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Využití času v závislosti na přítomnosti dítěte v domácnosti v generacích 40. až 70. let 

20. století ve Spojených státech amerických 

 

Abstrakt: 

V ekonomicky vyspělých státech dochází v posledních desetiletích k poklesu úrovně plodnosti 

pod hranici prosté reprodukce 2,1 dítěte na ženu, přičemž zároveň došlo k nárůstu zaměstnanosti 

žen a proměně toho, jak lidé nakládají s časem.  Hlavním cílem této práce je zjistit, jak se změnil 

u generací osob narozených v letech 1940–1979 a žijících v USA způsob trávení času. Na základě 

dat z výběrových šetřeních AHTUS jsou porovnávány průměrné denní časy strávené prací 

celkem, placenou prací, neplacenou prací a péčí o dítě. 

Mezi generacemi 40. a 70. let bez ohledu na pohlaví došlo k poklesu času stráveného prací 

celkem. Zároveň klesl objem placené práce. Průměrný čas strávený neplacenou prací u mužů 

vzrostl a u žen poklesl. I přes pokles plodnosti ve studovaných generacích došlo k enormnímu 

nárůstu času stráveného s dětmi a to jak u žen, tak u mužů. Zatímco u mužů se čas strávený s dětmi 

mezi generacemi 40. a 70. let zpětinásobit, u žen se více než ztrojnásobil. Na nárůstu času 

stráveného s dětmi mají zásluhu nejen aktivity přímo spojené s péčí o dítě, ale především aktivity, 

vedle kterých byla péče o dítě deklarována jako vedlejší činnost. 

 

Klíčová slova: využití času, plodnost, USA, AHTUS, longitudinální analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time use dependent on presence of children in household for generation 40s to 70s of the 

20th century in the United States of America 

 

Abstract: 

The fertility of women has declined under reproduction level 2.1 children per women in economic 

developed countries during the last few decades. At the same time the employment of women has 

risen and time use has changed. Main aim of this thesis is to understand how generations born in 

1940–1979 living in the USA changed the spending of their time. The AHTUS data set is analysed 

by comparing averages of times spent by total work, paid work, unpaid work and child care. 

The time spent by total work declined between generations born at 40s and 70s. Average time 

spent by paid work declined too. The men’s average time spent by unpaid work increased and 

women’s average time decreased. In spite of fertility decrease between 40s and 70s generations, 

the women’s and men’s time spent by childcare extremely increased. The men’s time spent by 

child care increased five times, while women’s time spent by child care increased more than three 

times. The rise of time spent by child care is realized by increasing in primary and secondary 

activities. Primary activities contain time spent by childcare, secondary activities include all 

activities where childcare was declared e as a secondary activity. 

 

Keyword: time use, fertility, USA, AHTUS, longitudinal analysis 
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Kapitola 1 

1. Úvod 

Po druhé světové válce byly zaznamenány významné změny v demografickém vývoji 

ekonomicky vyspělých států světa. Vzhledem ke zlepšujícím se úmrtnostním podmínkám se stále 

více lidí dožívá vyššího věku. Nedochází ale pouze k absolutnímu nárůstu osob žijících ve vyšším 

věku, ale i ke značnému nárůstu jejich podílu v populacích, což je vedle vyšší naděje dožití 

zapříčiněno i poklesem úrovně plodnosti, který celou situaci v posledních dekádách ve vyspělých 

státech doprovází. V mnohých zemích je současná úroveň úhrnné plodnosti pod hranicí prosté 

reprodukce 2,1 dítěte na ženu (např.: United Nations, 2014, str. 6). Výrazné změny v plodnosti 

jsou v odborné literatuře vysvětlovány mnoha faktory. Patří mezi ně i problematika trhu práce, 

neboť ekonomická aktivita žen v druhé polovině 20. století výrazně vzrostla (např.: Engelhardt 

a kol., 2004). Vyšší účast žen na trhu práce však neznamená jen dodatečné zdroje pro rodinu 

a domácnost, které by mohly přispět k vyšší intenzitě plodnosti, ale i vyšší nároky pokud jde 

o lidský a sociální kapitál, jejichž získání je finančně i časově náročné. Dnešní ženy v ekonomicky 

vyspělých zemích tráví více času formálním vzděláváním se a placenou prací oproti ženám, které 

svůj reprodukční věk prožily před druhou světovou válkou. Je však otázkou, zda je to na úkor 

domácích prací, jejich volného času, nebo samotného mateřství/rodičovství, které je také 

považováno za časově náročné.  

Vztah mezi pracovním trhem a úrovní plodnosti je velmi pravděpodobný, nicméně je 

nejednoznačný. Tak jako stav na pracovním trhu může ovlivnit intenzitu plodnosti1, plodnost 

může ovlivnit trh práce2, přičemž se mohou vzájemně ovlivňovat i nepřímo. S ohledem na 

komplexnost dané problematiky se tato práce zabývá jen jedním aspektem jejich vztahu a to 

konkrétně využitím času. Cílem práce je zmapovat, jak tráví vybrané generace žen svůj čas. Čemu 

                                                      
1 Pro ilustraci: Pokud je na pracovním trhu vysoká míra nezaměstnanosti, přičemž stát má štědrý 

sociální systém, pak může dojít k nárůstu intenzity plodnosti u žen, které jsou nejvíce ohroženy 

nezaměstnaností, tedy u těch méně kvalifikovaných a vzdělaných.  
2 Pro ilustraci: Při vyšší intenzitě plodnosti se na trh práce dostane více lidí, kteří poptávají práci. 

Konkurence na trhu práce pak může být mnohem vyšší.   
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věnují méně času a čemu více? Jak způsob a množství času stráveného nějakou aktivitou 

ovlivňuje přítomnost dítěte v domácnosti? Došlo ke změnám ve spotřebě času i u mužů?  

S ohledem na dostupnost dat  je problematika spotřeby času studována na údajích pro Spojené 

státy americké (USA) ve druhé polovině 20. století, tj. generace 1940−1979. 

Ačkoli USA patří k menšině vyspělých států, kde se úroveň úhrnné plodnosti v posledních 

desetiletích pohybuje relativně blízko hranice prosté reprodukce, v dlouhodobém horizontu 

i Spojené státy americké patří k zemím, kde byl zaznamenán výrazný pokles intenzity plodnosti. 

V detailnějším pohledu pro studované období je z dat Human Fertility Databse  patrné, že úroveň 

plodnosti v USA od konce 2. světové války do počátku 70. let je relativně vysoká, přičemž 

ukazatel úhrnné plodnosti kulminuje kolem roku 1960 s hodnotou 3,5 dítěte na jednu ženu 

v reprodukčním věku. V 70. letech došlo k poklesu úhrnné plodnosti až na minimum sledovaného 

období 1,73 dítěte na jednu ženu a na této nízké úrovni se plodnost držela až do poloviny 80. let, 

kdy dochází k nárůstu intenzity plodnosti na hodnotu kolem dvou dětí na jednu ženu. Úhrnná 

plodnost se od té doby až do současnosti pohybuje kolem této hodnoty. V USA se proměnil i trh 

práce. Po celé sledované období participace žen na trhu práce roste. Po 2. světové válce byla míra 

zaměstnanosti žen kolem 30 %, zatímco nyní je kolem 55 %. U mužů došlo naopak k poklesu 

úrovně zaměstnanosti z 86 % v roce 1948 na méně než 70 % v roce 2014 (U. S. Bureau of Labor 

Statistics, 2010).  

Na základě dosavadních poznatků o způsobu trávení času a souvislosti trávení času s úrovní 

plodnosti (více kapitola s3), jsou pro USA formulovány následující výzkumné otázky (V) 

a hypotézy (H): 

 

V1: Kolik času tráví muži a ženy žijící v USA a narození ve 40., 50., 60. a 70. letech celkem 

prací?  

o H1: U starších generací je celkový objem práce vyrovnanější (starší generace 

měly vyšší úroveň plodnosti). 

o H2: Ti, jež mají děti, tráví více času prací. 

V2: Kolik času tráví muži a ženy žijící v USA a narození ve 40., 50., 60. a 70. letech placenou 

prací?  

o H3: Nárůst objemu placené práce u žen. 

o H4: Větší čas strávený placenou prací u bezdětných žen, než u žen s dětmi. 

o H5: Pokles objemu času stráveného placenou prací u mužů. 

o H6: Menší rozdíly v objemu placené práce u mladších generací. 

V3: Kolik času tráví muži a ženy žijící v USA a narození ve 40., 50., 60. a 70. letech neplacenou 

prací? 

o H7: Pokles objemu neplacené práce u žen. 

o H8: Nárůst objemu neplacené práce u mužů. 

V4: Kolik času tráví muži a ženy žijící v USA a narození ve 40., 50., 60. a 70. letech s dítětem?  

o H9: Více času tráví ženy. Snižující se rozdíly mezi muži a ženami u mladších 

generací. 

o H10: Vzdělanější lidé tráví více času s dětmi. 
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Vzhledem k studovanému tématu je diplomová práce strukturována do pěti kapitol. Za 

úvodem následuje kapitola o plodnosti v USA pro období po 2. světové válce, kde jsou popsány 

vývojové trendy plodnosti s ohledem nejen na pohlavně-věkovou strukturu, ale i na rasovou 

a etnickou skladbu či rodinný stav populace. Jedna podkapitola je věnována i vývoji příjmů 

a zaměstnanosti žen v USA. Třetí kapitola na základě relevantní literatury shrnuje základní 

poznatky výzkumu využití času. Následující kapitola se pak věnuje vlastní analýze problematiky 

využití času, ve které je zhodnocen čas strávený prací celkem, čas strávený placenou a neplacenou 

prací, čas strávený s dětmi a složení tohoto času u generací osob narozených v letech 1940–1979. 

Analýza přihlíží k pohlaví respondenta, jeho rase a etnickému původu, věku, vzdělání 

a k přítomnosti dítěte v domácnosti, ve které respondent žije. Práci uzavírá shrnutí výsledků 

analýzy.  
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Kapitola 2 

2. Vývoj plodnosti v USA po 2. světové válce 

Spojené státy americké (USA), dle posledního censu realizovaného v roce 2010, čítají více než 

300 milionů obyvatel, přičemž 36,5 % z celkového objemu populace tvořily ženy ve věku od 

18 do 44 let, tedy ženy, kterých se problematika přivádění na svět potomka týká nejvíce (Howden 

a Meyer, 2011). V roce 2014 se narodily v USA necelé 4 miliony dětí, úhrnná plodnost3 žen 

v reprodukčním věku tak činila 1,86 dítěte na jednu ženu a průměrný věk matky při prvním 

porodu byl 26,3 let (Hamilton a Martin, 2015). 

Spojené státy americké, jak napovídá jejich název, jsou tvořeny 50 dílčími státy a jedním 

federální územím se sídlem prezidenta, které se svou velikostí, objemem populace a jejím 

rasovým složením či mírou plodnosti liší. Velikost populace, její rasové či vzdělaností složení 

ovlivňují počet narozených dětí4. V následující práci se budeme zabývat celkovou populací USA, 

jelikož i vlastní analytická část bude zpracována pro USA jako celek. 

Relativně nízká úroveň úhrnné plodnosti USA v období hospodářské krize ve 30. letech 

(průměrně kolem 2,04 dítěte na jednu ženu v plodném věku v letech 1933–1939) se začala mírně 

zvedat již v průběhu druhé světové války, kdy se pohybovala v rozmezí od 2,11 (1940) do 

2,56 (1943) dítěte na jednu ženu. Růst úhrnné plodnosti pokračoval až do roku 1957 k hodnotě 

3,7 dítěte, následně se až do roku 1964 držela úhrnná plodnost nad hodnotou 3,00 dítěte 

(Obrázek 1).  

                                                      
3 Úhrnná plodnost – transversální ukazatel určující počet dětí, které se v průměru živě narodí jedné 

ženě v jejím reprodukčním období, za předpokladu že během tohoto období nedojde ke změnám v měrách 

plodnosti žen podle věku a že zůstanou na úrovni roku, pro který je úhrnná plodnost vypočítána. Zároveň 

se předpokládá nulová úmrtnost žen během jejich reprodukčního období. 
4 Informaci o počtu narozených dětí a úrovni úhrnné plodnosti pro rok 2014 je možné najít v Births: 

Final Data for 2014 (Hamilton a kol., 2015). Historické odlišnosti a podobnosti plodnosti v jednotlivých 

státech uvádí S. Taffel (1977) v Trends in Fertility in the United States. Porovnání současných měr 

plodnosti je zahrnuto v diplomové práci, která se věnuje analýze hlavních demografických ukazatelů od 

S. Hájkové (2010). 
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Toto plodné období mezi léty 1950–1965 je označováno jako „baby boom“, který je z části 

vysvětlován jako kompenzace nízké úrovně plodnosti z předchozích let strávených v hospodářské 

krizi a válce (Taffel, 1977). Greenwood a kol. (2005) ale upozorňují na skutečnost, že generace, 

které k baby boomu nejvíce přispěly, byly v krizových dobách příliš mladé na to, aby mohlo jít 

o kompenzaci jejich plodnosti. S vysvětlením přichází Doepke a kol. (2015), kteří vysokou 

plodnost generací dospívajících v padesátých letech, vysvětlují zvýšenou konkurencí na trhu 

práce v 50. letech, což mělo za následek jejich odchod z pracovního trhu a dřívější založení 

rodiny.  Příčinou vysoké konkurence na trhu práce jsou dva faktory související se změnami ve 

společnosti během 2. světové války a po ní. Za prvé, vzrostla pracovní participace žen a za druhé, 

se mnoho mužů v ekonomicky aktivním věku v souvislosti se skončením války opět vrátilo na trh 

práce (tamtéž). Tuto hypotézu potvrzuje i rozložení specifických měr plodnosti (Obrázek 2), kdy 

v období baby boomu, dochází k jejich nárůstu hlavně ve věcích pod 30 let (Sardon, 2006). 

Obrázek 1:  Vývoj úhrnné plodnosti, konečné plodnosti a průměrného věku matky, USA, 1945–2010 

 

Zdroj: Human Fertility Database 

Dle vývoje z let 1968–1970 to vypadalo, že by se plodnost následně mohla udržet na úrovni 

kolem 2,46 dítěte na jednu ženu. Na počátku 70. let došlo ovšem ke strmému propadu až 

k hodnotě 1,73 v roce 1976. Toto období, které následovalo po baby boomu, je v americké 

literatuře označováno jako „baby bust“. Tento „baby krach“ má mnohé příčiny, které z velké části 

vyplývají z  „baby boomu“ samotného. Za prvé, ročníky, které by mohly mít ještě děti, již měly 

své odrozeno, v důsledku časné realizace své reprodukce. Za druhé, došlo ke stabilizaci 

pracovního trhu, kdy mladší generace již nečelily tak nestandardně vysoké konkurenci na trhu 

práce, a proto neměly potřebu pořizovat si své první potomky tak časně. V neposlední řadě, 

přispěla k poklesu plodnosti energetická krize z počátku 70. let, která byla zapříčiněna poklesem 

produkce ropy, za účelem nárůstu její ceny. Vzhledem k tomu, že šlo o klíčovou surovinu, měl 

tento nárůst ceny ropy vliv na hospodářství USA. Zároveň měl tento pokles plodnosti za následek 

zavedení první rodinné politiky ve Spojených státech amerických v roce 1976 (O'Hara, 1998). 
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Stále ale ovšem platí, že se USA řadí ke státům s nízkou rolí státu v oblasti reprodukce svého 

obyvatelstva.  

Od roku 1976 následoval pozvolný nárůst úhrnné plodnosti k lokálnímu maximu v roce 1990 

(2,06), od kterého se následující dvě dekády držela úroveň úhrnné plodnosti stabilně kolem 

hodnoty 2,00 dítěte na jednu ženu. K dalšímu mírnému propadu v úrovni úhrnné plodnosti došlo 

po roce 2008, tento propad je spojován se světovou ekonomickou krizí v témže roce, ke které 

došlo v důsledku americké hypoteční krize z roku 2007. 

V období poválečného baby boomu dochází zároveň k mírnému poklesu průměrného věku 

matky při narození dítěte a to z 27,7 let v roce 1945 k 25,7 let v roce 1975 (Obrázek 1). Od 

poloviny 70. let průměrný věk matky při narození dítěte roste až ke svému dosavadnímu 

poválečnému maximu 28,3 let v roce 2010.  

Obrázek 2: Transversální míry plodnosti dle věku matky a roku narození dítěte, pětileté věkové skupiny, USA, 

1945–2010 

   

Zdroj: Human Fertility Database 

Rozložení měr plodnosti podle věku5 ve sledovaném období není nikterak překvapivé. 

Roku 1960 měly největší plodnost ženy věku 20–24 let (1,28 dítěte na ženu), následovaly je ženy 

ve věku 25–29 let (0,99), o něco méně, avšak stále významně se na celkové plodnosti podílely 

ženy ve věku 30–34 let (0,57), 15–19 let (0,46) a 35–39 let (0,28). Mezi lety 1977–1999 se úroveň 

plodnosti věkových kategorií 20–24 let a 25–29 let pohybuje na podobné úrovni (0,56–0,54 dítěte 

na ženu v dané věkové kategorii). Od roku 2000 je úroveň plodnosti věkové kategorie 25–29 let 

znatelně vyšší (rámcově o sedm setin). Po roce 2002 se poprvé úroveň specifické plodnosti pro 

věkovou kategorii 35–39 let (2003: 0,22) dostala nad úroveň věkové kategorie 15–19 let (2003: 

0,21). Koncem první dekády 21. století došlo k poklesu úrovně plodnosti ve věkové kategorii 

20 až 24 let (na 0,45 v roce 2010), díky čemuž se nad ní dostala věková kategorie se stále mírně 

rostoucí úrovní specifické plodnosti 30–34 let (0,48 v roce 2010). Nejvyšší specifickou plodnost 

má tedy k roku 2012 věková skupina 25–29 let (0,53), následuje jí kategorie 30–34 let (0,50) 

a třetí v pořadí je 20–24 let (0,40) (Hamilton a Martin, 2015). 

                                                      
5Míry plodnosti podle věku udávají průměrný počet dětí narozený ženám v dané jednotce věku či 

věkové kategorii, označováno též jako specifická míra plodnosti. 
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Konečná plodnost6, vykazuje ve sledovaném období podobný trend jako úhrnná plodnost. Na 

Obrázku 1 je konečná plodnost generace opticky srovnávána s úhrnnou plodností, když je daná 

generace ve věku 25 let (Hamilton a Ventura, 2006, str. 43). Posun o 25 let byl zvolen z důvodu, 

že jde o věk, který je na pomezí dvou nejplodnějších věkových skupin ve sledovaném období, 

tedy věkových kategorií 20–24 let a 25–29 let.  

Nejplodnějšími generacemi, které hrály roli v populačním vývoji USA po 2. světové válce, 

jsou ženy narozené mezi léty 1928 a 1939, jejichž konečná plodnost překračovala hranici 3,00 

dítěte na ženu. Jde o generace, které se narodily a byly vychovávány v době krize a strádání, 

přičemž když dospěly, tak se ocitly v příznivějších hospodářských podmínkách, než jaká byla 

jejich očekávání, která si vytvořily v dětství, a to mělo za následek nárůst konečné plodnosti 

u těchto generací (Hill, 2015). 

Obrázek 3: Longitudinální míry plodnosti pro pětileté skupiny kohort a věku, USA, 1926–1991 

   

Zdroj: Cohort Fertility Tables 2010 – Table 05 

V následujících generací dochází ke snižování úrovně konečné plodnosti, až k minimální 

hodnotě 1,97 dítěte pro ženy narozené v roce 1955. U dalších generací má konečná plodnost 

rostoucí tendenci a u posledních sledovaných generací 1968–1970, které již mají z velké části své 

reprodukční období za sebou, se pohybuje na úrovni prosté reprodukce, tedy kolem 2,1 dítěte na 

jednu ženu. 

Vývoj průměrného věku matky při narození dítěte je v longitudinálním pohledu 

proměnlivější, než z toho transversálního. Průměrný věk matky při narození dítěte u generace 

narozené roku 1920 činil 27,8 let. U následujících dvaceti generacích docházelo k poklesu 

průměrného věku matky při narození dítěte až k věku 24,6 pro generaci narozenou v roce 1940. 

