which occured in the west Europe in 

the 60s. Changes in behavior of young people are results of change in system of 

values and expression o f responsibility in the same time. The next part of the text
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analyzes changes by virtue of concrete demographic indices, especially nupciality, 

natality, age at first marriage, age at first childbirth and childlessness. The last part 

of the work analyzes this problem in the dimenzion of personal life on grounds of 

qualitative research.

Klíčová slova

Rodina -  děti -  manželství -  reprodukční chování -  sňatečné chování -  porodnost

Keywords
Family -  children -  reproduction behavior -  marriage behavior -  natality

3



Prohlášení
Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato bakalářská práce 

byla umístěna v Ústřední knihovně UK a používána ke studijním účelům.

V Praze dne 21. května 2007 Martina Černá

4



Poděkování
Na tomto místě bych chtěla poděkovat paní PhDr. Gabriele Munkové, CSc. za 

vedení této práce, za odborné rady a pomoc při jejím vzniku.

Dík patří také Doc. Milanu Tučkovi, CSc. za připomínky v rámci předmětu 

Bakalářský seminář.

5



OBSAH:

ÚVOD....................................................................................................................7

1. OBECNÉ UVEDENÍ........................................................................................ 8

1.1 Krizový stav....................................................................................................................................................8

1.2 Druhá demografická tranzice................................................................................................................... 9

2. TEORETICKÝ RÁMEC............................................................................... 10

2.1. Reakce na krizový stav.............................................................................................................................10

2.2. Změna hodnot.............................................................................................................................................12

3. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE.......................................................................... 15

3.1. Sňatečnost.................................................................................................................................................... 15

3.2. Věk při prvním sňatku.............................................................................................................................16

3.3. Porodnost a plodnost................................................................................................................................ 17

3.4. Věk při narození prvního dítěte............................................................................................................. 19

3.5. Manželské děti a děti svobodných matek............................................................................................ 20

3.6. Bezdětnost.................................................................................................................................................... 22

3.7. Děti vyšších pořadí.....................................................................................................................................22

4. KVALITATIVNÍ VÝZKUM.............................................................................24

4.1. Výsledky výzkumu.....................................................................................................................................25

4.2. Doporučení pro další výzkumy..............................................................................................................30

5. ZÁVĚR............................................................................................................ 31

POUŽITÁ LITERATURA.................................................................................. 32

PŘÍLOHY............................................................................................................34

6



Úvod

V bakalářské práci bych chtěla ukázat změny v sňatečném a reprodukčním 

chování mladých lidí, ke kterým začalo docházet po politickém převratu v roce 1989 

a následné společenské změně. Zaměřím se na posouvání věkové hranice, kdy mladí 

lidé vstupují do manželství a kdy přivádí na svět první dítě.

Nejprve bych ráda tento trend vysvětlila pomocí dvou teorií. První teorie, 

jejíž autorkou je Rychtaříková, poukazuje na podobnost současného vývoje 

s krizovou situací ve třicátých letech dvacátého století. Zástupcem druhé teorie je 

Rabušic, který za demografickými změnami spatřuje změnu hodnot a příklon 

k západoevropským zemím.

V další části bych chtěla stávající trend doložit na základě demografických 

údajů, zaměřím se na sňatečnost, porodnost, věk při vstupu do prvního manželství a 

věk při narození prvního dítěte.

Ráda bych také ukázala tento trend na základě kvalitativního výzkumu 

z pohledu jednotlivých aktérů a ukázala jejich životní zkušenost s ním.
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1. Obecné uvedení

Po revoluci v roce 1989 prochází Česká republika společenskou 

transformací, která se dotkla všech oblastí života. Změnily se ekonomické, politické 

a společenské podmínky. Na měnící se situaci reagovala česká populace i změnami 

v demografickém vývoji, které se projevují v proměnách hodnot demografických 

ukazatelů. Tyto změny provází změny životních strategií jednotlivých lidí, které jsou 

spojeny se změnou reprodukčního a rodičovského chování. Od počátku 

devadesátých let lze pozorovat výkyvy v úrovni porodnosti, plodnosti, sňatečnosti, 

odkládání sňatků do vyššího věku, posun rození dětí do vyššího věku, nárůst počtu 

dětí narozených mimo manželství, nárůst počtu nesezdaných soužití, nárůst 

bezdětnosti, snižování plodnosti v prvním, druhém a zejména ve vyšším pořadí, 

úroveň plodnosti nezajišťuje přirozenou reprodukci obyvatelstva. Z těchto všech 

projevů se zaměříme na trend odkládání doby založení rodiny, na posouvání vstupu 

do manželství do vyššího věku a pozdější rození dětí.

Všechny tyto změny a výkyvy v chování lidí vyvolávají pokusy o vysvětlení, 

zařazení do širšího evropského a historického kontextu, interpretování a odhadování 

budoucího vývoje. Nejvýraznější z těchto snah je  srovnání současné české situace 

s krizovým stavem ve třicátých letech 20. století a s obdobím druhého 

demografického přechodu na konci šedesátých let a v sedmdesátých letech1.

1.1 Krizový stav

Tento názor přirovnává dnešní evropskou situaci ke krizovému stavu ve 

třicátých letech 20. století. Poukazuje na stejný demografický vývoj doprovázený 

poklesem porodnosti a sňatečnosti. Ve třicátých letech byl tento jev způsoben 

celkovou hospodářskou krizí. Dnešní demografická situace je  součástí ekonomické 

transformace, tržního systému hospodářství a sociálních problémů. Pro obě období 

je charakteristická nejistota spojená s trhem práce. Mezi autory, kteří poukazují na 

tento aspekt, patří Bloosfeld a Millsová. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003:

' Vedle termínu druhý demografický přechod se používá synonymní označení druhá demografická 
tranzice.
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1.2 Druhá demografická tranzice

Za druhou demografickou tranzici či druhý demografický přechod se 

označuje období od konce šedesátých let a hlavně sedmdesátá léta minulého století 

v zemích západní Evropy. V tomto úseku došlo k ukončení baby boomu, plně se 

rozvinula sexuální revoluce (emancipace sexu, nové formy sexuálních vztahů, 

homosexualita, rozšíření antikoncepce) a značně se proměnily ukazatelé 

demografického vývoje. Van de Kaa popisuje druhou demografickou tranzici 

pomocí patnácti po sobě jdoucích demografických jevů: 1. pokles úhrnné plodnosti 

(ženy ve vyšším věku nerodí děti), 2. snížení počtu porodů ve vyšším pořadí, 3. 

snížení počtu předmanželských koncepcí a počtu sňatků z důvodu těhotenství, 4. 

pokles průměrného věku v době prvního sňatku, 5. prodloužení intervalu mezi 

sňatkem a prvním porodem, snižování počtu dětí narozených mladým ženám, 

snižování počtu porodů v nižším pořadí, další pokles úhrnné plodnosti, 6. zvyšování 

rozvodovosti, 7. odkládání uzavření sňatku (sňatek je nahrazován nesezdaným 

soužitím), zvýšení průměrného věku při prvním sňatku, 8. nesezdané soužití je 

populárnější, sňatek uzavírán až při těhotenství nevěsty, zvyšuje se podíl dětí 

narozených před sňatkem, zvyšuje se věk v době prvního porodu, 9. uzákonění 

sterilizace a porodů vede ke snížení nechtěných těhotenství, snížení počtu dětí 

narozených ženám na konci plodivého období, 10. nesezdané soužití získává 

podporu od lidí po rozvodu a po úmrtí jednoho z manželů, 11. nesezdané soužití je 

stále více alternativou manželství, zvyšují se počty dětí narozených svobodným 

manželům, 12. úhrnná plodnost se stabilizuje na nízké úrovni, 13. úhrnná plodnost 

se po určitém čase začíná zvyšovat, rodí ženy, které to doposud dokládaly, zvyšuje 

se podíl prvních a druhých dětí narozených ženám ve vyšším věku, 14. rozšiřuje se 

dobrovolná bezdětnost, 15. plodnost jednotlivých kohort se stabilizuje na úrovni, 

která je pod reprodukční hranicí. [Van de Kaa in Rabušic 2001: 185-186] Tento 

vývoj byl provázen změnou hodnotového systému ve vyspělých zemích, kdy 

tradiční hodnoty byly nahrazeny novými jako individualizace, nezávislost, svoboda, 

sekularizace.
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2. Teoretický rámec

V českém prostředí vznikly v průběhu devadesátých let dvě základní teorie, 

které se zabývají probíhajícími demografickými změnami, vysvětlují je, interpretují 

a srovnávají je  s západoevropským kontextem. Na jedné straně tu je teorie 

vysvětlující současné reprodukční změny jako reakci na ekonomickou a sociální 

krizi. Z hlavním představitelům tohoto teoretického směru patří Rychtaříková. Na 

druhé straně je tu opačná teorie vycházející z druhé demografické tranzice a 

zdůrazňující proměnu hodnotového systému a příklon České republiky k moderním 

demokratickým evropským státům. K předním zastáncům tohoto názoru lze zařadit 

Rabušice. Nyní se podíváme na obě teorie blíže.

2.1. Reakce na krizový stav

Tato teorie zastupovaná Rychtaříkovou se zakládá na předpokladu, že změny 

v sňatečném a reprodukčním chováním jsou reakcí na krizový stav společnosti, který 

byl způsoben politickou revolucí a společenskou transformací. Ve své teorii se opírá 

o výsledky z výzkumu Family and Fertility Surveys (Šetření rodiny a reprodukce, 

který proběhl v České republice v roce 1997 a zúčastnilo se ho 1735 žen) a 

z výzkumu Czech Generations and Gender Survey 2005.

Rychtaříková ukazuje, že po roce 1989 došlo v bývalých komunistických 

zemích k prohlubování ekonomických a sociálních rozdílů. Naopak v zemích 

západní, jižní a severní Evropy se projevuje snaha o homogenizační trendy. 

[Rychtaříková, Pikálková, Hamplová 2001: 17] Zavedení tržního modelu

hospodářství bylo provázeno nejistotou na trhu práce a nezaměstnaností, které silně 

ovlivňují ekonomické postavení, zázemí a životní úroveň. Mladí lidé na tuto 

výraznou hrozbu nejistoty reagovaly odkládáním sňatků a dětí. Jako náhradní řešení 

přijali nesezdaná soužití, která pro ně neznamenají plnohodnotnou alternativu 

manželství a která nepřináší tolik trvalých závazků. [Hamplová, Rychtaříková, 

Pikálková 2003: 15-16]

Další prvek odlišující Českou republiku od situace ve vyspělých zemích 

spatřuje Rychtaříková v poklesu porodnosti na velmi nízké hodnoty. Tyto nebývale
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nízké hodnoty (klesající až pod hranici 1,3 dítěte na jednu ženu) byly zaznamenány 

pouze v bývalých socialistických zemích a v zemích jižní Evropy2.

Rychtaříková také poukazuje na rozdílné pozadí české situace a druhé 

demografické tranzice v západní Evropě. V postkomunistických zemích dochází 

k demografickým změnám v období přechodu a transformace, v západní Evropě se 

tak událo v období stability a prosperity. Rozdíl lze spatřit i v samotných projevech. 

„Odlišuje se akcelerovaným poklesem intenzity plodnosti a pomalejší změnou 

v časování. Jestliže jsou obecně za nositele nových liberálních trendů a nové 

hodnotové orientace považování lidé s vyšším vzděláním, tak v České republice 

patří vysokoškolsky vzdělaná populace k nej konzervativnější sociální skupině,...“ 

[Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 43] Autorka konstatuje, že naprostá 

většina prvních dětí přiváděných na svět vysokoškoláčkami se rodí do manželství 

(pouze 4% dětí se rodí svobodným matkám) a naopak většina prvních dětí (celých 

80%) u žen se základním vzděláním se rodí svobodným matkám. [Rychtaříková, 

2005]

Autorka také poukazuje na obtížné kombinování profesní kariéry a plnění 

rodičovské role, které se dotýká převážně žen. Zvýšení počtu žen s vysokoškolským 

vzděláním vedlo ke zvýšení podílu žen, které vykonávají složitou pracovní profesi. 

Prodloužená doba studia zapříčinila posun sňatku a dětí do vyššího věku3. Výkon 

náročné práce vyvolává problém skloubení pracovní kariéry a rodiny. Při jejich 

rozhodování o počtu dětí, které by chtěly mít, či o bezdětnosti hraje důležitou roli 

sdílenost péče o domácnost oběma partnery a dostupnost předškolních zařízení. 

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, ženy s vysokoškolským diplomem volí menší 

počet dětí či bezdětnost. [Rychtaříková, Pikálková, Hamplová 2001: 45]

Další příčinu odkládání doby založení rodiny vyvolanou krizovým stavem 

společnosti vidí Rychtaříková v nedostatečném sociálním systému. Stát převedl 

velkou zodpovědnost za náklady na výchovu dětí na rodiny. Výsledkem jsou trvalé

2 Plodnosti klesající pod hodnotu 1,3 dítěte na ženu se označuje termínem „lowest low fertility“. 
Autorem tohoto názvu je Kohler. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 41]
J Hamplová rozvíjí myšlenku odkládání rodiny a zvýšeného počtu mladých žen do věku 25 let 
studujících vysokou školu. Podle ní tyto ženy nemohly stát za poklesem sňatečnosti v devadesátých 
letech, neukončily totiž ještě vzdělání a nedostaly se ještě do životní fáze soužití s partnerem. 
Odkládání do vyššího věku se u nich ještě nemohlo projevit, protože se do tohoto stádia ještě 
nedostaly. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 32]
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změny v reprodukčním chování mladých lidí. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 

2003: 46] Přesto přetrvává v České republice u mladé generace orientace na 

dvoudětný model rodiny. Plánovaná bezdětnost u mladých lidí, kteří jsou staří do 30 

let věku a dosud bezdětní, nedosahuje ani 1%. [Rychtaříková, 2005] Tyto 

rodičovské aspirace ale nebývají vždy plně realizovány. [Rychtaříková, Pikálková, 

Hamplová 2001: 21] „Dnešní rodičovské plány odpovídají modelu plodnosti, který 

tu byl dříve, a jsou v rozporu s aktuálním prokreačním chováním. Je tedy naděje, že 

při vhodných strategiích rodinné politiky by bylo možné tyto plány přiblížit 

skutečnosti.“ [Rychtaříková, 2005]

Podle Rychtaříková by se sociální systém měl zaměřit na vyrovnávání 

životních podmínek rodin s dětmi a bezdětných, zlepšení dostupnosti předškolních 

zařízení a bytové situace a zajistit gendrovou rovnost. [Hamplová, Rychtaříková, 

Pikálková 2003:45-47]

2.2. Změna hodnot

Rabušic vysvětluje demografické změny v České republice po roce 1989 ve 

své teorii pomocí akcelerované druhé demografické tranzice. Společenská, politická 

a ekonomická transformace byla provázena kulturní změnou. Jejími nositeli se stala 

generace mladých lidí narozená v polovině sedmdesátých a v osmdesátých letech.

V rámci kulturní změny došlo k proměně hodnot a hodnotového systému. 

Mladí lidé si uvědomili meritokratičnost společnosti a novou roli jedince ve 

společnosti4. Do popředí se dostaly hodnoty, stejné jaké vládnou už pár desetiletí ve 

vyspělých západních zemích, jako právo jedince na svobodnou volbu a rozhodování, 

autonomie jedince5, individualizace postojů6, individuální cíle a aspirace,

4 Společnost funguje na principu zásluhovosti. Každý jedinec je odpovědný sám za svůj životní osud. 
Všichni mají stejné, otevřené šance. Individuální aktivity, výkonnost, znalosti a dovednosti určují 
úspěch jedince ve společnosti a tomu odpovídající sociální status, ekonomické zajištění atd.
5 De Singly ukazuje, že se snížila závislost jedince na institucích i druhých lidech. Lidé chtějí zůstat 
sami sebou i v partnerských svazcích. Manželství, které přesně přiděluje rodinné role, jim to 
neumožňuje. Naopak v nesezdaném soužití se individuální požadavky lépe uplatňují. [Singly 1999: 
88-89]
6 Novou hodnotou, která začíná převládat u mladých lidí, je individualismus. Podle Sullerotové se 
projevuje jako tolerance k druhým a hledání vlastní nezávislosti. Novou životní zásadou se stalo 
nezatěžovat druhého, neodcizit se sám sobě, pracovat na sobě. Cílem je respektování druhého 
člověka v takové míře, jakou si přejeme být sami respektovaní. Ve výsledku se proto jen obtížně
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ekonomická racionalita provázená snahou o maximalizaci užitku v širším slova 

smyslu a nové životní strategie.