Od té doby průměrný věk matek při narození dítě v následujících generací roste, pro generaci 

narozenou roku 1960 činil 27 let (Obrázek 1). 

Specifické plodnosti z generačního pohledu vykazují obdobný trend jako v transversálním 

pohledu. Specifická plodnost věkových skupin 20–24 let a 25–29 je na podobné úrovni posledních 

sledovaných 25 generací (kolem 0,55 dítěte na jednu ženu). Na základě trendu v transversálních 

                                                      
6 Konečná plodnost - longitudinální, generační ukazatel – udává průměrný počet dětí, které se živě 

narodí jedné ženě dané generace či skupiny generací v jejím reprodukčním období.  
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datech, lze očekávat, že ve věkové skupině 20–24 let bude nadále docházet k poklesu úrovně 

plodnosti a nejplodnější věkovou kategorií bude tedy věk 25–29 let. K propadu úrovně plodnosti 

věkové kategorie 15–19 let pod úroveň plodnosti věkové skupiny 30–34 let (která trvale mírně 

roste) došlo mezi generacemi narozenými v první polovině 50. let (na počátku 50. let se specifická 

plodnost těchto skupin pohybovala kolem 0,35). Stejně jako u kategorie 30–34 let můžeme mírně 

rostoucí trend plodnosti pozorovat také u věkové skupiny 35–39 let, u této věkové skupiny 

můžeme přepokládat, že pro generace narozené po roce 1970 bude mít větší vliv na úroveň 

plodnosti než plodnost věkové kategorie 15-19 let (Obrázek 3). 

2.1. Základní determinanty – rasa, etnikum, vzdělání a rodinný stav 

Třídícími proměnnými z pohledu diferenční plodnosti může být věk, rasa a etnikum, rodinný stav, 

vzdělání, zaměstnanost, příjem, místo bydliště (venkov/město) či religiozita rodičů. Aspekt věku 

je standardní součástí hodnocení úrovně plodnosti a tak byl již jeho vliv popsán v předchozí 

kapitole. V následujících částech jsou představeny rozdíly plodnosti pouze pro vybrané 

diferencující proměnné, které se posléze objeví ve  vlastní analýze. 

V případě populace Spojených států amerických je jako druhý nejčastější determinant 

plodnosti hodnocena rasová a etnická příslušnost. Toto vymezení si s sebou nese problém při 

srovnání různých studií, neboť základními rasami, se kterými je možné se při analýze populace 

Spojených států amerických setkat, jsou europoidní (tedy běloši) a negroidní (tedy 

černoši/Afroameričané). V podrobnější analýzách se můžeme setkat i s dalšími rasovými 

menšinami, jako jsou Asiaté a původní americké a aljašské obyvatelstvo, tedy Indiáni a Eskymáci.  

Tabulka 1: Rasový a etnický původ populace USA, dle censu 2010 

 

Zdroj: Humes a kol. 2011 

 Dále je zde ale i aspekt etnika, v případě populace USA jde o příslušnost k hispánskému 

původu. Hispánským etnikem zde budeme chápat původ hispánský nebo latinskoamerický. 

Hispánský původ může mít jak příslušník k bílé rase, tak příslušník k černé rase. Populace USA 

je ze 72 % tvořena bělochy, ale pouze 64 % bělochů je nehispánského původu (Tabulka 1). 

Zároveň neplatí, že by každý Hispánec byl bělochem. V literatuře se můžeme setkat jak 

N %

308 745 538 100

běloši 223 553 265 72,41

černoši 38 929 319 12,61

původní obyv. 2 932 248 0,95

asijská 14 674 252 4,75

celkem 280 089 084 90,72

hispánské 50 477 594 16,35

běloši - nehispánci 196 817 552 63,75

celkem 247 295 146 80,10

rasa

etnikum

USA Census 2010

celkem
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s analýzou hispánského původu bez ohledu na rasovou příslušnost, tak s analyzováním 

nehispánských bělochů a černochů a příslušníků k hispánskému původu. 

Obrázek 4: Vývoj úhrnné a konečné plodnosti dle rasové příslušnosti, USA, 1950–2006 

 

Pozn.: KP = konečná plodnost, ÚP = úhrnná plodnost 

Zdroj: Cohort Fertility Tables, 2010 

 Při pohledu na dvě nejpočetnější populace při třídění podle rasy zjistíme, že černošky mají 

vyšší úroveň plodnosti než bělošky a to z pohledu jak transversálního, tak longitudinálního 

v celém studovaném období (Obrázek 4). Trend je v čase velmi podobný vývoji plodnosti pro 

celou populaci, mohli bychom říci, že vývoj plodnosti pro bělošky je téměř shodný s vývojem pro 

celkovou populaci, což je dáno tím, že bělošská populace tvoří většinu a převáží tedy výslednou 

úroveň plodnosti směrem ke svým hodnotám. Zajímavou skutečností ale je, že postupem času 

dochází ke sbližování úrovně plodnosti obou ras.  

Obrázek 5: Vývoj úhrnné plodnosti dle rasové a etnické příslušnosti, USA, 1990–2010 

  

Pozn.: KP = konečná plodnost, ÚP = úhrnná plodnost 

Zdroj: Martin a kol., 2015  

V časově kratším úseku, avšak na aktuálnější hodnotách, můžeme porovnat úroveň plodnosti 

při zohlednění jak rasy, tak etnika. Na Obrázku 5 vidíme, že ke konvergenci křivek úhrnné 

plodnosti dochází i zde. Nejvýrazněji po již zmiňované hospodářské krizi z roku 2008. Zároveň 

ale v úhrnné plodnosti dle rasové a etnické příslušnosti (Obrázek 5) nedošlo ke krátkodobému 

propadu úrovně plodnosti černošek pod úroveň plodnosti bělošek, tak jako při odlišení pouze 
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rasové příslušnosti (Obrázek 4). Lze tedy předpokládat, že v tomto sledovaném období mezi lety 

2000 a 2005, úroveň plodnosti Hispánek poklesla více u černošek než u bělošek.  

Rozdílnou úrovní plodnosti napříč věkovými, rasovými a vzdělanostními vlastnostmi matek 

se zabývali ve své práci Yang a Morgan (2003). Výzkum probíhal na datech z 80. a 90. let 

a výsledkem je, že Afroameričanky mají vyšší úroveň plodnosti než bělošky, jelikož jsou méně 

vzdělané. Porovnáme-li totiž více vzdělané bělošky a černošky, zjistíme, že úroveň plodnosti je 

u obou těchto podskupin relativně nízká. Obdobný výsledek poukazující na snižování v rozdílu 

plodnosti mezi rasami se zvyšujícím se vzděláním matky potvrzují i jiné práce (např.: Johnson, 

1979; Lehrer, 1992).  

Tento trend se potvrzuje i při pohledu na současná data o úrovni plodnosti dle vzdělání matky. 

Mezi ženami narozenými převážně v 70. letech mají nejvyšší úroveň konečné plodnosti ženy 

s nedokončeným středoškolským vzděláním (2,62 dítěte na jednu ženu), s rostoucím vzděláním 

počet dětí narozených jedné ženě klesá (Monte a Ellis, 2014). Ženy, které dosáhly vyššího 

vzdělání než je magisterský titul, mají pouze 1,73 dítěte. V roce 2012 je do věku 34 let patrný 

negativní vztah mezi věkem a vzdělaním ženy, které se v uplynulém roce narodilo dítě (tamtéž). 

Zatímco s rostoucím věkem míra plodnosti žen s nejnižším vzděláním klesá, u žen v nejvyšší 

vzdělanostní kategorii naopak do věku 30–34 let roste a až poté klesá (tamtéž). Je zde tedy patrná 

spojitost mezi odkladem narození potomka v souvislosti se vzděláváním se.  

Tabulka 2: Podíl dětí narozených mimo manželství, USA, 1950–2013  

  

Zdroj: Solomon-Fears, 2014; NCHS 

Stejně jako ve většině vyspělých zemí i v USA dochází po 2. světové válce k nárůstu 

relativního počtu narozených dětí mimo manželství. V 50. letech tvořily děti narozené mimo 

manželství méně jak 5 % ze všech narozených dětí. Kolem roku 1960 překonal podíl dětí 

narozených mimo manželství hranici 5 % (Tabulka 2) a od té doby neustále stoupá až k současné 

hodnotě kolem 40 % (Solomon-Fears, 2014). S nárůstem mimomanželské plodnosti souvisí 

i skutečnost, že i přes absolutní nárůst žen i mužů, jež žijí v manželství (Příloha A, Tabulka A1), 

dochází v jejich relativním zastoupení v populaci k poklesu (Příloha A, Tabulka A2). Obecně 

došlo mezi lety 1950–2010 v populaci starší patnácti let k nárůstu relativního počtu svobodných 

a rozvedených a k poklesu podílu sezdaných a ovdovělých. Roku 1950 bylo 26 % mužů starších 

patnácti let svobodných a 68 % bylo ženatých, u žen starších patnácti let bylo 20 % svobodných 

a 66 % vdaných (Příloha A, Tabulka A2). Do roku 2010 došlo k nárůstu podílu svobodných mužů 

na 34 % z celkové populace a poklesu ženatých mužů na 55 %. U žen je trend obdobný, k roku 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2013

Celkem narozených dětí tis. 3554 4258 3731 3612 4158 4059 3999

tis. 142 224 399 666 1165 1347 1633

% 4,0 5,3 10,7 18,4 28,0 33,2 40,8

 matka:

Běloška - nehispánka % 9,6 16,9 22,1 29,3

Černoška - nehispánka % 57,3 66,7 68,7 71,4

Hispánka % 23,6 36,7 42,7 53,2

Děti narozené mimo manželství

Děti narozené mimo 

manželství
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2010 bylo svobodných žen 27 % a vdaných 52 %. Změna struktury obyvatelstva se liší i podle 

rodinného stavu a rasy. V roce 1950 bychom strukturu černochů a bělochů mohli vnímat jako 

podobnou (68 % ženatých bělochů a 64 % ženatých černochů, 66 % vdaných bělošek a 62 % 

vdaných černošek). Následný pokles relativního počtu sezdaných osob byl u černošského 

populace výraznější než u bělošské (roku 2010 bylo 57 % ženatých bělochů a 39 % ženatých 

černochů, 55 % vdaných bělošek a 33 % vdaných černošek). 

 Roku 2013 se dvě třetiny dětí narozených mimo manželství narodily ženám mladším 30 let 

(Solomon-Fears, 2014). Více dětí mimo manželství se rodí ženám s hispánským původem 

a černoškám, než běloškám (Tabulka 2), což souhlasí s poznatkem, že svobodné matky nalezneme 

spíše mezi ženami s nižším vzdělaním, než mezi ženami vzdělanějšími (Solomon-Fears, 2014). 

Dle podílu osob žijících mimo manželství (Příloha A, Tabulka A2) a podílu dětí narozených mimo 

manželství (Tabulka 2) je patrné, že u černošek nedošlo k tak výraznému nárůstu mimomanželské 

plodnosti z jiné příčiny, než změnou struktury populace dle rodinného stavu. 

2.2. Další determinanty – zaměstnanost a příjem 

Při pohledu na míry zaměstnanosti7 publikovanými U. S. Bureau of Labor Statistics pro obě 

pohlaví dohromady, se zdá být jejich vývoj po 2. světové válce víceméně stabilní. Roku 1947 se 

míra zaměstnanosti pohybovala kolem 56 %, během druhé poloviny 20. století vzrostla k 64 % 

v roce 2000, po roce 2008 výrazněji klesla a k roku 2014 byla 59 %.  

Obrázek 6: Vývoj míry zaměstnanosti podle pohlaví, rasy a etnika, USA, 1947–2014 

 

Pozn.: černoši/ky a běloši/ky obsahují i příslušníky hispánského etnika 

Zdroj: U. S. Bureau of Labor Statistics, 2010 

Podíváme-li se na data odděleně pro jednotlivá pohlaví (Obrázek 6), zjistíme, že u mužů míra 

zaměstnanosti po celé sledované období klesá a to z 86 % v roce 1948 na 69 % v roce 2014. Tuto 

skutečnost můžeme pravděpodobně přičíst na vrub stárnutí americké populace (Hobbs, 2002). 

U žen, ačkoli jejich populace také zestárla, se v druhé polovině 20. století setkáváme s výrazným 

nárůstem míry zaměstnanosti, a to z 31 % roku 1948 na 58 % v roce 2000. Po roce 2000 již nemá 

                                                      
7 Míra zaměstnanosti – podíl zaměstnaných osob starších 16 let z celkové populace. 



Jitka Slabá: Využití času v závislosti na přítomnosti dítěte v domácnosti v generacích 40. až 70. let  

ve Spojených státech amerických 

21 

 

míra zaměstnanosti žen růstový trend, ale můžeme její úroveň, až na pokles o 2 procentní body 

po roce 2008, označit za relativně stabilní. Roku 2014 činila míra zaměstnanosti žen 55 %.  

Vezmeme-li v potaz i rasové a etnické rozdíly, zjistíme, že u všech byl vývoj dle pohlaví 

v základě podobný (Obrázek 6). Pro černošské obyvatelstvo máme dostupná data od roku 1971, 

rozdíl v míře zaměstnanosti mezi pohlavími je u nich menší než u většinové bělošské populace, 

jejichž míry zaměstnanosti korespondují s vývojem v celkové populaci. Tento menší rozdíl je 

důsledkem nižší míry zaměstnanosti černošských mužů (2014: běloši 69 %, černoši 60 %). Míry 

zaměstnanosti černošských žen jsou podobné těm u bělošek (2014: bělošky 55 %, černošky 

56 %). Míry zaměstnanosti černošské populaci mají nejvýraznější konvergenční tendenci, roku 

2010 se míry pro jednotlivá pohlaví lišily pouze o 1,5 procentního bodu, roku 2014 se ale již liší 

téměř o čtyři procentní body. V případě etnické příslušnosti, pro kterou jsou data dostupná až od 

roku 2000, pozorujeme u Hispánců lehce nižší míru zaměstnanosti u žen (2014: 54 %), ale 

zároveň výrazně vyšší míru zaměstnanosti u mužů, která v roce 2014 činila 76 %.  

Obrázek 7: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví, rasy a etnika, USA, 1947–2014 

 

Pozn.: černoši/ky a běloši/ky obsahují i příslušníky hispánského etnika 

Zdroj: U. S. Bureau of Labor Statistics, 2010 

Vývoj podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva8 je velmi podobný vývoji měr 

zaměstnanosti. Zajímavé jsou rozdíly mezi rasami a etnikem na základě pohlaví. Zatímco 

černošky mají mezi ženami nadprůměrný podíl ekonomicky aktivních (2014: černošky 62 %, 

ženy obecně 59 %), černoši jsou oproti ostatním mužům v podílu ekonomicky aktivních pod 

průměrem (2014: černoši 67 %, muži obecně 72 %). V případě hispánského původu se nám 

víceméně opakuje stejná situace jako v případě míry zaměstnanosti, akorát máme dostupná data 

pro delší časový úsek, takže si můžeme udělat lepší představu (Obrázek 7). 

Míra nezaměstnanosti9 (Obrázek 8) se po 2. světové válce pohybuje mezi 3 a 10 %, přičemž 

oněch 10 % jsou lokální maxima v roce 1982 a 2010, zapříčiněná hospodářskými krizemi. Obecně 

je míra nezaměstnanosti žen nižší, než ta mužů (2014: ženy celkem 5,6 %, muži celkem 5,7 %). 

To platí od konce 70. let u bělošské (2014: běloši 4,9 %, bělošky 4,8 %) a černošské subpopulace 

(2014: černoši 11,3 %, černošky 9,8 %). V případě hispánského etnika tomu tak ale není, tam jsou 

                                                      
8 Podíl osob (v tomto případě starší 20 let), které jsou zaměstnány nebo si práci hledají. 
9 Podíl nezaměstnaných z ekonomicky aktivního obyvatelstva. 
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si míry nezaměstnanost buď velmi podobné, nebo jsou vyšší u žen, než u mužů (70. a 90. léta 20. 

století, první dekáda 21. století). V roce 2014 byla míra nezaměstnanosti Hispánců 6,1 % 

a Hispánek 7,5 %. 

Obrázek 8: Míra nezaměstnanosti dle podle pohlaví, rasy a etnika, USA, 1947–2014 

 

Pozn.: černoši/ky a běloši/ky obsahují i příslušníky hispánského etnika 

Zdroj: U. S. Bureau of Labor Statistics, 2010 

Dalším možným pohledem na zaměstnanost a nezaměstnanost, je proporcionalita plných 

a částečných úvazků. Na Obrázku 9 představujeme zastoupení pracujících či hledajících práci na 

plných úvazek, přičemž doplňkem do jedné jsou zde pracující či hledající práci na částečný 

úvazek (v převzatých datech definováno, jako práce o objemu menším než 35 hodin týdně). 

Z dostupných dat je patrné, že mírně klesá počet zaměstnaných na plný úvazek (průměr 1968: 

86 %, průměr 2014: 81 %). K nejvýraznějšímu poklesu poměru zaměstnaných na plný úvazek 

došlo po finanční krizi v roce 2008 (průměr 2008: 83 %, průměr 2009: 81 %), kdy zároveň došlo 

k enormnímu nárůstu podílu nezaměstnaných, kteří hledali právě práci na plný úvazek (průměr 

2008: 83 %; průměr 2009: 88 %). Vzhledem k silně negativní korelaci ročních průměrů podílů 

zaměstnaných na plný úvazek a nezaměstnaných hledajících práci na plný úvazek se nabízí 

domněnka o neměnícím se zájmu o práci na plný úvazek, avšak o možném nedostatku takové 

nabídky na trhu práce. 

Po druhé světové válce zde byly definovány dvě základní teorie, ke kterým se vědecká 

veřejnost doposavad vrací. Tou první je práce Gary S. Beckera (1960) zabývající se vztahem mezi 

plodností (velikostí rodiny) a příjmem, kdy vztah mezi příjmem a počtem dětí v domácnosti je 

negativní. Zároveň odlišuje plodnost kvalitativní a kvantitativní, kdy více dětí mají lidé 

z chudších poměrů a žijící na venkově, avšak zároveň do svých dětí investují méně času. Oproti 

tomu rodiče s vyšším příjem si spíš potrpí například na kvalitní vzdělání svého potomka a obecně 

se mu snaží věnovat více času (Becker, 1960). 

Tou druhou významnou teorií, je Easterlinova „teorie relativního příjmu“, jež byla zmíněna 

již v kapitole popisující vývoj plodnosti v USA po 2. světové válce. Její základní myšlenkou je, 

že osoby s relativně vyšším příjmem, než jaká byla jejich očekávání, mají vyšší úroveň plodnosti 

(Hill, 2015). 
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Obrázek 9: Zaměstnanost a nezaměstnanost, plný úvazek, USA, 1968–2015 

    

Pozn.: Plný úvazek zahrnuje práci o objemu více než 35 hod týdně, doplňkem do jedné jsou částečné úvazky. Plná 

čára značí klouzavé průměry z 12 měsíců, tečkovaná čára ilustruje lineární trend dat. 