Tyto kulturní proměny byly provázeny i změnami v partnerských vztazích, 

v sňatkovém a reprodukčním chování. Mladá generace se stala podle Rabušice 

odpovědnější, manželství a rození dětí začala více zvažovat, což vedlo k odkládání 

těchto aktivit do vyššího věku. Jako jednu z příčin uvádí nárůst počtu mladých lidí, 

hlavně žen, v terciárním stupni vzdělávání. Vysokoškoláci už nekombinují jako 

během socialismu studium a rodinu. S realizací rodiny čekají až po ukončení školní 

docházky. Pro vysokoškolsky vzdělané ženy také přestává být manželství 

prostředkem k získání sociálního statusu. Postavení ve společnosti si mohou zajistit 

díky své kvalifikaci samy. Manželství a rodina se tak pro ně stávají jednou z mnoha 

možností seberealizace. [Rabušic 2001: 220] Dalším významným faktorem 

současného demografického vývoje je hrozba nezaměstnanosti, která může 

vzbuzovat nejistotu u mladých lidí především s nejnižším vzděláním a kvalifikací. 

Tato nejistá pozice vede k odkládání závazků na později. [Rabušic 2001: 221] Další 

příčinu odkládání manželství a rodičovství do vyššího věku lze najít ve snaze 

mladých lidí ekonomicky se zajistit a získat určité profesní postavení. Cílem této 

strategie je zajistit dobré životní podmínky a dobrý start i pro dosud nenarozené děti. 

[Rabušic 2001: 222 a 226], Pro mladé lidi je  rovněž důležitá i kvalita samotného 

partnerského soužití. V samotném vztahu je kladen velký důraz na emocionální 

přínos pro zúčastněné.7 [Rabušic 2001: 117] Po roce 1989 se proměnila i hodnota 

dítěte, které už není výlučným prostředkem emotivního uspokojení, ale stává se 

jednou z možností. „Dítě je  u nás pro rodiče rozhodně významnou psychickou 

hodnotou. Ta má, pochopitelně, přesah i do dimenze sociální -  děti přispívají 

k vytváření nových sociálních vazeb a nových identit, takže jsou potencionálně

může člověk zavázat k trvalému svazku spojenému s manželstvím. Rodina omezuje autonomii a 
emancipaci svých členů, přiřazuje jim rodinné role. Rodina přestává být základem společnosti, novou 
základní jednotkou se stává jednotlivec. [Sullerotová 1998: 39-40]

7 Giddens zavádí termín pure relationship. Čistý vztah nemá nic co dočinění se sexuální čistotou, je to 
vymezující koncept více než jen popis. Referujete o situaci, kde sociální vztah zahrnuje svůj vlastní 
důvod, ze kterého odvozuje každá osoba spojení s jinou. Jde o situaci, která spojuje obě části tak, aby 
dodala dostatečné satisfakce ve vztahu zůstat. Láska se užívá k svázání sexuality, pro většinu 
sexuálně normální populace, prostřednictvím manželství; ale nyní dva jsou spojeni více a více 
prostřednictvím čistého vztahu. [Giddens 1992: 58]
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zdrojem sociální transgrese, (...)  prostřednictvím dětí přesáhne (člověk) svou vlastní 

existenci.“ [Rabušic 2001: 223]

Rabušic chápe odkládání doby vstupu do manželství a zakládání rodiny ve 

vyšším věku jako projev odpovědného chování mladé generace. Považuje to za 

novou sociální normu života mladých lidí, která se velmi rychle rozšířila. Toto 

sňatečné a reprodukční chování je důkazem přechodu České republiky k moderním 

a demokratickým západoevropským státům. Současně se domnívá, že tato situace je 

přirozenou reakcí mladé generace na nové podmínky. Rovněž shledává pokusy 

propopulační politiky na zvýšení porodnosti a sňatečnosti za neefektivní, neúčelné a 

přinášející pouze krátkodobé výsledky vyvolávající další zlomy ve struktuře 

obyvatelstva. [Rabušic 2001: 222, 231]
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3. Demografické údaje

Vývoj trendu odkládání doby rodiny se pokusím rozebrat na základě údajů o 

vývoji sňatečnosti, porodnosti a plodnosti, věku při prvním sňatku, věku při 

narození prvního dítěte, počtu manželských dětí a dětí svobodných matek, vývoji 

bezdětnosti a počtu dětí ve vyšších pořadích.

3.1. Sňatečnost

„Sňatečnosti se rozumí proces formování, tj. uzavírání sňatků na základě 

zákonem daných podmínek.“ [Kalibová 2003: 30-31] Nyní se podíváme na vývoj 

sňatečnosti v posledních letech. Úroveň sňatečnosti se po roce 1989 výrazně snížila. 

Změnou společenského systému se rozšířila nabídka alternativních životních stylů, 

což vedlo ke zvýšení hodnoty ztracených příležitostí spojených se sňatkem a 

rodičovstvím. Výsledkem je odkládání sňatků i rodičovství do vyššího věku. V roce 

1989 bylo uzavřeno 81 tisíc sňatků, v roce 2000 se tento počet snížil o třetinu na 55 

tisíc [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 11 ] viz graf 1.

Graf č. 1: Sňatky v České republice v letech 1950 až 2000.
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Pramen: Demografická příručka. FSÚ, Praha 1982; Pohyb obyvatelstva..., ČSÚ, Praha 1981 až 2001. 

Převzato dle Možný 2002: 41.
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Za poklesem sňatečnosti se skrývá i slábnoucí vliv těhotenství jako motivace 

ke sňatku. Za vlády minulého režimu bylo běžné, že až polovina prvních dětí byla 

počata před sňatkem rodičů, tzn. že se narodily do osmi měsíců po svatbě. [Možný, 

1990: 159] Během posledních deseti let pokles podíl těhotných žen vstupujících do 

manželství o 20%. [Možný 2006: 257]

Rozšiřuje se výskyt nesezdaných soužití. Za minulého režimu bylo chápáno 

jako „manželství na zkoušku“. Na počátku osmdesátých let jím  procházela jedna 

třetina snoubenců z velkoměst a čtvrtina z menších měst. Průměrně trvalo jeden rok, 

po početí dítěte bylo uzavíráno manželství. [Možný 1990: 159] V dnešní době 80% 

lidí žijících v nesezdaném soužití plánuje v budoucnosti uzavřít sňatek. Pokud 

v jeho průběhu dojde k početí dítěte, tak až do čtvrtého měsíce těhotenství stoupá 

pravděpodobnost vstupu do manželství, další tři měsíce zůstává tato 

pravděpodobnost konstantní, pak klesá a zůstává na nízké úrovni až do porodu. 

[Rychtaříková, Pikálková, Hamplová 2001: 37]

3.2. Věk při prvním sňatku

Na poklesu sňatečnosti se podílí tendence odkládání doby vstupu do 

manželství do vyššího věku. Nyní se podíváme na vývoj průměrného věku 

snoubenců při uzavírání prvního sňatku.

Obvyklý věk snoubenců při prvním sňatku byl v České republice až do druhé 

světové války u mužů necelých 30 let a u žen těsně pod hranicí 25 let. Po druhé 

světové válce se snížil věk snoubence na 24-25 let a snoubenky na 21-22 let, 

snižoval se i věkový rozdíl mezi pohlavími. [Tuček 1998: 31] Dále pak došlo 

k dlouhodobému poklesu průměrného věku při vstupu do prvního manželství. 

Historicky nejnižší věk při sňatku byl zaznamenán v polovině šedesátých let, u 

mužů to bylo 23,3 let a u žen pouhých 20,7 let. České nevěsty byly v té době druhé 

nejmladší v Evropě. Další pokles průměrného věku při prvním sňatku už ale 

nepostupuje. [Možný 1990: 157] Demografické chování v České republice 

charakteristické nízkým věkem snoubenců bylo univerzálně rozšířené ve všech 

státech východní Evropy. [Rychtaříková, Pikálková, Hamplová 2001: 65].
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Průměrný věk při prvním sňatku byl v roce 1989 u ženicha 24,6 let a u 

nevěsty pouhých 21,8 let. Během devadesátých let se ale tato čísla zvyšovala. V roce 

2000 už činil průměrný věk svobodného muže uzavírajícího sňatek 28,9 let a u 

svobodných žen to bylo ve věku 26,5 let [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 

11].

Během deseti let po politickém převratu se snížila pravděpodobnost uzavření 

sňatku lidí do 25 let věku o více než polovinu. Na konci osmdesátých let bylo mezi 

251etými 37% mužů a 16% žen svobodných, na konci devadesátých let tvořili 

svobodní muži už 79% a 62%. Výrazně se snížil podíl sňatků uzavíraných mladými 

lidmi do 20 let, u mužů tvoří pouze 1% a u žen 4%. [Možný 2006: 256] V roce 1990 

tvořily sňatky nevěst mladších 19 let 19% ze všech sňatků, o deset let později pouze 

necelá 2%. [Možný 2002: 42] Od roku 2001 se mírně zvyšuje sňatečnost ve věkové 

skupině 25-30 let. Dá se předpokládat, že sňatky odložené v devadesátých letech do 

vyššího věku budou v podstatné míře realizovány a že zkušenost s manželstvím 

bude mít více jak 2/3 možná i 4/5 mladých lidí [Možný 2006: 256].

Podle údajů ze Sčítání lidu v roce 2001 bylo ve věkové skupině 25-29 let 

40,4% mužů ženatých a 59,5% žen provdaných. Mezi 281etými ženami klesá podíl 

neprovdaných dokonce pod 20% [Možný 2006: 257].

Na takovýto posun průměrného věku při vstupu do prvního manželství má 

vliv i výše dosaženého vzdělání. Ženy s vyšším dosaženým stupněm vzdělání 

vstupují do manželství později, po ukončení studia. Po tomto okamžiku intenzivně 

uzavírají sňatky a mizí tak rozdíly mezi vzdělanostními skupinami žen [Hamplová, 

Rychtaříková, Pikálková 2003: 36],

3.3. Porodnost a plodnost

„Úroveň porodnosti závisí zejména na plodivosti neboli fekunditě, což je 

schopnost muže a ženy rodit děti. Její výsledný efekt, vyjádřený počtem narozených 

dětí, se označuje plodnost neboli fertilita.“ [Kalibová 2003: 27]

Porodnost v českém prostředí dlouhodobě klesala. Tento trend byl započatý 

v osmdesátých letech, po změně režimu v roce 1989 pokračoval. „V roce 1989 se 

v České republice narodilo něco přes 130 tisíc dětí.“ [Možný 2002: 26] V druhé
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polovině devadesátých let došlo k ustálení situace, v této době se ročně rodilo kolem 

90 tisíc dětí. V sedmdesátých letech v době s nej větší porodností to bylo 140 tisíc 

dětí ročně i více viz graf č.2. Po roce 2000 byl zaznamenám mírný nárůst 

porodnosti. [Možný 2006: 260] V roce 2006 byl poprvé od politického převratu 

zaznamenám přirozený přírůstek obyvatelstva, narodilo více dětí, než kolik lidí 

v tomto roce zemřelo.

Graf č.2: Počet narozených dětí v České republice v letech 1950-2000.
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Pramen: Demografická příručka. FSÚ, Praha 1982; Pohyb obyvatelstva..., ČSÚ, Praha 1981 až 2001. 

Převzato dle Možný 2002: 26.

Co se týče plodnosti, tak konečná plodnost v České republice se dlouhodobě 

pohybovala kolem hodnoty 2,1, což je hodnota zajišťující reprodukci populace. Na 

počátku dvacátého století plodnost narůstala až do hodnoty 2,2 dětí, která byla 

dosažena u generace žen z roku 1919. Generace žen roku 1944 měla průměrně 2,0 

dětí. Konečná plodnost žen z generace 1950-1 dosáhla hodnoty 2,1, jednalo se o 

věkovou kohortu, kterou zasáhla propopulační opatření v sedmdesátých letech. Ženy 

z generace 1960-1 se svojí konečnou plodností hodnotě 2,1 rovněž blížily. Až do 

generace roku 1965 průměrný počet dětí na jednu ženu přesahoval hodnotu 1,8. Poté 

průměrný počet dětí na jednu ženu klesal. Pro srovnání lze uvést, že ženy narozené 

v roce 1960 měly při Sčítání lidu 1991 v průměru 1,776 dítěte. U žen narozených o
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deset let později činil při Sčítání lidu 2001 tento průměr 1,454 dítěte. [Hamplová, 

Rychtaříková, Pikálková 2003: 50-51]

Úhrnná plodnost je transverzální ukazatel a udává počet dětí, které by se 

narodily jedné ženě v průběhu reprodukčního období při zachování stávajících měr 

plodnosti podle věku [Kalibová 2003: 27]. Na konci 80. let dosahovala úhrnná 

plodnost hodnoty 1,9 dítěte na ženu. Tento ukazatel pak zaznamenal svůj nejnižší 

historický propad v roce 1999, kdy činil 1,13, což byla jedna z nejnižších hodnot 

nejen v Evropě, ale i ve světě. Nejvýraznější pokles úhrnné plodnosti se projevil 

v prvním a druhém pořadí. V roce 2002 se tato hodnota úhrnné plodnosti zvýšila na 

1,17. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 41-43] S klesajícím průměrným 

počtem dětí na 1 ženu klesá i průměrný počet dětí na ženu mající dítě. To znamená, 

že klesá význam bezdětnosti pro konečnou plodnost.

3.4. Věk při narození prvního dítěte

Spolu s posouváním věku při vstupu do prvního manželství se posouvá i věk 

matky při narození prvního dítěte, což se odráží i v poklesu porodnosti. Pokud se 

podíváme na porodnost z hlediska věku matky, tak zjistíme, že se výrazně snížila 

porodnost matek do 20 let věku, která klesla až na jednu čtvrtinu oproti situaci před 

rokem 1989. (V polovině šedesátých let české ženy ve věku 18-20 let patřily 

hodnotami své porodnosti na přední příčky v Evropě. [Možný 1990: 159]) 

„Pravděpodobnost porodu u žen ve věku 22 let byly v roce 1998 méně než poloviční 

ve srovnání s rokem 1991.“ [Možný 2002: 26] Porodnost žen do 25 let zaznamenala 

také pokles, dříve právě tato věková skupina přiváděla na svět až 70% všech dětí. 

[Možný 2006: 260] Od roku 1995 se ale mírně zvyšuje porodnost žen ve věku 25 let 

a starších viz graf 3. [Možný 2002: 27]

Nyní se podíváme přímo na vývoj průměrného věku matky při porodu 

prvního dítěte. Průměrný věk prvorodiček se před revolucí pohyboval kolem 22 let. 

Ještě v polovině devadesátých let bylo v bývalých socialistických zemích zcela 

běžné, že žena ve věku 23 let již  stihla porodit své první dítě. [Rychtaříková, 

Pikálková, Hamplová 2001: 65] Od této doby ale dochází k postupnému posunování 

průměrného věku matky při prvním porodu. Na konci devadesátých let se pohyboval
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mezi 24-25 roky [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 43]. V roce 2004 

překonal průměrný věk prvorodiček hranici 26 let a přiblížil se k západoevropskému 

průměru 27 let. Přesto při srovnání s ostatními evropskými státy patří Česká 

republika k zemím s nejnižším průměrným věkem matek při porodu prvního dítěte. 