Zdroj: U. S. Bureau of Labor Statistics, 2010 

Vzájemný vliv podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva a úrovně plodnosti je jednou 

z nejčastěji řešených problematik. Ekonomická aktivita obyvatelstva ovlivňuje plodnost 

v horizontu 4 až10 let, zatímco v horizontu jednoho roku na plodnost vliv nemá (Salamaliki, 

2013). Po druhé světové válce sledujeme mezi zaměstnaností žen a plodností negativní vztah a to 

až do poloviny 80. let, což je odraz nutnosti žen volit mezi rodinným a pracovním životem 

(Becker, 1993; Brehm, 2015). Od poloviny 80. let se ale vztah mezi zaměstnaností žen a plodností 

stává v zemích OECD pozitivním, což nám svědčí o vyšší úrovni plodnosti v případě vhodného 

zkombinování práce a rodiny (Brehm, 2015). Současný pozitivní vztah mezi plodností 

a zaměstnaností žen potvrzuje i skutečnost, že od sedmdesátých let se USA mezi vyspělými 

zeměmi řadí mezi státy s nadprůměrnou úrovní plodnosti a s vysokým podílem ekonomicky 

aktivních žen (Engelhardt a Prskawetz, 2002). Zároveň tato proměna vztahu ze záporného na 

pozitivní koresponduje s konceptem druhého demografického přechodu (Van De Kaa, 2002). 
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Kapitola 3 

3. Využití času – dosavadní poznatky a spojitost s úrovní 

plodnosti 

Studie o využití času mají svůj počátek již na konci 19. století a jsou spojovány s šetřeními 

o životním stylu a životních podmínkách obyvatelstva. Mezi země s dlouhodobou historií těchto 

studií se vedle Velké Británie a zakládajících zemí bývalého Sovětského svazu řadí i Spojené 

státy americké (Fleming, 1999). V první polovině 20. století šlo převážně o jednorázová, 

vzájemně nesrovnatelná šetření. Od 60. let 20. století započaly práce na mezinárodní 

srovnatelnosti sebraných dat o využití času, hlavní zásluhu na dostupnosti srovnatelných dat 

z jednotlivých zemí a období mají A. Szalai a J. Gershuny. Kolektiv kolem A. Szalaie se 

postupem času přetvořil na International Association for Time Use Research (IATUR). Tato 

asociace dodnes pořádá workshopy a konference na téma využití času a vydává elektronický 

časopis International Journal of Time Use Research (eIJTUR). Profesor J. Gershuny se vedle 

toho zasloužil o založení projektu Multinational Time Use Study (MTUS) (Gershuny a Fisher, 

2013), který v současnosti spadá pod Centre for Time Use Research (CTUR), jež náleží pod 

Oxfordskou univerzitu. MTUS poskytuje harmonizovaná data z mnohých národních šetření, mezi 

nimi jsou i data z projektů realizovaných ve Spojených státech od roku 1965 až do současnosti, 

jež budou následně použita v praktické části této práce a která nesou označení AHTUS - American 

Heritage Time Use Study (Fisher a Gershuny, 2015). Koncem roku 2015 byl spuštěn i speciální 

nástroj American Heritage Time Use Study Data Extract System -  AHTUS-X10 (Fisher a kol., 

2015) umožňující snadné vybírání potřebných proměnných pro analýzu. Na tvorbě tohoto 

projektu se podílelo vedle CTUR také Minnesota Population Center. V této práci nebyl tento 

nástroj přístupu k datům použit, jelikož práce na ní začala ještě před jeho zpuštěním. 

V současnosti jsou údaje sbírány komplexně pro jednotlivce a snaží se o reprezentativnost 

daného vzorku populace. Například v USA od roku 2003 probíhá šetření o využití času (ATUS) 

na základě šetření domácností (CPS) organizovaného United States Census Bureau pro 

                                                      
10 Nástroj AHTUS-X je dostupný na webové adrese https://www.ahtusdata.org/ahtus/index.shtml. 
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Ministerstvo práce, ze kterého přebírá informace o složení domácnosti, zaměstnanosti jejích členů 

a příjmu domácnosti. V šetřeních ATUS jsou vědomě nadhodnoceny černošské a hispánské 

domácnosti a domácnosti s dětmi. Vyžití času je ale sledováno pouze u jednoho člena domácnosti. 

Oproti tomu v  roce 1975 proběhlo v USA šetření, které sledovalo nejen respondenta samotného, 

ale i jeho partnera. Byly tedy k dispozici párové informace o denních aktivitách jedinců a bylo 

tedy možné sledovat i jejich vzájemný vliv. 

 

Sebraná data jsou často analyzována na základě času tráveného konkrétní aktivitou – péčí 

o dítě (Gauthier a kol., 2004; Gauthier a Degusti, 2012), fyzickou aktivitou jako je cvičení nebo 

chůze – například studie kolektivu autorů z roku 2007 poukázala na nárůst času tráveného chůzí 

u americké populace mezi lety 1965–2003 (Tudor-Locke a kol., 2007), či trváním a způsobem 

trávení volného času (Aguiar a Hurst, 2007). Pro potřeby této práce jsou ale významnější studie 

zabývající se determinanty času tráveného placenou či neplacenou prací, péčí o dítě a jejich 

vzájemnými vztahy. Aspektu času stráveného prací a jeho souvislosti s úrovní plodnosti se 

věnovali mnozí autoři, velmi ucelený přehled literatury na toto téma se zaměřením na Spojené 

státy americké nabízí E. Lehrerová a M. Narlove (1986).  

 

Významnou souvislost mezi plodností a trávením času prokázal ve své studii L. Craig, který 

na srovnání čtyř vyspělých států11 vypozoroval, že míra plodnosti je vyšší ve společnostech, kde 

ženy a muži tráví srovnatelně dlouhou dobu prací, ať placenou či neplacenou (Craig, 2006). 

Zároveň je míra plodnosti tím vyšší, čím větší je relativní zastoupení placené práce na celkovém 

objemu práce ženy (tamtéž). Tyto výsledky jsou ojedinělým přímým tvrzením k problematice 

vztahu trávení času a úrovně plodnosti. Ostatní studie, se více zaměřují buď na vztah mezi 

placenou a neplacenou prací žen a mužů, nebo na samotnou péči o domácnost a potomky. 

Rodiče průměrně tráví více času nějakým typem práce, než bezdětní lidé (Craig, 2006), 

přičemž u amerických matek došlo v průběhu 2. poloviny 20. století k nárůstu doby strávené 

placenou prací (Folbre a kol., 2005). Zaměstnanost, tedy placenou pracovní aktivitu, u žen 

determinuje počet dětí, o které pečují. U vdaných bělošek v USA dochází k poklesu participace 

na pracovním trhu s každým narozeným dítětem, bez ohledu na vzdělání a věk ženy (Lehrer, 

1992). K poklesu placené pracovní aktivity dochází i u vdaných černošek, signifikantně ale až do 

dítěte narozeného ve třetím a vyšším pořadí (tamtéž). U černošek má tedy přítomnost malých dětí 

v domácnosti menší vliv na jejich pracovní participaci (Lehrer a Nerlove, 1984). S vyšším 

vzděláním matek, se rozdíly mezi běloškami a černoškami snižují (Lehrer, 1992). Zároveň je 

u těchto rasových rozdílů nutné brát na zřetel, že jde projev kulturních rozdílů a hraje zde tedy 

roli homogenita prostředí, ve které dané osoby žijí. Například v USA se na základě analýzy dat 

ze sčítání realizovaném v roce 1970 zjistilo, že čím rasově či sociálně homogennější prostředí 

danou osobu obklopuje, tím více se vymezené rozdíly projevují, v rasově různorodém prostředí 

mohou být naopak nepatrné (Fernandéz a Fogli, 2005). 

Neodlučitelnou stránkou placené práce je její finanční ohodnocení. Vlastní příjem, příjem 

partnerův či celkový příjem domácnosti z části determinuje chování matek. Relativní příjem 

                                                      
11 Studie Lyna Craiga publikovaná roku 2006 s názvem Do time use patterns influence fertility 

decisions? byla prováděna na datech pro Německo, Norsko, Itálii a Austrálii. 
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domácnosti sice nikterak neovlivňuje, jakým způsobem tráví matka svůj čas (Connelly a Kimmel, 

2010), zároveň ale byl prokázán negativní vliv příjmu manžela na pracovní aktivitu bělošek 

(u černošek tomu tak není) (Lehrer, 1992). V současnosti v USA ovlivňuje doba, kterou tráví 

manžel v zaměstnání čas, po který se žena věnuje práci v domácnosti (Connelly a Kimmel, 2010). 

To ve spojení s tvrzením, že nerovnoměrné rozložení práce v domácnosti mezi pohlavími je ve 

vztahu s nízkou plodností (Craig, 2006), vede k domněnce, že delší placená pracovní aktivita 

mužů negativně ovlivňuje úroveň plodnosti. Vedle toho, se ale ukázalo, že nárůst mezd u žen má 

též negativní vliv na plodnost, jelikož vede k nárůstu jejich zaměstnanosti (McNown, 2000). 

Lehce v opozici proti tomuto tvrzení je výsledek práce L. Craiga (2006), který uvádí, že nízká 

participace žen na trhu práce asociuje s nízkou úrovní plodnosti. V souvislosti s pravděpodobností 

zaměstnanosti žen v závislosti na ekonomické aktivitě manžela, kdy u bělošek v případě 

nezaměstnanosti manžela klesá pravděpodobnost, že budou pracovat na zkrácený úvazek oproti 

tomu, že by byly nezaměstnané, ale zároveň roste pravděpodobnost, že budou pracovat na plný 

úvazek (Lehrer, 1992), je zřejmé, že ani nulová doba muže tráveného placenou prací nepodněcuje 

vyšší úroveň plodnosti. Čas strávený placenou prací mužem v souvislosti s vyšší úrovní plodnosti 

musí být tedy optimální. Otázkou je, jak toto optimum vymezit.  

Vrátíme-li se ještě k ženině příjmu, tak často s narozením dítěte, dochází k jeho poklesu, 

pokud ne, pak dochází k nárůstu času stráveného prací (Robinson, 1987). Časová náročnost 

s příchodem potomka dopadá vždy na objem času tráveného prací ženou, zatímco na objem času 

mužovy práce nemá významný vliv (tamtéž). 

Stejně jako u celkového objemu práce, tak i neplacené práci se v průměru více věnují rodiče, 

než bezdětní (Craig, 2006). Jak již bylo zmíněno, nerovnoměrné rozložení neplacené domácí 

práce je uváděno do souvislosti s nízkou úrovní plodnosti (Craig, 2006), k tomuto závěru došli na 

základě analýzy vybraných zemí OECD i García-Manglano a kol. (2014), kteří dokonce nárůstem 

participace mužů na domácích pracích z části vysvětlují nárůst plodnosti ve vyspělých zemích.  

 

I přes nárůst zaměstnanosti žen v 2. polovině 20. století, došlo ve stejném období k nárůstu 

času věnovanému péči o potomka (Bianchi, 2000; Gauthier a Smeeding, 2004; Folbre a kol., 

2005). K tomuto nárůstu došlo, jak u matek, tak u otců (Gauthier a Smeeding, 2004). Zaměstnaní 

rodiče věnují svým dětem jen o něco málo méně času, než nezaměstnaní rodičové, přičemž tento 

čas ukrajují nejčastěji ze svého volného času (tamtéž). Stejně tak, zaměstnané matky věnují svým 

dětem méně času (Gauthier a Smeeding, 2004; Bianchi, 2000), než nezaměstnané, tento rozdíl ale 

nedosahuje rozdílu mezi objemy času těchto skupin, který věnují placené práci (Gauthier 

a Smeeding, 2004).  

Otcové sice stále tráví méně času péčí o dítě, než matky, tento rozdíl se ale v čase snižuje 

(Bianchi, 2000), přičemž s rostoucím vzdělání rodičů se tyto rozdíly ještě snižují (Chalasani, 

2007). Zároveň vzdělanější rodiče tráví se svými dětmi více času, než ti méně vzdělaní (tamtéž). 

Folbre a kol. (2005) ve své studii rozlišují aktivní a pasivní péči o dítě, tedy čas po který se 

rodiče svému potomku skutečně věnují, a čas kdy se o něj sice starají, ale vykonávají u toho 

i jinou činnost. V analýze dat o využití času jde velmi často o čas primárně věnovaný dané aktivitě 

(aktivní péče) a o čas sekundární, vedlejší, aktivitu (pasivní péče). Folbre a kol. (2005) uvádějí 

významnou roli příbuzných dospělých v aktivní péči o potomka v černošských rodinách.  
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Již poněkud starší studie, z roku 1981 přišla s tvrzením, že „kvalita dětí“ a touha po velké 

rodině, souvisí s dostatkem volného času matky (Hunt a Kiker, 1981), který vlastně může do 

rodiny investovat. V opozici k těmto myšlenkám jsou ale výsledky současných studií, které 

poukazují na nárůst množství volného času jak u mužů, tak u žen, přičemž u mužů na úkor placené 

práce, zatímco u žen na úkor domácích prací (Aguiar a Hurst, 2007). Tato skutečnost může 

poukazovat buď na to, že ženy nejsou ochotny svůj volný čas věnovat do péče o domácnost, a tedy 

ani do péče o rodinu, anebo na variantu, že jim jsou muži v domácnosti více nápomocni, a jim 

tedy zbývá více volného času, který ale ovšem zpětně neinvestují do nárůstu velikosti rodiny. 

Nárůst volného času od poloviny 20. století je v USA spojen s jednou zajímavou, technologickou 

a společenskou změnou, kdy mezi lety 1965 a 1975 došlo k nárůstu objemu času stráveného 

sledování televize o 47 %, přičemž tento nárůst byl realizován na úkor jak domácí, tak placené 

práce (Stafford a Duncan, 1979). Lze očekávat, že k podobné změně v trávení času došlo zřejmě 

i v posledních dekádách v důsledku rozšíření osobních počítačů a takzvaných chytrých 

telefonních zařízení. V současnosti je větší objem volného času pozorován u méně vzdělaných 

skupin obyvatelstva. Vzdělanější populace má volného času sice méně, ale tráví jej kvalitněji 

(Sevilla a kol., 2012), což koresponduje s myšlenkou, že vzdělanější lidé se více zaměřují na 

kvalitu, než na kvantitu svých potomků (Becker, 1960). Zároveň to souhlasí i s objemem času, 

který svým dětem věnují - tedy vzdělanější více, a méně vzdělaní méně (Chalasani, 2007). Je tedy 

možné, že jde o vzájemnou kompenzaci volného času a času věnovaného dětem.  
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Kapitola 4 

4. Vlastní výzkumná část 

V následující vlastní analytické práci bude navázáno na dosavadní poznatky shrnuté v předchozí 

kapitole o využití času. Většina těchto poznatků byla vypozorována na průřezových datech 

z realizovaných výběrových šetření o využití času v USA mezi lety 1965 až 2012, případně na 

datech z jiných vyspělých zemích ve stejném období, které ve své harmonizované podobě spadají 

pod MTUS. Tato práce ověří předpoklady z průřezových dat na datech longitudinálních. 

Analyzovány jsou desetileté skupiny kohort narozených, konkrétně osoby narozené ve 40., 50., 

60. a 70. letech, které poskytly svůj časový harmonogram ve věku od 18 do 35 let.  

4.1. Hlavní výzkumné otázky a hypotézy 

V následující podkapitole je podrobně rozepsáno odvození jednotlivých hypotéz této práce 

z výsledků publikovaných prací, které jsou uvedeny v přechozí kapitole o využití času. Hypotézy 

jsou specifikovány v úvodu práce. 

Vzhledem k poklesu úrovně plodnosti mezi generacemi 40. a 50. let a následné setrvání 

úrovně plodnosti na nižší úrovni očekáváme, že u starších generací bude objem času strávený 

prací celkem mezi muži a ženami vyrovnanější. První hypotéza této práce je postavena na 

známých údajích o úrovni plodnosti a zjištěních L. Craiga (2006) o vyšší míře plodnosti ve 

společnostech s vyrovnanějším časem stráveným prací u mužů a u žen. Tentýž autor (Craig, 

2006), na z části i zde následně použitých dat, stanovil, že více času prací stráví osoby, které mají 

děti. S obdobným poznatkem již dříve přišel i W. Robinson (1987), který zaznamenal nárůst 

celkového objemu práce u žen, jež mají děti a zachovávají si úroveň svého příjmu. Předpokládá 

se tedy odlišný objem času stráveného prací u rodičů a u bezdětných, přičemž těmi pracovitějšími 

budou ti, jež děti mají. 

V případě placené práce vzhledem k transversálním trendům nárůstu participace žen na trhu 

práce, očekáváme u žen i nárůst času stráveného placenou prací v generačním pohledu. Vzhledem 
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k poznatkům E. Lehrerové (1992) o poklesu placené pracovní aktivity u vdaných žen s pořízením 

dítěte, je očekáván větší objem času strávený placenou prací u bezdětných žen. Současně 

s přihlédnutím k transversálnímu vývoji měr zaměstnanosti je předpokládán pokles času 

stráveného placenou prací mezi generacemi u mužů. Pokles času stráveného placenou prací mezi 

generacemi mužů může být dán i doloženým nárůstem volného času u mužů, ke kterému došlo 

právě na úkor placené práce (Aguiar a Hurst, 2007). 

U žen je naopak v transversálním pohledu zaznamenán nárůst volného času na úkor neplacené 

práce (Aguiar a Hurst, 2007), budeme tedy očekávat pokles objemu neplacené práce 

i v generačním pohledu. Vzhledem k tomu, že se úroveň plodnosti v USA ve srovnání s ostatními 

vyspělými zeměmi drží relativně vysoko (Population Reference Bureau, 2016), můžeme se na 

základě poznatků L. Craiga (2006) a Garcíi-Mangalo a kol. (2014), jež spojují participaci mužů 

na domácích pracích a plodnost žen, očekávat nárůst objemu neplacené práce u mužů.  

Nárůst času stráveného s dětmi v čase je zaznamenán u mnohých autorů, budeme tedy tento 

nárůst předpokládat i v longitudinálním pohledu mezi jednotlivými generacemi (Bianchi, 2000; 

Gauthier a Smeeding, 2004; Folbre a kol., 2005) a zároveň budeme očekávat snižování rozdílu 

mezi časy strávenými s dětmi u mužů a u žen. Obdobně na základě poznatků S. Chalasaniho 

(2007) budeme očekávat rozdíl v objemu času stráveného s dětmi na základě vzdělání, přičemž 

vzdělanější osoby se budou lišit méně a zároveň budou s dětmi trávit více času. 

4.2. Charakter dat o využití času a možnosti jejich propojení s daty 

o plodnosti 

Při porovnávání dat o plodnosti a využívání času je třeba brát v potaz skutečnost, že se jejich 

povaha liší. Zatímco data o plodnosti jsou vyčerpávající a zahrnují informaci o plodnosti v celé 

populaci USA, tak údaje o využití času jsou získána z výběrových šetření a dotazují jen malou 

část populace, ze které se následně na základě vybraných vlastností respondentů usuzuje chování 

celé populace.  

Data o plodnosti jsou obecně dvojího druhu. Těmi prvními jsou data sbíraná prostřednictvím 

národní statistiky (NVSS). Z těchto dat jsou dostupné údaje počtu živě narozených dětí dle věku 

matky v daném roce. Umožňují nám tedy spočítat transversální či longitudinální ukazatele 

plodnosti pro roky, ze kterých jsou data dostupná. Druhou variantou jsou data průřezová, která 

lze získat ze sčítání či z výběrového šetření v populaci USA (CPS). Tato data nám poskytují 

informaci o věku matek, počtu jejich dětí a věku jejich dětí. Ze sčítání máme informace za celou 

populaci, z CPS pouze pro část populace a od toho můžeme odvozovat chování celé populace. 

Z takovýchto dat je možné odvodit plodnost jednotlivých generací, které mají své reprodukční 

období za sebou.  

Data z výběrových šetření o využití času mají podobný charakter jako sčítání lidu či CPS. 

Známě věk respondentů a počet dětí, které s nimi sdílí domácnost. Z těchto šetření ale není možné 

odvozovat úroveň plodnosti, jelikož již samotný výběr bývá zkreslen, neboť se zaměřuje na 

konkrétní populaci. Kupříkladu šetření ATUS z let 2003–2012 upřednostňovala domácnosti 

s dětmi. 
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Vzhledem k dostupnosti dat jsou v této práci srovnávána data z národní statistiky 

o narozených a průřezová data z výběrových šetřeních o využití času. Jsou zde porovnávány 

charakteristiky podle přítomnosti dítěte v domácnosti, kdy za dítě je zde považována osoba mladší 

18 let. Je ale zřejmé, že časová náročnost péče o dítě ve věku 2 let či 17 let se liší. Některá ze zde 

použitých šetření sice nabízela i informaci o věku nejmladšího dítěte v domácnosti bohužel ale 

ne všechna, takže nemohl být tento údaj použit bez významné ztráty části vzorku. 

Údaje z šetření o využití času jsou ve výsledku zaznamenávána prostřednictvím kódovaných 

aktivit. Množství těchto kódovaných aktivit bylo v ranějších šetření (1965−66, 1975−76) menší, 

než v současných šetření ATUS. Seskupování jednotlivých aktivit do nadřazených skupin při 

srovnání jednotlivých šetření je sice vyřešeno v jejich harmonizované podobě (AHTUS), stále je 

ale potřeba mít na paměti, že v jednotlivých šetřeních mohl být jiný zvyk, pod kterou kódovanou 

aktivitu respondentem uvedenou činnosti zařadit.  