Pokud ale vezmeme v úvahu, že rozhodující podíl žen z generace let 1974-8 teprve 

porodí své první dítě až ve třetí dekádě života, dojde ještě k výraznému posunu 

průměrného věku prvorodiček [Možný 2006: 262].

Stárnutí prvorodiček lze doložit zejména při pohledu na zvyšující se podíl 

prvorodiček starších 30 let. V roce 1995 byla každá šestá matka při prvním porodu 

starší 30 let. Od roku 1999 se jejich podíl zvýšil na 20% [Rychtaříková, Pikálková, 

Hamplová 2001: 66],

Graf č.3: Specifická plodnost podle věku (počet dětí narozených na 1000 žen 

příslušné věkové skupiny).

Pramen: Populační 1994, Kučera a Šimek 2000.

Převzato dle Rabušic 1999: 212.

3.5. Manželské děti a děti svobodných matek

Pokles sňatečnosti a porodnosti a jejich přesun do vyššího věku byl provázen 

po roce 1989 nárůstem počtu dětí narozených mimo klasické manželství. V této 

kapitole se podíváme na vývoj počtu mimomanželsky narozených dětí.
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V období kolem první světové války takto narozené děti představovaly 12%, 

po druhé světové válce jejich podíl klesl na 5-7%. [Hamplová, Rychtaříková, 

Pikálková 2003: 56] V polovině šedesátých let měla Česká republika jeden 

znejnižších podílů nemanželsky narozených dětí v Evropě. [Možný 1990: 159] 

Vletech 1974-5 se narodilo 4,4% dětí neprovdaným ženám. [Možný 2006: 262]

V roce 1987 činil jejich podíl 8,8%. [Možný 1990: 166] Svobodné ženy přivedly na 

svět v tomto roce 6 575 dětí, vdané 121 455 dětí. [Hamplová, Rychtaříková, 

Pikálková 2003: 58]

„Mezi lety 1989 a 2000 se v České republice podíl dětí narozených mimo 

manželství zvýšil o 270%. Ve srovnání s rokem 1975 pak narostl skoro pětkrát.“ 

[Možný 2002: 38] V roce 2001 se pak svobodným ženám narodilo 16 359 dětí, při 

srovnání s rokem 1987 jejich plodnost narostla o 6,%. Vdané ženy porodily v tomto 

roce 69 439 dětí, což při srovnání za stejné období znamená pokles plodnosti o 

19,2%. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 58] V roce 2002 už nemanželsky 

narozené děti představovaly 25,3%. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 43] 

Takto narozené děti v roce 2005 tvořily dokonce celou jednu třetinu ze všech dětí. 

[Možný 2006: 263]

Podíl dětí narozených mimo manželství je ovlivněn socioekonomickým 

statusem ženy. Matky s nízkou úrovní dosaženého vzdělání upřednostňují 

nemanželsky narozené děti, je  to pro ně výhodnější při zohlednění systému sociální 

podpory. U matek se základním vzděláním je až 70% dětí nemanželských, u 

vysokoškolaček pouhých 10%. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 43]

Na podíl nemanželsky narozených dětí má vliv i věk matky. U žen do 20 let 

představují děti narozené mimo manželství až dvě třetiny, ve věkové skupině 25-30 

let tvoří tyto děti pouze jednu sedminu. U matek nad 30 let se jedna čtvrtina dětí rodí 

rozvedeným ženám. [Možný 2006: 263] Pro srovnání můžeme uvést, že ženám do 

20 let se narodí 15% ze všech nemanželských dětí, ženám 301etým a starším 20% ze 

všech nemanželských dětí. [Možný 2002: 39] 42% nemanželsky narozených dětí 

jsou dětmi druhého a vyššího pořadí. [Možný 2002: 24]

V uplynulých letech tedy došlo k poklesu manželské plodnosti a k mírnému 

nárůstu mimomanželské plodnosti. [Rychtaříková, Pikálková, Hamplová 2001: 16]
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Přesto se ale podstatný podíl nemanželsky narozených dětí rodí do nesezdaných 

soužití, normálně fungující domácnosti s oběma rodiči. [Možný 2002: 24]

3.6. Bezdětnost

Spolu s poklesem sňatečnosti a porodnosti, zvyšujícím se věkem při prvním 

sňatku a prvním porodu, mírným nárůstem počtu dětí narozených mimo manželství 

došlo i ke zvětšení podílu bezdětných osob v populaci. Nyní se podíváme na vývoj 

tohoto jevu v České republice.

Pro generaci žen narozenou před první světovou válkou byla charakteristická 

vyšší míra bezdětnosti dosahující až 17%, což je podíl bezdětných žen v generaci 

1910. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 51] Z žen narozených v roce 1930 

zůstalo bezdětných 9%. [Možný 2002: 27] Podíl bezdětných se pak ale začal 

výrazně snižovat, u žen generace 1949 tvořil pouze 6%, u žen narozených v roce 

1962 7%. Od generace žen z roku 1970 se projevil výrazný nárůst bezdětnosti, který 

dosahuje až 17%. Česká republika se touto hodnotou začíná přibližovat zemím EU, 

kde se bezdětnost pohybuje kolem 20%. Tyto ženy nemají doposud ukončené 

období plodnosti. Je pravděpodobné, že řadě z nich se teprve narodí jejich první dítě, 

které bylo odkládáno až do vyššího věku. Určitá část žen přesto zůstane trvale 

bezdětná. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 2003: 51-54]

Pokud se podíváme na podíl třicetiletých bezdětných žen, tak ten se zvýšil 

z 6% na 18% a stále se zvyšuje. Naproti tomu podíl mladých lidí, kteří plánují zůstat 

trvale bezdětní, je  u mužů 20% a u žen pouhých 10%. I přes očekávání možné 

realizace porodů ve třetí dekádě života může zůstat až jedna třetina žen z generace 

narozené po roce 1970 bezdětná. [Možný 2006: 260-261]

3.7. Děti vyšších pořadí

Posouvání věku při vstupu do manželství a zvyšování průměrného věku žen 

při prvním porodu ovlivňuje počet dětí, které se ženě narodí. Odkládání rodiny do 

vyššího věku, ať už je příčinou prodlužující se délka studia, potřeba dosáhnout 

profesní status či individuální rozhodnutí, vede ke snížení plodného období ženy.
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Konečným důsledkem pak může být buď neplánovaná bezdětnost, ta ale není tak 

silně determinována, nebo omezení možnosti mít větší rodinu. Děti ve vyšších 

pořadích se ve výsledku nestihnou narodit. [Hamplová, Rychtaříková, Pikálková 

2003:45]

Tento vývoj se pokusím doložit na základě demografických údajů o podílu 

dětí narozených ve vyšším pořadí. Děti narozené ve třetím a vyšším pořadí 

představovaly v roce 1976 18% z manželsky narozených dětí.8 V roce 2000 děti 

vyšších pořadí tvořily 15%. Podíl matek větších rodin poklesl tedy při srovnání 

s podílem matek z předcházející generace skoro o jednu čtvrtinu. [Možný 2002: 27] 

Po revoluci ale došlo k výrazně proměně počtu dětí vyšších pořadí narozených vně a 

mimo řádné manželství. Počet dětí třetího a vyššího pořadí narozených v manželství 

klesl o celých 45%. Naopak mimo manželství došlo k nárůstu takto narozených dětí 

o 32% 9 [Možný 2006: 264]

Po roce 1989 se nejprve výrazně omezil počet dětí narozených ve třetím a 

vyšším pořadí, později došlo i k omezení počtu druhorozených dětí. V české 

společnosti se vedle tradičního dvoudětného rodinného modelu začíná rozšiřovat 

rodinný model orientovaný pouze najedno dítě. [Možný 2006: 261]

8 Polovina sedmdesátých let byla charakteristická vysokou mírou legitimity narozených dětí. Mimo 
řádné manželství se v té době rodila pouze asi 4% ze všech dětí. Proto je podíl dětí narozených ve 
třetím a vyšším pořadí vztažen k manželsky narozeným dětem.
9 Tento nárůst je zapříčiněn vznikem subkultury v české společnosti, která má vícedětné rodiny, ale 
bez pevných svazků k jednomu otci. V mnoha případech se jedná o pár žijící v nesezdaném soužití, 
který má již děti z minulých vztahů a který další dítě bere jako utvrzení nového vztahu. [Možný 
2002: 24]
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4. Kvalitativní výzkum

Provedení kvalitativního výzkumu si klade za cíl podívat se na důležité části 

výše zmíněných teorií Rabušice a Rychtaříkové v konkrétních životech mladých 

lidí. Na základě teorie Rychtaříkové se pokusím ukázat, jak vnímají své ekonomické 

postavení, nastavení sociálního systému, jak se jim daří skloubit profesní kariéru a 

rodičovství, jak zajišťují chod domácnosti, zda uznávají tradiční model rodiny nebo 

alternativní modely. Podle tvrzení Rabušice se pokusím prozkoumat, jakým 

způsobem či zda-li vůbec se konkrétní mladí lidé rozhodují o manželství a 

rodičovství a zda na základě těchto rozhodnutí lze vypátrat v dimenzi konkrétních 

aktérů odlišné životní strategie.

Do výzkumu byly vybrány tři různé páry, které se odlišují věkem, rodinným 

stavem, skutečností, zda mají či nemají děti, a dalšími aspekty. Na základě těchto 

různorodostí se může předpokládat, že se budou odlišovat i jejich životní dráhy.

Výzkum probíhal formou polostandardizovaného rozhovoru. Respondent se 

vyjadřoval k tématům, která se objevila ve již výše zmíněných teoriích, a také 

k několika dalším tématům, která sama vyplynula z rozhovorů. Jednotlivá témata 

neměla pevně stanovené pořadí, byly vybírány v návaznosti na samotný průběh 

rozhovoru. Rozhovor byl prováděn vždy s každým respondentem zvlášť a byl 

nahráván. Analyzování provedených rozhovorů probíhalo podle postupu 

vysvětleného Straussem a Corbinovou. [Strauss, Corbin, 1999]

Do výzkumu byly vybrány tři páry mladých lidí, kteří spolu žijí buď 

v manželském či partnerském vztahu. První pár respondentů tvoří manželé Terka a 

Tobiáš. Oběma je 24 let, jsou z Prahy, brali se v srpnu v roce 2005, předtím spolu 

chodili tři roky a společně bydleli jeden rok. Nyní mají jedenácti měsíčního 

chlapečka Kryštofa. Tobiáš studuje pátý ročník medicíny a pracuje na poloviční 

úvazek v domově důchodců. Terka před rokem dokončila bakalářské studium 

fyzioterapie a nyní je na mateřské dovolené. V brzké době se budou stěhovat do 

většího bytu, který se nachází v prvním patře stávajícího domu a prochází 

rekonstrukcí. Rozhovor probíhal v pozdních večerních hodinách u nich doma, 

Kryštof spal ve vedlejším pokoji.
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Druhý pár představuje Míša a Libor. Oba pochází z Moravy, chodí spolu šest 

let, pět let spolu bydlí v Praze ve společné domácnosti, nyní žijí ve vlastním bytě. 

Míše je  25 let a pracuje jako zdravotní sestra. Liborovi je 26 let, pracuje v oblasti 

služeb zaměřených na automobily. Rozhovor s Liborem proběhl v jeho práci, 

s Míšou u nich doma.

Třetí pár zastupují manželé Pavlína a Jirka, kteří žijí v obci do deseti tisíc 

obyvatel. Pavlíně je 31 let, pracuje jako učitelka na druhém stupni základní školy. 

Jirkovi je 33 let, pracuje jako export manager. Brali se v říjnu 1998, předtím spolu 

čtyři roky chodili. Od roku 1997 bydlí ve vrchním patře rodinného domu, který patří 

Pavlíniným rodičům. Mají čtyřletou holčičku Barboru. Rozhovor se uskutečnil 

v odpoledních hodinách u nich doma za přítomnosti Barborky.

4.1. Výsledky výzkumu

V rozhovorech se ukázalo několik velmi důležitých témat, která měla vliv na 

životní dráhy mladých lidí. První téma představovala role ekonomického zajištění 

v životních strategiích.

Doložit to lze na základě výpovědi Libora: „Nejsme finančně zajištění na to, 

abychom si mohli dovolit dítě teďka. Platíme strašně velký peníze za hypotéku. 

Takže finanční stránka věci. Člověk takovýhle věci (manželství, rodinu) má mít, až 

když je  zajištěný. “

Míša vnímá situaci stejně: „Člověk musí mít víc zdrojů financí, musí mít něco 

našetřeno. Nemůže spoléhat na to, že mu někdo něco dá. “

Pavlína popsala komplikace s budováním zázemí v době konce devadesátých let: 

„ Vzali jsm e se i kvůli finančním důvodům. Chtěli jsm e opravovat a rekonstruovat 

dům a potřebovali jsm e půjčku od banky a tu by nám jinak nedali. Dneska už by to 

nebylo nutný díky hypotékám. “

Sňatek jim zprostředkoval přístup k potřebnému množství financí, které jim 

umožnilo vytvořit potřebné zázemí. S narozením dítěte ale čekali do vyššího věku, 

až se jim podaří vytvořit příhodnější pozici.

Stávající finančního zázemí popisuje i Jirka: „ Teď oba pracujeme, tak vyjdeme. “

25



Další téma, které se ukázalo být pro respondenty důležité, přestavovalo 

subjektivní hodnocení psychické vyzrálosti a připravenosti pro sňatek či 

rodičovství.

Míša podává sebehodnocení: „My jsm e ještě  jako děcka. (...) Já se na to 

(rodičovství) teďka taky ještě  necítím. “

Libor dokládá podobný pocit: „ Myslím si, že na to (manželství a rodinu) ještě  

nejsem připraven. “

Naopak rozhodnutí, že už je člověk v dobré situaci, že má dostatečné zázemí a že je 

připraven na příchod dítěte, vykazují následující výroky.

Jirka říká: „ Zdálo se nám, že nastal čas, kdy by mohlo přijít dítě. “

Pavlína popisuje rozhodnutí následovně: „Říkali jsm e si, že bychom už mohli mít 

dítě. “

Tobiáš popisuje své rozhodnutí: „ Tady v té chvíli bych si chtěl Terku vzít. Ona taky 

chtěla. Tak jsm e se vzali. (...) Neviděli jsm e moc důvodů, proč se nevzít. Všechny 

důvody byly pro. “

Terka také hodnotí situaci jako připravenou:,,Bydleli jsm e spolu. (...) A přišlo nám, 

že je  to ten správný čas, že je  to správné rozhodnutí. “

Z  rozhovorů vyplynulo, že respondenti, kteří sami sebe považovali za dosud 

nepřipravené, manželství ani děti nerealizovali a ti, kteří se považovali za zralé 

osobnosti, tak učinili.

Dalším důležitým okruhem, který vyplynul z rozhovorů, byla oblast 

věnovaná tradičnímu rodinnému modelu. Všichni respondenti přirozeně během 

rozhovorů stvrzovali podporu tradičnímu postupu nejprve uzavřít manželství, pak 

teprve založit rodinu. Ve svých výpovědích sdělovali souhlas i s tradiční orientací na 

dvě děti. Větší počet dětí jednoznačně nevyloučili, zůstává ale pouze potencionální 

možností.

Libor to potvrzuje: „Až to (svatba) přijde, tak to přijde. (...) Určitě plánujem děti. 