Zároveň se jednotlivá šetření liší ve způsobu, jakým jsou data sbírána. Šetření z let 1965–

1966 a 1985 například vyplňovali respondenti sami na základě pokynů od tazatele, obdobným 

způsobem byla sbírána i první vlna šetření z let 1975–1976 (následující vlny byli realizovány 

prostřednictvím telefonu). Naopak pozdější šetření z let 1992–1994 a šetření ATUS již byla 

realizována prostřednictvím CATI12, tedy byla v rámci telefonického rozhovoru tazatel 

s respondentem zadávána tazatelem do počítače (Fisher a kol., 2006, str. 7), což mohlo eliminovat 

některé chyby, kterými mohou být zatíženy raná šetření. Zároveň ne všechna šetření sledovala 

přítomnost jiné osoby v době vykonávání deklarované aktivity. Nebylo tomu tak například 

u šetření realizovaného v letech 1994–95, kde nebyla sledována ani vedlejší aktivita respondenta 

(Fisher a kol., 2015), takže je zde značně zkreslená informace o čase stráveném s dětmi. Naštěstí 

jde, ale jen o malý vzorek dat, který rozšiřoval šetření z let 1992–1994 takže o tuto informaci 

přicházíme jen částečně. Částečně omezené bylo sledování přítomnosti další osoby v šetřením 

realizovaném v roce 1985, tato data nebyla nakonec v této práci vůbec použita, takže jejich 

informační nedostatek můžeme opominout. V datech ATUS zas byly v omezené míře sbírány 

informace o vedlejší aktivitě respondenta (Fisher a kol., 2015), vzhledem k tomu, že se toto 

omezení netýká vedlejší aktivity péče o dítě, tak tuto práci nikterak nelimituje. 

4.3. Použitá data 

Zpracovávána byla harmonizovaná data AHTUS (Fisher a Gershuny, 2015) z šetření o využití 

času, která probíhala v USA v letech 1956–1966, 1975–1976 1985, 1992–1994, 1994–1995, 

1998–2001 a 2003–2012. Šetření 1965–1966 obsahoval jak celostátní vzorek, tak dílčí vzorek pro 

distrikt Jackson ve státě Michigan. I přes vědomí, že se USA vyznačuje značnými regionálními 

rozdíly, nebude tento aspekt při analýze dat zohledněn, neboť jde za prvé o malý vzorek a za 

druhé budou data při svém zpracování převážena dle základních charakteristik respondentů, 

jakými jsou pohlaví, věk a rasová příslušnost respondenta.  Celkem byla v tomto šetření sebrána 

data o využití času od 2 021 osob a do vlastní analýzy jich vstoupilo 360 – tedy necelých 18 % 

(Tabulka 3).  

                                                      
12 CATI = Computer Assisted Telephone Interviewing 
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Tabulka 3: Přehled šetření věnujících se využití času v USA a jejich základních charakteristik 

 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 

Šetření z let 1975–1976 bylo realizováno jako národní reprezentativním vzorek domácností, 

kde byl vedle respondenta dotazován i jeho partner. Do následné analýzy byli při splnění touto 

studií vymezených podmínek zahrnuti oba, tedy respondent i jeho partner. Celkem byla v tomto 

šetření získána data od 4 584 osob a do následné analýzy jich bylo využito 1 843, tedy 40 % 

(Tabulka 3).  

Šetření z roku 1985 bylo uskutečněno na reprezentativním vzorku domácností s telefonem, 

bohužel u respondentů nebyla dotazována jejich rasová příslušnost a tak nebyl nakonec nikdo 

z tohoto šetření zahrnut do vlastní analýzy, neboť rasa je jedním z jejích hlavních 

standardizačních faktorů. Šetření z let 1965–1966, 1975–1976 a 1985 nedotazovala hispánský 

původ respondentů. Vzhledem ke skutečnosti, že další šetření byla realizována až v roce 1992, 

tak je zřejmé, že pro generace 1940 až 1959 nebude možné hodnotit rozdílnosti v trávení času 

podle příslušnosti k hispánskému etniku.  

Tabulka 4: Složení jednotlivých skupin kohort dle roku záznamu časového harmonogramu, USA 

 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 

rase
hispánském 

původu

rodinném 

stavu

počtu dětí 

do 18 let

počtu dětí 

do 5 let

1965–1966 2 021 360 17,8 ANO NE ANO ANO ANO

1975–1976 4 584 1 843 40,2 ANO NE ANO ANO ANO

1985 2 921 0 0,0 NE NE ANO ANO ANO

1992–1995 8 713 2 937 33,7 ANO ANO NE ANO NE

1998–2001 2 351 585 24,9 ANO ANO ANO ANO ANO

2003–2012 130 610 18 832 14,4 ANO ANO ANO ANO ANO

šetření:

Celkový 

počet 

Vybraný 

počet 

Procento 

vybraných

Dostupnost informace o:

1940–1949 1950–1959 1960–1969 1970–1979

1965 121

1966 239

1975 358 233

1976 720 532

1992 35 117 35

1993 207 931 330

1994 68 658 329

1995 155 72

1998 192 183

1999 57 55

2000 51 47

2003 833 3 300

2004 273 2 290

2005 2 307

2006 2 037

2007 1 818

2008 1 608

2009 1 490

2010 1 257

2011 906

2012 713

Celkem 1 438 1 075 3 267 18 777

rok:

skupiny kohort
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Šetření z let 1992–1995 realizované náhodným vytáčením telefonních čísel domácností bylo 

rozšířeno o informace o znečištění životního prostředí, za to ale dotazování některých 

demografických údajů omezeno bylo. Například nebyl dotazován či zaznamenáván rodinný stav, 

počet dětí mladších 5 let nebo věk nejmladšího dítěte. Celkový počet respondentů z šetření z let 

1992–1995 byl 8 713, z čehož 2 937 (34 %) bylo použito pro následnou analýzu (Tabulka 3).  

Šetření realizované v letech 1998–2001 se skládá ze dvou částí, první část z let 1998–1999 

zahrnuje osoby starší 18 let a druhá část z let 1999–2001 která zahrnuje pouze rodiče dětí 

mladších 18 let. Šetření z let 1998–2001 obsahuje celkem časový harmonogram 2 351 osob, 

přičemž využito jich ve vlastní analýze bylo 585, tedy necelých 25 % (Tabulka 3).  

Posledními, za to však do počtu respondentů nejobjemnějšími šetřeními jsou šetření ATUS 

(American Time Use Survey) sesbírána v letech 2003–2012, která jsou propojena s Šetřením 

o obyvatelstvu (CPS – Current Population Survey) realizovaným Bureau of Labor Statistics. 

Respondent pro ATUS je vybírán z domácnosti, která se účastní poslední osmé vlny CPS. 

V ATUS jsou nadhodnoceny domácnosti s dětmi a domácnosti černošské a hispánské.  Celkem 

byla v ATUS 2003–2012 sebrána data od 130 610 respondentů, do následné analýzy jich bylo 

použito 18 832, tedy 14 % (Tabulka 3). Bližší informace o jednotlivých souborech a jejich 

vlastnostech je možné dohledat na stránkách MTUS, v sekci AHTUS – Online Documentation. 

Pozorování vhodná k analýze jsou rozdělena do čtyř desetiletých skupin, dle příslušnosti 

k dosaženému roku narození (viz. kapitola 4.4. - Metodika). První skupinou jsou osoby narozené 

v letech 1940–1949, celkový počet pozorování v této kategorii je 1 438 osob, které odpovídaly 

v šetřeních v letech 1965 až 1976. Druhou skupinou jsou osoby narozené v letech 1950–1959, 

kterých je celkem 1 075, v této skupině významně chybí pozorování z šetření v roce 1985, 

u kterých nebyla dotazována rasa respondenta. Třetí skupinu tvoří osoby narozené od roku 

1960 do roku 1969, jejich celkový počet činí 3 267 osob, tyto osoby se účastnily šetření mezi lety 

1992 a 2004. Poslední skupina je vytvořena z respondentů, kteří se narodili v rozmezí let 1970 

a 1979, tato skupina vzhledem ke skutečnosti, že čerpá z každoročních šetření ATUS je výrazně 

nejpočetnější, čítá 18 777 osob. Všechny tyto údaje dle skupin roku narození a let realizování 

šetření jsou přehledně vyobrazeny v Tabulce 4. 

Dle přehledu literatury (kapitola 3. - Využití času) víme, že jsou významné rozdíly v trávení 

času mezi jednotlivými pohlavími a rasami. Proto zde bude zhodnoceno strukturální složení 

stanovených čtyř populací skrz věk, pohlaví a rasu respondentů. 

4.4. Metodika 

V následujících podkapitolách je upřesněno zpracování harmonizovaných dat ATUS, tak aby 

bylo možno provést zhodnocení jejich longitudinální podoby. Příprava dat obsahuje informaci 

o odvození kohorty narození jednotlivých respondentů, způsobu vážení a proměnných 

vstupujících do vážení. Dále je upřesněn výběr respondentů vstupujících do samotné analýzy 

a způsob, kterým jsou následně data hodnocena. 
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4.4.1. Příprava dat 

Osoby, které vstupují do analýzy, jsou narozené v letech 1940 až 1979. První metodická 

poznámka se týká stanovení kohorty narozených. Harmonizovaná data nám poskytují informaci 

o věku respondenta v době, kdy poskytuje svůj denní časový rozvrh. Máme tedy dostupný 

dokončený věk, což znamená, že se daný respondent mohl narodit ve dvou možných ročnících. 

Dle přiložené ilustrace (Obrázek 10) se respondent dotazovaný roku 1978 v dokončeném věku 

7 let mohl narodit v roce 1970 nebo v roce 1971.  Pro potřeby naší analýzy se inspirujeme 

v dosaženém věku, který je definován jako rozdíl mezi rokem narození a rokem šetření. 

Definujeme tedy dosaženou kohortu, která bude rozdílem mezi rokem šetření a dokončeným 

věkem v době šetření.  Toto vymezení by se mohlo v důsledku šetřeních, které probíhají ve vícero 

letech, zdát problematickým, ale není tomu tak, neboť harmonizovaná data obsahují informaci 

o konkrétním roce zaznamenání časového rozvrhu.  

Obrázek 10: Ilustrace odvození generační příslušnosti od věku respondenta 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vzhledem k tomu, že hlavní motivací je ověření vztahů mezi způsobem trávení času 

a plodností, byli respondenti zahrnutí do analýzy věkově omezeni. Do studie budou zahrnuty 

osoby, které údaj o svém denním časovém rozvrhu poskytly ve věku od 18 do 35 let. Toto omezení 

je nastaveno z toho důvodu, že v původních datech máme informaci o přítomnosti osoby mladší 

18 let v domácnosti, kterou pro zjednodušení budeme považovat za potomka respondenta. Pokud 

by ale respondent měl dítě již ve věku 18 let a svůj časový rozvrh nám poskytl ve věku 36 let, do 

analýzy by již vstupovat jako respondent, který má o jedno dítě méně, než jaký je skutečný počet 

jeho dětí, čímž by se mohl stát i bezdětným. Věkový rozsah 18 až 35 let byl též vybrán z důvodu, 

že specifická míra plodnosti ve věku 18 let po celou dobu převyšuje specifickou plodnost ve věku 

36 let. Pro generaci narozenou v roce 1940 je rozdíl mezi těmito měrami 0,12, pro generaci 1950 

činí 0,07, generaci 1960 je 0,03 a generaci 1970 již pouze 0,01. Pro poslední sledovanou generaci 

1979 sice není specifická plodnost pro věk 36 let dostupná, usuzujeme ale, že se bude pohybovat 

na podobné úrovni jako v generaci, pro kterou je tento údaj naposledy dostupný (v tomto případě 

generaci 1975), pak bude rozdíl měr plodnosti ve věku 18 let a 36 let v rozsahu dvou desetinných 

míst nulový (podrobně zobrazeno v Příloze B). Zároveň plodnost ve věku od 18 do 35 let tvoří 

významný podíl na celkovém objemu konečné plodnosti. Pro generaci 1940 činila plodnost ve 

věku 18–35 let 92 % z konečné plodnosti, pro generaci 1950 to bylo 89 %, v generaci 1960 činila 

plodnost žen ve věku 18 až 35 let 86 % konečné plodnosti a v generaci 1970 85 % (podrobněji 

v Příloze B).   

Tabulka 5: Očekáváná rozložení proměnných – standard pro převážení dat, USA, 2001 

 

Zdroj: United States Census Bureau, 2012; Martinéz a kol., 2012 

Aby bylo pozorování zahrnuto do analýzy muselo vedle podmínky roku narození respondenta 

a věku respondenta při poskytnutí svého časového harmonogramu, též nést informaci o pohlaví 

a rasové příslušnosti respondenta a informaci, ke kterému dni se časový harmonogram vztahuje.  

Na základě informace o pohlaví, věku a rasové příslušnosti byly subpopulace pro jednotlivé 

desetileté kohorty převáženy na strukturu populace z roku 2001 (United States Census Bureau, 

2012), a to z toho důvodu, aby mohla být zhodnocena skutečná změna v chování populace, 

věk: běloši černoši ostatní věk: bělošky černošky ostatní

18-24 0,16 0,03 0,02 18-24 0,15 0,03 0,01

25-29 0,10 0,02 0,01 25-29 0,10 0,02 0,01

30-35 0,14 0,02 0,01 30-35 0,14 0,02 0,01

věk: muži ženy

18-24 0,88 0,77

25-29 0,58 0,45

30-35 0,36 0,22

všední den 5/7 tj. 0,71

víkend 2/7 tj. 0,29

odhad populace USA v roce 2001 (%)

muži ženy

podíl bezdětných, USA 2006-2010

očekávané rozložení záznamů dle dnův týdnu
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nikoliv změna způsobená rozdílem ve struktuře populace13. Vzhledem k častému nadhodnocování 

sběru dat rodin s dětmi a nerovnoměrnému rozložení v dnech v týdnu, ke kterým respondenti 

poskytovali svůj časový rozvrh, byly subpopulace převáženy i na základě těchto informací. 

Rozložení podílu bezdětných a těch jež v domácnosti deklarovali přítomnost dítěte, bylo 

stanoveno na základě dat z let 2006–2010 (Martinéz a kol., 2012). Při stanovování podílu 

bezdětných v populaci byl pro zjednodušení zanedbán rozdíl mezi jednotlivými rasami. 

Odlišnosti v zastoupení bezdětných v populaci podle věku a pohlaví zohledněny byly.  

Tabulka 6: Relativní rozložení hodnot vybraných proměnných v analyzovaných datech, USA 

 

Zdroj: AHTUS; United States Census Bureau, 2012; Martinéz a kol., 2012 

Váhy byly vypočteny jako podíl relativního očekávaného zastoupení dílčí části populace (tedy 

specifikované dle věkové kategorie, pohlaví, rasové příslušnosti, bezdětnosti a dne v týdnu) 

a relativního zastoupení této dílčí populace v jednotlivých skupinách kohort. Pohlaví mělo 

kategorie žena a muž. Věk byl rozdělen do tří kategorií, 19–24 let, 25–29 let a 30–35 let. Rasa 

byla rozlišována jako bílá, černá a ostatní. Dny v týdnu byly rozděleny na dny všední (pondělí až 

                                                      
13 Z kapitoly o vývoji je zřejmé, že vzhledem k dlouhodobě vyšší plodnosti černošské populace, by 

mělo docházet i k relativnímu nárůstu černošské populace, dle U. S. Census Bureau černoši tvořili roku 

1940 9,8 % populace USA, roku 2000 tvořili 12,9 %. 

40. let 50. let 60. let 70. let

muži 0,43 0,43 0,45 0,42 0,51

ženy 0,57 0,57 0,55 0,58 0,49

18-24 let 0,20 0,51 0,03 0,06 0,39

25-29 let 0,34 0,20 0,27 0,24 0,26

30-35 let 0,46 0,29 0,70 0,70 0,35

bílá 0,87 0,86 0,81 0,81 0,78

černá 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14

ostatní 0,05 0,04 0,09 0,07 0,08

ne 0,30 0,53 0,47 0,29 0,56

ano 0,70 0,47 0,53 0,71 0,44

všední 0,56 0,53 0,63 0,49 0,71

víkend 0,44 0,47 0,37 0,51 0,29

den

věk

rasa

děti

nevážená data
vážená

data
generace

pohlaví
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pátek) a víkendové (sobota a neděle). U těchto čtyř proměnných se vzhledem k předchozímu 

nadefinování souboru vstupujícího do analýzy nevyskytovaly chybějící hodnoty.  

V případě proměnné počet dětí mladších 18 let v domácnosti se chybějící hodnoty 

vyskytovaly. V souboru generace 40. let šlo o jednoho respondenta, v generaci 50. let 

o 7 respondentů, v generaci 60. let o 33 respondentů a v souboru jedinců narozených mezi lety 

1970–1979 šlo o 14 jedinců. Vzhledem k malému množství těchto chybějících pozorování, 

a zájmu dále nezmenšovat analyzovaný soubor bylo pro zjednodušení předpokládáno, že jde 

o bezdětné respondenty.   

Očekáváné hodnoty, ke kterým byly jednotlivé skupiny převáženy, jsou zobrazeny 

v Tabulce 5. Jak již bylo uvedeno váha pro každé pozorování byla vypočtena jako podíl 

očekávané četnosti ke skutečnému relativnímu množství výskytů v jednotlivých generací. Způsob 

výpočtu očekávané četnosti je pro ilustraci zobrazen příloze C.  

Potřeba převážení dat je zřejmá z Tabulky 6. Ve všech skupinách je nadhodnocen podíl žen 

(55–57 %) oproti standardní populaci, kterou je USA 2001, kde činí 49 %. Skupina osob 

narozených ve 40. letech je dle věkového rozložení starší než populace standardu14, ještě značněji 

starší než populace respondentů narozených ve 40. letech je populace narozených v 60. a 70. 

letech, kde populace osob ve věku 30–35 let tvoří 70 % vzorku. Tyto výkyvy jsou způsobeny 

rozdílnou velikostí jednotlivých šetření, ze kterých se skupiny generací skládají a je potřeba tyto 

odlišnosti eliminovat.  

Další významné rozdíly v relativním složení respondentů je u proměnné zjišťující přítomnost 

dítěte v domácnosti. Některá šetření se účelově zaměřovala na domácnosti s dětmi, a tak je počet 

respondentů s dětmi nadhodnocen. Stejný problém lze identifikovat u dne, ke kterému se časový 

harmonogram vztahuje, pro reprezentativnost víkendových dní je jejich podíl (37–51 %) 

v analyzovaném vzorku značně nad jejich skutečným výskytem v týdnu (29 %).  

Vzhledem k podrobnému převažování dat skrz věkovou skupinu, pohlaví, rasovou 

příslušnost, přítomnost dítěte a den časového harmonogramu se u menších skupin sloučených 

generací (40., 50. a 60. let) vyskytoval problém, kdy se daná kombinace ve vzorku vůbec 

nevyskytovala. Takovéto případy byly řešeny sloučením dvou či tří věkových kategorií do jedné, 

byla tedy mírně omezena vypovídací schopnost souboru dle věku, nikoliv však na úrovni pohlavní 

či rasové příslušnosti. Přehled slučovaných skupin je zobrazen v příloze D. 

4.4.2. Analýza dat 

Pro jednotlivé skupiny kohort byl porovnáván průměrný čas strávený prací celkem, placenou 

prací, neplacenou prací a celkový čas strávený s dítětem. Zároveň byly tyto průměry porovnávány 

v rámci pohlaví, skupin věku, rasové a etnické příslušnosti, vzdělanostních kategorií a podle 

přítomnosti dítěte v domácnosti.  

Věkové skupiny rozlišujeme 18–24 let, 25–29 let, 30–35 let. Rasová příslušnost je možná 

k bělochům, k černochům a k ostatním rasám. Etnická příslušnost se dělí na tři skupiny, na osoby 

s hispánským původem, bez hispánského původu a respondenty u kterých daná informace schází. 