Kolik? Dvě. Když se povede kluk a holka, tak to bude stačit. “

Míša rovněž prosazuje tradiční model: „ Určitě bych chtěla mít první svatbu a pak  

mít děti, aby to dítě mělo zázemí, rodinu. Aby se tatínek nejmenoval jinak a maminka
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jinak. (...) Aby to bylo tak, ja k  to má být, podle pravidel. (...) Chci dvě (děti), Libor 

nevím. Ty tři už je  asi moc v dnešní době. “

Tobiáš říká: „ Další dítě to je  zatím otevřený. Určitě chceme dvě děti. Jestli tři nebo 

víc tak to nedokážu říct. “

Terka vyjadřuje stejnou podporu: „Ještě jedno dítě bychom chtěli určitě, aby měl 

Kryštůfek kamaráda. “

Barborka během rozhovoru o možnosti, že by měla sourozence, prohlásila: „Bude!“ 

a na prstech ukazovala dva.

Jirka představu svého potomka korigoval slovy: „ No to ne, to by se maminka z toho 

asi zbláznila. Ale jedno bychom ještě  později chtěli. “

Respondenti se ukázali jako zastánci konzervativního postupu, kdy nejprve uzavírají 

manželství, pak přivádí na svět děti. Přičemž zůstává stabilní orientace na dvě děti.

Další důležité téma, ke kterému se respondenti vyjadřovali, byla jejich 

zkušenost s možností skloubit profesní kariéru, rodičovství a chod domácnosti.

Popřípadě odhadovali možný vývoj v této oblasti jejich života.

Tobiáš popisuje jejich domácnost: „ Tereza to teď zajišťuje, protože je  doma 

s Kryštofem. Dřív jsem  toho dělal víc, ale měl jsem  míň práce. Teď chodím 

dopoledne do školy a pakpracuju na poloviční úvazek. Ale zase se víc starám o byt, 

ja k  se opravuje. (...) Skloubení práce, rodiny a školy mi jde  dobře. Člověk umí lip 

využívat čas. “

Míša vidí jasná omezení v této oblasti: „Mám náročnou práci. Dělám na směny, 

noční, víkendy (...) nedokážu si představit, ja k  bych to zvládala. (...) Určitě bych si 

musela najít jinou práci, třeba ambulanci. “

Podobnou situaci zná i Pavlína: „Jak kdy, práce je  dost časově náročná. O 

domácnost se stará ten, kdo přijde dřív domu. Ale je  to spíš na mě, vracím se mezi 2 

až 3 hodinou odpolko. Jirka se vrací až večer. Ale o víkendu se stará o zahradu. “ 

Dále připomíná důležitou roli prarodičů: „Dost nám pomáhá babička (Pavlínina 

matka). Hlídá Barborku, když jsm e v práci. Bez ní by to nešlo, nemohla bych chodit 

do práce. “

Jirka také bojuje s časovou tísní: „Mohlo by to být lepší. Je to neustálé dělání 

kompromisů. “
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Libor naopak hodnotí svou situaci optimisticky: „ Určitě by to šlo skloubit. Kdybych 

si potřeboval odběhnout k doktorovi nebo kamkoliv, tak se to dá. "

Následující téma se věnuje nastavení sociálního systému a jeho vlivu na 

rozhodování jednotlivých respondentů.

Libor situaci hodnotí: „Každý rodině to pomůže (zvýšení rodičovského příspěvku). 

Když chlap vydělává a ženská má malou mateřskou, ja k  to bylo donedávna, tak 

veškerý peníze jdou  do domácnosti a na dítě. Kdyby se to vypočítávalo podle platu, 

tak by to byl nesrovnatelný rozdíl. Je to ale lepší než to bylo. “

Tobiáš také vyjadřuje spokojenost se současným stavem: „Jak se zvedla rodičovská 

od nového roku, tak to jde. “

Velmi pozitivní hodnocení dokládá i Terka: „ Tak máme mateřskou. Tak tu máme od 

ledna vysokou. To je  báječný! Předtím jsme měli tři tisíce, teď je  to přes těch sedm. “ 

Naopak zvýšení rodičovského příspěvku jako motivaci pro realizaci rodičovství 

Míša odmítá: „Kdyby nám přidali pár tisícovek k mateřské, tak by to, myslím si, 

moje rozhodnutí kdy mít děti neovlivnilo. “

Stejný názor sdílí i Pavlína, i když navýšení hodnotí kladně: „Pro nás to ale není 

rozhodující faktor, může to usnadnit situaci. Navýšení bylo hezké, mateřská 7,5 tisíc 

je  tak akorát. “

Pavlína vyjádřila svůj názor na sociální zabezpečení coby určitou jistotu: „ Výše 

dávek v mateřství může být určitá jistota pro lidi s nízkými příjmy. Dítě jim  vlastně 

zaručí solidní finanční obnos na tři, čtyři roky. To by třeba v normální práci neměli. 

Takže jim  to může usnadnit situaci. Pro nás to (výše dávek) ale rozhodující faktor 

není, abychom měli nebo neměli další dítě. “

Velmi důležitou roli při rozhodování o životě a jeho načasování 

představovalo zdraví a zdravotní stav respondentů. U všech rozhovorů téma zdraví 

a zdravotních rizik představovalo poměrně významnou část.

Tobiáš popisuje úvahu o zdravotních rizicích následovně: „ Chtěli jsm e dítě relativně 

brzo. Čím starší rodiče, tím je  to pro dítě horší z pohledu nemocí. To je  dokázaný. 

Čím to dítě má člověk dřív, tím víc si ho užije. (...) Nám přišlo důležitý, aby se nám
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(dítě) narodilo brzo. Jedním z důvodů bylo i nevystavovat to dítě riziku 

(zdravotnímu). “

Pavlína se s tímto faktorem také nechala ovlivnit: „Svou roli při rozhodování o dítěti 

hrál i můj věk. Do té doby jsm e to odkládali. První dítě ale má být do 26 let. A to mě 

už bylo, takže byl nejvyšší čas. (...) Hodně důležitý je  zdravotní stav, zvládnout 

těhotenství a mateřství. “

Terka také připustila vliv věku a zdraví na její rozhodnutí: „ V tý medicíně to člověk 

vidí, ja k  je  dobrý mít děti brzo. Myslím, že nás to ovlivnilo. A ť  lidi maj děti i pozdějc, 

když jim  nevadí to riziko. “

Míša také toto hledisko připustila: „ Vím o tom (o zdravotních rizicích). Právě proto 

chci mít dítě do 30, první dítě samozřejmě. První těhotenství je  nejrizikovější. “

Pro Libora to také není samozřejmost: „Já jsem  zdravej, přítelkyně doufám taky. Tak 

si myslím, že by to všechno mělo fungovat. Lehce po té třicítce by to mohlo bejt. 

Hodně pozdě kolem čtyřicítky tak to ne. “

Respondenti jsou si vědomi zdravotních rizik a snaží se s nimi ve svých životních 

drahách vypořádat. Každý z nich udává jakousi „mentální hranici“, která je 

doporučována lékaři jako nejzazší termín pro porod prvního dítě. Tato „mentální 

hranice“ se odvíjí od roku narození daného člověka. U mladších lidí dosahuje 

hranice 30 let. U starších lidí se pohybuje kolem 26 let. Tento posun bude dán 

pravděpodobně zlepšením zdravotního stavu.

V rámci rozhovorů se ukázalo, že respondenti volí odlišné životní strategie. 