Kategorii s chybějícím údajem máme i u vzdělání, kde rozlišujeme, zda má respondent jako 

                                                      
14 Podíl osob ve věku 18–24 let je o 19 procentních bodů nižší než v populaci standardu, populace osob 

ve věku 25–29 let je o 8 procentních bodů vyšší a populace 30–35 let je vyšší o 11 procentních bodů. 
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maximální dosažené vzdělání střední školu (high school) či vyšší vzdělání (college). Respondenti 

podle přítomnosti dítěte v domácnosti byli rozděleni do dvou skupin, které rozlišovaly pouze 

nepřítomnost a přítomnost dítěte v domácnosti bez ohledu na případný počet dětí, které jsou 

v domácnosti přítomny. Za dítě je zde považována osoba mladší 18 let. Pro zjednodušení jsou 

v celé analýze osoby, s nimiž nežije v domácnosti žádné dítě, označovány jako bezdětné a osoby, 

které sdílí domácnost s dítětem jako osoby mající dítě. 

V harmonizovaných datech máme dostupný počet minut, které respondent strávil placenou 

prací (proměnná t1paid), neplacenou prací (proměnná t3unpaid) a čas, který strávil s dětmi 

(proměnná wchild). Informaci o celkovém počtu minut strávených prací byla získána jako součet 

minut strávených placenou prací (t1paid) a neplacenou prací (t3unpaid). Do placené práce 

(t1paid) je zahrnut čas strávený těmito aktivitami: placenou prací mimo domov, placenou prací 

z domova, vedlejší placenou prací, přestávkami v práci, ostatním časem stráveným v práci (např. 

převlíkání se či bezpečností kontroly) a časem stráveným hledáním placené práce. Proměnná čas 

strávený neplacenou prací (t3unpaid) zahrnuje čas strávený přípravou jídla, mytím nádobí, 

praním a žehlením, opravami v domácnosti či na osobním automobilu, nakupováním, 

zajišťováním služeb spojených s chodem domácnosti (placení poplatků či zajišťování oprav) 

a čas strávený péčí o dítě. Čas strávený s dětmi (wchild) obsahuje jak čas strávený péčí o ně, tak 

hraní si s nimi, poskytování služeb jim či i vlastní zájmové aktivity respondenta, které provozuje 

spolu se svým dítětem. 

Při podrobnějším zhodnocení nárůstu času stráveného s dítětem byly analyzovány další 

proměnné. Analýza proběhla zvlášť na proměnných pro hlavní aktivitu strávenou spolu s dítětem 

a zvlášť pro aktivity, u kterých se se péče o dítě vyskytovala jako vedlejší deklarovaná aktivita. 

Z hlavních pracovních aktivit, šlo o proměnné uvádějící čas strávený péčí o kojence (tmain33), 

péčí o straší dítě (tmain34), ošetřováním dítěte doma15 (tmain35), hraním si s dětmi (tmain36), 

pomáháním s domácími úkoly a přípravou do školy (tmain37), čtením a povídáním si s dětmi 

(tmain38), jinou možnou podporou dítěte16 (tmain39), setkáváním se s ostatními členy rodiny či 

vrstevníky dítěte spolu s dítětem (tmain44), cvičení a fyzickou aktivitou podnikající s dítětem 

(tmain65) a cestováním spolu s dítětem (tmain96). Z ostatních aktivit, u kterých se vyskytovala 

jako vedlejší činnost péče o dítě, byly použity všechny dostupné proměnné (tsc1 – tsc98). 

Vzhledem k tomu, že jde celkem o 92 proměnných, tak byly pro zjednodušení sloučeny do 

11 nadřazených skupin: 

 Péče: základní osobní péče (tsc1), mytí a oblékání se (tsc6), léčení se (tsc7), péče 

o děti a zároveň i péče o další dítě (tsc33, tsc34, tsc35, tsc39) péče o dospělé (tsc40) 

a cestování v rámci péče o další osobu (tsc91, tsc96) 

 Kultura: kino, divadlo, museum či jiné veřejné aktivity (tsc52 – tsc55), umělecké 

aktivity (tsc75), čtení (tsc81 – tsc83) 

 Vzdělání: učení se či dělání domácích úkolů (tsc16 – tsc19), pomáhání s domácími 

úkoly (tsc37), psaní rukou (tsc87) a cestování za vzděláváním (tsc94) 

                                                      
15 Zdravotní péče o dítě v domácnosti je podmíněna nemocností dětí, případné výkyvy v datech lze 

přisuzovat různému množství nemocných dětí dotazovaných respondentů. 
16 Jiná možná podpora dítěte: účast na akcích určených pro děti, čekání na dítě, vyzvedávání dětí ze 

školy, zájmových kroužků či od kamarádů. 
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 Fyzická aktivita: cvičení, chůze, jízda na kole, rybaření a lov, zahradničení (tsc51, 

tsc60, tsc62 – tsc68) 

 Jídlo: vaření, prostírání, jezení, dopravování se k jídlu či návštěva restaurace (tsc2, 

tsc8, tsc9, tsc20, tsc21, tsc56, tsc95) 

 Média: poslech rozhlasu či hudby (tsc84, tsc85), sledování videa či televize (tsc86) 

a užívání počítače (tsc89) 

 Odpočinek: spánek, přestávka, relaxace (tsc3 – tsc5, tsc13, tsc70, tsc78) 

 Společnost: zábavy, návštěvy, konverzování, telefonování (tsc57, tsc58, tsc71 – 

tsc74, tsc88) 

 Neplacená práce: praní, žehlení, uklízení (tsc22 – tsc25), nakupování 

(tsc26 – tsc29), dobrovolnictví a ostatní pochůzky (tsc30 – tsc32, tsc41, tsc44 – 

tsc46, tsc48, tsc49, tsc97) 

 Placená práce: doma, mimo domov, cesta do práce, (tsc10 – tsc12, tsc14, tsc15, 

tsc42, tsc43, tsc92, tsc93)  

 Aktivně strávený čas: hraní si s dětmi zároveň s péčí o další dítě (tsc36), čtení či 

povídání si s dítětem zároveň s péčí o další dítě (tsc38), volný čas strávený mimo 

domov (tsc50), věnování se ručním pracím a koníčkům (tsc76, tsc77), nespecifické 

druhy cestování (tsc90 a tsc98) 

Je nutné mít na vědomí, že čas, který stráví respondent celkem s dětmi (wchild) není pouhým 

součtem času stráveného s dětmi jako hlavní aktivitou a času aktivit, při nichž je vedlejší aktivitou 

péče o dítě, neboť tyto dva časy se mohou vzájemně překrývat. Oddělená analýza těchto dvou 

časů (hlavní a vedlejší aktivita spojená s péčí o dítě) nám ale umožní udělat si představu o složení 

času stráveného s dětmi.  

Pro porovnání průměru jednotlivých skupin byla využita analýzy rozptylu, jež porovnává 

rozptyl uvnitř sledovaných skupin s rozptylem celého analyzovaného souboru (např.: Hendl, 

2009; Hebák, 2013). Vzhledem k nestejnému množství pozorování v porovnávaných skupinách 

byla v statistickém softwaru SAS 9.4 využita procedura GLM. Porovnávány byly vždy průměry 

pouze podle jedné proměnné (pohlaví, rasa, věk, etnikum, vzdělání, přítomnost dítěte 

v domácnosti) v rámci všech skupin generací. Jako post-hoc test určující skupiny, mezi který jsou 

rozdíly statisticky signifikantní, byl použit test Tukey HSD. Vzhledem k zaměření práce na 

spojitost s plodností byly zároveň porovnány průměry u osob z domácností, kde je přítomno dítě, 

s domácnostmi, kde dítě přítomno není, v rámci ostatních třídících proměnných (pohlaví, věk, 

rasa, etnikum a vzdělání). 

4.5. Výsledky 

V následujících podkapitolách jsou představeny dílčí výsledky pro jednotlivé sledované časy, 

tedy čas strávený prací celkem, čas strávený placenou a neplacenou prací a čas strávený s dětmi 

respondenty příslušejících ke generacím narozených mezi lety 1940 až 1979 z šetření o využití 

času realizovaných v USA v letech 1965–2012. 
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4.5.1. Čas strávený prací celkem 

V následující kapitole bude hodnocen celkem strávený čas prací, který se v jednotlivých 

skupinách generací pohybuje mezi šesti až sedmi hodinami denně, veškeré zmiňované hodnoty 

jsou k nalezení v Tabulce 7. Generace 40. let v průměru strávila prací 426 minut denně, což je 

statisticky významně více než čas, který strávily prací celkem ostatní skupiny generací (50. léta: 

381 minut, 60. léta: 412 minut, 70. léta: 391 minut). Průměrný čas strávený prací v generaci 

narozených v 70. letech je signifikantně nižší než průměrný čas strávený prací osobami 

narozenými v 40. a 60. letech. Průměrný počet minut strávený prací ve sledovaných generacích 

neklesá plynule, nelze tedy konstatovat pokles celkového objemu práce mezi generacemi. Ve 

všech relevantních tříděních (vynecháno neuvedeno) se průměr mezi generacemi 40. a 50. let 

snížil, mezi generacemi 50. a 60. let naopak vzrostl a mezi generacemi 60. a 70. let opět poklesl 

(zde se liší vývoj pouze u třídění podle věku a přítomnosti dítěte v domácnosti). Lze se tedy 

domnívat, že spíše než k obecné poklesu objemu práce mezi generacemi, zde třeba dochází 

k přenosu jakéhosi vzorce chování mezi generacemi. Kde bychom při předpokladu raného věku 

plodnosti označili generace 40. let a 50. let jako mateřské a generace 60. a 70. let jako dceřiné, 

přičemž generace 40. let přenáší svůj vzorec chování na generaci 60. let a generace 50. let přenáší 

svůj vzorec chování na generaci 70. let. Jde o velmi hrubou domněnku, kterou lze spíše označit 

za možný námět k další analýze. 

Tabulka 7: Čas strávený prací celkem v jednotlivých generacích dle pohlaví, rasy, věku, přítomnosti dítěte, 

vzdělání a etnika, USA 

 

Pozn.: statisticky testováno pomocí analýzy rozptylu, * značí signifikantní rozdíl ve skupině průměrů; písmena a, b, c 

značí shodné průměry v rámci třídění; písmena x, y, z označují shodné průměry v rámci srovnávaných generací; 

stejné písmeno značí nesignifikantně se lišící průměry 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 

Průměrný čas strávený prací mužů a žen se u generací 40. a 50. let významně neliší, zatímco 

u generací 60. a 70. let ano. Čas, jež tráví celkovou prací ženy je vyšší (60. léta: 428 minut; 

426 x 381 y 412 z 391 y <.0001 *

muž 434 x 382 yz 396 a y 384 a z <.0001 *

žena 418 x 381 y 428 b x 398 b z <.0001 *

p hodnota 0,1799 0,9701 0,0004 * 0,0003 *

bílá 436 a x 391 a y 410 a z 401 a y <.0001 *

černá 403 ab x 345 b y 442 b z 353 b y <.0001 *

ostatní 371 b 349 ab 378 a 357 b 0,6329

p hodnota 0,0024 * 0,0366 * 0,0045 * <.0001 *

18-24 let 415 x 318 a yz 361 a y 308 a z <.0001 *

25-29 let 431 401 b 414 b 427 b 0,1858

30-35 let 435 x 436 c x 468 c y 457 c z 0,0004 *

p hodnota 0,2613 <.0001 * <.0001 * <.0001 *

ano 444 a x 416 a y 452 a xz 458 a y <.0001 *

ne 412 b x 354 b y 381 b z 338 b y <.0001 *

p hodnota 0,0051 * <.0001 * <.0001 * <.0001 *

neuvedeno 227 a 421 ab 303 ab 124 a 0,1914

<= SŠ 437 b x 364 a y 396 a z 376 b y <.0001 *

>= VŠ 413 c xy 401 b x 423 b y 400 c x 0,0013 *

p hodnota 0,0148 * 0,0313 * 0,0095 * <.0001 *

neuvedeno 426 x 353 a y 398 ab xyz 287 a z <.0001 *

ano . 378 a x 451 a y 383 b x <.0001 *

ne . 439 b x 408 b y 393 c z <.0001 *

p hodnota . <.0001 * 0,0191 * 0,0062 *

rasa

věk

dítě

pohlaví

hispánský 

původ

vzdělání

60. léta 70. léta p hodnota40. léta 50. léta

práce celkem
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70. léta: 398 minut), než ten který prací v průměru stráví muži (60. léta: 396 minut; 70. léta: 

384 minut). Srovnáme-li tuto skutečnost s vývojem konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let ze 

sledovaných generací, zjistíme, že u generací, kde se průměry mezi pohlavími nelišily, dochází 

k poklesu plodnosti, zatímco u generací, kde jsou průměry signifikantně odlišné, úroveň plodnosti 

naopak roste, avšak zůstává pod úrovní plodnosti generace 40. let.  

Statisticky významný rozdíl sledujeme také u generací 50., 60. a 70. let mezi bělochy 

a černochy. Bohužel rozdíly nemají stejný trend, zatímco v generaci 50. a 70. let více času prací 

tráví běloši (391 a 401 minut běloši, 345 a 353 minut černoši), tak v generaci 60. let naopak více 

pracují černoši (442 minut u černochů oproti 410 minutám u bělochů).  

Obrázek 11: Vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný počet minut strávených prací za den dle 

pohlaví a generace, USA 

 

Zdroj: AHTUS; HFD; vlastní zpracování 

U generací 50., 60. a 70. let jsou znatelné rozdíly v průměrech strávených minut prací dle 

věku, kdy s rostoucím věkem, roste i průměrný čas strávený prací, což je dáno nejen možnou 

pracovní neaktivitou v nižším věku, tak bezdětností nižších věkových skupin. Neboť právě 

přítomnost dítěte má statisticky významný vliv na nárůst průměrného času stráveného prací. Čas 

strávený prací u osob ve věku 18–24 let mezi generacemi 40. a 70. let významně poklesl 

ze 415 minut na 308 minut, u věkové kategorie 30–35 let naopak mírně vzrostl ze 435 minut na 

457 minut.  

Jak již bylo zmíněno, přítomnost dítěte v domácnosti významně mění objem času stráveného 

prací. Generace 40. let, kde nebylo přítomno v domácnosti dítě, strávila průměrně prací 412 minut 

denně, zatímco ti, kde v domácnosti dítě přítomno bylo, strávili prací 444 minut. V generaci 

70. let je čas strávený prací u respondenta, který nesdílí domácnost s dítětem 308 minut, což je 

významně nižší objem času, než u osob ve 40. letech. Naopak u osob, jež sdílí domácnost 

s dítětem, došlo k nárůstu objemu celkové práce mezi generací 40. a 70. let z již zmiňovaných 

444 minut na 458 minut. 

Ke změně při porovnání průměrného času stráveného prací došlo u vzdělanostních kategorií. 

Zatímco v generaci 40. let více času prací strávily osoby se středním a nižším vzděláním 

(437 minut oproti 413 minutám), tak v generacích 50. až 70. let naopak více pracovaly osoby 
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s vysokoškolským vzděláním (50. léta: 364 ku 401 minutám; 60. léta: 396 ku 423 minutám; 

70. léta (400 ku 376 minutám).  

Osoby s hispánským původem oproti osobám bez hispánského původu můžeme porovnávat 

pouze v generacích 50., 60. a 70. let, kde ve všech generacích se jejich průměrné časy strávené 

prací liší. V generaci 50. let výrazně převyšuje průměrný počet minut strávených prací u osob bez 

hispánského původu (439 minut) nad průměrem osob s hispánským původem (378 minut). 

U generace 60. let je tomu naopak, neboť oproti okolním generacím, zde významně narostl 

průměrný čas strávený prací u Hispánců a to až na 451 minut denně17, zatímco osoby bez 

hispánského původu stráví prací průměrně 408 minut denně. V generaci 70. let je situace obdobná 

jako u generace 50. let, a průměrný čas strávený prací osob bez hispánského původu (393 minut) 

převyšuje průměr u Hispánců (383 minut). U osob bez hispánského původu došlo mezi 

generacemi k poklesu průměrného času stráveného prací. 

4.5.1.1. Práce celkem a přítomnost dítěte v domácnosti 

Následně budou porovnány průměrné časy strávené prací celkem v závislosti na přítomnosti 

dítěte v domácnosti. Bezdětní muži z generace 40. let mají statisticky významně vyšší průměrný 

čas strávený prací celkem. Oproti průměru generace 70. let je vyšší více než o hodinu (40. léta: 

415 minut, 70. léta: 339 minut). U bezdětných žen mezi generacemi 40. a 70. let došlo také 

k poklesu průměrného času stráveného prací, a to o více než jednu hodinu (40. léta: 408 minut, 

70. léta: 337 minut). U žen ovšem pokles není plynulý, ale spíš jde o změny podobné těm, které 

byly zaznamenány při porovnávání celkových průměrů jednotlivých skupin generací (Příloha E 

– Tabulka E1). U mužů sdílejících domácnost s dítětem se průměrný čas strávený prací nezměnil 

(cca kolem 460 minut denně). U žen sdílejících domácnost s dětmi došlo nejprve mezi generacemi 

40. let a 50. let k poklesu průměrného času stráveného prací (ze 429 minut na 405 minut), 

následně ale opět průměrný čas strávený prací vzrostl a to jak v generaci 60. let (438 minut), tak 

v generaci 70. let (456 minut) (Příloha E – Tabulka E1). U mužů se průměrný čas strávený s dětmi 

na základě přítomnosti dítěte v domácnosti liší ve všech generacích (429 až 471 minut oproti 

339 až 415 minutám), zatímco u žen se liší pouze v generacích 50. a 70. let (356 a 337 minut 

oproti 405 456 minutám). Zajímavé je, že v těchto generacích (50. a 70. let) se statisticky 

významně neliší průměrný čas strávený prací dle přítomnosti dítěte v domácnosti mezi ženami 

a muži (Příloha E - Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). U bezdětných žen, které se ve své 

generaci neliší od mužů je průměrný čas strávený prací nižší (ženy 50. léta: 356 minut, ženy 70. 

léta: 337 minut) oproti průměru bezdětných žen, které se od mužů ve své generaci liší (ženy 40. 

léta: 408 minut, ženy 60. léta: 408 minut) (Příloha E - Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).  

Při porovnání průměrného času stráveného prací dle pohlaví a přítomnosti dítěte v domácnosti 

s vývojem konečné plodnosti žen ve věku 18−35 let vidíme (Obrázek 12), že nejvyšší úroveň 

plodnosti pro generaci 40. let je spojená s menšími rozdíly mezi průměrný časy strávenými prací 

mužů a žen, s malým vlivem přítomnosti dítěte v domácnosti. Zatímco u generací 50., 60. a 70. 

let s nižší úrovní plodnosti je zřejmý rozdíl mezi průměry času stráveného prací u osob s dítětem 

a bez dítěte v domácnosti. V generaci 60. let je zřejmá zvýšená pracovní aktivita bezdětných žen. 

                                                      
17 S obdobným vychýlením u generace 50. let oproti okolním generacím jsme se setkali, již u černochů 

– pravděpodobně je zapříčiněn malými počty pozorování v původních datech. 
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V generaci 70. let dochází ke změně výsadního postavení muže, který sdílí domácnost s dětmi, 

jako pracovně nejvytíženější osoby, neboť průměry muže a ženy s dítětem jsou v této generaci 

víceméně srovnatelné (muži: 460 minut, ženy 456 minut). Náhled na vývoj průměrného času 

stráveného prací dle pohlaví a přítomnosti dítěte v domácnosti dle jednotlivých generací opět 

evokuje možný generační přenos vzorce chování z „mateřské“ generace na „dceřinou“ generaci. 

Obrázek 12: Vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný počet minut strávených prací za den dle 

pohlaví, přítomnosti dítěte v domácnosti a generace, USA 

 

Zdroj: AHTUS; HFD; vlastní zpracování 

V generaci 40. let se průměrný čas strávený prací mezi jednotlivými věkovými kategoriemi 

neliší. V závislosti na přítomnosti dítěte v domácnosti jsou signifikantní rozdíly pouze u osob ve 

věku 30–35 let, kdy bezdětné osoby tráví průměrně 405 minut prací, zatímco osoby s dětmi stráví 

447 minut (Příloha E – Tabulka E6). V generaci 50. let nepozorujeme rozdíly v souvislosti 

s přítomností dítěte v domácnosti, za to se ale liší průměry jednotlivých věkových kategorií 

(Příloha E – Tabulka E6). Nejméně pracovně aktivní je věková kategorie 18–24 let, kde bezdětní 

stráví prací 312 minut, a osoby s dětmi 345 minut. Bezdětné osoby ve věku 25–29 let pracují 

průměrně 403 minut a s dítětem 400 minut denně. Nejpracovitější z generace 50. let jsou osoby 

ve věku 30–35 let, kde bezdětní pracují průměrně 421 minut denně a osoby s dětmi 442 minut 

(Příloha E – Tabulka E6). V generaci 60. let se u osob ve věku 25–29 let a 30–35 let liší průměry 

osob bezdětných (25–29 let: 394 minut, 30–35 let: 404 minut) a osob sdílejících domácnost 

s dítětem (25–29 let: 434 minut, 30–35 let: 494 minut). U osob sdílejících domácnost s dítětem 

se zároveň liší průměry jednotlivých věkových skupin, přičemž s rostoucím věkem roste 

průměrný čas strávený prací (Příloha E – Tabulka E6). V generaci 70. let se již na základě 

přítomnosti dítěte a věkové kategorie liší všechny sledované skupiny, kdy bezdětní pracují 

průměrně méně než osoby s dítětem a s rostoucím věkem průměrný čas strávený prací narůstá 

(Příloha E – Tabulka E6). 

Z úvodní kapitoly o vývoji plodnosti víme, že mezi jednotlivými studovanými generacemi 

došlo ke změně plodnosti dle věku. Konkrétně k poklesu plodnosti u osob v mladším věku 

a k mírnému nárůstu plodnosti u osob starších. Z Obrázku 13 je patrné, že pokles konečné 

plodnosti osob ve věku 18–35 let je zapříčiněn poklesem plodnosti osob ve věku 18–24 let, 
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plodnost osob ve věku 25–29 zůstává stabilní a plodnost osob ve věku 30–39 mírně vzrostla. 

I přesto že se plodnost jednotlivých věkových skupin u generace narozené ve 40. letech liší, tak 

průměry času stráveného prací jsou relativně blízko u sebe. V generacích 50., 60. a 70. let došlo 

k poklesu pracovní aktivity u nejmladší skupiny osob (záměna pořadí průměrů osob bezdětných 

a osob s dětmi v 60. letech je dána malými počty pozorování, které vstoupily do analýzy, a rozdíl 

není statisticky významný). V generaci 60. a 70. let je patrný nový vzorec v objemu času 

věnovaného práci, kdy bezdětní pracují více než osoby s dětmi. 

Obrázek 13: Vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný počet minut strávených prací za den dle 

věku, přítomnosti dítěte v domácnosti a generace, USA 

 

Zdroj: AHTUS; HFD; vlastní zpracování 

Při podrobnějším pohledu na rasovou příslušnost jsou zřejmé rozdíly mezi bezdětnými 

osobami a osobami, které dítě mají, kdy větší čas průměrně prací stráví ti, jež děti mají. Tento 

rozdíl je signifikantní u všech rasových skupin v generaci 60. a 70. let. Jinak podrobný pohled 

nepřináší žádné nové poznatky oproti porovnání při zanedbání třídění podle přítomnosti dítěte 

v domácnosti. Hodnoty průměrů a výsledky testu analýzu rozptylu jsou k nalezení v příloze E 

(Tabulka E3 a E4). 

Již víme, že v generacích 50., 60. a 70. let více pracují osoby s vysokoškolským vzděláním, 

než osoby se středoškolským vzdělání či nižším. Při zohlednění přítomnosti dítěte v domácnosti, 

se ale ukázalo, že hlavní vliv na množství tráveného času prací má právě přítomnost dítěte 

a vzdělání, že je až druhotným diferenciačním faktorem (Obrázek 14). V generacích 50. až 70. let 

nejvíce průměrně pracují vysokoškolsky vzdělané osoby s dítětem (454–479 minut), následují je 

osoby s nejvyšším dosaženým vzděláním středoškolským, jež mají dítě (393–433 minut). Poté 

jsou vysokoškolsky vzdělané osoby bez dětí (348–373 minut) a bezdětné osoby se 

středoškolským a nižším vzděláním (320–366 minut). U osob s dítětem došlo mezi generacemi 

60. a 70. let ke statisticky významnému poklesu v průměru času stráveného prací (Příloha E – 

Tabulka E7 a Tabulka E8). 
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Obrázek 14: Vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný počet minut strávených prací za den dle 

vzdělání, přítomnosti dítěte v domácnosti a generace, USA 

 

Zdroj: AHTUS; HFD; vlastní zpracování 

Podrobnější pohled na vliv hispánského původu nepřinesl žádné nové poznatky, které by 

nebyly zřejmé z Tabulky 7, jeho podrobnější přehled je ale k nalezení v příloze E (Tabulka E9 

a Tabulka E10). 

4.5.2. Čas strávený placenou prací  

Průměrný čas strávený placenou prací za den se mezi jednotlivými skupinami generací liší. 

Zatímco osoby ve věku od 18 do 35 let z generace 40. a 60. let strávily prací mezi 270 

a 280 minutami, tak stejně staré osoby z generace 50. a 70. let pracovaly v rozsahu 240 a 250 

minut, tedy o dvacet minut denně méně (Tabulka 8).  

U mužů čas strávený prací oproti generaci 40. let (365 minut) v ostatních generacích poklesl 

(292–304 minut). U žen naopak v generacích 60. a 70. let (241 a 205 minut) čas strávený prací 

vzrostl ve srovnání s časem, který placenou prací strávily ženy z generace 40. a 50 let (190 a 181 

minut. V generaci 60. let je zřejmý dočasný nárůst objemu placené práce u žen a u osob 

příslušejících k černé rase a s hispánským původem. Příčina tohoto nárůstu nebyla zjištěna, a dané 

hodnoty jsou při vyhodnocování brány s rezervou. Toto vychýlení pravděpodobně narušilo 

i vyhodnocení možných rozdílů mezi jednotlivými rasami v objemu času stráveného placenou 

prací. V generaci 40. a 50. se průměrné časy strávené prací jednotlivých ras statisticky významně 

neliší. V 60. a 70. letech jsou již rozdíly signifikantní, zároveň ale protichůdné. Zatímco 

v generaci 60. let více placenou práci vykonávají černoši (330 minut denně) než běloši 

(264 minut), tak v generaci 70. let je tomu naopak a běloši (256 minut) stráví placenou prací více 

času, než černoši (233 minut). 

Při porovnání jednotlivých generací došlo k poklesu objemu času stráveného placenou prací 

denně u osob ve věkové kategorii 18–24 let, která v generaci 40. let průměrně strávila placenou 

prací 293 minut, zatímco v generaci 70. let jenom 213 minut. Tato změna je pravděpodobně 

zapříčiněna prodlužováním doby vzdělávání se (Ryan a Siebens, 2012). Čas, který v průměru 

věnují placené práci osoby ve věku 25–29 let se mezi jednotlivými generacemi významně 
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nezměnil a pohybuje se mezi 260 až 280 minutami denně. U osob ve věku 30–35 let čas strávený 

placenou prací nejprve mezi generacemi 40. let a 50. let klesl (z 271 na 242 minut), poté mezi 

generacemi 50. a 60. let narostl na 280 minut a v generaci 70. let opět klesl (na 269 minut) na 

úroveň generace 40. let (Tabulka 8). 

Ve všech generacích tráví více času placenou prací osoby, které nesdílí domácnost s dítětem, 

jejich průměrný čas strávený denně placenou prací se pohybuje od 209 do 252 minut, zatímco 

osoby, jež domácnost s dítětem sdílí, pracují 258 až 316 minut denně. V generaci 50. až 70. let 

vždy více času placenou prací stráví osoby s vysokoškolským vzděláním (258–289 minut) oproti 

osobám se vzděláním středoškolským a nižším (220–249 minut). 

Tabulka 8: Čas strávený placenou prací v jednotlivých generacích dle pohlaví, rasy, věku, přítomnosti dítěte, 

vzdělání a etnika, USA 

 

Pozn.: statisticky testováno pomocí analýzy rozptylu, * značí signifikantní rozdíl ve skupině průměrů; písmena a, b, c 

značí shodné průměry v rámci třídění; písmena x, y, z označují shodné průměry v rámci srovnávaných generací; 

stejné písmeno značí nesignifikantně se lišící průměry 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 

Vliv hispánského původu je statisticky signifikantně rozdílný pouze u generace 70. let, kdy 

osoby s hispánským původem se placené práci věnují v průměru 232 minut denně, zatímco osoby 

bez hispánského původu 252 minut. Od srovnání v rámci jednotlivých generací je raději upuštěno, 

vzhledem k výskytu neobjasněné extrémní hodnoty v 60. let u osob s hispánským původem, kteří 

dle dostupných dat stráví placenou prací v průměru 305 minut denně (Tabulka 8). 

Porovnáme-li v grafu (Obrázek 15) vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18 až 35 let 

s průměry času stráveného prací podle jednotlivých pohlaví, tak lze zaznamenat určitou podobu 

ve vývoji křivky plodnosti a průměrného času stráveného placenou prací u mužů, kdy obě dvě 

proměnné nabývají nejvyšších hodnot v generaci 40. let, a v generacích 50., 60. a 70. let se 

pohybují na podobné úrovni.  

279 x 240 y 273 x 249 y <.0001 *

muž 365 a x 297 a yz 304 a y 292 a z <.0001 *

žena 190 b x 181 b x 241 b y 205 b z <.0001 *

p hodnota <.0001 * <.0001 * <.0001 * <.0001 *

bílá 285 x 244 y 264 a z 256 a y 0,0008 *

černá 267 x 237 xz 330 b y 233 b z <.0001 *

ostatní 241 xy 204 y 256 a x 209 c y 0,0416 *

p hodnota 0,1736 0,394 <.0001 * <.0001 *

18-24 let 293 x 224 yz 262 y 213 a z 0,0006 *

25-29 let 268 260 279 276 b 0,7287

30-35 let 271 xy 242 z 280 x 269 c y 0,0139 *

p hodnota 0,2526 0,1779 0,2325 <.0001 *

ano 231 a x 209 a y 252 a z 238 a x 0,0012 *

ne 316 b x 264 b y 289 b z 258 b y <.0001 *

p hodnota <.0001 * 0,0003 * 0,0002 * <.0001 *

neuvedeno 161 235 ab 226 ab . 0,2032 *

<= SŠ 267 x 220 a y 249 a z 234 a y 0,0015 *

>= VŠ 296 x 263 b y 289 b x 258 b y <.0001 *

p hodnota 0,0633 0,0200 * 0,0002 * <.0001 *

neuvedeno 279 x 239 y 298 xyz 179 a z 0,001 *

ano . 194 x 305 y 232 b x <.0001 *

ne . 244 x 269 y 252 c x 0,0053 *

p hodnota . 0,6043 0,0938 0,0003 *

hispánský 

původ

40. léta 50. léta 60. léta

dítě

vzdělání

70. léta p hodnota

pohlaví

rasa

věk

placená práce
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Obrázek 15: Vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný počet minut strávených placenou prací za 

den dle pohlaví a generace, USA 

 

Zdroj: AHTUS; HFD; vlastní zpracování 

4.5.2.1. Placená práce a přítomnost dítěte v domácnosti 

Průměrný čas strávený prací u mužů v závislosti na přítomnosti dítěte v domácnosti se v generaci 

40. a 50. let neliší (40. léta: 375 minut muži s dítětem a 359 bezdětní, 50. léta: 309 muži s dítětem 

a 290 bezdětní), zatímco v 60. a 70. letech významné rozdíly jsou (60. léta: 354 minut muži 

s dítětem a 274 bezdětní, 70. léta: 320 muži s dítětem a 275 bezdětní), a to ve prospěch větší 

pracovitosti u mužů, jež sdílí domácnost s alespoň jedním dítětem (Příloha F – Tabulka F2). 

Zároveň je průměrný čas strávený placenou prací u bezdětných mužů z generace 40. let statisticky 

významně vyšší oproti bezdětným mužům z ostatních generací (Příloha F – Tabulka F1). U žen 

naopak ve všech generacích pracují více ženy bezdětné, což je dáno pořizováním si potomka 

a úbytkem placené práce na úkor neplacené práce spojené s péčí o domácnost a o dítě. U žen, 

které sdílí domácnost s dítětem, došlo v generacích 60. a 70. let k nárůstu průměrného času 

stráveného placenou prací (175 a 176 minut) oproti průměru generací 40. a 50. let (121 minut 

a 132 minut) (Příloha F – Tabulka F1Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Ať už bez dítěte či 

s dítětem v domácnosti, tak muži ve všech generacích věnují placené práci v průměru více času 

než ženy (Příloha F – Tabulka F2).  

Při podrobnějším pohledu na vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný čas 

strávený placenou prací mužů a žen, kdy zohledníme i přítomnost dítěte domácnosti 

(Obrázek 16), vidíme, že průměry mužů jsou v generaci 40. a 50. let podobné, zatímco v generaci 

60. a 70. let se již významně liší. Zajímavé ale je, že s křivkou plodnosti spíše korespondují 

průměry mužů bezdětných a nelze tedy shledávat přímou souvislost mezi časem, který muži 

s dětmi stráví placenou prací a úrovní plodnosti. Převýšení průměru bezdětných žen u generace 

60. let nad průměrem bezdětných mužů je přisuzován k ostatním vychýleným hodnotám 

z generace 60. let a nebude v závěrech zohledněn. 

Při rozlišení populace podle rasové příslušnosti se nám u bílé rasy potvrzují stejné 

pravidelnosti jako u celku, u ostatních ras žádné statisticky významné rozdíly mezi osobami 

s dítětem a bez dětí zaznamenány nejsou. V generaci 70. let je ale zaznamenán signifikantní rozdíl 
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mezi rasami a to jak u osob, kde je přítomno dítě v domácnosti, tak i tam, kde dítě přítomno není, 

přičemž průměrný čas strávený placenou prací denně je vyšší u bělochů (bezdětní: 265 minut, 

s dětmi: 244 minut) než u černochů (bezdětní: 237 minut, s dětmi 228 minut) a u černochů je 

vyšší, než u ostatních ras (bezdětní: 217 minut, s dětmi 198 minut) (Příloha F – Tabulka F4). 

V případě porovnání různých věkových skupin zde není žádná významná změna mezi 

jednotlivými generacemi. Potvrzuje se zde u většiny věkových skupin významný rozdíl v objemu 

času věnovanému placené práci u bezdětných oproti těm, jež děti mají. V generaci 60. a 70. let 

osoby ve věku 30–35 let s dětmi pracují více (270 a 253 minut) než osoby ve věku 25–29 let 

s dětmi (243 a 237 minut), což dáváme do souvislosti se skutečností, že ve věku rodičů 30–35 let 

mohou být děti již trochu starší a rodiče (především matky) tedy mají větší možnost realizovat se 

na trhu práce (Příloha F – Tabulka F6).  

Obrázek 16: Vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný počet minut strávených placenou prací za 

den dle pohlaví, přítomnosti dítěte v domácnosti a generace, USA 

 

Zdroj: AHTUS; HFD; vlastní zpracování 

U bezdětných osob s nejvyšším dosaženým vzděláním středoškolským došlo v generacích 

50., 60. a 70. let k poklesu průměrného času stráveného placenou prací (243–265 minut) oproti 

generaci 40. let (318 minut). Až na výjimky (vysokoškoláci v generaci 50. let a osoby se 

středoškolským vzděláním v generaci let 60.) pracují u obou vzdělanostních skupin více bezdětné 

osoby. V generaci 60. a 70. let se průměrné časy strávené placenou prací u středoškoláků 

a vysokoškoláků liší, přičemž více pracují vysokoškolsky vzdělaní lidé (Příloha F – Tabulka F7 

a Tabulka F8). 

Při zohlednění hispánského původu se nám potvrzují zjištění z celkové populace, kdy 

u generací z 50., 60. a 70. let pracují mezi nehispánci více osoby bezdětné (261–310 minut oproti 

216–255 minutám u osob s dětmi). Průměry generace 60. let jsou ovlivněny výskytem extrémních 

hodnot u Hispánců (370 minut věnovaných placené práci), které nemají v žádných blízkých 

skupinách oporu, a proto tento údaj považujeme za chybný v důsledku malého množství 

respondentů v původních datech. Statisticky významný rozdíl při porovnání osob s hispánským 

původem a bez něj nalezneme tedy jen u generace 70. let, kde průměrný čas strávený placenou 
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prací je u bezdětných osob i u osob s dětmi vyšší u nehispánců (bezdětní: 240 ku 227 minutám, 

s dětmi: 261 ku 237 minutám) (Příloha F – Tabulka F9 a Tabulka F10). 

4.5.3. Čas strávený neplacenou prací  

Průměrný čas strávený denně neplacenou prací se na první pohled mezi jednotlivými skupinami 

generací nezměnil, neboť jeho průměrná hodnota se drží kolem 140 minut denně (Tabulka 9). 

Stačí se však na průměry podívat dle jednotlivých pohlaví a změna mezi generací 40. let 

a ostatními generacemi je zcela zřejmá. Zatímco u žen došlo k poklesu minut, které stráví denně 

neplacenou prací (z 229 minut na 188–200 minut), u mužů došlo naopak k nárůstu průměrného 

času stráveného neplacenou prací (z 69 minut na 84–92 minut). Vzhledem k tomuto 

protichůdnému vývoji u žen a u mužů došlo ke změně poměru, o kolik věnují ženy neplacené 

práci více času než muži. Zatímco v generaci 40. let to byl více než trojnásobek, tak v generaci 

70. let jde již jen o dvojnásobek. 

Tabulka 9: Čas strávený neplacenou prací v jednotlivých generacích dle pohlaví, rasy, věku, přítomnosti dítěte, 

vzdělání a etnika, USA 

 

Pozn.: statisticky testováno pomocí analýzy rozptylu, * značí signifikantní rozdíl ve skupině průměrů; písmena a, b, c 

značí shodné průměry v rámci třídění; písmena x, y, z označují shodné průměry v rámci srovnávaných generací; 

stejné písmeno značí nesignifikantně se lišící průměry 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 

Průměrný čas strávený neplacenou prací se v generaci 50., 60. a 70. let liší i mezi bělochy 

a černochy (Tabulka 9), kdy běloši tráví více času neplacenou prací (145–147 minut), než černoši 

(107–120 minut). 

V generaci 40. let se odlišuje průměrný čas strávený neplacenou prací u osob ve věkové 

kategorii 18–24 let (122 minut) od osob ve starších věkových kategoriích (163–164 minut). 

V ostatních generacích, 50. až 70. let, se již liší všechny věkové skupiny, přičemž těmi 

148 142 139 142 0,4975

muž 69 a x 84 a y 92 a y 92 a y <.0001 *

žena 229 b x 200 b y 188 b z 193 b yz <.0001 *

p hodnota <.0001 * <.0001 * <.0001 * <.0001 *

bílá 151 147 a 146 a 145 a 0,6888

černá 136 107 b 113 b 120 b 0,3229

ostatní 130 145 a 122 b 149 a 0,1519

p hodnota 0,2432 0,0225 * 0,0001 * <.0001 *

18-24 let 122 a 94 a 98 a 95 a 0,2390

25-29 let 163 b x 142 b yz 135 b y 151 b zx 0,0233 *

30-35 let 164 b x 194 c y 188 c y 188 c y 0,0014 *

p hodnota <.0001 * <.0001 * <.0001 * <.0001 *

ano 213 a yz 207 a xz 200 a x 220 a y <.0001 *

ne 96 b x 90 b x 92 b x 81 b y 0,0013 *

p hodnota <.0001 * <.0001 * <.0001 * <.0001 *

neuvedeno 66 a 186 77 124 0,8353

<= SŠ 170 a x 144 y 147 y 142 y 0,0003 *

>= VŠ 117 b x 138 yz 134 y 142 z 0,0011 *

p hodnota <.0001 * 0,6742 0,0794 0,8746

neuvedeno 148 x 113 a y 100 xy 109 a y <.0001 *

ano . 183 b 146 151 b 0,4825

ne . 195 b x 139 y 140 c y <.0001 *

p hodnota . <.0001 * 0,6782 0,006 *

hispánský 

původ

40. léta 50. léta 60. léta

dítě

vzdělání

70. léta p hodnota

pohlaví

rasa

věk

neplacená práce
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nejpracovitějšími, co se týče objemu neplacené práce, jsou osoby ve věku 30–35 let (188–

194 minut), poté jsou osoby ve věku 25–29 let (135–151 minut) a nejméně aktivní jsou nejmladší 

osoby ve věku 18–24 let (94–98 minut). Při srovnání generací 40. a 70. let si povšimněme, že 

u osob ve věku 18–24 let, je průměrný čas strávený neplacenou prací nižší (95 minut v generaci 

70. let oproti 122 minutám v generaci 40. let). Přestože rozdíl těchto hodnot nevyšel signifikantní, 

nabízí se zde domněnka, že je to dáno poklesem plodnosti osob v tomto věku, což může souviset 

s poklesem času stráveným péčí o dítě a o domácnost. Ve věkové skupině 30–35 let naopak došlo 

k nárůstu času stráveného neplacenou prací v generaci 70. let (188 minut) oproti generaci 40. let 

(164 minut). Pravděpodobně to souvisí se skutečností, že v generaci 40. let měli respondenti již 

děti poněkud odrostlejší a nemuseli tedy strávit tolik času péčí o ně. Více než dvojnásobný čas 

stráví v průměru neplacenou prací osoby, jež mají dítě (200–220 minut) oproti osobám, jež dítě 

nemají (81–96 minut), a to ve všech sledovaných skupinách generací (Tabulka 9).  