Libor popisuje jednu variantu: „Myslím, že většina lidí to tak má, že nejprve chce 

mít nějaké zabezpečení a pak až rodinu. “

Pavlína volila stejnou životní dráhu: „Já jsem  chtěla nejdřív dostudovat, dodělat 

školu. Pak je  potřeba mít nějakou praxi. V učitelství je  to po škole hodně důležitý, 

aby si člověk zažil to, co se naučil ve škole. Takže jsem  chodila do práce. A přitom 

jsm e připravovali bydlení. Abychom měli nějaké zázemí. Dítě jsm e měli až potom. “ 

Jedná se o variantu, kdy člověk dokončí vzdělání, vytvoří si určitý profesní status a 

ekonomické zázemí, opatří odpovídající bydlení a teprve poté realizuje manželství a 

rodičovství.
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Tobiáš nejprve popisuje svou životní dráhu a pak ji srovnává s druhou možností: 

„Lidi si říkaj, že něco stihnou, třeba kariéru. Ale když má člověk dítě na škole, tak o 

nic nepřijde, protože stejnak by byl rok nebo dva s tím dítětem doma. Když pak 

vyjde, tak bude normální absolvent a může si dělat kariéru a bude j i  mít v kuse. Když 

půjdeš po škole pracovat, budeš mít kariéru dva, tři roky, budeš mít nějakou praxi, 

pak budeš mít dítě, pak se vrátíš a budeš muset začít v reálu kariéru od nuly. “ 

Nejotevřenější budoucí vývoj předpovídala Terka: „ Teďka bych ráda do školy (na 

navazující magisterský studijní program). Do školy bych chodila dva roky. Tam když 

mě nevernou, tak bych ráda pořídila Kryštůfkovi sourozence. (...) Když mě vemou, 

tak až potom (druhé dítě po dokončení studia). “

V druhé životní linii respondenti vstoupili do manželství a založili rodinu při studiu. 

Pracovní kariéru plánují vytvářet až ve vyšším věku.

4.2. Doporučení pro další výzkumy

Na základě kvalitativního výzkumu se ukázalo, že pro jednotlivé respondenty 

hraje roli při rozhodování o manželství a rodičovství jejich subjektivní hodnocení 

osobní zralosti a připravenosti na tuto fázi života. Jako další významný faktor 

ovlivňující načasování rodičovství se ukázala být „mentální hranice“, která 

stanovuje, do jakého věku je možné relativně nerizikově odložit realizaci 

rodičovství. Obě tyto skutečnosti by mohly být zahrnuty do kvantitativního 

výzkumu, aby se ukázala jejich významnost při rozhodování. Ve výsledku by to 

mohlo by vést k hlubšímu pochopení této problematiky.

Z rozhovorů se také ukázalo, že mladí lidé volí odlišné životní strategie, pro 

které se rozhodují na základě racionálních úvah. Podle jedné životní strategie se 

manželství a rodičovství realizuje v mladším věku. Druhá životní strategie spočívá 

na posouvání manželství a rodičovství do vyššího věku. Provedení longitudinální 

studie by mohlo ukázat další vývoj a směřování těchto životních strategií.
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5. Závěr

V bakalářské práci jsem se zabývala změnami ve sňatečném a reprodukčním 

chování mladých lidí, které se vyskytly po politickém převratu po roce 1989.

Na vysvětlení těchto změn se zaměřují dvě teorie. Autorkou prvního přístupu 

je Rychtaříková, která poukazuje na podobnosti současného trendu a krizové situace 

ve třicátých letech. Příčinou změn je nejistota na trhu práce a špatné ekonomické a 

sociální zázemí. Vlivný faktor představuje i větší počet žen studujících na vysoké 

škole, které později obtížně kombinují profesní kariéru a rodičovství. Výsledkem je 

orientace na jedno dítě nebo bezdětnost, přestože mezi mladými přetrvává jako 

ideální rodinný model dvoudětná rodina. Autorka se domnívá, že nepříznivý vývoj 

lze změnit zlepšením sociálního systému zaměřeného na rodiny s dětmi a 

vyrovnávání jejich životní úrovně s bezdětnými. Druhá teorie představovaná 

Rabušicem zdůrazňuje podobnost současného českého vývoje se změnami druhé 

demografické tranzice v šedesátých letech. Autor vidí příčinu posouvání manželství 

a rodičovství do vyššího věku ve změně hodnotového systému a považuje ji za výraz 

rostoucí zodpovědnosti. Manželství a rodičovství se stává pouze jednou z možností 

seberealizace jedince.

Posouvání manželství a rodičovství do vyššího věku bylo doloženo na 

základě demografických ukazatelů. V devadesátých letech byl zaznamenán pokles 

sňatečnosti. Posunula se také hranice průměrného věku při vstupu do prvního 

manželství u mužů na necelých 29 let a u žen na 26,5 let. Spolu s tím byl 

zaznamenán i pokles hodnoty porodnosti, poté stabilizace a mírný nárůst po roce 

2000. Zvýšil se i průměrný věk žen při narození prvního dítěte na více jak 26 let.

Provedením kvalitativního výzkumu jsem chtěla ukázat tuto problematiku 

z pohledu jednotlivých aktérů, jejich životní zkušenost s ní a způsob jejich 

rozhodování o načasování manželství a rodiny. Na základě rozhovorů se ukázalo 

několik témat, která byla pro respondenty důležitá. Mezi tato témata patřily role 

ekonomického zajištění, hodnocení psychické připravenosti a vyzrálost, tradiční 

rodinný model, skloubení profesní kariéry, rodičovství a chodu domácnosti, 

nastavení sociálního systému, vnímání zdraví a zdravotních rizik a rozhodování o 

odlišných životních strategiích.
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Přílohy

Projekt bakalářské práce
Martina ČERNÁ

Novodobý český trend: odkládání doby založení rodiny

V práci bych se chtěla věnovat stávajícímu českému společenskému jevu, 

kdy dochází k neustálému posunování věkové hranice, při které mladí lidé zakládají 

rodiny a přivádí na svět potomky. Pokusím se najít počátky tohoto trendu a ukázat 

jeho vývoj na pozadí společenských změn, které zasáhly Českou republiku. 

Vysvětlím jeho příčiny, projevy, rozsah a důsledky pro rodinu i společnost. Součástí 

práce bude i mezinárodní srovnání tohoto jevu v ČR a v západních zemích. Trend 

odsouvání založení rodiny bude doložen na základě odpovídajících demografických 

údajů. Pro celistvost pohledu se pokusím na základě kvalitativního šetření ukázat, 

jak tento společenský jev vnímají, hodnotí a prožívají jednotliví lidé.

Metodou zpracování bude rozbor tohoto trendu na základě literatury. Rovněž 

bude proveden kvalitativní výzkum, polostandardizovaný rozhovor se vzorkem asi 

patnácti lidí.

Struktura práce by měla pravděpodobně obsahovat následující části: kapitola 

popisující trend jako takový; kapitola zaměřená na vývoj; kapitola rozebírající jev; 

kapitola s mezinárodním srovnáním; kapitola s demografickými údaji; kapitola 

shrnující výstupy z výzkumu.
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Rozpracování projektu pro prezentaci na Bakalářském  sem ináři

Analýza sociálních aspektů spojených s odkládáním doby založení rodiny 

Struktura práce

Práce bude mít tři části. V první části bude jev odkládaní doby založení 

rodiny jako takový vysvětlen a popsán.

V druhé části se budu zabývat dvěmi hlavními teoriemi, které se danému 

jevu věnují. První teorii představují zastánci názoru, že současná rodina je v krizi, 

kteří posouvající se hranici budování rodiny vnímají jako jeden z nej výraznějších 

projevů důkazů krizového stavu (Rychtaříková). Přívrženci druhá teorie vychází 

z postmodernismu, kteří považují odkládání rodiny za důkaz přibližování ČR 

západním zemím a jejich životnímu stylu, kde dochází k prosazování svobodné 

volby a autonomie jedince (Rabušic). Tato část bude vycházet ze studia literatury.

Třetí část bude tvořit kvalitativní výzkum. V jeho rámci bude proveden 

polostandardizovaný rozhovor se vzorkem asi patnácti lidí. Chtěla bych se jich ptát 

podle toho, zda děti mají či nemají: 

proč se pro to či ono rozhodli, 

co je při rozhodování ovlivnilo, 

zda jsou se současným stavem spokojeni, 

zda by v případě možnosti volili jinou alternativu, 

u bezdětných, zda chtějí mít děti, kdy a proč

co si myslí, jak vnímají a jak hodnotí společenský trend posouvání doby 

zakládání rodiny

Do vzorku budou vybráni lidé v reprodukčním věku mezi 25-40. Přičemž by měli 

být zastoupeni mladí lidé (kolem 25) s malými dětmi (předškolní věk); mladí lidé 

bez dětí a starší lidé (35-40) s malými dětmi. Vždy by se mělo jednat o pár.
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