Obrázek 17: Vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný počet minut strávených neplacenou prací 

za den dle pohlaví a generace, USA 

 

Zdroj: AHTUS; HFD; vlastní zpracování 

Co se rozdílů mezi vzdělanostními skupinami týče, nalézáme zde rozdíl mezi generací 40. let 

a generacemi ostatními. Průměrný čas strávený neplacenou prací se u středoškolsky vzdělaných 

osob snížil (ze 170 minut na 142–147 minut) a u vysokoškolsky vzdělaných osob zvýšil (ze 

117 minut na 134–138 minut). Při podrobnějším vhledu dle přítomnosti dítěte v domácnosti 

zjistíme (Příloha G – Tabulka G7), že rozdíly v průměrech mezi generacemi již nejsou tak 

jednoznačné. Změnu průměrného času stráveného neplacenou prací shledáváme spíše ve změně 

vzdělanostní struktury populace a zároveň ve změně v úrovni plodnosti, především 

u vysokoškolsky vzdělaných žen (Ryan a Siebens, 2012; Monte a Ellis, 2014). 

Pro prozkoumání vlivu hispánského původu na čas strávený neplacenou prací jsou dostupné 

kusé informace z nepříliš velkého množství pozorování, proto jediné, co zde bude zmíněno, je 

signifikantní rozdíl mezi průměrným časem stráveným neplacenou prací denně v generaci 70. let. 

Čas strávený neplacenou prací u osob s hispánským původem (151 minut) převyšoval nad časem 

u osob bez hispánského původu (140 minut) (Tabulka 9). 
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Srovnáme-li vizuálně vývoj konečné plodnosti žen ve věku od 18 do 35 let s průměrným 

počtem minut strávených neplacenou prací dle pohlaví (Obrázek 17) a dle rasy (Obrázek 18), tak 

se nám nabízejí dvě možné úvahy. Ta první je založena na souvislosti poklesu průměrného času 

stráveného neplacenou prací mezi generací 40. a 50. let v souvislosti s poklesem úrovně 

plodnosti, přičemž tento vztah bychom spíše očekávali právě ve směru od změny v úrovni 

plodnosti ke změně v objemu času stráveného neplacenou prací. Následný mírný nárůst úrovně 

plodnosti v generacích 50. až 70. let by naopak bylo možné spojit s nárůstem neplacené pracovní 

aktivity u mužů.  

Obrázek 18: Vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný počet minut strávených neplacenou prací 

za den dle rasy a generace, USA 

 

Zdroj: AHTUS; HFD; vlastní zpracování 

V případě srovnání vývoje konečné plodnosti a průměru času stráveného neplacenou prací 

dle rasy (Obrázek 18) pozorujeme stabilní úroveň času stráveného neplacenou prací u bělochů, 

rozkolísané průměry u ostatních ras a zdánlivě rapidní pokles průměrného času stráveného 

neplacenou prací u černochů, který je ale vzhledem k malému množství pozorování v generaci 

40. let statisticky nevýznamný. Stejně tak není statisticky signifikantním nárůst průměrného času 

stráveného prací u černochů mezi generacemi 50. a 70. let. I přes zdánlivou podobu vývoje 

průměrného času černošské populace a úrovně konečné plodnosti žen ve věku od 18 do 35 let, 

nemůžeme na úrovni jednotlivých ras konstatovat zřejmou souvislost. 

4.5.3.1. Neplacená práce a přítomnost dítěte v domácnosti 

Rozlišujeme-li čas strávený neplacenou prací dle přítomnosti dítěte v domácnosti respondenta, 

zjistíme, že u bezdětných žen došlo mezi sledovanými generacemi k poklesu průměrného času 

stráveného neplacenou prací (ze 148 minut na 103 minut denně), zatím co u bezdětných mužů je 

čas v generacích 40., 50. a 70. let srovnatelný (kolem 60 minut) a v generaci 70. let je o něco 

vyšší (78 minut) (Příloha G – Tabulka G1). Ve všech generacích a u obou pohlaví převyšuje čas 

strávený neplacenou prací osob s dětmi nad časem osob, jež děti nemají (Příloha G – Tabulka 

G2). Zatímco u mužů rozdíl netvoří ani polovinu času, který stráví neplacenou prací bezdětní 

oproti těm, co děti mají, tak u žen je naopak rozdíl nejméně polovina času, který stráví žena 
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s dítětem neplacenou prací. V případě žen v generaci 70. let se rozdíl dokonce blíží ke dvěma 

třetinám (281 minut u žen s dětmi a 103 minut u bezdětných).  

Obrázek 19: Vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný počet minut strávených neplacenou prací 

za den dle pohlaví, přítomnosti dítěte v domácnosti a generace, USA 

 

Zdroj: AHTUS; HFD; vlastní zpracování 

Při pohledu na vývoj konečné plodnosti a průměry časů strávených neplacenou prací dle 

pohlaví respondenta a přítomností dítěte v domácnosti (Obrázek 19), se nám potvrzují úsudky 

z předchozí části o spojitostech mezi objemem času stráveného prací a plodností, neboť avizované 

trendy z celkové populace se projevují pouze u osob, které sdílí domácnost s dítětem. Za 

pozornost zároveň stojí to, že v generaci 70. let se objem času strávený neplacenou prací u mužů, 

jež sdílí domácnost s dítětem, dostal nad úroveň průměrného času, který neplacenou prací stráví 

bezdětná žena. 

Při sledování průměrného času stráveného neplacenou prací dle přítomnosti dítěte 

v domácnosti dojdeme u všech vymezených subpopulací18 ke stejnému stěžejnímu závěru, a to, 

že více času neplacenou prací v průměru za den stráví osoby, které domácnost s dítětem sdílí (viz. 

Příloha G). Proto se v následujících odstavcích budeme věnovat pouze rozdílům v rámci populací 

dle přítomnosti dítěte v domácnosti. 

V generaci 60. a 70. se statisticky významně liší čas strávený neplacenou prací mezi bělochy 

a černochy, přičemž běloši stráví neplacenou prací více času (210–225 minut) než černoši (143–

179 minut) (Příloha G – Tabulka G4). 

U osob ve věkové kategorii 30–35 let, jež mají dítě, je průměrný čas strávený neplacenou 

prací v generacích 50. až 70. let vyšší (224–229 minut) než u generace ze 40. let (190 minut). 

Tuto skutečnost je možno vysvětlit ranější plodností u generace ze 40. let, která díky tomu měla 

ve věku 30–35 let děti starší a tím pádem mohla věnovat méně času péči o ně a o domácnost 

(Příloha G – Tabulka G5).  

Průměrný čas strávený neplacenou prací se mezi jednotlivými věkovými kategoriemi u osob, 

které sdílí domácnost s dítětem, liší. V generaci 40. let se lišila věková kategorie 30–35 let od 

                                                      
18 Vymezení dle rasy, věku, vzdělání či hispánského původu. 
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mladších dvou kategorií, přičemž osoby ve věku 30–35 let vykonávaly méně neplacené práce 

(190 minut oproti 234 a 246 minutám). V generaci 50. let se opět odlišuje věková kategorie 30–

35 od mladších dvou, zde ale méně neplacené práce vykonávaly kategorie osob ve věku 18–24 

let a 25–29 let (173 a 188 minut oproti 226 minutám). V generacích 60. a 70. let se již od sebe 

vzájemně lišily všechny kategorie, mezi nejpracovitější patřily osoby ve věku 30–35 let 

(224 a 229 minut denně), poté osoby ve věku 25–29 let (191 a 223 minut) a nejméně aktivní byly 

osoby ve věku 18–24 let (121 a 182 minut). U bezdětných nejsou v generacích 40. a 60. let žádné 

signifikantní rozdíly, v generacích 50. a 70. let ale opět s věkem roste objem času strávený 

neplacenou prací v průměru na den (Příloha G – Tabulka G6). 

Statisticky významné rozdíly při zohlednění přítomnosti dítěte v domácnosti jsou při rozlišení 

dosaženého vzdělání a hispánského původu pouze ojedinělé a často protichůdné. Vzhledem 

k možnosti nevyváženosti dat s ohledem na hispánský původ a vzdělanost respondentů zde 

nebudou výsledné hodnoty zohledněny, jsou ale dostupné v příloze G. 

4.5.4. Čas strávený s dětmi  

Průměrný čas strávený s dítětem od generací 40. a 50. let v generacích 60. let a následně ještě 

v generaci 70. let výrazně vzrostl (Tabulka 10). V generaci 40. let a 50. let strávili respondenti 

v průměru s dětmi méně jak 40 minut denně, v generaci 60. let čas strávený s dětmi denně 

překonal jednu hodinu a průměr činil 79 minut, v generaci 70. let je průměr více než dvě hodiny 

denně, konkrétně 152 minut. K nárůstu průměrného času stráveného s dětmi došlo jak u mužů, 

tak u žen. I když čas, který stráví s dětmi ženy, výrazně převyšuje čas, který s dětmi stráví muži, 

můžeme nárůst u mužů označit za výraznější. V generaci 40. a 50. let byl čas, který strávili s dětmi 

muži (18 a 15 minut) třetinový oproti času, který s dětmi strávily ženy (63 a 49 minut), za to 

v generaci 60. a 70. let byl pouze poloviční (60. léta: 51 minut u mužů a 107 u žen, 70. léta: 

100 minut u mužů a 206 u žen).  

K nárůstu průměrného času stráveného s dětmi došlo ve všech použitých tříděních s výjimkou 

bezdětných osob. Statisticky významné rozdíly v průměru času stráveného s dětmi mezi rasami 

byly zaznamenány pouze u generace 70. let, kdy čas který se svými dětmi tráví běloši je v průměru 

157 minut, zatímco u černochů je 123 minut. 

Zřejmé rozdíly jsou u respondentů dle věku, ve všech generacích roste čas strávený s dětmi 

zároveň s věkem respondenta. Zde lze předvídat souvislost s přítomností dítěte v domácnosti, což 

je výrazný determinant času stráveného s dětmi. Osoby, jež nesdílí domácnost s dítětem, s dětmi 

stráví v průměru méně jak 10 minut denně, zatímco čas který stráví s dětmi ti, jež děti mají, se 

pohybuje od 84 minut do 339 minut. 

Průměrný čas strávený s dětmi při rozlišování vzdělanostních skupin se signifikantně liší 

pouze u generace 40. a 70. let, ale pokaždé ve prospěch většího objemu času stráveného s dětmi 

u osob s nejvyšším dosaženým vzděláním středoškolským (40. léta: 45 oproti 33 minutám, 

70. léta: 167 oproti 143 minutám). 
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Tabulka 10: Čas strávený s dítětem v jednotlivých generacích dle pohlaví, rasy, věku, přítomnosti dítěte, vzdělání 

a etnika, USA  

 

Pozn.: statisticky testováno pomocí analýzy rozptylu, * značí signifikantní rozdíl ve skupině průměrů; písmena a, b, c 

značí shodné průměry v rámci třídění; písmena x, y, z označují shodné průměry v rámci srovnávaných generací; 

stejné písmeno značí nesignifikantně se lišící průměry 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 

Významný rozdíl mezi průměrným časem stráveným s dětmi u Hispánců a u osob bez 

hispánského původu je pouze v 70. letech, kde více času tráví se svými dětmi Hispánci (195 minut 

denně) než osoby bez hispánského původu (145 minut). 

Obrázek 20: Vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let a průměrný počet minut strávených s dítětem za den 

dle pohlaví a generace, USA 

 

Zdroj: AHTUS; HFD; vlastní zpracování 

40 x 32 x 79 y 152 z <.0001 *

muž 18 a x 15 a x 51 a y 100 a z <.0001 *

žena 63 b x 49 b x 107 b y 206 b z <.0001 *

p hodnota <.0001 * <.0001 * <.0001 * <.0001 *

bílá 39 x 34 x 82 y 157 a z <.0001 *

černá 50 xy 23 x 64 y 123 b z <.0001 *

ostatní 31 x 22 x 75 y 157 a z <.0001 *

p hodnota 0,1474 0,1652 0,1255 <.0001 *

18-24 let 24 a xy 12 a x 6 a x 38 a y 0,0002 *

25-29 let 44 b x 40 b x 42 b x 183 b y <.0001 *

30-35 let 55 c x 48 c x 189 c y 258 c z <.0001 *

p hodnota <.0001 * <.0001 * <.0001 * <.0001 *

ano 84 a x 68 a x 175 a y 339 a z <.0001 *

ne 6 b 3 b 4 b 6 b 0,2974

p hodnota <.0001 * <.0001 * <.0001 * <.0001 *

neuvedeno 72 ab . 32 . 0,3705

<= SŠ 45 a x 32 x 75 y 167 a z <.0001 *

>= VŠ 33 b x 33 x 81 y 143 b z <.0001 *

p hodnota 0,0170 * 0,6095 0,5580 <.0001 *

neuvedeno 40 x 23 a y . xy 41 a xy <.0001 *

ano . 41 b x 94 y 195 b z <.0001 *

ne . 49 b x 77 y 145 c z <.0001 *

p hodnota . <.0001 * 0,1871 <.0001 *

hispánský 

původ

40. léta 50. léta 60. léta

dítě

vzdělání

70. léta p hodnota

pohlaví

rasa

věk

čas strávený s dítětem
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Pokud srovnáme vývoj konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let s vývojem průměru času 

stráveného s dětmi muži a ženami, nabízí se nám domněnka, že rostoucí časové nároky 

(očekávání) ohledně času věnovaného dětem mohou být omezením při dalším možném 

rozšiřování rodiny. Vztah úrovně plodnosti a času věnovaného dětem není ale kompenzační, je 

zřejmé, že pokles plodnosti mezi generací 40. a 50. let se obešel bez nárůstu času věnovaného 

dětem. Mezi generacemi 50., 60. a 70. let i přes mírný nárůst úrovně plodnosti došlo k enormnímu 

nárůstu času stráveného s dětmi (Obrázek 20). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že přítomnost dítěte v domácnosti je hlavním diferenciačním 

faktorem při objemu času, který respondent stráví s dítětem, zde nebudeme opakovat skutečnosti 

již zjištěné při třídění podle pohlaví, věku, rasy, etnické příslušnosti a vzdělání. Hodnoty průměrů 

a jejich porovnání jsou uvedeny v příloze H. 

4.5.4.1. Složení času stráveného s dětmi  

Tato část je zaměřena na porovnání složení času stráveného s dětmi, ale pouze pro respondenty, 

kteří sdílí domácnost s dětmi. Nejprve budou představeny změny ve složení času stráveného 

primárně s dítětem a následně budou představeny změny v čase stráveném jinou aktivitou, při 

kterém byla vedlejší aktivita péče o dítě. Motivací tohoto rozšíření analýzy v souvislosti se čtvrtou 

výzkumnou otázkou je zjistit, u jakých aktivit spojených s dětmi došlo k nárůstu průměrného času 

a zda jde o aktivity, které jsou nezbytné pro výchovu a péči o potomka a zda mohou mít vliv na 

případný počet dětí, které si respondenti pořídí.  

Tabulka 11: Průměrný počet minut strávený s dítětem dle typu aktivity a generace, muži a ženy, kteří sdílí 

domácnost s dítětem, USA – absolutní i relativizované hodnoty 

 

Zdroj: AHTUS 

Péče o dítě jako hlavní aktivita má v generačním pohledu podobný vývoj jako samotný 

průměrný čas celkem strávený s dítětem u jednotlivých pohlaví (Tabulka 11). Mezi generací 

40. a 50. let mírně poklesl (z průměrných 65 minut denně na 58 minut denně) a v následujících 

generacích rostl (60. léta: 79 minut, 70. léta: 104 minut). Nárůst mezi generací 40. a 70. let u mužů 

ani u žen ale není tak strmý jako v případě celkového času stráveného s dětmi, který se mezi 

40. léta 50. léta 60. léta 70. léta 40. léta 50. léta 60. léta 70. léta

muži 44 38 132 260 0,17 0,15 0,51 1,00

ženy 115 92 207 399 0,29 0,23 0,52 1,00

muži 28 33 51 65 0,42 0,50 0,79 1,00

ženy 93 77 100 135 0,69 0,57 0,74 1,00

muži 25 7 93 235 0,10 0,03 0,40 1,00

ženy 54 23 117 340 0,16 0,07 0,34 1,00

relativní hodnoty 

(oproti generaci 70. let)
absolutní hodnoty

generace

celkem čas strávený s dětmi (wchild )

čas strávený s dětmi jako hlavní aktivita (vybrané tmain )

čas strávený s dětmi jako vedlejší aktivita (tsc )

generace
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jmenovanými generacemi u mužů více než zpětinásobil a u žen se více než ztrojnásobil. Oproti 

tomu čas strávený s dětmi jako hlavní aktivita u mužů mezi generacemi 40. a 70. let vzrostl pouze 

o něco málo více než dvojnásobek (z 28 minut na 65 minut) a u žen růst ani dvojnásobku 

nedosahoval (z 93 minut na 135 minut). Naopak k většímu nárůstu než u celkového času 

stráveného s dětmi došlo u průměrů aktivit, u kterých byla péče o dítě přidruženou činností. 

V generaci 40. let byl průměrný čas strávený druhotnou péčí o dítě téměř desetinový než 

v generaci 70. let (40. léta: 25 minut denně, 70. léta: 235 minut). U žen mezi stejnými generacemi 

vzrostl čas strávený aktivitou, při které se zároveň věnovaly péči o dítě, šestinásobně, z 54 minut 

v generaci 40. let na 340 minut v generaci 70. let. 

Obrázek 21: Kumulativní součet průměrných časů strávených s dítětem jako hlavní aktivitou dle generace, obě 

pohlaví dohromady, USA 

 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 

V generaci 40. let převažovala mezi primárními aktivitami spojenými s dítětem samotná péče 

o něj. Péčí o kojence strávili lidé v průměru 23 minut denně a péčí o starší dítě 16 minut. Dále se 

nejčastěji věnovali cestování s dítětem, hraní si s dítětem a čtením či povídáním si s dítětem 

(průměrně 4–6 minut denně). Zbylými aktivitami strávili respondenti, jež sdílí domácnost 

s dítětem pouze dvě či méně minuty denně (Obrázek 21). Čas strávený péčí o kojence mezi 

generací 40. a 50. let poklesl (z 23 minut na 16 minut), mezi generacemi 60. a 70. let ale narostl 

(ze 17 na 37 minut) a to až nad průměr generace 40. let. Průměrný čas strávený péčí o starší dítě 

nejprve vzrostl z 19 minut v generaci 50. let na 21 minut v generaci 60. let, následně ale poklesl 

pod průměr generace ze 40. let na 12 minut denně v generaci 70. let. Významný přínos k nárůstu 

času stráveného s dětmi mělo ještě hraní si s nimi. Průměrný čas strávený hraním si s dítětem 

vzrostl mezi všemi skupinami generací. V generaci 40. let strávili lidé průměrně hrou s dítětem 

6 minut, v generaci 50. let 9 minut denně, v generaci 60. let 15 minut denně a v generaci 70. let 

24 minut denně. 

Při pohledu na průměrný čas strávený hlavní aktivitou spolu s dítětem dle pohlaví narazíme 

na pár odlišností. U mužů v generaci 40. let převažovala péče o kojence (v průměru 8 minut 

denně), druhou z pohledu stráveného času nejvíce vykonávanou aktivitou s dětmi byla péče 

o starší dítě (6 minut) a třetí bylo hraní si s dítětem s průměrnými 5 minutami denně (Obrázek 22). 

U žen z generace 40. let jsou první dvě místa obsazená stejnými aktivitami, tedy péčí o kojence 
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a o starší dítě (35 a 24 minut), třetí aktivitou není hraní si s dítětem, ale čas strávený cestováním 

spolu s dítětem (8 minut). Hraním si s dítětem ženy z generace 40. let strávily v průměru 6 minut 

denně, tedy srovnatelně jako muži (Obrázek 23). 

Obrázek 22: Průměrný počet minut denně strávených s dítětem jako hlavní aktivitou dle generace, muži, USA 

 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 

Čas strávený péčí o dítě mezi jednotlivými generacemi mužů byl buď neměnný (8 až 11 minut 

denně v generacích 40., 50. a 60. let) nebo rostl (mezi generacemi 60. a 70. let z 11 minut na 

20 minut). U žen nejprve mezi generacemi 40. a 50. let poklesl z 35 minut na 22 minut a následně 

mezi generací 60. a 70. let vzrostl z 22 minut na 49 minut. Zatímco generace žen 50. a 60. let se 

oproti ostatním generacím věnovala méně péči o kojence, tak se naopak více věnovala péči 

o starší dítě (28–31 minut denně oproti 24 minutám v generaci 40. let a 17 minutám v generaci 

70. let).  

Obrázek 23: Průměrný počet minut denně strávených s dítětem jako hlavní aktivitou dle generace, ženy, USA 

 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 
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Obrázek 24: Kumulativní součet průměrných časů strávených hlavní aktivitou kde je vedlejší aktivitou péče o dítě 

dle generace, obě pohlaví dohromady, USA 

 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 

Hraním si s dětmi strávila každá generace mužů i žen více času, něž generace předchozí. 

S výjimkou generace 70. let se čas strávený hraním si s dětmi mezi muži a ženami statisticky 

významně nelišil (40. léta: 5–6 minut, 50. léta: 9–10 minut, 60. léta: 14–16 minut, 70. léta: 

22 minut u mužů a 26 minut u žen). I přesto že v generaci 70. let si více hrají s dětmi ženy než 

muži, jde u mužů o aktivitu vykonávanou v průměru nejvíce. Druhou nejčastěji vykonávanou 

aktivitou mužů je péče o kojence (20 minut), třetí a čtvrtá aktivita za prvními dvěma významně 

zaostává, jde o čas strávený péčí o starší dítě a čas strávený cestováním spolu s dítětem (v průměru 

5–6 minut denně). Ženy v generaci 70. let stráví nejvíce času péčí o kojence a to v průměru 

49 minut denně. Druhou aktivitou je se svými 24 minutami denně hraní si s dětmi. Třetí a čtvrtá 

aktivita jsou stejné jako u mužů, tedy péče o starší dítě a cestování spolu s dítětem (17 a 14 minut 

denně). 

Obrázek 25: Průměrný počet minut denně strávených hlavní aktivitou kde je vedlejší aktivitou péče o dítě dle 

generace, muži, USA 

 

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 
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Skupiny sloučených aktivit, u kterých se jako vedlejší aktivita vyskytovala péče o dítě, 

nedosahovaly v generacích 40. a 50. let průměrného času stráveného denně většího jak dvanáct 

minut. Na obrázku 24 jsou jednotlivé skupiny činností v grafu vyneseny na základě svého pořadí 

v generaci 40. let. Ve všech skupinách aktivit došlo k poklesu času stráveného těmito aktivitami 

mezi generacemi 40. a 50. let, v následujících generacích pak průměrný čas strávený danou 

činností ve všech skupinách aktivit vzrostl.  

Obrázek 26: Průměrný počet minut denně strávených hlavní aktivitou kde je vedlejší aktivitou péče o dítě dle 

generace, ženy, USA 

  

Zdroj: AHTUS, vlastní zpracování 

K největšímu nárůstu došlo u aktivit věnovaných médiím (ze 4 minut v generaci 60. let na 

23 minut denně v generaci 60. let a na 71 minut denně v generaci 70. let). Největší podíl na 

nárůstu této skupiny aktivit má sledování videa a televize. Je možné, že zatímco v mladších 

generacích rodiče nejprve potomky uložili do postele a sledování televize bylo pouze večerní 

společnou aktivitou dospělých, tak v mladších generacích je to již běžná denní aktivita, kterou 

rodiče sdílejí se svými dětmi. Je samozřejmě zároveň nutné brát na zřetel, že v poválečném období 

došlo k nárůstu času stráveného sledováním televize obecně (Stafford a Duncan, 1979). Není 

důvod se nedomnívat, že tento nárůst dál nepokračoval, přičemž mohl být dále nahrazen nárůstem 

v čase stráveném u počítače19. Druhou skupinou aktivit, která doznala obdobný nárůst mezi 

generacemi 50. až 70. let je čas věnovaný jídlu, který vzrostl ze 4 minut denně na 25 minut 

a posléze na 72 minut denně. 

V generaci 70. let je třetí časově nejčetnější skupinou aktivita, při které lidé zároveň pečují 

o dítě, neplacená práce, které se respondenti v průměru věnovali 53 minut denně. Jde především 

o aktivity spojené s úklidem domácnosti. Čtvrtá v pořadí je skupina aktivit spojená s trávením 

času ve společnosti (v průměru 30 minut denně) na pátém místě jsou aktivity shrnuty do skupiny 

péče (25 minut), které zahrnují jak starání se o děti, tak péči o dospělé.  

                                                      
19 Čas strávený u počítače je těžko analyzovatelný. Kupříkladu při dotazování ATUS mají tazatelé 

zjistit konkrétní aktivitu, která je na počítači vykonávána, čím se čas strávený u počítače často zařadí do 

času stráveného prací. 
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Ve vývoji průměrných časů strávených stanovenými skupinami aktivit jsou zaznamenány 

určité rozdíly mezi ženami a muži. U mužů ve všech generacích tvoří nejčastější skupinu aktivit, 

u které zároveň pečují o dítě, sledování médií (Obrázek 25), zatím co u žen má ve všech 

generacích prvenství skupina aktivit spojená s přípravou či konzumací jídla (Obrázek 26). Pro 

generace 60. a 70. let u mužů druhou příčku mezi skupinami aktivit obsadila příprava 

a konzumace jídla a na třetím místě je neplacená práce. V případě neplacené práce se u mužů 

častěji než u žen vyskytují různé opravy v domácnosti či na vozidle. V generaci 60. let je u žen 

na druhém místě neplacená práce a na třetím místě sledování médií. V generaci žen narozených 

v 70. letech se na druhém a třetím místě vyskytují stejné aktivity jako v generaci 60. let. 

Muži a ženy narozené v 70. letech strávili sledováním médií, zároveň s péčí o své děti, více 

než 70 minut denně. Ve stejné generaci strávily ženy přípravou a konzumací jídla téměř 90 minut, 

neplacenou prací 68 minut denně, ve společnosti a péčí o další osoby kolem 30 minut. Muži 

z generace 70. let strávili, zároveň s péčí o dítě, přípravou a konzumací jídla 50 minut, neplacenou 

prací 33 minut a ve společnosti 26 minut denně. 
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Kapitola 5 

5. Závěr 

V souvislosti se změnami v úrovni plodnosti a postavení žen ve společnosti, které se odehrály 

v průběhu druhé poloviny 20. století, si tato práce kladla za cíl odhalit jejich projevy v rámci 

způsobu a množství času, které lidé věnují základním aktivitám běžného denního života, kterými 

je placená či neplacená práce a péče o dítě.  Použita byla data z šetření o využití času, která 

probíhala ve Spojených státech amerických v letech 1965 až 2012, která jsou ve své 

harmonizované podobě označována jako AHTUS (Fisher a Gershuny, 2015). Samotná analýza 

byla provedena na čtyřech skupinách generací respondentů, kteří se zúčastnili šetření AHTUS ve 

věku 18–35 let. Sledováni byli respondenti narození v letech 1940–1949, 1950–1959, 1960–1969 

a 1970–1979. 

 Hypotéza o vyrovnanějším čase stráveném prací celkem mezi muži a ženami ve starších 

generacích, která byla stanovena na základě jejich vyšší plodnosti, se potvrdila pouze částečně. 

Neboť za generaci s relativně vyšší úrovní plodnosti můžeme označit pouze generaci 40. let 

(konečná plodnost 2,71–1,85 dítěte na ženu ve věku 18–35 let). V generaci 50. let a mladší je již 

úroveň konečné plodnosti pro ženy ve věku 18–35 let trvale pod hranicí dvou dětí na jednu ženu. 

U generace 40. a 50. let není statisticky významný rozdíl mezi průměrným časem stráveným prací 

celkem. U generace mužů a žen z 60. a 70. let se průměry statisticky významně liší. V generaci 

50. let je úroveň plodnosti na nejnižší úrovni (1,81–1,71) ze všech sledovaných kohort, čas 

strávený placenou prací se mezi muži a ženami neliší (382 a 381 minut). Nelze tedy úplně 

souhlasit s přímým vlivem vyrovnanosti objemu celkové práce mezi pohlavími na úroveň 

plodnosti, pokud bereme v potaz data pro USA, a to i přesto že mezi generacemi 60. a 70. let 

můžeme konstatovat mírný nárůst plodnosti a menší rozdíly v objemu celkové práce mezi 
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pohlavími, což ale může být dáno výrazně větším počtem pozorování v generaci 70. let, a tedy 

i přesnějším odhadem průměrného času stráveného prací.  

Předpoklad, že osoby sdílející domácnost s dítětem stráví více času prací celkem, se potvrdil 

u všech skupin generací. Zároveň se u mladších generací rozdíly zvětšují a to hlavně u mužů, kdy 

rozdíl v čase stráveného prací se zvětšil z necelých 50 minut v generaci 40. let na 120 minut 

v generaci 70. let. U žen i přes výkyv v 60. let můžeme také konstatovat nárůst rozdílu času 

stráveného prací mezi bezdětnými a těmi, jež dítě mají, z 20 minut na 120 minut. Zatímco 

v generaci 40. let, kdy je úroveň plodnosti největší, se čas strávený prací mezi respondenty podle 

pohlaví a přítomnosti dítěte v domácnosti liší relativně málo, tak v následujících generacích jsou 

již rozdíly podle přítomnosti dítěte v domácnosti hlavním diferencujícím faktorem a rozdíly 

mezi pohlavími jsou marginální. V generaci 70. let jsou rozdíly mezi pohlavími při zohlednění 

přítomnosti dítěte v domácnosti téměř nulové.  

Hypotézu o nárůstu objemu placené práce mezi jednotlivými generacemi žen, nelze zcela 

přijmou. Došlo sice k nárůstu objemu placené práce mezi generacemi 1940–1959 a generacemi 

1960–1979, tento nárůst ale není stabilní, neboť mezi generacemi 60. a 70. let došlo 

k významnému poklesu objemu stráveného placenou prací. Nezdá se tedy, že by nárůst 

zaměstnanosti žen v druhé polovině 20. století zasáhl jen určité generace žen, ale týkal se naopak 

všech bez ohledu na jejich věk. 

Předpoklad většího objemu placené práce u žen, které sdílejí domácnost s dítětem oproti 

ženám bezdětným, je možné zcela přijmout. Ve všech generacích bezdětné ženy pracují více než 

ženy sdílejících domácnost s dítětem. Zajímavé ale je, že rozdíl mezi bezdětnými a těmi, jež dítě 

mají, je v generaci 70. let výrazně nižší, než v generaci 40. let, což je dáno nárůstem placené 

pracovní aktivity u žen s dětmi a mírným poklesem pracovitosti bezdětných v porovnání těchto 

dvou generací. 

Významný pokles objemu času stráveného placenou prací u mužů sledujeme mezi generací 

40. a 50. let, kdy byl pokles větší než jedna hodina (z 365 minut na 297 minut). V následných 

generacích se ještě liší čas strávený placenou prací u generace mužů 60. a 70. let (304 a 292 

minut), kdy se průměrný čas strávený placenou prací snížil o více než 10 minut. 

Očekávaný vývoj u mužů zaznamenáváme v případě neplacené práce, kdy čas strávený 

neplacenou prací vzrostl mezi generacemi 40. a 50. let (z 69 na 84 minut) a poté je již neměnný 

(kolem 90 minut). U žen je naopak zaznamenán pokles průměrného času stráveného neplacenou 

prací mezi generací 40. let, 50. let a 60. let. Průměrný čas strávený neplacenou prací v generaci 

70. let se pohybuje mezi průměry generace let 50. a 60. let (193 minut), tedy dále neklesá, což 

odpovídá mírnému nárůstu plodnosti mezi generací 60. a 70. let. Spojitost mezi objemem času 

stráveného neplacenou prací a plodností, shledáváme ve směru od změny plodnosti ke změně 

množství času stráveného neplacenou prací. 

Zcela opačný směr odvozujeme ve vztahu plodnosti a času stráveného s dětmi, který jak 

u mužů, tak u žen, ve sledovaném čase vzrostl. Mezi generacemi 40. a 50. let sice průměrný čas 

strávený s dětmi mírně klesl, mezi generacemi 50. a 60. let ale výrazně narostl, u mužů na více 

než trojnásobek a u žen na více než dvojnásobek času generace z 50. let. Mezi generacemi 

60. a 70. let nárůst průměrného času dále rostl, i když relativně o něco pomaleji – přibližně na 

dvojnásobek oproti generaci 60. let, v absolutním pohledu tedy výrazněji. U mužů roste průměrný 
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čas strávený s dítětem relativně rychleji, ale vzhledem k rozdílným výchozím hodnotám u žen, 

roste v absolutním pohledu více průměrný čas strávený s dětmi u žen. Poměrné rozložení času 

stráveného s dětmi mezi muži a ženami se změnilo, zatímco v generaci 40. let muži trávili s dětmi 

méně než třetinu času co ženy, tak v generaci 70. let je to již téměř polovina. 

Při pohledu na průměrný čas strávený s dětmi pouze při třídění dle vzdělání se nám může 

původní hypotéza, že více času s dětmi tráví vysokoškolsky vzdělané osoby vyvrátit, neboť 

v generaci 40. let statisticky signifikantně více času dětem věnovaly osoby se středoškolským 

vzděláním (45 minut oproti 33 minutám). V generaci 50. a 60. let rozdíly významné nejsou 

a v generaci 70. let více času s dětmi strávily osoby se středním a nižším vzděláním (167 minut 

oproti 143 minutám). Tyto výsledky jsou ale zkresleny odlišnou úrovní a časováním plodnosti 

u těchto dvou skupin. Zohledníme-li i přítomnost dítěte v domácnosti zjistíme, že od 

generace 50. let až do generace 70. let v případě přítomnosti dítěte v domácnosti stráví více času 

s dítětem vysokoškolsky vzdělané osoby. V případě, že děti v domácnosti nejsou, pak s nimi více 

času stráví osoby se středním a nižším vzděláním, než osoby vysokoškolsky vzdělané, v generaci 

60. a 70. let jsou tyto rozdíly statisticky významné. 

 

Mezi generacemi 40. a 70. let došlo k poklesu průměrného času stráveného prací celkem (ze 

426 na 391 minut). Stejně tak bychom mohli mezi generacemi 40. a 70. let najít pokles 

průměrného času stráveného placenou prací (ze 179 na 149 minut). Úroveň neplacené práce 

zůstává ve sledovaných generacích na podobné úrovni (142-148 minut). Zatímco čas trávený 

s dítětem významně vzrostl (ze 40 minut v generaci 40. let na 152 minut v generaci 70. let). 

U osob, které sdílí domácnost s dítětem je ve sledovaných generacích objem času strávený 

celkem prací u žen nižší než u mužů. U mužů lze hovořit o poklesu průměrného času stráveného 

placenou prací mezi generací 40. let a 70. let (z 375 minut na 320 minut), zatímco u žen došlo 

k nárůstu (ze 121 minut na 176 minut). V případě neplacené práce dochází k poklesu mezi 

generacemi 40. a 70. let u žen (z 308 minut na 281 minut) a u mužů k nárůstu (z 89 minut na 

140 minut). Obecně tedy dochází k přibližování průměrů času stráveného placenou či neplacenou 

prací mezi muži a ženami. Čas strávený placenou prací je vyšší než čas strávený neplacenou prací. 

Seřadíme-li křivky dle neplacené a placené práce a pohlaví, pak nejvýše (tedy největší průměrný 

čas) bude placená práce mužů s dětmi, poté bude neplacená práce žen s dětmi, za ní placená práce 

žen s dětmi a nejníže neplacená práce mužů s dětmi. U obou pohlaví, jež sdílí domácnost 

s dítětem, došlo k nárůstu času stráveného s dětmi. 

U bezdětných se křivky neplacené a placené práce dle pohlaví nekříží a úroveň placené práce 

je znatelně výše, než té neplacené. Celkový objem práce je u bezdětných mužů a žen vyrovnaný. 

V placené práci převyšuje průměrný čas mužů nad průměrným časem žen (s výjimkou generace 

60. let – kde může být vychýlení dáno nedostatečným datovým podkladem v podrobném třídění 

dat, která pak byla vážena). Průměrný čas, který placenou prací strávili muži, se pohybuje mezi 

275 a 359 minutami, u žen při zanedbání hodnoty pro generaci 60. let jde o rozmezí mezi 

231 a 260 minutami. Úroveň neplacené práce se u bezdětných žen pohybuje mezi 103 až 

148 minutami a u mužů 56 a 78 minutami. Čas strávený s dětmi bezdětnými osobami se pohybuje 

na úrovni jednotek (3–6 minut pro obě pohlaví dohromady).  
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Úroveň plodnosti ovlivňuje množství neplacené práce realizované ženami. S nárůstem času 

věnovanému dětem jak muži, tak ženami, který se nejvýrazněji odehrál mezi generacemi 50., 60. 

a 70. let můžeme ale sledovat i mírný nárůst konečné plodnosti žen ve věku 18–35 let. V generaci 

50. let poklesla konečná plodnost až na hodnotu 1,70 dítěte na jednu ženu, na přelomu generace 

50. a 60. let, ale již činila 1,72 dítěte a na přelomu generace 60. a 70. let 1,79 dítěte na jednu ženu 

a pro generaci narozenou roku 1979 byla dokonce 1,86. Je zřejmé, že v generaci 40. let byl ve 

společnosti nastaven zcela odlišný model, co se týče očekávání, kolik času věnují rodiče dětem. 

V generaci 50. až 70. let se dítě stává časově velmi náročnou komoditou a i přes veliké navýšení 

času, který rodiče svým dětem věnují, je zřejmá touha po vícero potomcích, neboť jsou 

respondenti stále schopni čas, který dětem věnují, navyšovat. Otázkou je, kde je hranice, po kterou 

lze čas strávený s dětmi navýšit, současně s plněním ostatních povinností spojených s placenou 

i neplacenou prací. K nárůstu času věnovaného dětem došlo u aktivit přímo spojených s dětmi, 

mnohem výrazněji ale u aktivit, kde byla péče o dítě vedlejší činností. Otázkou je, zda je nezbytně 

nutné a potřebné aby rodič tento čas s dítětem strávil a zda by nebylo možné jej kompenzovat 

nějakými veřejně dostupnými službami péče jak o nejmenší, tak o mládež. Možnou otázkou je, 

zda v případě kdyby se snížil čas, který takto tráví rodič a dítě spolu, by to u rodiče nevyvolalo 

určitý stesk a touhu po dalším potomkovi. Zároveň je ale možné se domnívat, že jde pouze 

o projev většího pohodlí mladších generací, které mají jak více volného času, tak jej tráví méně 

aktivně, což je nelimituje v péči o dítě a neustálá přítomnost potomka je nemotivuje k pořízení si 

dalšího dítěte. Předkládané myšlenky nejsou ničím podloženy, lze je spíše chápat jako možné 

návrhy k dalšímu studiu. 
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